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Poucas expressões aparecem tanto na mídia brasileira quanto “Amazônia Azul”. E, 
lamentavelmente, poucas são tão mal compreendidas. Um dos fatores é a tradicional 
superficialidade com que a chamada “grande mídia”, impressa ou não, trata a maioria 
dos temas que não conhece — o que não impede a emissão de opiniões “abalizadas”, 
baseadas em autonomeados “especialistas”. Outro fator é a complexidade do tema, não 
sendo possível explicá-lo em poucas linhas. De qualquer forma, porém, parece haver 
uma concordância aparentemente generalizada que se trata de algo importante, e que 
portanto deve ser defendido. Sim, mas como???

Assim, é mais do que oportuno o lançamento da obra “A Defesa do Ouro Negro da 
Amazônia Azul” pela Escola de Guerra Naval (EGN). De autoria dos Oficiais de Marinha 
Luciano Ponce Carvalho Judice e Charles Pacheco Piñon, ambos membros do corpo 
docente da EGN. O livro começa explicando o que é a Amazônia Azul e seu ouro negro, e 
muitos descobrirão com surpresa que ambos são muito mais importantes do que é em 
geral percebido. A parcela de energia brasileira que provém do mar já é altamente 
significativa, e o desenvolvimento do chamado Pré-sal vai tornar a Amazônia Azul mais 
importante ainda.

Mas não param por aí os autores. Eles chamam a atenção, por exemplo, para o fato 
de que a maioria dos conflitos armados entre 1914 e 1974 estão relacionados, de uma 
forma ou de outra, ao petróleo. E não só isso, mas são elencados os tipos de ameaça à 

petróleo oceânico, e que vão desde pirataria e terrorismo, passando por vandalismo, 
sabotagem e outros tipos, chegando finalmente até as hostilidades interestatais e o 
tráfego marítimo. Essas ameaças são não só descritas, como também analisadas e até 
detalhadas, de acordo, por exemplo, com o tipo e nível de impacto e a probabilidade de 
sua ocorrência. Uma vez demonstrado inequivocamente que é preciso pensar na defesa 
desse importantíssimo patrimônio, os autores tecem interessantíssimas considerações 
sobre o modelo organizacional proposto para a Defesa Proativa da Amazônia Azul.

 A obra é leitura recomendada para todos aqueles que se interessam pelos temas 
nacionais de grande relevância para o país. O livro claramente não pretende ser 
apresentado como a fonte ou o repositório de todas as boas ideias sobre o assunto, mas 
inequivocamente mostra que o problema é complexo, e que precisa ser pensado agora.
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A DEFESA DO OURO NEGRO DA No campo multidisciplinar dos Estudos 
Marítimos, “A DEFESA DO OURO NEGRO 
DA AMAZÔNIA AZUL” discute um tema 
central para o pensamento estratégico na-
cional: a segurança e a defesa das plata-
formas dos campos marítimos de explora-
ção e explotação de petróleo e gás.

É inequívoca a importância estratégi-
ca e a econômica das riquezas existentes 
nas águas jurisdicionais brasileiras, nota-
damente as que são fundamentais para a 
segurança energética do país. 

Explorando o tema em duas vertentes, 
uma estratégica-operacional e outra nor-
mativa e regulatória, os autores apoiam-
-se em consistentes pesquisas, desenvol-
vidas no âmbito do Programa de Pós-Gra-
duação em Estudos Marítimos da Escola
de Guerra Naval, para apresentar visões
atuais e instigantes sobre as complexas
questões inerentes ao sugestivo título.

Trata-se, pois, de um importante 
aporte à reflexão de estudiosos, estrate-
gistas e formuladores de políticas públi-
cas relacionadas à segurança, à defesa e 
aos interesses do Brasil no mar.
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“Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente.”
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X Variável independente de uma relação causal assimétrica.

Y Variável dependente de uma relação causal assimétrica.

W Variável interveniente, situando-se entre a variável independente e a dependente numa cadeia causal.

MC Monitoramento/Controle, elemento dual componente do trinômio da END.

M.C Enunciado composto interligado pelo conectivo lógico expresso por um ponto [ . ]  representa 

 uma conjunção, que significa que o tal enunciado  só é verdadeiro se ambos os componentes 

 —  M e C — são verdadeiros.

M Mobilidade, segundo elemento componente do trinômio da END.

P Presença, terceiro elemento componente do trinômio da END.

M&P Binômio conjugado formado por M e P, que integraliza o requisito estratégico-operacional de 

 “Proteção” da Defesa Proativa.

M V P Enunciado composto interligado pelo conectivo lógico expresso pela cunha [V] representa uma 

 disjunção inclusiva, o que significa dizer que o enunciado composto é verdadeiro se um ou 

 outro —  M e P — , ou ambos  os enunciados constituintes forem verdadeiros, e só é falso se 

 ambos os componentes são falsos.

p ≡ q A equivalência material lógica entre dois enunciados —  p e q  —  é expressa pela conexão 

 entre os referidos enunciados por três barras horizontais, o que significa que o enunciado p é 

 verdadeiro “se e somente se” q é verdadeiro. 

cs Indicador de consciência situacional da defesa proativa.

d Indicador de agilidade decisória da defesa proativa.

m1 Indicador de capacidade móvel da defesa proativa.

m2 Indicador de prontidão móvel da defesa proativa.

p1 Indicador de posicionamento da defesa proativa.

p2 Indicador de permanência da defesa proativa.

v Parâmetro de versatilidade da estrutura organizacional, associado à d.

i Parâmetro de interoperabilidade da estrutura organizacional, associado à d.

 “Rei”, peça do jogo de xadrez que deve ser protegida para se evitar a derrota.

 “Dama”, peça de maior versatilidade do jogo de xadrez, movimentando-se em todas as direções.

 “Bispo”, peça do jogo de xadrez que se movimenta nas direções diagonais.

 “Torre”, peça do jogo de xadrez que se movimenta nas direções retas.

 “Cavalo”, única peça do jogo de xadrez de movimento não direcional, se deslocando em “ele”, ou 

 seja, para cada lance, movimenta-se duas casas numa direção reta e mais uma numa direção 

 ortogonal em relação à primeira.
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APRESENTAÇÃO

A necessidade de pesquisar e refletir sobre concepções 
estratégicas de defesa e do uso dos espaços marítimos levou a Escola de Guerra 
Naval a conceber o Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos. Esse 

recém-criado programa de mestrado tem por finalidade desenvolver um pensamento 
acadêmico e interdisciplinar, genuinamente brasileiro, voltado aos problemas que o Bra-
sil enfrenta no aproveitamento das áreas marítimas do seu interesse, mais especificamen-
te, naquilo que se convencionou chamar de Amazônia Azul.

Concebido sobre três eixos de pesquisa (segurança, defesa e estratégia marítima), 
ao formar sua primeira turma de mestres, o Programa oferece ao público acadêmico e 
aos profissionais dedicados aos assuntos marítimos, uma fusão de duas de suas disser-
tações, as quais, ainda que por perspectivas distintas, se unem harmonicamente neste 
livro para, então, estabelecer um conjunto de fatos, possibilidades, limitações, normas e 
práticas de grande valia para pesquisadores, militares e agentes políticos relacionados à 
garantia dos interesses do Brasil no mar.

Pensar a melhor forma de se utilizar o mar e garantir assim a consecução dos obje-
tivos estratégicos nacionais a ele relacionados é também uma das formas de se contri-
buir com o desenvolvimento do Brasil no âmbito interno, bem como com o seu prota-
gonismo no âmbito internacional. Proteger as reservas de hidrocarbonetos existentes no 
litoral ganha ainda mais relevância quando nos deparamos com a importância que essa 
fonte de energia preserva no século XXI. Nesse aspecto, o livro apresenta valiosa contri-
buição ao conjugar formas distintas de afirmação dos interesses nacionais nesse campo. 
Ao apresentar a proposta de se pensar um Poder Naval voltado para a defesa proativa da 
Amazônia Azul, o livro demonstra a necessidade de se adaptar o Poder Naval brasileiro 
às especificidades da defesa de áreas estratégicas no litoral, dentro daquilo que a Estra-
tégia Nacional de Defesa já preconiza como necessário. Além disso, a obra não se esgota 
apenas no campo do “poder duro”, demonstrando também as possibilidades do Direito 
Internacional e as necessidades de adaptação e modificação da atuação do Brasil na de-
fesa dos interesses marítimos nos fóruns internacionais.

Além do seu valor epistemológico, o livro representa a afirmação da Escola de Guer-
ra Naval como uma instituição centenária, produtora de conhecimento científico de 
grande relevância e que, agora, com o lançamento da primeira obra sob seu prefixo edi-
torial, transforma-se em um importante centro irradiador do conhecimento afeto aos 
assuntos do mar. É nessa seara que o livro se posiciona como um marco na história do 
pensamento marítimo brasileiro, trazendo a público toda uma forma de pensar o mar, 
desenvolvida nos bancos escolares da Escola de Guerra Naval e que, por meio do seu 
Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos, consolida sua metodologia e seus 
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valores institucionais sobre bases acadêmicas, a fim de oferecer à sociedade brasileira 
aquilo que só os nautas podem oferecer: o caminho para um Brasil forte e capaz, visto 
do mar e pelo mar.

Alvaro Augusto Dias Monteiro
Almirante de Esquadra ( RM1-FN )

Presidente do Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha do Brasil

André Luiz Silva Lima de Santana Mendes
Contra-Almirante

Diretor da Escola de Guerra Naval
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PREFÁCIO

D esde 2008 passou a vigorar no Brasil, importante docu-
mento para a Defesa Nacional, denominado Estratégia Nacional de Defesa 
(END) que, dentre outras questões, determina objetivos estratégicos ma-

rítimos a serem atingidos, em sua maior parte, com esforço principal conduzido pela 
Marinha do Brasil.

A presente obra, de forma inovadora, descortina, não por acaso, a defesa proativa 
de plataformas petrolíferas – fundamental objetivo estratégico marítimo para o Estado 
brasileiro. Tal priorização é coerente com os dados do último Balanço Energético Na-
cional (2015), elaborado pela Empresa de Pesquisas Energéticas, e do Anuário Estatísti-
co de 2015 da Agência Nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis. Em termos 
práticos, metade da energia utilizada por nossa sociedade é originária de hidrocarbo-
netos e provém da Amazônia Azul, ideia-força que corresponde aos espaços marítimos 
sobre os quais o Brasil possui direitos exploratórios.

Assim sendo, enfrentando a necessidade estratégica que a realidade nacional nos im-
põe, a Escola da Guerra Naval (EGN) nos brinda com a presente obra, composta pela con-
junção das dissertações de mestrado de dois Oficiais da Marinha do Brasil, docentes des-
sa Escola, que compuseram a primeira turma de seu recentemente instituído Programa 
de Pós-Graduação em Estudos Marítimos (PPGEM). O PPGEM, em verdade, represen-
ta mais um passo na longa trajetória da EGN, que em 25 de Fevereiro de 2014 completou 
seu primeiro centenário, e que sempre teve a visão de atuar como centro de excelência em 
ensino e pesquisa nos campos de Estudos Marítimos e de Defesa Nacional.

Considerando que as dissertações componentes tratam do mesmo tema, apenas 
com enfoques diferentes, este livro foi estruturado por meio da concatenação lógica de 
capítulos dos dois autores, com excertos elaborados pelo primeiro autor. 

A primeira das dissertações, de autoria do Capitão de Mar e Guerra do Corpo da 
Armada Luciano Ponce Carvalho Judice, aporta conceitos estratégico-operacionais ino-
vadores. Por ocasião da defesa dessa dissertação, o Prof. Dr. Vagner Camilo Alves, mem-
bro externo da banca e Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Es-
tratégicos da Defesa e da Segurança da Universidade Federal Fluminense, foi categórico 
ao afirmar que tal trabalho “deveria ser lido por mais pessoas”, o que serviu de estímu-
lo adicional ao presente livro.

O autor, ao evidenciar o quarto atributo do mar visualizado por Geofrey Till – fon-
te de recursos – discorre sobre o paradigma do Comando no Mar e aponta um novo ar-
quétipo que suscitaria inovadora e estratégica tarefa para o Poder Naval brasileiro, a “de-
fesa proativa da Amazônia Azul”. 
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Após desenvolver com rigor metodológico definição operacional para tal defesa, e 
evidenciar que a defesa naval e a segurança marítima compõem uma defesa marítima 
de amplo espectro – da mesma forma que o Poder Naval compõe o Poder Marítimo na-
cional – o autor demonstrou hipótese que tem fins práticos para a Defesa Nacional: a 
necessidade estratégica de evolução organizacional da atual  Estrutura Militar de Defe-
sa (EttaMiD) para a consecução da defesa proativa de plataformas petrolíferas maríti-
mas, infraestruturas consideradas críticas para a nação. 

Além dessa demonstração, o autor discute estruturas organizacionais propostas no 
âmbito dos cursos de altos estudos da EGN, como o Comando Conjunto do Atlânti-
co Sul (CCjAS) e o Comando de Operações Marítimas e Proteção da Amazônia Azul 
(COMPAAZ), analisa o paradigma do Comando da Defesa Aeroespacial Brasileira 
(COMDABRA), comando conjunto permanentemente ativado no Brasil, e discorre so-
bre a evolução das estruturas marítimas defensivas existentes no mundo, consoante com 
objetivos estratégicos predefinidos. 

Essa investigação complementar reforça a necessidade de evolução organizacional 
de nossa EttaMiD, pela via da emulação e da inovação, tendo em vista a maximização do 
indicador crucial para um sistema defensivo proativo: a agilidade decisória.

A segunda contribuição para este livro advém da dissertação do Capitão de Fraga-
ta do Corpo de Fuzileiros Navais Charles Pacheco Piñon, de título: “A Liberdade de Na-
vegação e as Medidas de Restrição e Controle da Navegação na Proteção de Infraestru-
turas Críticas”. 

O autor demonstra que as medidas de restrição e controle da navegação, quando 
empregadas na proteção de infraestruturas críticas no mar, são instrumentos que con-
tribuem para a segurança das instalações e estruturas petrolíferas na Zona Econômica 
Exclusiva do litoral sudeste brasileiro. Tal ação não só mitigaria os riscos a que essas es-
truturas estão sujeitas, bem como permitiria a conciliação dos interesses do Estado bra-
sileiro na produção petrolífera no mar com os interesses de outros atores, mais especifi-
camente, proporcionaria a manutenção da liberdade de navegação nas áreas marítimas 
de produção de petróleo e gás.

Em sua demonstração, o autor desenvolve um capítulo prévio sobre a Ordem Pú-
blica dos Oceanos, e outro sobre as ameaças às plataformas petrolíferas offshore, que são 
por ele nominadas de infraestruturas críticas. 

Ressalta-se a indicação das dificuldades que o “Poder Brando” do Brasil enfren-
ta para fazer valer seus interesses no âmbito da Organização Marítima Internacional 
(IMO), ao ter, por exemplo, obstaculizadas suas propostas de ampliação das zonas de 
segurança das plataformas petrolíferas, apesar de tal medida estar prevista na Conven-
ção das Nações Unidas sobre o Direito no Mar. 

Ao salientar ainda a vulnerabilidade das infraestruturas críticas no mar, tal autor 
aponta critérios de categorização de ameaças e riscos que não exaurem o tema, mas têm 
o mérito de evidenciar  a importância do Brasil se debruçar, de modo mais contunden-
te e amplo, sobre o assunto, a bem do interesse nacional.
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Dessa forma, ao pensarmos na Amazônia Azul como uma expressão do poder ener-
gético nacional, não se pode olvidar que ela deve ser adequadamente protegida – e como 
não pensar também em um fundo de defesa financiado pelas próprias riquezas que nos-
sos espaços marítimos encerram. É fato que tal proteção depende de políticas públicas 
consentâneas ao emprego do Poder Naval e ao exercício da Autoridade Marítima, bem 
como das demais Forças e agências governamentais com competência concorrente so-
bre os nossos espaços marítimos.  

Enfim, esta obra evidencia a necessidade de convergência das atividades de aplica-
ção da lei, proteção de infraestruturas críticas, inteligência e Defesa, entre outras atribui-
ções estatais, sob a moldura de uma grande estratégia nacional, que deve encarar com 
profundidade os desafios e potencialidades de nossa Amazônia Azul.

Almir Garnier Santos
Vice-Almirante

Assessor Especial Militar do Ministro de Estado da Defesa
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O presente trabalho surge da convergência de duas dissertações 
de mestrado do recém estabelecido Programa de Pós-Graduação em Estudos 
Marítimos da Escola de Guerra Naval. Tal  concepção sobreveio de forma natu-

ral, na medida em que a pesquisa dos dois autores que contribuem para este trabalho tra-
çam caminhos paralelos e enfoques distintos, mas versam sobre o mesmo objetivo estraté-
gico marítimo crucial, previsto na Estratégia Nacional de Defesa (END): a defesa proativa 
de plataformas petrolíferas.  

C o n s i d e ra ç õ e s  i n i c i a i s  d o  p r i m e i ro  a ut o r 1

A relevância da contribuição do primeiro autor para este trabalho advém de duas 
perguntas fundamentais para a Defesa Nacional que raramente são formuladas, e, quan-
do o são, carece-se de embasamento teórico, doutrinário, estratégico e operacional para 
a elaboração de respostas.

A primeira indagação é: Por que estudar a defesa de plataformas petrolíferas offsho-
re2? Para um primeiro posicionamento, não se necessita de maiores escrutínios para con-
cluir que nossas plataformas petrolíferas de alto-mar, denominadas no setor petrolífe-
ro de Unidades Estacionárias de Produção (UEP)3, encontram-se atualmente indefesas, 
em face de qualquer atitude hostil, estatal ou não estatal. Consistem em estruturas vul-
neráveis, cuja redução da capacidade ou destruição traria graves consequências para a 
nação. Agrava o fato de que tais ilhas artificiais, verdadeiras indústrias no mar, além de 
altamente inflamáveis, são facilmente detectáveis, devido à exposição de suas grandes 
superestruturas. Acresce-se ainda que, por questões de segurança à navegação, as posi-
ções dessas superestruturas são divulgadas ostensivamente, e, além disso, na era da in-
formação e do sensoriamento remoto, ficaria difícil esconder as UEP que operam na su-
perfície do mar. 

Ademais, o distanciamento cada vez maior da exploração petrolífera em relação 
à costa brasileira dificulta a sua defesa, fato que, por si só, realça ainda mais a nossa 

1.   Capitão de Mar e Guerra do Corpo da Armada Luciano Ponce Carvalho Judice.

2.   Offshore é uma expressão da língua inglesa que significa no mar, ou marítima, utilizada neste tra-
balho por pertencer ao jargão do setor.

3.   Denominação cunhada pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS), empresa que opera a 
grande maioria dessas instalações na costa brasileira.

INTRODUÇÃO
O PROBLEMA DA DEFESA MARÍTIMA 

DE INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS
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vulnerabilidade estratégica e a importância do tema em estudo. Convém por último 
mencionar, à guisa de ilustração, a explosão, mesmo que acidental, ocorrida na Plata-
forma Deepwater Horizon, no Golfo do México, em 20 de abril de 2010, e seu afunda-
mento ocorrido dois dias depois4. Tal acidente evidencia as consequências ambiental-
mente críticas para o Brasil que podem advir de possíveis ataques, ressaltando-se que 
possuímos dezenas de plataformas petrolíferas offshore em operação na ZEE brasileira.

Ao tentarmos responder a primeira indagação suscitada, não podemos olvidar que 
a guerra (infelizmente) ainda não foi abolida das relações internacionais. Numa última 
razão, os ativos petrolíferos offshore seriam previsivelmente considerados objetivos mi-
litares, dada a importância do petróleo como insumo energético para o esforço nacio-
nal. Acresce-se que, mesmo não considerando a eventualidade de uma agressão clara, 
as plataformas petrolíferas, por sua importância estratégica e econômica, constituiriam 
objetivos adequados para ações de coerção contra o Brasil, contra as quais cabe o conti-
do no terceiro parágrafo da introdução da Estratégia Nacional de Defesa: “O crescente 
desenvolvimento do Brasil deve ser acompanhado pelo aumento do preparo de sua de-
fesa contra ameaças e agressões [...]”5. 

Assim sendo, alerta-se para o fato de que uma coalizão de Estados, conforme a con-
veniência e necessidade energética da ocasião, pode querer exercer uma pressão sobre o 
Brasil, ameaçando as instalações petrolíferas nacionais no mar. Exemplos da prevalên-
cia da força no âmbito internacional são fáceis de encontrar, e tal possibilidade só pode 
ser mitigada se tivermos uma capacidade dissuasória minimamente eficaz. Tal fato de-
pende principalmente da evolução do nosso Poder Naval, processo que poderia ser fi-
nanciado pelo próprio desenvolvimento econômico proporcionado pela exploração pe-
trolífera offshore.  

Infelizmente, como realçado no parágrafo inicial deste estudo, há poucas referên-
cias no Brasil sobre o tema, as quais consistem basicamente em trabalhos de cursos de 
carreira da Escola de Guerra Naval (EGN) 6. Outrossim, tais trabalhos foram realizados 
no período em que a Doutrina Básica de Marinha (DBM) tipificava a defesa de platafor-
mas de exploração e explotação de petróleo como uma operação naval de guerra espe-
cífica7. Registra-se ainda que, como fato pertinente para estimular a reflexão neste estu-
do, diferentemente de outras operações de Guerra Naval explicitadas na doutrina naval 

4.   Disponível em <http://www.bing.com/ videos/search?q=acidente+na+deepwater+ hori-
zon&qpvt=acidente+na+deep+water+horizon &FORM=AWVR >. Acesso em: 01jul.2014.

5.   BRASIL, 2013, p.1.

6.   A EGN é a instituição de altos estudos militares da Marinha do Brasil, criada em 1914, responsá-
vel pela formação no nível de pós-graduação dos oficiais dessa Força Armada, dentre os quais cita-
-se os autores deste trabalho. 

7.   A edição recente da DBM, promulgada no início de 2014, não considera mais a defesa de platafor-
mas petrolíferas como uma operação de Guerra Naval específica, embora tenha reproduzido os ob-
jetivos estratégicos da END, dentre os quais se apresenta a defesa proativa de plataformas petrolífe-
ras marítimas, objeto deste estudo.
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brasileira, e que são abordadas em publicações do Comando de Operações Navais (Co-
mOpNav) e da própria EGN, ainda não se produziu nenhum manual específico para 
orientar a defesa das instalações petrolíferas marítimas em operação na costa brasileira.  
Por outro lado, registra-se a dificuldade na obtenção de publicações internacionais pa-
radigmáticas para o aprofundamento deste tema defensivo no Brasil, como as editadas 
sob a égide da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), dada a reserva e a 
confidencialidade que tais Estados conferem a tal assunto. Tal aparente lacuna merece 
ser estudada com mais detalhes e serve de estímulo para este estudo.

Nesse contexto, alenta-nos, e por outro lado, desafia-nos, o fato de que a END, cuja 
segunda edição foi aprovada recentemente pelo Decreto Legislativo n° 373, de 25 de se-
tembro de 2013, e que fornece a orientação estratégica geral para o preparo e emprego 
das Forças Armadas, não deixou o tema passar despercebido. Nesse documento de alto 
nível institucional, a defesa proativa das plataformas petrolíferas foi considerada um 
dos quatro objetivos estratégicos permanentes a cargo da MB. Somando-se os recursos 
e esforços tecnológicos envolvidos, bem como a dependência da economia brasileira de 
combustíveis fósseis, esse objetivo estratégico, embora não hierarquizado em relação aos 
demais, tais como a defesa das linhas de comunicação marítimas, avulta de importância, 
tendo em vista a atual conjuntura energética do Brasil. 

Cabe notar ainda que os estudos recentes sobre a “Amazônia Azul” 8, cujas dimen-
sões equivalem à da Amazônia terrestre, e que se estende em algumas regiões até 350 
milhas náuticas9 do litoral brasileiro, também apontam para cenários em que a priori-
dade maior seja a defesa dos ativos petrolíferos offshore10. Em síntese, tal objetivo estra-
tégico torna a proatividade na defesa das plataformas petrolíferas um propósito crucial 
a ser perseguido, reiterando-se aqui que tal orientação não foi ainda analisada em pro-
fundidade, fato que realça o ineditismo da presente pesquisa.

Além disso, como mais uma consideração para convencimento da necessidade de 
se debruçar sobre o estudo da defesa de nossas plataformas petrolíferas no mar, ressal-
ta-se que os principais centros urbanos do Brasil, em face de sua disposição litorânea, 
apresentam-se mais vulneráveis às investidas de Forças Navais desdobradas no Atlânti-
co Sul. Dessa forma, o atual estudo também contribuiria para a defesa em profundida-
de do território brasileiro.

Como segunda pergunta motivadora deste estudo, delimitando-o no tempo e no 
espaço, pergunta-se: Por que há interesse estratégico nacional na região marítima do 
Pré-sal? Voltando-se para o início dos anos oitenta do século anterior, pode-se obser-
var o surgimento do fenômeno da positivação do Direito do Mar, com destaque para a 

8.   Imensa área sob jurisdição nacional, que abrange a plataforma continental (PC), a qual compre-
ende o leito e o subsolo marinhos situados entre o limite exterior do Mar Territorial e o limite exter-
no da margem continental, ultrapassando assim a Zona Econômica Exclusiva (ZEE) de 200 milhas a 
partir da linha de costa brasileira (BRASIL, 2014a). 

9.   Uma milha náutica equivale aproximadamente a 1850 metros.

10.   Vide Apêndice C — Roteiro de entrevista com o CF (T) Malburg. 
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CNUDM III, que trouxe novos condicionantes às potências navais. Tal Instituto de Di-
reito Internacional delimitou o Mar Territorial (MT) dos Estados em doze milhas marí-
timas a partir de sua linha de costa, ao mesmo tempo em que assegurou o princípio da 
livre navegação nos oceanos, incluindo o conceito de passagem inocente no MT11. Con-
tudo, em que pese tal positivação ter advindo sob a égide da Organização das Nações 
Unidas (ONU), que se propunha a abolir a guerra nas relações internacionais, a reali-
dade é que os Estados que não têm um Poder Naval adequadamente dissuasório ainda 
sofrem restrições e constrangimentos. Em suma, a liberdade de navegação e os direitos 
exploratórios previstos na CNUDM III reforçaram a necessidade de se ter uma Força 
Naval aprestada o suficiente para fazer valer os direitos dos Estados costeiros, e dissua-
dir qualquer aventura bélica.

No que toca aos direitos exploratórios em áreas marítimas estatuídas pela CNUDM 
III, a MB vem se esforçando em difundir na nossa sociedade o conceito de Amazônia 
Azul, anteriormente explicitado. Essa área, dentre os diversos recursos naturais, possui, 
em seu subsolo, promissoras reservas de combustíveis fósseis e minerais, cuja explora-
ção econômica está assegurada pela CNUDM III. Concomitantemente a esse esforço de 
conscientização marítima nacional promovido pela MB, ocorre um fenômeno na cos-
ta brasileira: a expansão da fronteira petrolífera offshore, ou seja, no mar, liderada pela 
empresa Petróleo Brasileiro SA (PETROBRAS), empresa sob controle acionário estatal, 
que avança suas atividades para águas cada vez mais profundas e distantes da costa. Tal 
processo teve um marco histórico no início deste século: a descoberta de grandes acu-
mulações de petróleo e gás em uma camada profunda do subsolo da PC, denominada de 
Pré-sal12, fato que contribuiu para a duplicação das reservas nacionais, cujos totais com-
provados ultrapassaram 30,0 bilhões de barris de petróleo no final de 201413. Tais reser-
vas estão dispostas numa área marítima litorânea ao longo de centenas de milhas de cos-
ta, situada entre os Estados brasileiros do sudeste e Santa Catarina14. Também possuem 
um alto teor de qualidade15, proporcionando dessa forma um aumento qualitativo con-
siderável no potencial de riquezas da Amazônia Azul. 

11.   CONVENÇÃO..., 1982.

12.   Camada geológica, que pode ter até 2 km de espessura, situada a mais de 7000 metros do ní-
vel do mar, o Pré-sal contém um gigantesco reservatório de petróleo e gás natural, localizado nas 
Bacias de Santos, Campos e Espírito Santo (região litorânea entre os Estados de Santa Catarina e o 
Espírito Santo), cujas reservas já comprovadas duplicaram as atuais reservas nacionais de petró-
leo.  Vide Tabela 2.3 – Reservas totais de petróleo, por localização (terra e mar), segundo unida-
des da Federação – 2005-2014, contida no Anuário Estatístico produzido pela Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 2014 (ANP, 2015).  Disponível em: < http://www.anp.gov.
br/?pg=76798>.  Acesso em: 03 out.2015.

13.   Ibidem.

14.   Vide Fig. 1, p137.

15.   Vide Declarações de Comercialidade das áreas da Cessão Onerosa Franco e Sul de Tupi, no Pré-
sal brasileiro: “O volume contratado por meio da Cessão Onerosa para a área de Franco, de 3,058 
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Considerando que a produção do Pré-sal ultrapassou um milhão de barris de óleo 
equivalente (boe) diários no mês de agosto de 201516, de um total de mais de dois mi-
lhões produzidos no Brasil, observa-se uma tendência de participação cada vez maior de 
tal região na matriz energética nacional. Com o intuito de salvaguardar estrategicamen-
te tal riqueza, o Estado brasileiro promulgou a Lei 12.351/10, que instituiu o novo regi-
me misto de partilha na exploração de combustíveis fósseis, aumentando assim a par-
ticipação governamental nos resultados econômicos obtidos na exploração do Pré-sal. 
Em especial, registre-se o teor do inciso V do art. 2 ° da referida Lei, que define área es-
tratégica de interesse nacional e o denominado “Polígono do Pré-sal”17:

Art. 2o Para os fins desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições: [...]
IV - área do Pré-sal: região do subsolo formada por um prisma vertical de profundi-
dade indeterminada, com superfície poligonal definida pelas coordenadas geográfi-
cas de seus vértices estabelecidas no Anexo desta Lei, bem como outras regiões que 
venham a ser delimitadas em ato do Poder Executivo, de acordo com a evolução do 
conhecimento geológico;
V - área estratégica: região de interesse para o desenvolvimento nacional, delimitada 
em ato do Poder Executivo, caracterizada pelo baixo risco exploratório e elevado po-
tencial de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos; [...]
Art. 7° Previamente à contratação sob o regime de partilha de produção, o Ministério 
de Minas e Energia, diretamente ou por meio da ANP, poderá promover a avaliação 
do potencial das áreas do Pré-sal e das áreas estratégicas. 

Cabe destacar ainda que, na região do Pré-sal, a PETROBRAS é a operadora exclu-
siva de todos os blocos18, cabendo-lhe a participação mínima de 30% nos consórcios efe-
tivamente celebrados entre a empresa e outras operadoras offshore, fato que evidencia a 
relevância do nosso estudo para o interesse nacional. Em termos concretos, foi realizado 
recentemente o leilão no Campo de Libra, situado na região do Pré-sal, o primeiro con-
forme os ditames da lei supracitada. Tal campo tem plena operação prevista para o ano 
de 2020, fato que ressalta ainda mais o desafio que se apresenta, com somas bilionárias 

bilhões de barris de óleo equivalente, foi constatado na fase exploratória. Os reservatórios do Pré-sal, 
nesse campo, são portadores de óleo de boa qualidade (entre 26º e 28 º API)” e “O volume contrata-
do por meio da Cessão Onerosa para a área de Sul de Tupi, de 128 milhões de barris de óleo equiva-
lente, foi constatado na fase exploratória. Os reservatórios do Pré-sal, nesse campo, são portadores 
de óleo de boa qualidade (27º API)”. Disponível em: < http://www. petrobras. com.br /pt/noticias 
/declarações-de-comercialidade-de-areas-no-pre-sal-brasileiro/>.  Acesso em: 29 jan.2015.

16.  Disponível em < http://www.anp.gov.br/?pg=77844&m=&t1=&t2=&t3=&-
t4=&ar=&ps=&1443871465835>. Acesso em: 03 out.2015. 

17.   As coordenadas geográficas do Pré-sal foram entabuladas no APÊNDICE A – Coordenadas 
Geográficas do Polígono do Pré-sal em Projeção de Mercator/GWS 84.

18.   De acordo com os art. 4° e 20, bem como a alínea c do inciso III do art. 10 da Lei 12351/10.
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envolvidas, e a participação inequívoca do Estado brasileiro, de empresas europeias e 
chinesas19. Somente esse campo petrolífero pode dobrar a produção de gás do Brasil, re-
duzindo a dependência energética nacional em relação à Bolívia20.

Nesse contexto, salienta-se que, devido à atividade petrolífera ser depletiva, ou seja, 
sofrer redução de produtividade devido à extração contínua de um recurso natural fini-
to, novos campos tem de ser desenvolvidos para substituir os antigos campos explora-
tórios. Esse fenômeno afeta os campos de alta produtividade localizados no Pós-sal da 
Bacia de Campos, cabendo a descoberta de novas jazidas para suprir tal redução previ-
sível, fato que reforça o valor estratégico dos novos Campos do Pré-sal. Considerando o 
fato de que já no final de 2014, 94,9% de nossas reservas totais provadas de petróleo se 
encontravam no mar21, bem como 84,9% das reservas de gás natural22, a nossa vulnera-
bilidade estratégica em relação à produção offshore, com o desenvolvimento da explo-
ração no Pré-sal, tende a se acentuar. 

Salienta-se, por fim, que a presente pesquisa ainda contribuiria para a defesa das 
bacias sedimentares já exploradas do Pós-sal, havendo inclusive uma superposição ge-
ográfica entre o Pós-sal da Bacia de Campos, região de maior produção no Brasil, em 
termos absolutos, e o Pré-sal, ora em desenvolvimento, com participação crescente na 
matriz energética nacional. Tal superposição pode ser observada por meio do Sistema 
de Simulação de Guerra Naval (SSGN) da EGN, conforme a apresentação cartográfica 
exibida na figura 1, capítulo três. 

Vale notar que um recente estudo técnico-científico realizado pelos pesquisado-
res Cleveland Jones e Hernani Chaves, do Instituto Nacional de Óleo e Gás da Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro, aponta para a existência de pelo menos 176 bilhões 
de barris de recursos não descobertos e recuperáveis de petróleo e gás na área do Pré-
-sal23. É digno de registro que, em função das promissoras reservas de petróleo e gás, e 
os custos relativamente baixos de extração24, robustos investimentos continuam sendo 

19.O consórcio formado pela PETROBRAS (40%), Shell (20%), Total (20%), CNPC (10%) e CNOOC 
(10%). O campo de Libra é o primeiro do Pré-sal a ser explorado sob o contrato de partilha, em 
que a União é sócia do empreendimento. As reservas são estimadas entre 8 e 12 bilhões de barris. 
Caso comprovadas, as reservas da PETROBRAS no país serão ampliadas em 75%. Disponível em < 
http://www. monitormercantil.com.br/index. php?pagina =Noticias&Noticia=147283 &Categoria 
>.  Acesso em: 28 jan.2014. 

20.   Disponível em <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,campo-de-libra-pode-dobrar-
-reservas-de-gas-do-pais,186158e>. Acesso em: 22fev.2015.

21.   Tabela 2.4 – Reservas provadas de petróleo, por localização (terra e mar), segundo unidades da 
Federação – 2005-2014 (ANP, 2015a).

22.   Tabela 2.6 – Reservas provadas de gás natural, por localização (terra e mar), segundo unidades 
da Federação – 2005-2014 (ANP,2015a).

23.   Disponível <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-08/estudo-do-inog-uerj-
-diz-que-pre-sal-pode-conter-pelo-menos-176-bilhoes-de >. Acesso em: 17 ago. 2015.

24.   A alta produtividade do Pré-sal tem reduzido os custos de extração do barril de óleo equivalente, 
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previstos para a região do Pré-sal. De acordo com o Plano de Negócios de Gestão da PE-
TROBRAS25, divulgado após a forte queda do preço do barril de petróleo ocorrida no 
segundo semestre de 2014, a referida empresa pretende investir 98,4 bilhões de dólares 
no setor de exploração e produção no período de 2015 a 2019, com ênfase na região de 
alta produtividade do Pré-sal.

Não por acaso, a PETROBRAS foi distinguida internacionalmente na Offshore Te-
chnology Conference 2015, que ocorreu entre os dias quatro e sete de maio de 2015, na 
cidade de Houston, Texas, por ter sido vencedora do referido concurso internacional, 
obtendo assim o prêmio máximo do setor offshore, pelo desenvolvimento tecnológico 
realizado para propiciar a produção no Pré-sal.  

A conquista do referido prêmio tecnológico, obtido pela terceira vez na história da 
empresa, representa assim um marco para a PETROBRAS. Além disso, tal êxito eviden-
cia o interesse estratégico na região do Pré-sal, conforme provocação inicial deste tra-
balho, em função dos resultados já alcançados.

This award recognizes Petrobras’ pre-salt development for their successful implemen-
tation of ultra-deepwater solutions and setting new water depth records. Petrobras in-
creased their efforts in technology development to exploit this hard-to-access resour-
ce, in waters up to 2,200 m (7,200 ft). By the end of 2014, Petrobras was producing 
more than 700,000 bpd of oil in the pre-salt layer of the Campos and Santos basins. 
The oil and gas production in this challenging environment demanded the develo-
pment of different riser systems, which were successfully applied and are now avai-
lable for the industry. Additionally, Petrobras achieved a significant reduction in the 
drilling and completion time for wells.26

Ademais, as análises decorrentes do estudo da defesa proativa de plataformas pe-
trolíferas marítimas também contribuiriam para novos objetivos a serem defendidos, 
pois outras áreas estratégicas poderão ser visualizadas na Amazônia Azul e no Atlântico 
Sul. Cita-se, como exemplo, a perspectiva de exploração propiciada a partir da autori-
zação recente, conferida pela Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISBA)27 
ao Brasil, com o fito de realizar a exploração mineral de uma área de três mil km² 

sem contabilizar as participações governamentais, ao patamar de US$ 9,00. Disponível em < http://
www. valor.com. br/empresas /3647480/petrobras-novos-pocos-do-pre-sal-tem-influenciado-queda-
-de-custos >. Acesso em: 17 ago. 2015.

25.   Disponível < http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/ajustes-no-plano-de-negocios-e-ges-
tao-2015-2019-1.htm>.  Acesso em: 16 jan.2016. 

26.   Disponível em < http://www.otcnet.org/page.cfm/action=Press/libEntryID=26/libID=1/>. 
Acesso em: 15 maio. 2015.

27.   Disponível em: < http://oglobo.globo.com/economia/brasil-autorizado-pesquisar-explorar-pre-
-sal-da- mineracao - 13358899>.  Acesso em: 14jan.2015.
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localizada em águas internacionais do Atlântico Sul, numa região conhecida como “Ele-
vado do Rio Grande”.

Feitas assim as duas indagações básicas que justificam e motivam este trabalho, pas-
sar-se-á brevemente a discorrer sobre as contribuições teóricas que permearão suas futu-
ras discussões e demonstrações. Nesse sentido, quando estrategistas navais, como Alfred 
Thayer Mahan (1840-1914) e Sir Julian Stattford Corbett (1854-1922), desenvolveram 
teorias de Comando ou de controle do espaço marítimo, na qual o mais forte simples-
mente imporia suas pretensões em relação aos mares e oceanos, conforme suas possibi-
lidades bélicas, a CNUDM III não havia sido ainda estatuída. Acresce-se o fato de que 
as teorias do Poder Aéreo, agregando uma terceira dimensão à Guerra Naval, também 
não tinham se desenvolvido ainda, devido à tecnologia de voo ser ainda muito recente 
à época. Cabe ressaltar que a guerra cibernética e a espacial são novas dimensões a se-
rem consideradas na Guerra Naval.

Registra-se ainda que, até a Segunda Guerra Mundial (2ª GM), não havia significa-
tivos objetivos defensivos estáticos no mar, tais como plataformas petrolíferas offshore, 
realidade comum nos dias de hoje. Isso explica em parte porque as teorias clássicas de 
controle e negação do uso de mar têm de ser reavaliadas para adequar-se à defesa pro-
ativa de ativos fixos em alto-mar, conforme veremos mais adiante. Como exemplo de 
adaptação teórica, o próprio Mahan já sentia a necessidade de adicionar outros aportes 
à Guerra Naval, como princípios da guerra terrestre28. Nesse sentido, alguns novos con-
dicionantes do Século XX e do atual devem ser bem compreendidos para que as teorias 
clássicas da Guerra Naval sejam reinterpretadas com o intuito de contribuirmos para o 
desenvolvimento de uma doutrina moderna e integrada entre as Forças Armadas (FA).

Em linhas gerais, além dos clássicos da Guerra Naval acima citados, também me-
recem destaque outros teóricos modernos, como o britânico Geoffrey Till, que em sua 
obra intitulada “Sea Power: A Guide for the Twenty-First Century” (2013), faz uma gran-
de compilação da contribuição de outros estrategista navais, e inova nas questões de de-
fesa marítima. Harold Kearsley (1992) também nos fornece uma grande contribuição em 
sua obra “Maritime Power ande The Twentty-First Century”, em especial no que tange às 
tarefas da MB voltadas para o tempo de paz29, trazendo assim aportes significativos para 
a atualização da doutrina brasileira. Cabem ainda algumas considerações sobre o uso 
defensivo do Poder Naval nas proximidades de um litoral, dentro do constructo recen-
te de Anti-Acess/Area Denial (A2/AD), conforme entendimento dos Estados Unidos da 
América (EUA) em relação à estratégia implementada pela República Popular da China. 

28.   Por exemplo, o referido autor empregou o constructo de “Linhas Interiores” de Jomini (1779-
1869), sob a argumentação de que as operações defensivas de um Estado seguem tal orientação ge-
ral, em contraponto aos agressores, que seguiriam as “Linhas Exteriores” (Moura, 2014, p. 186).

29.   Neste trabalho observar-se-á que a divisão em tempo de paz e conflito tem um caráter mera-
mente analítico, dado o caráter volátil das relações internacionais e as séries históricas de crises po-
lítico-estratégicas que se apresentam. 
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Este trabalho também toma como pressupostos as orientações estratégicas presen-
tes na END, na Doutrina Militar de Defesa (DMD), e na DBM. Por oportuno, registre-
-se inicialmente a diretriz de número 8 da END, que preconiza o reposicionamento do 
efetivo das FA30: “Em cada área deverá ser estruturado um Estado-Maior Conjunto Re-
gional, para realizar e atualizar, desde o tempo de paz, os planejamentos operacionais 
da área”, e ainda orienta:

Pelas mesmas razões que exigem a formação do Estado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas, os Distritos Navais ou Comandos de Área das três Forças terão suas áreas 
de jurisdição coincidentes, ressalvados impedimentos decorrentes de circunstâncias 
locais ou específicas. (BRASIL, 2013, p.4)

Em síntese, como não poderia deixar de ser, este trabalho procurará atender às 
orientações da END, e contribuir para a integração das FA, bem como promover ainda 
um efeito sinérgico derivado da atuação integrada dos órgãos fiscalizatórios do Estado 
e do poder militar, otimizando-se assim recursos materiais e humanos. Isso posto, fica 
evidenciado que a pesquisa ora pretendida se propõe a fornecer uma contribuição teó-
rica para a defesa permanente de plataformas petrolíferas, desde os instáveis tempos de 
paz do presente, por meio de uma revisita das teorias de controle e negação do mar pre-
previamente existentes.

Enfim, diante da crescente importância estratégica na produção de petróleo e gás no 
mar, sobretudo após a descoberta das promissoras reservas de petróleo e gás no Polígo-
no do Pré-sal, descortinam-se as razões para que a END determinasse a defesa proativa 
de plataformas petrolíferas. Nesse contexto, importa conceituar preliminarmente a pro-
atividade defensiva, variável assumida neste estudo como relativa, e não absoluta, ad-
mitindo assim grau. Numa primeira aproximação, a defesa proativa poderia ser enten-
dida em termos de maior propensão à tomada de iniciativa das ações para neutralizar31 
qualquer agressão, o que se reflete num caráter dissuasório negativo. Ou seja, tal postu-
ra tem como meta impedir ataques às plataformas petrolíferas marítimas, como contra-
ponto a uma dissuasão punitiva, de caráter retaliatório, e portanto, reativo em relação a 
possíveis ataques perpetrados. 

Assim sendo, diante de tal entendimento prévio e do imperativo manifesto na END, 
pergunta-se, como questão de pesquisa que orienta a contribuição deste autor para este 
livro: A estrutura organizacional militar atualmente existente no Brasil é adequada à de-
fesa proativa do Polígono do Pré-sal? 

30.   BRASIL 2013, p. 4-5.

31.   Neutralizar no glossário das Forças Armadas significa “produzir, temporariamente, um certo 
grau de dano às forças, equipamentos, bases ou meios de apoio logístico do inimigo, de modo a tor-
nar as suas operações ineficazes ou incapazes de interferir numa determinada operação” [...] (Brasil, 
2015, p. 181). 
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Na busca de uma resposta para tal pergunta, considera-se como objetivo geral deste 
trabalho explicar como a organização da Estrutura Militar de Defesa (EttaMiD) influen-
cia a defesa proativa do Polígono do Pré-sal. Três objetivos específicos deslindam-se do 
objetivo geral ora apresentado, balizando assim as nossas análises. Primeiramente é im-
portante definir operacionalmente o conceito de defesa proativa de plataformas petro-
líferas marítimas, consoante o triplo imperativo da END32.

Como segundo objetivo, serão analisados os requisitos estratégico-operacionais ne-
cessários à consecução da defesa proativa do Pré-sal, o “Controle” e a “Proteção”, como 
argumentação auxiliar para reforçar as análises deste estudo, e para possibilitar uma vi-
sualização gradativa de atendimento de tais requisitos na parte conclusiva deste livro. 

O terceiro objetivo específico consiste em comparar a estrutura organizacional de-
fensiva atualmente existente na Amazônia Azul, para a defesa do Pré-sal, com outras es-
truturas inovadoras vislumbradas, com destaque especial para àquelas dedicadas a ou-
tras áreas marítimas de relevância estratégica no mundo. 

Como resposta provisória para a questão de pesquisa ora suscitada, assume-se como 
hipótese que há a necessidade estratégica de evolução organizacional da atual Estru-
tura Militar de Defesa (EttaMiD) para proporcionar uma maior proatividade à de-
fesa do Polígono do Pré-sal.

Enfim, o primeiro autor tentará lançar um olhar mais atento sobre a tarefa intrínseca 
da MB relacionada à Defesa Proativa da Amazônia Azul e a área estratégica do Pré-sal. 

C o n s i d e ra ç õ e s  i n i c i a i s  d o  s eg u n d o  a ut o r 33

Após a crise mundial do petróleo, ocorrida na década de 1970, o Brasil buscou am-
pliar a produção dessa importante fonte de energia por meio da exploração e explotação 
de jazidas existentes no subsolo marinho. Assim, o país buscava tornar-se autossuficien-
te em um recurso energético fundamental para o desenvolvimento econômico nacio-
nal. Apesar de haver iniciado a exploração de campos marítimos de petróleo em 1969, 
no litoral de Sergipe, foi a partir de 1974, com a descoberta do campo de Garoupa, na 
Bacia de Campos, localizada no litoral do Estado do Rio de Janeiro, que a PETROBRAS 
intensificou a produção petrolífera no mar. Com o passar do tempo e com o desenvol-
vimento de tecnologias próprias que permitem a retirada de petróleo em águas profun-
das, o Brasil passou a concentrar seu esforço na produção de petróleo em áreas maríti-
mas do seu litoral, vindo estas a representar suas principais fontes de hidrocarbonetos. 
Assim, o avanço tecnológico também permitiu o avanço “mar a dentro”, distanciando 
as fontes de produção da costa e transformando o Brasil em referência mundial na ex-
ploração de petróleo em águas com profundidades superiores a 1000 metros, poden-
do hoje chegar a 7000 metros. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

32.   Consiste no trinômio “Monitoramento/Controle”, “Mobilidade” e “Presença” (BRASIL, 2013).

33.   Capitão de Fragata do Corpo de Fuzileiros Navais Charles Pacheco Piñon.
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Biocombustíveis (ANP), a produção brasileira de hidrocarbonetos no mar concentra-
-se principalmente nas Bacias do Espírito Santo, Campos e Santos, todas localizadas no 
litoral sudeste do país. 

Em 2007, o Brasil passou a explorar petróleo na região do Pré-sal34, que ocupa gran-
de parte da área das três bacias citadas e que, com a entrada em operação do Campo de 
Tupi, fez com que o país passasse a contar, em 2012, com uma quantidade de 791 po-
ços produtores de petróleo e gás operando no mar, desse total, 593 poços localizados 
somente no litoral sudeste, isso é, aproximadamente 75% do total de poços em opera-
ção em todo o litoral brasileiro encontram-se distribuídos nas Bacias do Espírito Santo, 
Campos e Santos (ANP, 2013, Tabela 2.7). Essa concentração de poços petrolíferos re-
dundou também em uma concentração de estruturas de exploração e explotação, liga-
das por grandes extensões de dutos submarinos e apoiadas por um intenso tráfego de 
embarcações, aumentando assim o risco de colisão no mar e atraindo a atenção e o in-
teresse de grupos adversos dos mais variados tipos. 

O Plano Decenal de Expansão de Energia 2024, da Secretaria de Planejamento e De-
senvolvimento Energético, do Ministério de Minas e Energia (MME), afirma que para se 
atingir a meta de produção de petróleo de 4,7 milhões de barris diários até 2024, haverá 
um investimento maciço na aquisição e construção de plataformas do tipo FPSO35, pre-
vendo a entrada em operação de mais 51 plataformas desse tipo até a citada data (BRA-
SIL, 2015a, p. 265-268). Em 2013, eram apenas sete dessas plataformas operando nas 
bacias do Espírito Santo, Campos e Santos, o que demonstra a tendência de se agravar a 
situação de congestionamento marítimo causado pela concentração das estruturas e em-
barcações envolvidas na exploração e explotação de petróleo no litoral sudeste do Brasil. 
Assim, o risco de colisão entre esse tipo de plataforma e outras embarcações em trânsi-
to pelas bacias petrolíferas torna-se ainda maior, principalmente em razão do modo de 
operação das FPSO, exigindo a utilização de navios aliviadores, rebocadores atrelados 
a esses navios e, consequentemente, a necessidade de uma zona de segurança com uma 
distância que vai além dos 500 metros permitidos pela Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar (CNUDM). 

Com o advento da CNUDM e a descoberta de grandes reservas de petróleo e gás 
na camada Pré-sal, as principais áreas de exploração e explotação de hidrocarbonetos 
ficaram localizadas no espaço marítimo designado para a Zona Econômica Exclusiva 
(ZEE) brasileira. Esse espaço, dotado pela Convenção de uma natureza eminentemente 
econômica, limita a atuação do Estado brasileiro no que diz respeito à normatização e à 

34.   Esta região petrolífera recebe a denominação de Pré-sal em virtude de suas reservas estarem lo-
calizadas abaixo de uma camada espessa de sal, entre 5000 e 7000 metros de profundidade, o que 
torna a explotação mais difícil e requer grandes investimentos para o desenvolvimento da tecnolo-
gia necessária (PAIM, 2011, p. 17).  

35.   As plataformas do tipo “Floating, Production, Storage and Offloading (FPSO)” são construídas 
sobre cascos de navios que não são mais utilizados para transporte, sendo mantida a capacidade de 
navegação. (Cf. PAIM, 2011, p. 49-51).   
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imposição de normas relativas à segurança, principalmente no que diz respeito ao em-
prego de forças armadas ou de forças de segurança para garantir a eficácia das normas 
nacionais e a proteção das infraestruturas críticas no mar. Porém, a importância estra-
tégica das estruturas utilizadas na atividade petrolífera em ambiente marítimo fez com 
que a CNUDM estabelecesse no seu art. 60, § 4º, a possibilidade dos Estados costeiros 
delimitarem zonas de segurança de, no máximo, 500 metros ao redor dessas estruturas, 
podendo ser ampliadas no caso de recomendação por parte da organização internacio-
nal competente que, para essa matéria, é a Organização Marítima Internacional (Inter-
national Maritime Organization – IMO). 

A eficácia das zonas de segurança vem sendo questionada nos diversos fóruns in-
ternacionais que tratam das questões marítimas. A evolução tecnológica dos meios de 
produção de petróleo criou técnicas e sistemas complexos de produção no mar que re-
sultaram na ampliação do espaço necessário para a operação das instalações e estruturas 
petrolíferas e aumentaram o risco de colisão com os navios em trânsito, exigindo assim 
uma distância de segurança maior que os 500 metros hoje autorizados pela CNUDM. 
Além disso, caso se deseje proteger essas infraestruturas críticas do ataque de grupos 
adversos, tal como piratas, terroristas e criminosos de todo tipo, cujas atividades têm se 
tornado cada vez mais frequentes nas áreas de produção de petróleo, a distância máxi-
ma permitida para as áreas de segurança tem se mostrado inócua, uma vez que o alcan-
ce e a letalidade das armas de pequeno porte, combinados com o emprego de embar-
cações rápidas, tornaram-se eficazes instrumentos de ataque em poder desses grupos. 
Todos esses elementos têm se consubstanciado em diversos tipos de ameaças que hoje 
confrontam com a produção petrolífera no mar.

Para suplantar a limitação de 500 metros imposta pelo texto da CNUDM às zonas 
de segurança, os Estados costeiros afetados pelas mais diversas ameaças observam a ne-
cessidade de ampliá-las ou complementá-las com outras medidas de restrição e controle 
da navegação. Esquemas de separação de tráfego, recomendação de rotas e rumos pre-
viamente definidos, áreas a serem evitadas, entre outras, vêm sendo frequentemente su-
geridas pelos Estados interessados à IMO, porém, esses Estados nem sempre têm suas 
propostas aceitas e estas, por sua vez, necessitam do reconhecimento internacional para 
que gozem de eficácia perante outros Estados. Dessa forma, torna-se indispensável que 
o Comitê de Segurança Marítima (CSM) da IMO recomende a medida a ser implanta-
da, sob pena dessa se tornar inócua. 

A dificuldade em se obter a recomendação da organização internacional competen-
te reside em um debate mais filosófico do que prático e consiste na composição entre os 
interesses das grandes potências marítimas, que buscam manter os mares livres de qual-
quer impedimento ao seu tráfego mercante, erigindo, para tal, o Princípio da Liberda-
de de Navegação à condição de dogma imutável, tendo, por outro lado, os Estados cos-
teiros que dependem de suas jazidas petrolíferas para alavancar o seu desenvolvimento 
econômico e, como tal, defendem o direito de proteger suas instalações e estruturas no 
mar por meio de medidas de controle e restrição do tráfego marítimo. 
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A conformidade das medidas de restrição e controle da navegação aos critérios e 
normas da IMO provê às medidas protetivas a necessária legitimidade diante das nor-
mas e práticas internacionalmente aceitas. Trata-se de procedimento que busca alinhar 
as medidas implantadas pelo Estado costeiro com aquilo que a comunidade internacio-
nal reconhece como sendo os princípios que regem a utilização pacífica dos mares e oce-
anos em proveito do bem-estar da humanidade, isto é, os princípios que regem a Ordem 
Pública dos Oceanos. É na Ordem Pública dos Oceanos que os Estados vão encontrar as 
normas de conduta que devem ser seguidas para que as interferências decorrentes do uso 
dos mares sejam resolvidas de modo pacífico e equânime, provendo a todos a oportuni-
dade de exercerem nos espaços marítimos atividades relacionadas ao transporte e às co-
municações por via marítima, bem como ao aproveitamento dos recursos naturais para a 
garantia do desenvolvimento econômico dos Estados e para o bem-estar dos seus povos.

A grande controvérsia encontra-se na leitura particularizada que é feita dos princí-
pios norteadores do aproveitamento dos espaços marítimos. A valorização da liberdade 
de navegação em detrimento das necessidades de proteção da produção petrolífera leva 
à adoção de uma interpretação distorcida da Ordem Pública dos Oceanos, fazendo pre-
valecer nos fóruns de discussão da IMO a posição, segundo a qual, as medidas de restri-
ção à navegação só se justificam nos casos em que a proteção buscada por meio dessas 
medidas estaria exclusivamente relacionada à segurança do tráfego marítimo ou à pre-
servação do meio ambiente (KASHUBSKY, 2013, p. 7). Esse posicionamento, defendido 
principalmente pelas grandes potências marítimas, tem deixado à margem todas as ou-
tras necessidade de segurança relacionadas com a produção petrolífera no mar, tal como, 
a necessidade de proteção das instalações petrolíferas contra ataques intencionais, o que 
pode causar a perda de vidas humanas, danos ao material e a interrupção da produção. 

A interpretação distorcida do Princípio da Liberdade de Navegação tende a manter 
as áreas de produção petrolífera abertas ao tráfego marítimo, sendo estas densamente 
habitadas por instalações e estruturas em operação que põem em risco a segurança do 
tráfego aquaviário nesses espaços marítimos. As características das plataformas petrolí-
feras e o modo como algumas delas operam oferecem sérios riscos à navegação das em-
barcações que buscam economizar tempo e diminuir custos cruzando as áreas de produ-
ção. Dessa forma, até mesmo a segurança da navegação, tema prioritário para as grandes 
potências marítimas, tem ficado comprometida pela liberalização dos mares.

A importância das infraestruturas críticas de exploração e explotação de petróleo 
para os Estados costeiros reside, primordialmente, no papel que desempenham nos pro-
jetos de desenvolvimento econômico desses Estados. Protegê-las das ameaças a que es-
tão sujeitas, seja qual for a natureza dessas ameaças, impõe a necessidade de se buscar 
soluções eficazes e compatíveis com a Ordem Pública dos Oceanos. 

Por meio das medidas de restrição e controle da navegação nas proximidades e no 
interior das áreas de produção petrolífera, os Estados produtores de petróleo e gás no 
mar buscam encontrar instrumentos compatíveis com a Ordem Pública dos Oceanos na 
composição dos seus interesses com os interesses de outros Estados, na medida em que 
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estes conflitam entre si no uso dos espaços marítimos para o livre trânsito de pessoas e 
mercadorias e na produção de recursos naturais. Assim, este estudo se propõe à análise 
do emprego de medidas de restrição e controle da navegação em proveito da seguran-
ça da exploração e explotação de recursos naturais na ZEE. Trata-se de tema voltado às 
possibilidades e limitações do Estado costeiro normatizar e fiscalizar as atividades rela-
cionadas ao uso do mar em um espaço marítimo onde há uma limitação da soberania 
e da jurisdição estatal por parte das normas e das práticas internacionalmente aceitas.

A implantação de medidas de proteção das infraestruturas críticas exige a análise 
de diversos fatores inerentes às atividades marítimas fora do Mar Territorial, tais como: 
os tipos de ameaças existentes, os recursos materiais e humanos disponíveis e a legisla-
ção internacional e nacional afeta à região onde se pretende implantar tais medidas pro-
tetivas. Levando-se em consideração o nível de pesquisa no qual este estudo está inseri-
do, bem como fontes e o tempo disponível para tal, o tema a que se propõe este trabalho 
ficará limitado às áreas de produção petrolífera de maior importância do litoral brasi-
leiro, isto é, às Bacias de Santos, de Campos e Espírito Santo, entre as 12 e as 200 milhas 
náuticas, medidas a partir da linha de base36, no interior do espaço marítimo conheci-
do como ZEE.

A limitação do espaço geográfico às bacias acima citadas não pretende ser realiza-
da de modo rígido, uma vez que o estudo pretende analisar as práticas adotadas por ou-
tros países que se valem de medidas de restrição à navegação, unilaterais ou reconheci-
das internacionalmente, mas que não são adotadas pelo Brasil ou que o fazem de modo 
diverso, mas sempre com o objetivo de incrementar a segurança nos espaços marítimos 
sobre os quais exercem algum grau de jurisdição. 

Para uma análise completa dos riscos e ameaças que podem acometer as instala-
ções petrolíferas na ZEE brasileira, faz-se necessário o estudo de como essas ameaças se 
apresentaram em espaços marítimos sob a jurisdição de outros Estados e como elas po-
dem prover ensinamentos à prevenção de ameaças similares nas áreas delimitadas para 
o trabalho. Portanto, no decorrer da pesquisa, será realizada uma análise das ameaças 
às instalações e estruturas petrolíferas, ocorridas dentro e fora do recorte geográfico es-
colhido, de modo a coletar experiências de outros Estados, no sentido de propiciar pos-
síveis respostas a ameaças que podem vir a se materializar no interior das bacias petro-
líferas citadas. 

Para estabelecer uma moldura temporal, o recorte adotado pretende estudar e ana-
lisar os dados relacionados ao tema que digam respeito ao período compreendido entre 
o início da operação no Campo de Tupi, em 2007, e os dias atuais. Tal moldura temporal 

36.   A linha de base constitui-se no limite interior do mar territorial, sendo que esta pode adotar a 
conformação da costa ou, no caso do litoral não possuir conformação retilínea, sendo acidentado ou 
contendo ilhas e reentrâncias profundas, poder-se-á adotar a linha de base reta, cujo traçado é tan-
gente aos pontos mais avançados da costa, não refletindo a linha sinuosa do litoral e sim uma cons-
trução geométrica, normalmente poligonal, cujas extremidades são os pontos mais avançados da 
costa (FIORATI, 1999, p.73).
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deve-se ao fato de que a entrada em operação desse Campo representa também o início 
da exploração do petróleo existente na camada do Pré-sal, o que promoveu uma inten-
sificação da atividade petrolífera na ZEE do litoral sudeste brasileiro e mudou substan-
cialmente a quantidade e os níveis de operação das instalações e estruturas localizadas 
nas bacias desse espaço marítimo. 

Da mesma forma que o recorte geográfico, essa moldura temporal também será ex-
trapolada na medida em que serão verificados incidentes de segurança37 anteriores ao 
ano de 2007, porém, para efeito de análise das probabilidades de ocorrência desses inci-
dentes no espaço geográfico considerado e das medidas adotadas pelo Brasil para pro-
teger a produção petrolífera das ameaças existentes, serão consideradas apenas as carac-
terísticas e ações executadas a partir de 2007 até os dias atuais.

O incremento da atividade petrolífera e do comércio marítimo, bem como o recru-
descimento das ameaças oriundas de atores não estatais, tornaram as plataformas pe-
trolíferas alvos em potencial de ataques de grupos adversos com interesses econômicos, 
políticos, religiosos ou ideológicos. Esses grupos representam ameaças à atividade pe-
trolífera no mar e são capazes de infligir enormes prejuízos econômicos, em alguns casos 
ambientais e até a perda de vidas humanas. Portanto, estudar essas ameaças e entender 
como podem ser neutralizadas traz uma contribuição útil ao contínuo desenvolvimen-
to de uma atividade produtiva de grande importância para o desenvolvimento socioe-
conômico brasileiro.   

A análise do tema proposto leva a uma melhor compreensão da complexidade re-
lacionada à defesa das estruturas petrolíferas na ZEE, uma vez que, por força da CNU-
DM, o Estado brasileiro, no papel de Estado costeiro, tem sua soberania e sua jurisdição 
limitadas nesse espaço marítimo. Assim, elucidar como o Estado brasileiro pode agir 
para regular as atividades de outros atores em benefício da segurança das instalações no 
interior de áreas marítimas de produção de petróleo traz uma importante colaboração 
para os decisores públicos no que diz respeito à implantação e imposição de regras de 
navegação nesses espaços, sem obstruir por completo a navegação em grandes porções 
da ZEE, bem como para a indústria da navegação, uma vez que contribui para seguran-
ça do tráfego marítimo, evitando a ocorrência de acidentes em áreas com grande con-
centração de instalações e estruturas. Além disso, pautar as medidas de segurança em 
práticas e normas internacionalmente aceitas possibilita um melhor posicionamento do 
Brasil na defesa de seus interesses perante os tribunais e organismos internacionais em 
que são tratadas as controvérsias afetas ao uso do mar.

O estudo do tema proposto também se justifica pela contribuição que ele aporta aos 
estudos marítimos, uma vez que se trata do estudo, de um ponto de vista interdiscipli-
nar, das relações políticas e sociais desses atores com o mar e das relações entre eles, em 
razão do mar. Sob um viés alicerçado na segurança, contribui na busca de soluções para 

37.   Para os efeitos deste estudo, entende-se como incidente de segurança a concretização de uma 
ameaça contra uma estrutura ou instalação offshore, acarretando em um efeito danoso à vida huma-
na, ao meio ambiente ou à economia dos Estados e das empresas afetadas.
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a proteção de nossa costa contra ameaças de diversas naturezas, bem como para a pro-
teção da vida humana, do meio ambiente marinho e, principalmente, da exploração e 
explotação com segurança dos recursos naturais existentes na ZEE.

Por meio deste estudo, busca-se ainda compreender a complexa e dinâmica relação 
entre os diversos atores que se valem do mar para a consecução dos seus objetivos, bem 
como os desdobramentos dessa relação, refletidos na prática e no direito internacional e 
tendo como produto a identificação de normas legítimas voltadas à manutenção da se-
gurança, tanto econômica ou ambiental, como da navegação internacional e da explora-
ção e explotação dos recursos naturais no mar. Dessa forma, o estudo busca estabelecer 
mecanismos de regulação do uso do mar que estejam alinhados com as necessidades do 
Estado brasileiro e acaba por tangenciar as técnicas de cenarização, ao estabelecer um 
quadro de possíveis ameaças às estruturas e instalações petrolíferas no litoral sudeste do 
Brasil. Assim, o estudo justifica sua adequação à linha de pesquisa na qual está inserido. 

 Como instrumento de concentração de poder e riqueza dos Estados, o aproveita-
mento dos recursos naturais no mar deve ser estudado dentro de uma perspectiva estra-
tégica, analisando a posição dos diversos atores na comunidade internacional, naquilo 
que diz respeito a esse uso. Desse modo, pretende-se encontrar mecanismos que per-
mitam superar as divergências, bem como incrementar as possibilidades de cooperação 
para com a posição do Brasil, tudo isso em rigoroso alinhamento com os objetivos es-
tratégicos nacionais voltados ao uso dos mares e oceanos.

Compreender as possibilidades e limitações do Estado brasileiro no que diz respei-
to ao emprego de mecanismos normativos para a proteção dos seus interesses no mar, 
principalmente no que diz respeito à exploração e explotação de recursos naturais, além 
de ampliar as possibilidades de cooperação com Estados que possuem questões análo-
gas, fortalece a posição do país no cenário internacional, tornando-o um ator de peso 
nos fóruns de discussão sobre o tema proposto.

A importância estratégica que a infraestrutura de exploração e explotação de pe-
tróleo no mar possui para o Estado brasileiro, confrontada com as ameaças que podem 
vir a afetar essa infraestrutura crítica e com a valorização da liberdade de navegação no 
âmbito da sociedade internacional conformam o seguinte problema com o qual a pes-
quisa se depara: à luz da Ordem Pública dos Oceanos, o emprego de medidas de res-
trição e controle da navegação é adequado para a proteção de estruturas e instala-
ções petrolíferas posicionadas na ZEE do Estado brasileiro?

Como uma resposta provável, suposta e provisória a esse questionamento, consi-
dera-se a hipótese segundo a qual as medidas de restrição e controle da navegação, 
quando empregadas na proteção de infraestruturas críticas no mar, são adequadas 
para a segurança das instalações e estruturas petrolíferas na ZEE, uma vez que são 
instrumentos aceitos pela prática e pelas normas internacionais. Assim, é possível 
mitigar o risco a que tais instalações e estruturas estão sujeitas, sem o Estado costeiro 
impactar negativamente nos interesses de outros atores, mais especificamente daqueles 
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que pleiteiam a manutenção da liberdade de navegação nas áreas marítimas de produ-
ção de petróleo e gás.

Como objetivo geral do estudo, pretende-se identificar as possibilidades e as limi-
tações do Estado brasileiro na utilização de medidas de restrição e controle do tráfego 
marítimo, com o propósito de prover proteção às infraestruturas críticas no interior de 
sua ZEE. Trata-se da busca de medidas aceitas pela prática e pelas normas internacio-
nais para o incremento da segurança das estruturas e instalações petrolíferas no mar, de 
modo legítimo e oponível a terceiros Estados e à indústria da navegação e da pesca in-
ternacional. Assim, pretende-se contribuir para a salvaguarda da vida humana, para a 
prevenção da poluição do ambiente marinho e para uma contínua produção de petróleo 
e gás no litoral sudeste brasileiro, mais especificamente no espaço marítimo compreen-
dido pela ZEE, em que o Estado costeiro tem sua jurisdição limitada aos direitos de so-
berania atribuídos pela CNUDM.

E st r ut u ra ç ã o  d o  l iv ro

Dessa forma, este estudo foi estruturado em oito capítulos extraídos das duas dis-
sertações supracitadas, os quais foram concatenados e apresentados numa sequência ló-
gica, na expectiva de tornar a leitura mais aprazível.

No capítulo inicial, escrito pelo primeiro autor, será realizada uma revisão de litera-
tura, levando-se em conta uma abordagem no nível estratégico, enfocando aspectos te-
óricos e doutrinários concernente à defesa marítima de infraestruturas críticas. Tal ca-
pítulo culminará com a visualização de uma tarefa básica da MB para o tempo de paz, 
consoante a terminologia adotada na DBM: a Defesa Proativa da Amazônia Azul.  

O segundo capítulo, pertencente à segunda pesquisa, nos fornece uma visão pa-
norâmica da Ordem Pública dos Oceanos, numa leitura atualizada. Nesse afã, para al-
cançar o objetivo geral ao qual tal estudo se propôs, inicialmente serão apresentados os 
princípios que norteiam a atuação dos diversos atores no uso dos espaços marítimos, a 
interação entre eles, no exercício de atividades diversas que buscam a concretização de 
objetivos políticos e socioeconômicos, e as demandas e estratégias adotadas por esses 
atores junto à comunidade internacional. Dessa forma, pretende-se apresentar a CNU-
DM como uma moldura normativa composta por práticas internacionalmente aceitas, 
valores sociais e dispositivos de direito internacional que buscam compor os interesses 
conflitantes dos diversos atores no uso do mar, orientando-os na solução pacífica de con-
trovérsias. Nessa parte também serão analisadas as possibilidades e limitações do Estado 
costeiro na normatização e uso da ZEE, principalmente no que diz respeito à constru-
ção e posicionamento de instalações e estruturas no mar, bem como a previsão de me-
didas de proteção em torno dessas instalações.  

Em seguida, retoma-se a contribuição da primeira pesquisa, num terceiro capítulo 
de cunho metodológico. Nele será apresentada a definição operacional da defesa pro-
ativa de plataformas petrolíferas marítimas, à luz de suas três funções componentes, 
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deduzidas do trinômio orientador da END: “Monitoramento/Controle”, “Mobilidade” e 
“Presença”. Para conferir uma maior consistência ao teste da hipótese lançada pelo pri-
meiro autor, cada uma dessas funções componentes da defesa proativa será explicita-
da em termos de indicadores. Alguns desses indicadores serão definidos em termos es-
paciais, divididos pelos três ambientes de defesa marítima — submarino, de superfície 
e aéreo — e outros em termos temporais, já que se deseja uma defesa permanente. Tais 
indicadores corresponderão a índices numéricos, que, quando agregados, comporão o 
valor final de proatividade defensiva. Em especial, um índice da primeira função do tri-
nômio da END será diferenciado dos demais, pois procurará aferir a agilidade decisória 
da estrutura de comando, consoante o requisito estratégico-operacional de “Controle”, 
sem o qual não se pode falar em defesa proativa. 

No quarto capítulo, proceder-se-á ao plano de prova da hipótese dessa primeira 
pesquisa, a partir do modelo teórico e respectiva expressão matemática desenvolvida 
no capítulo precedente, separando-se a influência da disponibilidade de meios dispo-
níveis para a defesa da agilidade decisória que um sistema defensivo requer. A estrutu-
ra de comando que propiciará tal agilidade seria a responsável por instrumentalizar o 
futuro Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz), em fase de desenvol-
vimento na MB, pré-condição necessária, mas não suficiente, para um sistema defensi-
vo mais proativo. 

Nesse capítulo, será demonstrado ainda que a observância do Princípio da Unidade 
de Comando favorecerá duas características essenciais a uma defesa proativa: a versatili-
dade organizacional, em suas duas vertentes principais, defesa naval e segurança maríti-
ma; e a interoperabilidade organizacional, que se manifesta em termos de padronização 
de doutrinas e alinhamento de processos entre distintas forças componentes38, o que gera 
ganhos sinérgicos a partir da coordenação de esforços dos diversos vetores de defesa. 

 Uma vez evidenciada a necessidade uma evolução organizacional para a consecu-
ção de uma defesa proativa de infraestruturas marítimas críticas para a vida nacional, re-
tomou-se  o estudo do segundo autor, que se debruçou mais pormenorizadamente sobre 
os desafios de segurança marítima que essa estrutura de comando enfrentaria. Dessa for-
ma, no quinto capítulo foi vivificada a necessidade de proteção das estruturas e instala-
ções no mar, por meio da análise de suas vulnerabilidades e das possíveis consequências 
de um incidente de segurança em uma instalação petrolífera offshore39. Como contra-
ponto, serão apresentados alguns aspectos que favorecem sua proteção e que devem ser 
levados em consideração como fatores mitigadores de riscos. Serão ainda identificados 

38.   Forças Componentes são parcelas consideráveis de uma Força Armada que compõem um 
Comando Conjunto, que por sua vez congrega meios de mais de uma Força. 

39.   “A exploração de petróleo e gás no mar é chamada offshore, que significa ‘próximo à costa’, em 
inglês. Tal expressão deriva das primeiras experiências de exploração de petróleo no mar, feitas por 
meio de estruturas montadas no próprio cais do porto [...] Embora atualmente tal exploração esteja 
a muitos quilômetros distante da costa, a expressão offshore permanece sendo usada para qualquer 
atividade no mar, seja qual for a distância da costa”. (PAIM, 2011, p. 12).
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os tipos de ameaças às infraestruturas críticas no mar, suas possibilidades de concreti-
zação no litoral sudeste brasileiro e o impacto que causam no caso de virem a se mate-
rializar. Com isso, pretende-se realizar uma análise dos riscos a que estão sujeitas as es-
truturas e instalações petrolíferas no espaço geográfico considerado. Assim, pretende-se 
demonstrar a necessidade do estabelecimento de medidas de restrição e controle do trá-
fego marítimo nas áreas de produção petrolífera como forma eficaz de mitigar as possí-
veis ameaças que venham a existir nessas áreas.

No sexto capítulo, o segundo autor, dando prosseguimento às suas análises, apre-
sentará o marco regulatório das medidas de restrição e controle da navegação existen-
tes na prática e no direito internacional. Tal marco regulatório será consubstanciado pe-
los dispositivos normativos de proteção às instalações e estruturas na ZEE, previstos na 
CNUDM, e pelas medidas gerais de organização do tráfego marítimo estabelecidas no 
âmbito da IMO. Ainda como parte do capítulo, serão apresentados casos de medidas de 
restrição e controle do tráfego marítimo, adotadas unilateralmente ou com a aquiescên-
cia da Organização Marítima Internacional. Dessa forma, pretende-se demonstrar como 
as normas internacionais relativas às medidas restritivas da navegação são debatidas e 
elaboradas nos fóruns de discussão sobre segurança marítima e como a prática dos Es-
tados vêm se posicionando com relação a esse tema.

No sétimo capítulo deste estudo, o primeiro autor rediscute os  resultados alcança-
dos no capítulo quatro, ensejando corroborar a hipótese por ele lançada, ao analisar es-
truturas organizacionais propostas em outros estudos da EGN, à luz do modelo teóri-
co desenvolvido. Ainda nesse capítulo, serão comparadas estruturas organizacionais de 
outros Estados dedicadas a objetivos estratégicos marítimos de alto valor, ou em áreas 
sob disputa, consoante uma abordagem indutiva que também converge para a hipóte-
se assumida. 

Como síntese final, o  primeiro autor especula sobre o estabelecimento de gradien-
tes de defesa marítima orientados para as infraestruturas críticas, e propõe a ativação de 
um  comando unificado para empreender tal defesa, em termos proativos. Ao seu tur-
no, o segundo autor, em suas considerações finais, buscará analisar como as medidas de 
restrição e controle à navegação contribuem para mitigar os riscos aos quais estão su-
jeitas as instalações e estruturas em operação nas bacias petrolíferas do litoral sudeste 
brasileiro. Além disso, evidenciará como essas medidas impactam a Ordem Pública dos 
Oceanos, mais precisamente as normas e os princípios estabelecidos na CNUDM com 
relação aos direitos de soberania e à jurisdição do Estado costeiro na ZEE.
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C -
sa proativa das plataformas petrolíferas marítimas como um dos quatro ob-
jetivos estratégicos40 sob a responsabilidade primária da MB. Para evidenciar 

a precisão de tal orientação, destaca-se que as atividades extrativas nas bacias petrolí-
feras marítimas situadas no Polígono do Pré-sal41 já correspondiam a mais de 93,8% da 
produção petrolífera nacional em dezembro de 201542. Acresce-se que aproximadamen-
te 76,6% da produção de gás natural do Brasil foram explotados em campos marítimos, 
no mesmo mês de referência.

de Pré-Sal, que, ao ultrapassar recentemente a marca de um milhão de boe, triplicou nos 
últimos 30 meses, conforme divulgado na última , 
ocorrida no Rio de Janeiro, no período de 27 a 29 de outubro de 201543. Em suma, con-
forme avança a produção no Pré-sal, a contribuição terrestre de fornecimento de hidro-
carbonetos energéticos torna-se cada vez menos expressiva, e a dependência energética 
em relação ao mar só faz crescer. Outrossim, as reservas existentes, segundo as previsões 
independentes da Agência Internacional de Energia (AIE), levariam o Brasil a triplicar 
sua atual produção petrolífera, chegando a 6 milhões barris/dia em 203544, o que corres-
ponderia a um terço do crescimento da produção de petróleo mundial45. 

40.   BRASIL, 2013.

41.   O Pós-sal, situado acima da camada geológica de sal, representa toda a exploração de petróleo bra-
sileiro antes das descobertas do Pré-sal. A Bacia de Campos é a principal região produtora do Brasil no 
Pós-sal, e a área de trânsito restrito nesta bacia, descrita nas cartas náuticas produzidas pela Diretoria 

se ainda que a Bacia do Espírito Santo também está contida na região do Pré-sal.

42.   Cf. último boletim divulgado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis 

43.   Disponível em <http://www.jb.com.br/economia/noticias/2015/10/28/producao-do-pre-sal-
-triplica-em-30-meses /.> . Acesso em: 15nov. 2015.

44.   IEA, 2013, p. 6.

45.   Em função dos problemas de governança da PETROBRAS e da grande redução do preço do barril 
de petróleo ocorrido a partir do segundo semestre de 2014, as metas da PETROBRAS de elevação de 
produção foram reduzidas. Porém, o plano de desinvestimento da PETROBRAS prioriza a preservação 

CAPÍTULO 1
BRASIL: DO PARADIGMA DO 

COMANDO DO MAR À DEFESA 
PROATIVA DA AMAZÔNIA AZUL
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Enfim, diante da riqueza que proporcionou 52,9 % da oferta interna de energia (óleo 
e gás) no ano base 2014, conforme o relatório do Balanço Energético Nacional46, e que 
provém preponderantemente do mar, entende-se que a defesa proativa de plataformas 
petrolíferas offshore, objetivo estratégico explícito da END, por ser prioritário, deve ser 
realçado na doutrina naval brasileira, e também conjunta, isso é, das FA.  

Por oportuno, cabe mencionar a obra polemológica47 de Gaston Bouthoul e René 
Carrère48, que analisou, no período de 1740 a 1974, 366 grandes conflitos, assim classi-
ficados de acordo com critérios científicos explicitados. Naquele estudo, a partir da Pri-
meira Guerra Mundial (1ª GM), ocorrida entre 1914 e 1918, quando o petróleo come-
çou a ter um papel militar e econômico importante, dentre as localizações preferenciais 
de conflito analisadas, despontam estatisticamente as zonas de interesse petrolífero. De 
1914 até 1974, foram analisados ao todo 124 conflitos, dos quais mais da metade afe-
taram: zonas ricas em petróleo, 23 conflitos; zonas vizinhas às zonas ricas em petróleo, 
27 conflitos; e zonas de comunicação petrolífera, 23 conflitos, totalizando aproximada-
mente 58,9 por cento do universo delimitado49. Em complemento ao estudo de Bou-
thoul, analisando-se sumariamente o período contido entre a segunda crise do petróleo 
(1973) e os dias atuais, pode-se citar: a Guerra Irã-Iraque (1980-1988); a invasão sovi-
ética do Afeganistão (1979-1989)50; a Guerra do Golfo (1990-1991); Guerras na Che-
chênia (1994–1996; 1999-2009); a invasão estadunidense do Afeganistão (2001-2015); 
a Guerra do Iraque (2003-2011); o conflito líbio, iniciado em 2011, mas ainda sem de-
finição, e o atual conflito provocado pelo “Estado Islâmico” na Síria e no Iraque, inicia-
do em 2014, também inconcluso.

Merece ainda destaque um recente estudo sobre conflitos internos, denominados 
guerras civis. Nesse sentido, acadêmicos das universidades de Portsmouth, Warwick e 

do caixa e concentração nos investimentos prioritários, notadamente de produção de petróleo e gás 
no Brasil em áreas de elevada produtividade e retorno, como o Pré-sal. Disponível em <  http://
www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/aumentaremos-nossos-desinvestimentos-para-us-13-7-bilho-
es-no-bienio-2015-e-2016.htm> . Acesso em: 08 mar. 2015.

46.   O relatório consolidado do Balanço Energético Nacional (BEN) documenta e divulga, anual-
mente, extensa pesquisa e a contabilidade relativas à oferta e consumo de energia no Brasil, con-
templando as atividades de extração de recursos energéticos primários, sua conversão em formas 
secundárias, a importação e exportação, a distribuição e o uso final da energia. Dada a influência 
dos hidrocarbonetos fósseis na matriz energética nacional, o BEN é medido em toneladas equivalen-
tes de petróleo (tep), que equivale a 10 x 109 calorias. Disponível em < https://ben.epe.gov.br/ >. 
Acesso em: 08 nov.2015.  

47.   A polemologia consiste no estudo da guerra como fenômeno social autônomo, análise de suas 
formas, causas, efeitos etc.

48.   BOUTHOL; CARRÈRE, 1979, p.51.

49.   Ibidem, p.52.

50.   Não se pode olvidar que o Afeganistão é uma região rica em jazidas de óleo e gás e de passagem 
de dutos que conduzem tais hidrocarbonetos fluidos.
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Essex apontam para uma probabilidade cem vezes superior de intervenção de terceiras 
potências em conflitos internos ocorridos em regiões produtoras petrolíferas do que em 
regiões não produtivas. Para chegar a tal conclusão, os estudiosos tomaram como base 
69 guerras civis ocorridas entre 1945 e 199951. Em suma, o percentual de conflitos en-
volvendo as zonas petrolíferas permanece elevado, fato que impinge ao Brasil a neces-
sidade de redobrar a atenção sobre as áreas estratégicas petrolíferas, contexto no qual o 
Polígono do Pré-sal, recém descoberto, passa a inserir-se. 

Algo já foi pensado para proteger os interesses produtivos marítimos, mas infeliz-
mente ainda não se traduziu em concretização da determinação estratégica estabelecida 
na END. Merece atenção o fato de que a partir da Guerra do Golfo supracitada, que pro-
vocou grandes preocupações em relação à possibilidade de restrição no fornecimento de 
abastecimento de combustíveis fósseis para o Brasil, a legislação brasileira se estruturou 
de forma a tentar suprir tal vulnerabilidade. No afã provocado pela instabilidade externa 
de suprimento energético, foi promulgada a Lei nº 8.176, de 8 de fevereiro de 1991, que 
instituiu o Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis (SINEC), e estabeleceu que 
o Poder Executivo deveria encaminhar ao Congresso Nacional o Plano Anual de Esto-
ques Estratégicos de Combustíveis. Em decorrência dessa lei, o Decreto nº 238, de 24 de 
outubro de 1991, definiu o conceito de reservas estratégicas, basicamente petróleo e eta-
nol carburante, com utilização condicionada à autorização do Presidente da República, 
e também definiu níveis mínimos de estoques de operação de combustíveis, regulados 
pela ANP. A Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997, por sua vez, delegou competência ao 
Conselho Nacional de Política Energética para assegurar o adequado funcionamento do 
SINEC e o cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis52. 

Como antecedentes dessa legislação nacional, cita-se que a AIE, fundada logo após 
crise do petróleo de 1973, e composta basicamente pelos Estados membros da OTAN, 
Japão e Coréia, da qual o Brasil não é signatário, foi a primeira Organização Intergover-
namental (OIG) a promover a formação de estoques estratégicos no território dos Esta-
dos associados. Consoante a orientação daquela OIG, atualmente é previsto um quan-
titativo mínimo equivalente a 90 dias de importações líquidas de petróleo e derivados, 
tomando-se como base o ano anterior. Essas reservas energéticas visam basicamente a 
propiciar prazos razoáveis para se tomar algumas medidas, inclusive em aliança mili-
tar53, que contornem crises provocadas por desabastecimento de combustíveis essenciais 
ao funcionamento dos Estados-Membros da AIE. Não obstante tal padrão internacional 

51.   Foram desconsideras as invasões no referido estudo. Disponível em < http://www.inde-
pendent.co.uk/news/world/middle-east/intervention-in-civil-wars-far-more-likely-in-oilrich-na-
tions-10006648.html>. Acesso em: 16maio.2015.

52.   Disponível em <http://www.mme.gov.br/documents/10584/1139195/Sistema_Nacional_de_
Estoques_ de _Combustxveis.pdf/609522c9-1fcc-4708-8fa8-b3856c3b5b89>. Acesso em: 24 fev. 2015.

53.   Vide conceito de “Segurança Energética” da OTAN. Disponível em <http://www.nato.int/docu/
review/2011/Climate-Action/Energy_Security/PT/index.htm>. Acesso em: 24 fev.2015.

Miolo completo.indb   48 26/09/2016   11:44:24



49

C A P Í T U L O  1

de estoques ter sido adotado no mundo considerado “desenvolvido”54, em que pesem as 
sucessivas crises ocorridas no Oriente Médio, região via de regra conflagrada, a legisla-
ção correlata não recebeu a devida consideração no Brasil:

Embora a constituição dos estoques estratégicos esteja definida em lei, devido à falta 
de definição quanto aos níveis e composição dos mesmos, bem como a indetermina-
ção dos custos de construção, movimentação e manutenção, a sua implementação é 
inexistente no país. Embora proposto por lei, os estoques estratégicos no Brasil nunca 
foram implementados. De acordo com o CNPE (2001), o que havia no Brasil era um 
estoque operacional de segurança mantido pela Petrobrás (essencialmente em tanca-

gens situadas nos terminais marítimos e refinarias). [...]55

Agrava tal situação o fato de que os estoques de operação mencionados na citação 
acima, correspondentes àqueles destinados a garantir a normalidade do abastecimen-
to interno de combustíveis líquidos carburantes em face de intercorrências adversas, 
têm sido definidos para o atendimento de apenas três dias de consumo na região sudes-
te brasileira56. Conclui-se assim que a interrupção da produção marítima por qualquer 
fato, inclusive um atentado, geraria uma grave crise nacional de abastecimento em pra-
zo exíguo. Em síntese, em acréscimo às evidências introdutórias apresentadas no capí-
tulo anterior, a conjuntura nacional de baixo nível de reservas estratégicas em terra e a 
forte dependência da produção marítima, ora apresentada, confirmam o fato de que a 
dependência energética extraída do polígono do Pré-sal representa uma grande vulnera-
bilidade estratégica nacional. Por tal motivo, consoante as diretrizes da END, reitera-se 
que o desenvolvimento de um sistema defensivo proativo em tal região não pode tardar. 

Porém, antes de nos debruçarmos sobre a pergunta norteadora deste trabalho, que 
consiste basicamente em questionar se a atual organização da EttaMiD do Brasil é ade-
quada à defesa proativa do Polígono do Pré-sal, convém apresentar uma primeira con-
ceituação de proatividade, em consonância ao objetivo geral deste trabalho57. O adjetivo 
“proativo” foi recentemente dicionarizado na língua portuguesa empregada no Brasil, e 
deve sua origem à expressão proactive, de origem inglesa (1992), segundo o Dicionário 
“Houaiss”. Em termos gerais, conforme verbetes encontrados nos dicionários nacionais 
consagrados, o termo proativo significa aquilo que visa antecipar futuros problemas, 

54.   A República Popular da China recentemente também demonstrou intenção de ampliar seus es-
toques de petróleo para 90 dias de consumo. Disponível em <http://www.valor.com.br/internacio-
nal/3940358/china-pretende-ampliar-estoques-de-commodities > Acesso em: 08 mar. 2015.

55.   Disponível em< http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/3565/3565_5.PDF>. Acesso em: 
24 fev.2015.

56.   No Norte e no Nordeste do Brasil seriam cinco dias.

57.   Tal objetivo consiste em explicar como a organização da Estrutura Militar de Defesa influen-
cia a defesa proativa do Polígono do Pré-sal, e será discutido a partir do capítulo três deste estudo. 
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necessidades ou mudanças, ou seja, de caráter antecipatório. Também são encontrados 
outros verbetes que expressam em linhas gerais a capacidade de tomar a iniciativa das 
ações. Assim sendo, depreende-se que o adjetivo “proativo” tem uma dupla conotação, 
sendo a primeira associada ao posicionamento perante o futuro, e a segunda relaciona-
da à iniciativa da ação propriamente dita, conforme a necessidade circunstancial que se 
apresente. Tais possibilidades semânticas favorecem à decomposição analítica da proa-
tividade, fato que demanda o recurso à abstração para o entendimento do problema de-
fensivo complexo com que se depara neste estudo, antes de rumar para sua solução. En-
fim, a dupla acepção de proatividade nos sugere que deveremos atuar em dois níveis de 
planejamento: o estratégico e o operacional. 

Assim sendo, trazendo tais considerações para o contexto da Defesa Nacional, de-
preende-se que a primeira conotação estaria associada ao nível estratégico de condução 
dos conflitos. Esse nível decisório:

[...] transforma os condicionamentos e as diretrizes políticas em ações estratégicas, 
voltadas para os ambientes externo e interno, a serem desenvolvidas setorialmente pe-
los diversos ministérios, de maneira coordenada com as ações da expressão militar. 
Traduz a decisão política para a expressão militar e orienta o emprego das FA, visan-
do a consecução ou manutenção dos objetivos fixados pelo nível político;58 

Nessa abordagem, tomar-se-á emprestado o constructo de Ackoff (1981)59 para a 
proatividade estratégica, que representa o planejamento, mentalidade ou postura que 
procura influenciar os futuros acontecimentos em seu benefício, conforme discutido 
mais adiante. Da segunda conotação anteriormente comentada, infere-se o patamar sub-
sequente de proatividade: a operacional, aquela que dá concretude à ação defensiva pro-
priamente dita. Tal proatividade deve refletir o esforço do nível operacional de condução 
dos conflitos, previsto doutrinariamente60, para dispor de condições e meios que anteci-
pem qualquer ameaça ou agressão no Teatro de Operações (TO)61 visualizado, neutra-
lizando-as ou dissuadindo-as. 

58.   BRASIL, 2014a, p.2-3.

59.   Sucintamente, Ackoff se ocupou de qualificar o planejamento das instituições e empresas em 
quatro níveis de abordagem em relação ao tempo: as reativas, orientada para o passado, as inativas, 
orientadas para o presente, as “pré-ativas”, atentas para o futuro, e as proativas, conforme definido 
no texto deste estudo.

60.   BRASIL, 2007a; BRASIL, 2014a.

61.   Porção geográfica “necessária à condução de operações militares de grande vulto, para o cum-
primento de determinada missão e para o consequente apoio logístico” (BRASIL, 2015a, p. 265). 
Registra-se que na área de interesse para este estudo, o TO estaria circunscrito à Amazônia Azul, 
com fulcro no Polígono do Pré-sal e à correspondente massa líquida sobrejacente, incluindo-se tam-
bém o espaço aéreo superior, mas uma defesa em profundidade impõe uma atuação além do Pré-sal.
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No nível operacional, em termos gerais, conceitua-se a proatividade defensiva como 
a atitude que provê maior probabilidade de tomada da iniciativa das ações para neutra-
lizar qualquer agressão às estruturas marítimas estratégicas petrolíferas, e consequente-
mente dissuadi-la. Embora ainda não seja uma definição operacional, como a que será 
desenvolvida no capítulo três, de conteúdo metodológico, tal abordagem auxilia o enten-
dimento e a discussão teórica prévia visando à análise da hipótese deste estudo. Recor-
da-se que tal hipótese sugere que pode ser necessária uma evolução organizacional na 
atual EttaMiD para proporcionar maior proatividade à defesa do Polígono do Pré-sal, o 
que demanda um aprofundamento sobre o estudo de tal postura defensiva.

Tecidas as primeiras considerações sobre a proatividade estratégica e a operacio-
nal, reitera-se que tal divisão tem um condão apenas analítico, já que a proatividade no 
planejamento estratégico e na ação militar propriamente dita devem fazer parte de um 
desenvolvimento contínuo, indissociável na realidade. Assim posta e compreendida tal 
conceituação preliminar, a próxima seção abordará a proatividade explicitada na END 
para a defesa de plataformas petrolíferas offshore, em face do desafio estratégico que se 
apresenta, consoante o objetivo geral da primeia pesquisa que compõem este trabalho. 
Nessa parte se insere a discussão sobre teorias e constructos não incorporados à DBM, 
além daqueles já apropriados por ela, ou com potencial para tal. 

1 . 1  P ro at iv i d a d e  E st rat ég i c a  e  O p e ra c i o n a l

Antes de se analisar a proatividade operacional, que repercute diretamente na con-
dução da ação defensiva no tempo presente, cumpre reconhecer que seu êxito está con-
dicionado previamente pelo enfoque estratégico do problema defensivo, que representa 
a antevisão de um futuro mais conveniente. É nesse nível de planejamento que a von-
tade política traduz-se em metas, em intenção de obtenção de determinados meios, e 
na visão doutrinária das FA. Sabe-se que todas as organizações, inclusive não militares, 
planejam, mas distinguem-se neste processo devido, entre outros fatores, à sua cultura 
organizacional. Assim sendo, importa para este estudo verificar como uma organização 
historicamente planeja para se compreender seu enfoque estratégico, com reflexos para 
o plano de ação adotado. Analisando-se sob esse prisma, haveria quatro tipos de abor-
dagens ou mentalidades de planejamento estratégico, segundo Ackoff (1981), as quais 
seriam extensivas ao campo militar.

A primeira seria a “reativa”, ou orientada para o passado. O planejamento estratégi-
co reativo pressupõe uma tentativa de retornar no tempo, independentemente de quão 
tenha sido negativa tal experiência, pois seria preferível ao presente, e também se carac-
teriza por uma rejeição em relação ao futuro. Em termos navais, seria como que roman-
tizar os “velhos tempos” de outrora, negligenciando as mudanças que criaram o pre-
sente, como as munições inteligentes, a exemplo dos mísseis e do torpedo. É mais fácil 
enxergar tal postura no meio empresarial, porém aventa-se, em termos de estratégia na-
val, que o receio das possibilidades do futuro poderia ser exemplificado pela resistência 
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em relação à perspectiva de emprego de embarcações remotamente tripuladas integra-
das às Forças Navais62. De qualquer forma, considerando a dinâmica contemporânea da 
influência tecnológica na Guerra Naval, torna-se difícil atualmente conceber Marinhas 
que tenham seu planejamento voltado para as concepções do passado e que mantenham 
uma capacidade dissuasória adequada. Trazendo tais considerações para este estudo, o 
planejamento estratégico reativo não é adequado, e sua assunção por uma Marinha Mo-
derna seria de baixa probabilidade, na nossa visão. Como argumento principal para tal 
assertiva, cumpre destacar, além da vulnerabilidade geográfica do Pré-sal, as dificulda-
des que se apresentem para a defesa das plataformas offshore nas condições tecnológicas 
e jurídicas do presente, que favoreceriam o agressor. 

Sequencialmente, a proposta estratégica a ser analisada seria a “inativa”, ou orienta-
da para o presente. Tal postura não deve ser confundida com a inércia, pois se discorre 
neste ponto sobre o enfoque do planejamento estratégico, numa postura diante do futu-
ro. Porém, segundo essa mentalidade, planeja-se com o que se tem em mãos. Em sínte-
se, o planejamento inativo, muitas vezes inconscientemente, busca preservar o presente, 
que seria preferível em relação ao passado e ao futuro incerto. Seguindo-se esse ponto 
de vista, mesmo que o presente possa parecer problemático, seria considerado melhor 
do que a conjuntura negativa do passado. Assim sendo, qualquer alteração adicional das 
atuais condições provavelmente poderia agravar a situação presente, e, portanto, deveria 
ser evitada. Dessa forma, tomando-se novamente o objeto deste estudo como parâme-
tro, não caberia cogitar-se novas estruturas organizacionais para a defesa de plataformas 
petrolíferas marítimas, conforme sugere a hipótese deste trabalho, não obstante teorica-
mente tal reengenharia possa propiciar unidade de ação e esforços.

Em linhas gerais, nessa forma de planejar, dentre as diversas alternativas visualiza-
das, haveria uma tendência de continuar a raciocinar sobre defesa permanente de pla-
taformas offshore apenas em termos de adjudicação de meios, notadamente navios dis-
tritais. Dentre esses meios, pode-se citar navios-patrulha, e até o concurso de aeronaves 
de patrulha marítima, que forem disponibilizadas circunstancialmente pela Força Aé-
rea Brasileira (FAB). Porém, tal abordagem traria dificuldades para o desenvolvimento 
de uma maior integração e interoperabilidade entre as parcelas das FA dedicadas à defe-
sa marítima nacional, conforme será analisado a partir do quarto capítulo deste estudo. 

Passando ao planejamento “pré-ativo”63, tal forma de pensar se reveste em uma ten-
tativa de se antever o futuro antes de se planejar as ações. As inovações tecnológicas são 
vistas como uma força motriz que tornará o futuro melhor do que o presente e do que 
já foi o passado. 

Consoante tal pensar, o processo de planejamento procurará reorientar a organiza-
ção, quer seja civil ou militar, para aproveitar as mudanças que são perceptíveis ao seu 

62.   Recentemente foi criado um Comando nos EUA, a Diretoria de Sistemas de Armas Não Tripulados 
da U.S. Navy, conforme matéria veiculada pelo USNI News. Disponível em < http://news.usni.org/ 
2015/06/ 26 /navy-names-first-director-of-unmanned-weapon-systems >. Acesso em: 17 ago. 2015.

63.   Expressão ainda não dicionarizada na língua portuguesa contemporânea empregada no Brasil.
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redor. Dessa forma, poderia ser citada a especulação sobre a utilização de veículos re-
motamente controlados na Guerra Naval, e até dotados de inteligência artificial, os quais 
poderiam mobiliar as futuras Forças Navais, em especial para a defesa de UEP, as plata-
formas petrolíferas marítimas. Sob essa ótica, procura-se contemplar o desenvolvimen-
to tecnológico e doutrinário futuro, mas cabe ressaltar que esta abordagem tende a se 
limitar às promessas tecnológicas do mercado internacional e dos aportes teóricos que 
refluem das grandes potências. Contudo, tal visão ainda não teria atingido a proativida-
de requerida em um planejamento que busca influenciar o  futuro, e que visa a indepen-
dência intelectual a tecnológica, conduzindo os problemas defensivos militares nacio-
nais para um amanhã que lhe seja mais favorável. 

Chega-se enfim ao enfoque do planejamento que importaria para alcançar a pro-
atividade estratégica: aquele que procura “transformar o futuro”, no sentido apregoado 
por Ackoff. O planejamento proativo envolve assim a idealização de um futuro deseja-
do e a posterior propositura de metas para atingir esse estado final que lhe seja favorá-
vel. Assim procedendo, os planejadores buscariam moldar ativamente o futuro, em vez 
de apenas tentar antecipação a eventos que estariam fora de seu controle. Nesse tipo de 
abordagem, os óbices não são vistos como restrições absolutas, mas como obstáculos 
que podem ser abordados e superados. Em suma, dessa forma deve-se entender o enfo-
que proativo, e se enfrentar os problemas defensivos do Polígono do Pré-sal, coadunan-
do-se com a orientação estratégica precisamente transmitida pela END. Assim sendo, 
sob esse prisma serão analisadas e discutidas as propostas apresentadas nas seções e ca-
pítulos posteriores deste trabalho.

1 . 1 . 1  P re s su p o st o s  Te ó r i c o s 

Antes de analisar o pensamento estratégico vocacionado para a segurança energé-
tica do Brasil, e propor contribuições para a atualização de nossa doutrina naval, prática 
comum das marinhas modernas, faz-se necessário tecer algumas considerações sobre o 
valor da teoria nas operações marítimas. Conforme assente Geoffrey Till, na última edi-
ção de seu livro “Sea Power: A Guide for the Twenty-First Century”, fica cada vez mais 
difícil negligenciar os aportes teóricos nas marinhas, em que pese por vezes tal influên-
cia ter suscitado uma indesejada dogmatização64. Clausewitz teria fixado o ponto prin-
cipal dessa percepção. 65

A teoria não pode equipar a mente com fórmulas para resolver os problemas, nem 
pode marcar o caminho estreito em que a única solução está supostamente assentada 
na implantação de uma cerca de princípios por todos os lados. Mas confere a mente 

64.   Cumpre destacar que o autor citado reconhece o valor de líderes navais, como Lord Nelson, que 
exitosamente transpuseram paradigmas pré-existentes (TILL, 2013).

65.   Apud TILL, 2013, p. 46.
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uma visão sobre a grande massa de fenômenos e de suas relações, em seguida, deixa-
-o livre para subir para reinos mais elevados da ação.  
Teoria existe para que não seja preciso começar de novo a cada vez classificando e 
procurando através dos assuntos, mas vai encontrá-los sempre à mão e em boa or-
dem. Ela foi criada para educar a mente do futuro comandante ou, mais precisamen-
te, para guiá-lo em sua autoeducação, não para acompanhá-lo ao campo de batalha.  
(tradução nossa)

No trecho subsequente da citação acima explicitada, Till reforça tal argumentação 
afirmando que a teoria, por basear-se no processamento da experiência passada, evita a 
reprodução de erros, mesmo sabendo-se de antemão que a história não se repete exata-
mente. O fato é que sempre há como se depreender similaridades e diferenças entre as 
situações anteriores e atuais. Nesse sentido, Till cita Mushashi66: “o guerreiro é uma via 
dupla de caneta e espada, e deve portanto ter gosto por ambas”. Tal aforismo também se 
aplicaria ao guerreiro naval, na visão daquele autor.

Feita essa consideração inicial com o intuito de valorizar a pesquisa teórica prévia 
que será desenvolvida nas próximas seções deste capítulo, cabe ainda uma explicação 
preliminar sobre estratégia, expressão tomada a partir deste ponto no sentido estrito, ou 
seja, o campo de conhecimento que coaduna meios com fins políticos. Nesse sentido, o 
pensamento estratégico não está limitado, embora possa parecer ao senso comum, aos 
períodos de crise ou conflito iminente, quando já se identifica claramente uma ameaça e 
a aplicação direta de violência estatal é mais provável. Ao contrário, tal pensamento deve 
estar sempre presente, esmerando-se para contribuir para a consecução dos objetivos 
políticos de um Estado, sem que se chamusque as mãos de pólvora. Por outro lado, cabe 
ressaltar que as expressões do Poder Nacional, como a científico-tecnológica e a econô-
mica, não serão descuradas, e serão inclusive articuladas na parte conclusiva deste estu-
do, mas este capítulo tem como foco o nível setorial do Planejamento Estratégico-Mili-
tar (PEM), que objetiva “construir uma capacidade de defesa, com preponderância de 
meios militares, para a garantia da manutenção da condição de segurança definida para 
o País, frente às ameaças externas, possíveis crises ou perturbações na ordem interna”67. 

Mais especificamente, consoante o objetivo da dissertação do primeiro autor, que 
versa sobre a defesa de estruturas petrolíferas offshore, abordar-se-á a estratégia maríti-
ma, num percurso natural para se analisar a doutrina naval brasileira. Cronologicamen-
te, os autores clássicos Mahan e Corbett são o ponto de partida teórico e, portanto, mere-
cem as primeiras considerações. Considerando a sua visão de mundo anglo-americana, 
de certa maneira hegemônica, aqueles autores vivenciaram e foram influenciados pelas 
mudanças tecnológicas do alvorecer do século XX, embora sem dispor de tempo de vida 
para assimilar todas, como o desenvolvimento da arma submarina e aérea. Lançaram 

66.   Ibidem, loc. cit. 

67.   BRASIL, 2011a, p.22.
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estratégias clássicas, como a “batalha decisiva” e a “Esquadra em Potência”68, que apa-
rentemente contrastariam entre si e que tiveram vários defensores. Essas duas estraté-
gias, concebidas há mais de um século, merecem as primeiras análises sob o enfoque do 
problema defensivo brasileiro, o “Calcanhar de Aquiles” configurado pelas plataformas 
petrolíferas da Amazônia Azul, cujo coração situa-se atualmente no Pré-sal, que inclui 
geograficamente a Bacia de Campos do Pós-sal.

Começando pela primeira concepção estratégica, captada no trecho a seguir, escri-
to por Almeida69, que ilustra bem o pensamento de Mahan. 

Acreditava que, em virtude da lenta construção dos navios de guerra e das armas mo-
dernas, o ataque inicial em uma guerra devia ser vigoroso, de modo a não proporcio-
nar recuperação ao inimigo. Usando uma frase muito conhecida dizia que “não have-
ria tempo para a resistência organizada do inimigo se apresentar, sendo que o ataque 
deveria recair na esquadra organizada do oponente e o restante da força disponível re-
sultaria em nada”. Com esse pensamento do primeiro e decisivo golpe, Mahan cristali-
zou a ideia de que o principal objetivo militar na guerra era o aniquilamento das for-
ças armadas do adversário e assim surgiu o conceito de “batalha decisiva”.

Diante desta “filosofia” de combate, Mahan propugnava a concentração de forças para 
o golpe fatal70. Além dessa alternativa teórica ofensiva, Corbett visualizava ainda uma pro-
posta estratégica defensiva para a disputa do comando do mar71, desconcentrando as for-
ças e evitando uma confrontação direta, a denominada “esquadra em potência”, tradução 
consagrada vertida da expressão original fleet in being, na língua inglesa. É importante aqui 
registrar que o conceito de “esquadra em potência”, para Corbett, não representava uma es-
quadra no porto, inerte, esperando a ordem de suspender dos navios, contando com uma 
dissuasão que seria intrínseca à simples existência de uma Força Naval72. 

O trecho a seguir, mantido na língua original para não perder significância, é bem 
ilustrativo da ideia de Corbett: “For a maritime Power, then, a naval defensive means 

68.   A discussão teórica sobre o Comando ou controle do mar, e seu componente negativo, a negação 
do uso do mar, conforme as interpretações contemporâneas de Mahan e Corbett, serão assunto da pró-
xima sessão, posto que foram entronizadas na nossa doutrina. Corbett, sob influência de Clausewitz, 
foi celebrizado pela difusão da estratégica da “Esquadra em Potência” em sua principal obra: “Some 
Principles of Maritime Strategy” (Corbett, 1911), mas não foi o primeiro teórico a propugná-la.

69.   2015, p. 39.

70.   Almeida (2015) cita que Mahan também considerou a estratégia da “esquadra em potência” para 
marinhas inferiorizadas em poder naval, mas conferia pouco valor a ela. 

71.   Corbett, 1911, p. 211-228.

72.   Ibidem, loc. cit. Não se descarta aqui as manobras furtivas alemãs ao transladar navios entre 
seus portos por ocasião da Primeira Guerra Mundial, iludindo momentaneamente os ingleses quan-
to à movimentação da sua Força Naval. Tais manobras históricas também são consideradas como 
exemplos da estratégia da “esquadra em potência”.
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nothing but keeping the fleet actively in being-not merely in existence, but in active and vi-
gorous life” 73. Nas páginas subsequentes da mesma obra, Corbett se ocupou de exem-
plificar historicamente o seu pensamento, cuja conceituação apoiou-se nas manobras 
empreendidas por britânicos, holandeses e franceses em suas disputas pela supremacia 
naval nos séculos XVII e XVIII, com destaques para os chefes navais Torrington e Tour-
ville. Em linhas gerais, a concepção de Esquadra em Potência de Corbett compreendia 
a manutenção do contato com a esquadra adversária — o que não significava inércia — 
com vistas a um contra-ataque oportuno, em condições favoráveis, quando a ocasião 
permitisse. Uma Força Naval assim disposta perfaria uma esquadra latente, e portanto 
presente, pronta para agir a qualquer momento. 

Tal postura poderia ser alegoricamente comparada a de um “boxeador que se man-
tém no ringue em constante movimento”, contra um adversário mais forte, fintando e 
esquivando-se do adversário, mantendo a guarda cerrada para se proteger de golpes vi-
gorosos. Tal atitude prorrogaria o “combate” até a exaustão do inimigo, se houvesse ha-
bilidade e resiliência suficiente, ou no mínimo asseguraria uma conveniente indefinição 
até o final da “luta”, que quando muito, “seria perdida por pontos”. 

Destaca-se ainda na terceira parte do terceiro capítulo da obra principal de Corbett a 
proposta de contra-ataques menores como método para a disputa do comando do mar74, 
se contrapondo ao bloqueio naval clássico e à obtenção da decisão, pela “batalha decisi-
va”, propostas anteriormente sublinhadas por Mahan.

Retornando à estratégia da “batalha decisiva”, para completar o raciocínio simbóli-
co, representando-se, ao seu turno, a esquadra superior como um “lutador” mais forte, 
ela buscaria o “nocaute no primeiro assalto”. Nesse sentido, compreende-se a metáfora 
de Mahan quando propugnava que a divisão da esquadra era um “sacrilégio”75.

Entendidas tais proposta teóricas, convém neste ponto apresentar uma compila-
ção de Geoffrey Till (2013), um autor historiador e estrategista naval em franca produ-
ção bibliográfica e acadêmica, que tem contribuído para a reinterpretação dos clássicos 
com uma visão estratégica contemporânea76. Till sintetiza três possibilidades de dispu-
ta do “Comando do mar” alinhadas com o pensamento dos dois autores clássicos su-
pracitados: perseguir a “batalha decisiva”; manobrar para evitar um engajamento direto 
com uma força supostamente superior, mantendo-se as possibilidades combativas pela 
forma defensiva acima descrita, consoante a “esquadra em potência”; e o clássico blo-
queio, cujo objetivo principal seria impactar os portos do adversário, estrangulando as-
sim a sua economia77. 

73.   CORBETT, 1911, p. 214

74.   Ibidem, passim.

75.   ALMEIDA, 2015.

76.   Registre-se o viés saxão de sua concepção, e o fato de que Till prefira a expressão “Comando do 
mar” em vez do controle, por ser menos ambígua, na visão daquele autor.

77.   TILL, 2013, p. 157.
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A análise de Till ora apresentada, a despeito de representar apenas uma compila-
ção dos constructos anteriormente concebidos, merece uma rediscussão em função dos 
novos desafios impostos pela defesa de objetivos estratégicos estáticos no mar, realida-
de brasileira que se impõe. À guisa de ilustração, salienta-se que uma atuação coercitiva 
sobre tais objetivos poderia ser comparada a um bloqueio mais refinado, feito do mar, 
e não no porto. Tal bloqueio heterodoxo seria mais incisivo, posto que não afetaria ter-
ceiros navegantes, impondo menor ônus para a comunidade internacional, ao mesmo 
tempo em que atuaria no “Calcanhar de Aquiles” nacional, como se depreende da de-
pendência estratégica demonstrada nas primeiras linhas deste capítulo.

Em verdade, é importante registrar que não existiam plataformas petrolíferas offsho-
re na época de Mahan e Corbett, de modo que tal atividade extrativa marítima, que cor-
porificou o valor intrínseco aos espaços marítimos, não poderia ter sido analisada por 
aqueles autores. Tal exploração em tese teria estreado em 1897, quando ocorreu a insta-
lação de um cais prolongado em Summerland, no litoral da Califórnia78. Contudo, cabe 
dizer que tal instalação à beira-mar, em pequena lâmina d’água, não poderia ser consi-
derada como um ambiente eminentemente marítimo. Avançando no tempo, a ativida-
de produtiva offshore só tomou impulso na década de 1940, no Golfo do México, após 
os desenvolvimentos tecnológicos subsequentes, como resultado da necessidade ener-
gética mundial em expansão:

Em 1947 foi construída uma plataforma do segundo tipo, designada Kermac 16, que 
se constituiu na primeira instalada a maiores distâncias da costa marítima, isto é, 16 
quilômetros, mas cuja profundidade era de apenas seis metros de lâmina d’água, em 
Morgan City, Louisiana.79 

Desde então, as UEP se multiplicaram, sendo instaladas inicialmente no Golfo do 
México, e depois no Mar do Norte, chegando à Bacia de Campos no decorrer da déca-
da de 1970. Em suma, tais objetivos estratégicos estáticos representam novos desafios 
defensivos que não existiam na época da edição de grandes obras dos estrategistas na-
vais clássicos, como a célebre “The Sea Power Upon History”, que consagrou Mahan. No 
caso particular do Brasil, em face do enorme desafio defensivo ter se acentuado devido à 
importância estratégica do Polígono do Pré-sal, discorrer-se-á sobre como abordar esse 
problema complexo, de forma proativa, como preconizada na END. 

Isso posto, cabe formular alguns questionamentos de interesse para a estratégia 
marítima nacional, e por extensão para a defesa das plataformas petrolíferas offshore 
do litoral sudeste brasileiro. Houvesse objetivos estáticos indefesos de alto-mar essen-
ciais ao funcionamento de uma nação adversária, à época dos planejadores navais con-
temporâneos de Mahan, de forma que sua destruição ou neutralização não permitisse 

78.   MORAIS, 2013, p.97.

79.   Ibidem, p.103.
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recuperação num prazo satisfatório80, não constariam tais estruturas como objetivos 
principais para um golpe decisivo, prescindindo assim dos riscos de uma batalha? Pelo 
lado brasileiro, caso atacado ou mesmo ameaçado, como cogitar em manter uma “es-
quadra em potência” negando combate direto, se o nosso “Calcanhar de Aquiles” ener-
gético estiver exposto ao fogo do inimigo? 

Mais uma última pergunta, um pouco mais sutil, sob o prisma de uma potência de-
safiadora que deseje demonstrar força no litoral brasileiro: Por que arriscar meios num 
bloqueio aos portos brasileiros, se nossa produção energética pode ser constrangida em 
alto-mar, sob pena de neutralização das unidades navais que acorram à cena de pres-
são? Não é difícil demonstrar que a estratégia tradicional de “esquadra em potência” fi-
caria prejudicada em função das estruturas que ora se apresentam no litoral brasileiro, 
ao mesmo tempo vulneráveis e imprescindíveis à vida da nação, se novos conceitos ope-
racionais não forem concebidos.

Em suma, se não pensarmos desde já numa estratégia defensiva, qualificada oportu-
namente pela END como proativa, que proteja de forma permanente nossas ilhas artifi-
ciais marítimas, estaremos sempre sujeitos a uma “ameaça decisiva” sobre nossa Amazô-
nia Azul lindeira. Tal ameaça poderia subjugar a vontade nacional no primeiro instante 
de qualquer crise, antes mesmo de instaurar-se um conflito armado.

Dessa forma, conjectura-se neste estudo sobre a estrutura organizacional que 
melhor atenderia a essa defesa, e que proveria liberdade para que parcela significa-
tiva da Esquadra brasileira atuasse de forma clássica no Atlântico Sul, numa defe-
sa em profundidade. 

Por conseguinte, cabe neste ponto uma outra discussão preliminar sobre a teori-
zação do Controle ou Comando do mar e a negação do seu uso, estratégias marítimas 
consagradas incorporadas à DBM, e recentemente transpostas para a END. O primeiro 
constructo foi difundido por Mahan, e Corbett apresentou a sua versão relativizada. O 
segundo conceito, considerado contemporaneamente como a vertente negativa do pri-
meiro, foi construído após o advento da arma submarina, durante a 1ª GM81. Cumpre 
registrar que Mahan faleceu em dezembro de 1914, e na época da elaboração da princi-
pal obra de Corbett (1911), posterior ao clássico do primeiro autor, a arma submarina 
era muito incipiente, conforme o próprio autor aduz no trecho: “O valor não comprova-
do dos submarinos somente aprofunda a névoa que sobressai da Guerra Naval futura”82. 
É importante assinalar que Mahan visualizava o Comando do mar como “absoluto”83, 

80.   ALMEIDA, 2015, passim.

81.   Em tese, a Guerra de Corso ou desgaste da navegação inimiga segue a lógica da negação do uso 
do mar, e seria um exemplo precedente da referida estratégia. 

82.   Cf. texto original: “The unproved value of submarines only deepens the mist that overhangs the 
next naval war” (CORBETT, 1911, p.234, tradução nossa). 

83.   Há autores que apontam a relativização do conceito pelo próprio Mahan, em que pese a ênfase 
no comando absoluto (ALMEIDA, 2015).
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como decorrência posterior ao êxito na estratégia da “batalha decisiva” ora abordada84, 
posto que o adversário teria sido aniquilado, e sua marinha mercante ficaria indefesa.

Ressalta-se que uma aproximação direta e ameaçadora aos nossos campos petro-
líferos das Bacias de Santos e Campos, prescindiria de um “controle de área marítima”, 
como modernamente denomina-se o “Comando do mar”. A vulnerabilidade marítima 
contemporânea representada pelas UEP do litoral brasileiro recuperaria, na nossa vi-
são, a possibilidade de êxito de uma estratégia ofensiva decisiva sem tal requisito. Se-
guindo a linha de raciocínio de Mahan, uma estratégia racional que apregoe um golpe 
fatal ao início da campanha sobre a matriz energética nacional atingiria o propósito da 
ideia original daquele autor. 

Salienta-se que tal possibilidade estratégica, que pode até tornar desnecessária a luta, 
mostra-se também atraente e aplicável por marinhas inferiorizadas em meios, caso haja 
um hipotético conflito de interesses com relação ao Brasil. Voltando a alegoria do boxe-
ador, quer seja ele mais forte ou mais fraco que o “pugilista nacional”, representado pela 
nossa Esquadra, ele simplesmente poderia dispensar a luta, se o seu “empresário” con-
cebesse uma forma mais inteligente de atingir seus interesses. 

Traduzindo tal simbolismo para o caso concreto, um eventual adversário pode sim-
plesmente procurar o golpe decisivo sobre uma das plataformas petrolíferas offshore em 
operação na costa brasileira, escolhida convenientemente e com antecedência. Assim 
sendo, em termos alegóricos, o nosso “pugilista” poderia ser subjugado sem combates, 
para infelicidade dos “espectadores em terra”, que se renderiam pela ameaça direta de 
inanição energética nacional.

Note-se que a guarnição de operários civis das plataformas offshore não prestou ju-
ramentos de sacrifícios pessoais para uma situação de crise, conforme as guarnições de 
nossa Esquadra o fazem, e consequentemente não estão sob o jugo militar. Assim, ao 
menor sinal de ameaça sobre uma única UEP, aqueles operários presumivelmente se-
riam os primeiros a abandonar a zona marítima em crise, e indiretamente provocar o 
colapso energético nacional num curto prazo85. 

Mais ainda, se o ataque for perpetrado por plataformas submarinas, protegidas na 
ocultação submersa, ou mesmo consistir em uma sabotagem, o atacante não precisa re-
velar a sua autoria. Tal agressor poderia inclusive dissimular votos de protesto pela igno-
mínia de tais ataques, e manifestar oficialmente pesar pelas vítimas, lamentando ainda 
os danos ambientais e econômicos. De fato, a falta de uma adequada estrutura defen-
siva dificultaria inclusive o reconhecimento posterior da autoria de agressões às UEP.

84.   MOURA, 2014, p.32. A discussão doutrinária sobre o controle do mar será ampliada na pró-
xima seção.

85.   Vide o acidente com vítimas fatais em um navio-plataforma de empresa afretada pela 
PETROBRAS na Bacia do Espírito Santo, ocorrido em fevereiro de 2015, e as reações provocadas na 
mídia, sendo divulgada a relutância dos operários em retornar ao trabalho sem a garantia da segu-
rança física. Disponível em <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/02/explosao-em-na-
vio-plataforma-deixa-mortos-no-espirito-santo.html> Acesso em: 23 fev.2015.
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Cabe notar que o “controle do mar” absoluto concebido por Mahan caiu em descré-
dito teórico até nas grandes marinhas, pela dificuldade de sua obtenção. Contudo, vale 
também investigar se mesmo o controle relativo do mar, apresentado nos trabalhos re-
centes de Till (2013) e Moura (2014), e presente em diversas doutrinas navais, teria ra-
zoável chance de ser proativo, em face da possibilidade de êxito do atacante ao aplicar 
um único golpe sobre as UEP do Polígono do Pré-sal. Importa reconhecer que nossos 
meios navais nem precisariam ser considerados alvos prioritários, mas tão somente ob-
jetivos secundários, caso tentassem a aproximação das áreas petrolíferas a defender. Ali-
ás, a ameaça do golpe decisivo por um simples posicionamento prévio, uma demonstra-
ção de força, por si só, poderia otimizar esforços do atacante que dispusesse de condições 
para tal. Dessa forma, tal força não precisaria ser necessariamente superior para sub-
jugar a nossa vontade de lutar, se nada for planejado para contra-arrestar tal iniciativa. 

Por oportuno, registra-se que desde há muito tempo a humanidade se vale dos es-
paços marítimos, e cabe neste ponto um aprofundamento teórico sobre a negação do 
seu uso para evidenciar a necessidade de uma maior precisão doutrinária. Nesse sentido, 
analisando as modalidades de uso do mar, Till identificou quatro atributos referentes a 
tal uso: fonte de recursos, meio de transporte, meio de informação e meio de domínio86. 
Os dois primeiros despertam especial interesse para nossa análise, conforme acentuado 
por Till, ao denotarem um contraste marcante entre si: considerando-se o primeiro atri-
buto do mar, a presença estrangeira não é desejável, embora tolerável, ao passo que no 
segundo é87.  Transpondo tal assertiva para o problema defensivo das UEP em operação 
na nossa costa, a presença de um intenso tráfego marítimo na Amazônia Azul sem que 
haja direcionamento e previsibilidade é um complicador para a proteção do Pré-sal, o 
que vai ser abordado com mais profundidade pelo segundo autor deste livro88.

Outro complicador para o objetivo estratégico defensivo deste estudo consiste no 
intenso tráfego de pesqueiros, pois o litoral brasileiro é uma importante região fornece-
dora de proteínas para o abastecimento nacional. Porém, na nossa visão, como o Brasil 
é um eterno usufrutuário e titular do direito de exploração da Amazônia Azul, que lhe 
foi conferido pela CNUDM III, sendo assim plenipotenciário para regulamentar as ati-
vidades extrativas nessa região, tem de pensar também em seu zoneamento produtivo. 
Um simples pesqueiro tripulado por uma guarnição mal intencionada, portando arma-
mentos de médio calibre com munição inflamável, poderia fazer ruir todo um esforço 
defensivo empreendido no Pré-sal. O fato é que a dúvida em relação ao trânsito inocente 

86.   2013, p. 6.

87.   Till (2013, p.7) argumenta que as fontes recursos nas áreas sob jurisdição nacional têm se tor-
nado motivo de disputa, enquanto que o tráfego marítimo internacional sobre as mesmas áreas é in-
centivado, sob a ótica da globalização.

88.   Como contribuição para os esforços da MB no desenvolvimento de um Sistema de Informações 
de Tráfego Marítimo (SISTRAM) mais eficiente, poderia ser cogitado o estabelecimento de corredo-
res de tráfego prioritários. Cita-se como exemplo as lanes do litoral europeu, que consistem em pis-
tas virtuais para a organização do tráfego marítimo. 
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de pequenas embarcações pode também colocar um grande desafio de inteligência para 
qualquer sistema defensivo a ser idealizado. 

Sem a pretensão de antecipar as pesquisas empreendidas pelo segundo autor deste 
estudo, reconhece-se que tal discussão, olhando-se sob um certo prisma, poderia pare-
cer opor a liberdade econômica às necessidades da Defesa Nacional. Diante de tal pers-
pectiva, deveria envolver o Congresso Nacional, e ser anunciada oportunamente no âm-
bito da própria Organização Marítima Internacional (IMO). Em suma, reconhecendo-se 
desde já que a solução de compromisso estratégica existente demanda envolvimento do 
nível político nacional, deve-se procurar aprimorar o lassez-faire do tráfego atual89, para 
favorecer o esforço de inteligência e de monitoramento requerido na proteção das UEP.

Como palavras finais nesta seção, salienta-se que a proatividade ensejada no pla-
nejamento da defesa dos recursos do Pré-sal, área estratégica da Amazônia Azul, deve 
procurar antever o futuro, organizando a atividade exploratória naquela região. Nesse 
sentido, como o ambiente marítimo é multidimensional, poderia, por exemplo, ser es-
peculada a submersão da atividade produtiva petrolífera, o que também poderia favo-
recer a sua defesa90. Tal feita propiciaria menor esforço de monitoramento da superfície, 
considerando-se o trânsito intenso acima discutido, e também a redução da preocupa-
ção com o ambiente aeroespacial, considerando-se ainda o fato de que o sensoriamen-
to remoto não atinge águas profundas. Concentrar-se-iam assim os esforços na defesa 
submarina do Pré-sal, em profundidades de mais de 2000 metros, onde os submarinos 
e seus armamentos atualmente ainda não alcançam, ou pelo menos reduzir-se-ia o es-
pectro de potenciais agressores com capacidade de desenvolver tais ataques.

 Tal orientação induziria ao deslocamento do eixo de desenvolvimento científico mi-
litar para a tecnologia submarina, acompanhando paralelamente o rumo traçado pela 
evolução da produção offshore. Nesse sentido, relatórios tecnológicos da PETROBRAS91 
apontavam para a possibilidade de submersão de todas as estruturas petrolíferas em um 
horizonte temporal de duas décadas, que seriam assim controladas remotamente de ter-
ra. A conciliação de tais vantagens econômicas com uma estratégia defensiva que ana-
lise a possível submersão completa da exploração do Pré-sal no futuro, consiste numa 

89.   Foi estabelecida  uma “área a ser evitada” na Bacia de Campos, a bacia petrolífera mais produtiva 
do Brasil, mas com um enfoque de segurança marítima, de salvaguarda da vida humana, para evitar aci-
dentes e abalroamentos, e não de uma estratégia defensiva. O autor, em trânsito por aquela região, verifi-
cou por experiência própria que essa área, via de regra, não é respeitada, sendo inclusive atrativa para a 
atividade pesqueira devido à piscosidade do entorno das plataformas, em função da atividade humana. 

90.   Nas tratativas para a visita recentemente realizada ao Centro de Pesquisas e Desenvolvimento 
Leopoldo Américo Miguez de Mello, ocorrida no dia 26 de novembro de 2015, verificou-se que o cor-
po técnico-científico daquele centro já desenvolveu a capacidade de submersão da atividade produ-
tiva, mas tal concepção encontra-se condicionada pelos investimentos necessários, inclusive para de-
senvolvimento da melhor forma de energização de equipamentos submersos. 

91.   Disponível em < http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/tecnologia-e-inovacao/>. 
Acesso em: 10 mar.2015.
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das possibilidades vislumbradas para um planejamento estratégico proativo. Deve, por-
tanto, ser examinada com mais detalhe, na nossa visão.

Enfim, as discussões teóricas desta seção, embora não estejam relacionadas direta-
mente à doutrina naval brasileira, visaram salientar o quão “nevrálgica” é a questão da 
defesa do Pré-sal para o Brasil. Na sequência, tendo em mente o pensamento estratégico 
proativo ora proposto, convém rediscutir as provisões doutrinárias de interesse para este 
trabalho, analisando-se mais alguns pressupostos teóricos que apoiem a sua evolução.

1 . 1 . 2  A  D o ut r i n a  Nava l  B ra s i l e i ra

Inicialmente, vale dizer que a doutrina naval, como todas as doutrinas, em espe-
cial as militares, propõe-se a aplicar a teoria num determinado tempo e lugar92. Sob essa 
ótica, o recentemente descoberto Polígono do Pré-sal é uma região sui generis, consi-
derando-se a alta produtividade petrolífera e vulnerabilidade. Portanto, em face de seu 
crescente valor estratégico, justifica-se uma reavaliação doutrinária, pois na prática o 
Pré-sal representa o coração da Amazônia Azul, que deve ser defendido. Para tal, assi-
nala-se que as considerações teóricas apresentadas nas páginas anteriores foram apenas 
um ponto de partida clássico. 

Por isso, esta seção vai além, e se proporá à rediscussão dos aportes teóricos que le-
varam ao estabelecimento das principais diretrizes da DBM, em especial as denomina-
das tarefas básicas, que servem de orientação geral para o preparo e emprego da MB. No 
caso da defesa das UEP, esta seção procurará demonstrar a conveniência de se realçar a 
proatividade na nossa doutrina naval, determinada pela END, de forma a indicar clara-
mente a necessidade de neutralizar e dissuadir forças adversas de qualquer ordem que 
obstem a produção marítima brasileira. 

Na tentativa de aproximação da nossa doutrina naval à conjuntura atual, ressalta-se, 
como argumento motivador para tal intento, que qualquer doutrina visa promover um 
senso de propósito comum para uma determinada coletividade profissional. Nesse es-
forço conceitual, não se pode olvidar que forças adversas podem surgir não só dos pos-
síveis “inimigos”, mas também podem originar-se de descrenças internas do nível polí-
tico, restrições orçamentárias, e até divergências entre as próprias FA do Brasil. 

Assim sendo, Till aponta aspectos relevantes para a evolução doutrinária93. O pri-
meiro enfoca o nível de especialização crescente das marinhas, fato que pode acarretar 
fragmentação de esforços, e consequentemente provocar repercussão negativa na capa-
cidade de combate. Em suma, Till assevera que a doutrina favorece a coesão, ao indicar 
uma direção e sendo de propósito comum para diferentes corpos e especialidades. Um 
segundo aspecto, coerente com o primeiro, ressalta a necessidade de cooperação entre 

92.   TILL, 2013, p. 51.

93.   Ibidem, loc. cit.
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as Forças Armadas. Dessa forma, deve ser buscada, no processo de formulação de uma 
doutrina naval, a harmonização com a doutrina conjunta e das demais Forças. 

Um terceiro aspecto correlaciona-se com os dois anteriores, mas enfoca as opera-
ções multinacionais94. No tocante às fontes estrangeiras, diga-se de passagem que este es-
tudo vem se defrontando, em primeiro lugar, com uma grande dificuldade em encontrar 
publicações doutrinárias que versem sobre defesa de plataformas petrolíferas offshore. 

Tal fato decorre do sigilo conferido a tais publicações, sobretudo no âmbito da 
OTAN. De qualquer forma, para a defesa de um interesse vital, o Brasil tem de percor-
rer o caminho “pelas suas próprias pernas”95, independentemente do êxito na busca de 
parâmetros externos. 

De qualquer forma, diante dos aspectos ressaltados nos parágrafos anteriores, nos 
coadunamos com Till por também entendermos que a doutrina consiste em um “mul-
tiplicador de força”, por assim dizer, ao fomentar o efeito sinérgico entre as diversas es-
pecialidades e corpos combatentes. Embora não convenha que doutrina se converta em 
dogma, sobretudo nos níveis superiores de condução do conflito, que não podem pres-
cindir da judiciosa análise dos comandantes dos mais altos escalões, ela deve proporcio-
nar, por outro lado, um balizamento mínimo e ressaltar o que é mais importante. Caso 
contrário, a doutrina defasada da conjuntura atual também pode ser o caminho mais 
fácil para se chegar à derrota96, e é objeto de nossa preocupação a ênfase que deve ser 
manifesta em relação à defesa das estruturas petrolíferas offshore, por constituírem um 
alto valor estratégico. 

Enfim, sendo certo que as circunstâncias evoluíram nos últimos anos, principal-
mente em função das riquezas descobertas na Amazônia Azul, garantidas pela CNU-
DM III, é coerente que a doutrina naval também acompanhe essa evolução. Nesse sen-
tido, Till aduz que a doutrina deve ser adaptativa e versátil, característica que contrasta, 
na nossa visão, com o fato de que as quatro tarefas básicas previstas na DBM resistem 
há mais de 35 anos sem mudanças significativas, em que pese a evolução conjuntural 
ocorrida no período. 

Considerando esse último aspecto, convém revisitar o trabalho monográfico de Fer-
reira (2011), intitulado “OPERAÇÕES NAVAIS NO SÉCULO XXI: Tarefas Básicas do 
Poder Naval para a proteção da Amazônia Azul”, que ilustra bem o processo de crista-
lização ocorrido na nossa doutrina. Tal tendência doutrinária deve ser questionada em 
função da necessidade de superação do grande desafio defensivo provocado pela neces-
sidade de proteção efetiva das UEP do distanciado Pré-sal, conforme evidenciado neste 

94.   O quarto aspecto ressaltado por Till aponta para as operações humanitárias e Operações de Paz, 
fugindo ao escopo principal deste estudo. 

95.   É interessante registrar a experiência do autor, que já participou de comissões com a presença 
de navios britânicos que se dirigiam para as Ilhas Falklands. Pelo menos em uma das oportunidades 
os oficiais britânicos ofereceram ajuda para patrulhar a Bacia petrolífera de Campos, numa época em 
que não havia sido ainda anunciada a descoberta do Pré-sal.

96.   Ibidem, loc. cit.
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estudo, consoante seu objetivo geral, que visa explicar a necessidade de evolução orga-
nizacional para atender tal defesa.

Analisando-se a origem das tarefas básicas da MB, percebe-se que o Brasil foi in-
fluenciado pela doutrina estadunidense do ínicio dos anos 70 do século XX, que aten-
dia ao interesse circunstancial daquele Estado em revalorizar as suas forças navais de su-
perfície, conforme as premissas do denominado Projeto SIXTY. Esse projeto seguiu as 
orientações do Almirante Elmo Zumwalt, que exerceu a função de Chefe de Operações 
Navais da Marinha estadunidense no período de 1970 a 1974: 

O Project SIXTY visava a balancear a distribuição dos meios de superfície, submari-
nos e aeronavais, projetando um PN que pudesse fazer frente às novas demandas es-
tratégicas, a despeito de eventuais reduções de efetivos e de meios. Os anos de Guer-
ra Fria tinham criado nichos, onde preponderava o emprego isolado de aeronaves e 
submarinos que, em última análise, materializavam a deterrência nuclear. O proje-
to retomava, então, a relevância das ações de superfície e enfatizava a necessidade de 

complementaridade no emprego dos diferentes meios navais.97  

Nesse afã, Turner98 publicou um importante artigo intitulado Missions of the U.S. 
Navy99, no qual categorizou o emprego do Poder Naval100 em missões. Tais missões, 
consoante os quatro aspectos suscitados por Till, visavam, além de facilitar a negocia-
ção orçamentária com as autoridades civis, a necessidade de integrar os setores opera-
tivos navais, desfazendo nichos existentes. Na introdução de seu artigo, Turner enfatiza 
que, embora possa parecer óbvio, muitas vezes os militares ficam hipnotizados pelas ar-
mas, meios, táticas e missões particulares, ao tempo que negligenciam os novos requi-
sitos que surgem101. Nesse sentido, este trabalho intenta alertar para a distração estra-
tégica em relação às nossas plataformas petrolíferas offshore. Tais missões, nas palavras 
de Ferreira, em relação às quais nos coadunamos, não pretendiam ser universalmente 

97.   SWARTZ, DUGGAN, 2009, In: FERREIRA, 2011, p. 23-28.

98.   O Vice-Almirante Stansfield Turner, tendo assumido a Presidência do Naval War College em 1972, 
recebeu a tarefa de rever  todo o currículo do curso, para aperfeiçoar o ensino do pensamento estra-
tégico naval nos Estados Unidos da América (EUA).

99.   Disponível em <https://www.usnwc.edu/NavalWarCollegeReviewArchives/1970s/1974%20
March-April.Pdf >. Acesso em: 11 mar.2015.

100.   Conforme a DBM, o Poder Naval é um componente da Expressão Militar do Poder Nacional e 
integrante do Poder Marítimo, capaz de atuar no mar, nas águas interiores e em certas áreas terres-
tres limitadas de interesse para as operações navais, incluindo o espaço aéreo sobrejacente, visan-
do a contribuir para a conquista e a manutenção dos objetivos identificados na Política Nacional de 
Defesa (PND) e na Política Militar de Defesa (PMD).

101.   Esse trecho foi bem captado e traduzido por Ferreira (2011, p.25).
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aplicáveis para qualquer marinha, mas tão somente atender aos requisitos da US Navy 
visualizados naquele momento, devendo evoluir com o tempo. 

Assim sendo, em sua concepção original, Turner estabeleceu quatro missões: “Con-
trole de Área Marítima” (CAM)102, “Projeção de Poder sobre Terra” (PPT), “Presença Na-
val”, e “Dissuasão Estratégica”. Dando um salto de quatro décadas no tempo para chegar 
a recente edição da DBM103, nota-se claramente que a doutrina naval brasileira foi inspi-
rada por tais tarefas: o CAM e a PPT persistem na DBM como tarefas básicas104, foi in-
cluída a negação do uso do mar (NUM)105, derivada da versão negativa de CAM, e tam-
bém foi formulada a “contribuição para a dissuasão”, derivada da dissuasão estratégica106.

Considerada tal influência, merece a nossa reflexão o fato de que Turner, em seu cé-
lebre artigo, sustentava que as missões de uma Marinha devem ser inferidas de forma 
evolutiva, e tal aspecto continua válido para a doutrina brasileira. Um exemplo signifi-
cativo dessa característica doutrinária ocorreria com relação ao CAM, que foi a primeira 
missão visualizada por Turner, a partir de eventos históricos analisados, como as guer-
ras púnicas e o Mare Nostrum romano. A nova abordagem de CAM107 idealizada tenta-
va adaptar-se aos impactos tecnológicos dos meios aéreos e submarinos na Guerra Na-
val, relativizando tal controle, consoante o pensamento de Corbett. 

Assim, a DBM considera que o “Comando do mar” já não seria praticável em ter-
mos absolutos, admitindo assim uma gradação. Aprofundando-se sobre esta relativiza-
ção, pode-se afirmar que o CAM concebido de forma limitada seria circunscrito a um 
determinado período, local e realizado numa determinada intensidade108. Ocorre que 
Turner cita em seu artigo exemplos de controle em áreas marítimas restritas, saídas de 
porto, pontos focais, estreitos etc, em função das preocupações dos EUA em relação à 
ameaça soviética, vigente na época. Porém, estruturas estáticas no mar, tais como as 
plataformas petrolíferas offshore, surgidas após o fim da 2ª GM (1939-1945), conforme 

102.   O CAM corresponde à terminologia contemporânea do Comando ou Controle do Mar defendi-
do por Mahan, conforme abordagem sucinta realizada na seção anterior.

103.   BRASIL, 2014a.

104.   Os motivos da tradução de mission para “tarefa básica” serão abordados um pouco mais adian-
te, como parte da discussão sobre às tarefas atuais previstas na doutrina naval brasileira.

105.   Em muitas marinhas o controle e a negação do uso do mar fazem parte de uma mesma ta-
refa, por influência de diversos teóricos, como Harold Kearsley, além do próprio Almirante Turner.

106.   Este autor infere que em função da renúncia do Brasil ao armamento nuclear não seria politi-
camente correto manter o adjetivo “estratégico” associado à dissuasão, o qual poderia ser relaciona-
do ao alcance e poder de destruição de tais armamentos. Por esse motivo tal adjetivo teria sido reti-
rado da DBM numa versão editada na década de 90.

107.   Visão que corresponderia à concepção de controle de áreas marítimas adotada na atual ver-
são da DBM.

108.   MOURA, 2014. Ressalta-se que a referida decomposição do CAM já foi incorporada à DBM.
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abordado anteriormente, não foram apreendidas por Turner109, que abordava as missões 
necessárias à uma Marinha ofensiva com atuação global. 

A realidade brasileira atual é bem diversa, portanto nosso pensamento estratégico 
deve também contemplar os objetivos estratégicos defensivos estáticos em alto-mar, não 
só por terem sido bem definidos pela END, bem como pelas razões expostas neste tra-
balho. Assim sendo, fica difícil cogitar em um controle limitado no entorno dessas pla-
taformas, já que o esforço para a interceptação de ameaças a esses objetivos tem de ser 
intenso, e tem de ser realizado de forma permanente, o que aumenta o desafio defensi-
vo, tanto em termos de defesa aeroespacial, superfície e submarina. 

Ademais, um CAM que tenha por efeito desejado a defesa proativa do Pré-sal tem 
de ser encarado sob o prisma multidimensional, incluindo-se a profundidade e o tem-
po. Com relação à ameaça submarina, cumpre salientar que no atual estado da arte da 
Guerra Naval não se conseguiu uma solução tecnológica confiável para detectar sub-
marinos em imersão profunda, ainda mais se as áreas de busca forem amplas, como o 
Polígono do Pré-sal e adjacências. Se não há disponibilidade de meios de esclarecimen-
to efetivo na massa líquida de interesse, na prática não podemos assegurar seu contro-
le, nem mesmo relativo. Além disso, a atividade petrolífera marítima ocorre ininterrup-
tamente, o que nos leva a inferir que não se pode falar em defesa proativa sem realizar 
uma proteção permanente de tais estruturas. Enfim, tais considerações desaconselham 
conceber-se uma estratégia defensiva para o Pré-sal apenas baseada em um CAM que 
seria limitado, quer seja no tempo ou no espaço.

 Em linhas gerais, mesmo empenhando-se por estabelecer um controle relativo do 
mar, tal exercício, no sentido que se adota na nossa atual doutrina naval, não assegura as 
condições de proteção da nossa produção marítima offshore na Amazônia Azul. Tal fato 
fica evidenciado no seguinte trecho afeto às modalidades de CAM previstas na DBM:

Há duas modalidades básicas de estabelecimento de CAM:
- a primeira engloba operações conduzidas fora da área que se deseja controlar, tais 
como o bloqueio, o ataque às forças inimigas em suas bases, a conquista de áreas ter-
restres que controlam áreas de trânsito ou onde estão localizadas as bases inimigas, e 
a destruição de unidades inimigas nas grandes extensões oceânicas; e
- a segunda consiste no controle de áreas marítimas mais críticas ou indispensáveis 
à segurança de objetivos considerados prioritários e está relacionada com o contro-
le de área móvel que envolva forças navais, tráfego marítimo e operações de ataque a 
forças inimigas em área estacionária menor na qual se deseja controlar ou impedir o 
controle pelo inimigo. (BRASIL, 2014a, p. 1-9, grifo nosso).

109.   Deve-se recordar que a produção petrolífera soviética era predominantemente terrestre, consi-
derando que o Mar Cáspio era um mar fechado, enclausurado na Ásia, e a dos EUA, naquele perío-
do, também possuía tal caracterísitica.  
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Observa-se que o primeiro tipo corresponderia a um CAM mais ofensivo que exigi-
ria um grande esforço não direcionado estritamente ao escopo de nosso estudo, embora 
pudesse contribuir para tal. Já o segundo tipo, embora descreva posturas táticas ofensi-
vas, denotaria um CAM mais afeito a um quadro estratégico defensivo, e portanto mais 
alinhado com esta pesquisa. Não obstante a previsão de uma modalidade de CAM mais 
defensivo, que em tese atenderia à proteção do Polígono do Pré-sal, faz-se necessário 
uma consideração preliminar sobre a definição operacion al110 de “objetivo”, termo ex-
plicitado na segunda modalidade de CAM apresentada na citação acima. 

Em termos doutrinários, tal conceito consiste no “elemento material específico em 
relação ao qual se desenvolve o esforço militar numa operação, contribuindo para a ob-
tenção do efeito desejado”111. Contudo, observa-se que na modalidade de CAM grifada 
anteriormente, foram citadas apenas forças navais e tráfego marítimo como objetivos, 
quer sejam ofensivos ou defensivos.  E mais, na continuação do parágrafo grifado, ao 
se transpor a primeira ideia de “controle de área móvel” para “área estacionária menor”, 
quando oportunamente poderiam ser incluídas as plataformas offshore como objetivos 
defensivos, limitou-se a considerar “operações de ataque a forças inimigas” em tais áre-
as.  Por oportuno, segue-se a conceituação de operação de ataque.

é a realizada por meios navais, aeronavais ou de fuzileiros navais, em conjunto ou iso-
ladamente, para a execução de uma ou mais das seguintes tarefas:
- destruir ou neutralizar forças navais, aéreas ou terrestres e meios empregados nas 
comunicações marítimas do inimigo;
- interditar comunicações terrestres;
- reduzir a resistência em área terrestre; e
- destruir ou danificar objetivos em terra. (BRASIL, 2014a, p. 3-2, grifo nosso)

Mesmo que se depreenda extensivamente tais operações num quadro estratégico de-
fensivo, sabe-se que o problema mais evidente no estabelecimento do CAM seriam jus-
tamente as operações antissubmarino que exigem alta intensidade de monitoramento e 
uma permanência absoluta112. De qualquer forma, novamente se descurou de expressar 
como objetivos defensivos fixos as plataformas petrolíferas offshore ao aventar-se a con-
cepção relativizada de CAM para “área estacionária menor”. Aliás, na escala geográfi-
ca dos mares e oceanos, tais áreas fixas menores poderiam ser consideradas como pon-
tos, cuja defesa local seria mais factível do que o controle de grandes áreas, posto que a 

110.   A definição operacional informa como se pode reproduzir a realidade que está atrás do concei-
to, conforme se verá mais adiante no capítulo três, de caráter metodológico.

111.   BRASIL, 2015, p. 185.

112.   Conforme as dificuldades apontadas nos parágrafos anteriores.
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dificuldade em sua execução aumenta em progressão geométrica conforme a área de-
fensiva a ser considerada113. 

Em termos concretos, seria preferível, no nosso entender, referir-se aos efeitos de-
sejados mais nítidos, ou seja, à defesa efetiva das UEP, do que empregar a abstração de 
controle de áreas reduzidas e até pontos fixos referentes às posições geográficas ocupa-
das por essas estruturas. A END, conforme veremos mais adiante, ao adotar a concep-
ção de defesa proativa para dois de seus objetivos estratégicos atribuídos à MB, também 
avançou nessa linha de raciocínio.

Ademais, ao sugerir um “emprego desigual e conjunto” do CAM e da NUM, prio-
rizando esta última tarefa estratégica, a própria END suscita, no nosso sentir, a necessi-
dade de aprofundamento sobre como se daria tal proporcionalidade defensiva quando 
o que está em jogo é uma defesa efetiva de um interesse vital para o Estado Brasileiro. 
Portanto, a NUM seria a alternativa estratégica subsequente, em termos de tarefa básica 
com previsão na DBM, para a proteção das plataformas petrolíferas offshore114. Como já 
analisado, após a 1ª GM, a arma submarina levou à teorização do controle negativo do 
mar. Tal fato se deve à ocultação proporcionada ao atacante, o que confere a iniciativa 
das ações à arma submarina, característica que permanece na atualidade. Sob tal influ-
ência, a NUM, considerada a componente negativa do CAM115, foi introduzida na dou-
trina naval brasileira. Registra-se que a primeira versão da DBM, editada em 1979, já 
transmitia um conceito de NUM próximo ao do atual.

A tarefa de NUM apresenta, desde a primeira edição, o mesmo texto, segundo o qual, 
esta TBPN é, geralmente, a opção de emprego adotada pelos PN que não têm condi-
ções de estabelecer o CAM. A doutrina destaca que sob “o ponto de vista da defesa [do 
litoral] contra a projeção de poder sobre terra, negar o uso do mar ao inimigo cons-
titui uma segurança inferior ao controle efetivo da área marítima fronteira ao territó-
rio que se deseja proteger”116 

Assim sendo, atualmente a NUM “consiste em impedir o estabelecimento ou a explo-
ração, pelo inimigo, do controle de alguma área marítima, ou simplesmente seu uso, se for 

113.   A discussão sobre o exercício da defesa de ponto e de área para a obtenção de maior proativi-
dade em termos defensivos será discutido com maior detalhamento nos próximos capítulos, no ní-
vel decisório operacional.

114.   A PPT por motivos lógicos não se prestaria diretamente à defesa de plataformas petrolíferas no 
mar, embora não possa ser desconsiderada para se empreender uma dissuasão por punição.

115.   A componente positiva estaria associada à garantia do uso do mar para determinados fins. Tal 
componente requer maior esforço, pois, além da capacidade de infligir golpes, seria necessário tam-
bém estar capacitado para resistir aos golpes (MOURA, 2014).

116.   BRASIL, 1979a, cap. 3, p. 6; 1981, cap. 3, p. 5; 1997, cap. 3, p. 5; 2004, cap. 3, p. 4 In: 
FERREIRA, 2011, p. 40.
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não controlada, sem preocupação imediata de seu controle ou uso por nossas forças”117.  
Este último trecho foi grifado para salientar o fato de que, ao exercer a NUM, a Força Naval 
tem de se preocupar em infligir danos, mas não em resistir aos ataques perpetrados pelo 
inimigo, como no CAM, o que não garantiria a atividade petrolífera marítima. 

Numa primeira análise, tal característica torna a NUM também inadequada em fun-
ção da intensidade defensiva que se requer em relação à proteção das UEP, embora pos-
sa contribuir para um sistema defensivo. Enfim, para uma avaliação mais aprofundada 
sobre a adequação da NUM como tarefa básica para a proteção de plataformas petrolí-
feras offshore, ampliando a atual discussão, propõe-se neste ponto realizar a decompo-
sição analítica das modalidades de negação. 

Tomando-se novamente por empréstimo a conceituação adotada por Till, cada tipo 
de negação poderia estar associada a um atributo do mar. Assim sendo, em se tratando 
da disputa do controle do mar, se pretende negar a presença naval de forças numa deter-
minada área, no sentido ofensivo ou defensivo. No caso defensivo brasileiro, numa estra-
tégia do atacado, com foco em submarinos, conforme sustentado por MOURA (2014), 
a dissuasão da presença naval de forças estrangeiras na Amazônia Azul atende às nossas 
necessidades estratégicas, como uma condição necessária. 

Porém, para se pensar em uma estratégia suficiente, em termos lógicos, sugere-
-se prosseguir a análise tomando-se por base os demais atributos do mar realçados por 
Till. Nesse sentido, retomando o atributo do mar como meio de trânsito, visualizado 
por aquele autor, cogitar-se-ia na variante da negação do tráfego marítimo, cujo exem-
plo emblemático consistiu a campanha submarina alemã da 2ª GM118. Esse atributo es-
taria relacionado a um dos objetivos estratégicos estabelecidos na END, a manutenção 
das Linhas de Comunicações Marítimas (LCM), um objetivo naval clássico que não se 
insere diretamente na temática deste estudo, embora exista tráfego marítimo associa-
do à produção offshore. 

Prosseguindo para além da negação da informação, que consiste num dos atributos 
considerado por Till, importa especialmente para a estratégica defensiva abordada nes-
te estudo o último atributo: o mar como fonte de recursos. Falar-se-á então da negação 
da produção marítima, que, nas circunstâncias atuais da Amazônia Azul, não pode dei-
xar de ser associada à produção petrolífera do litoral da região sudeste brasileira, com 
fulcro no Pré-sal. 

Dessa forma, diante da decomposição analítica ora apresentada, aliada à carência de 
solução para o monitoramento de submarinos imersos, percebe-se uma lacuna a ser sa-
nada. Mais precisamente, percebe-se que atualmente as áreas marítimas têm de ser en-
caradas sob o prisma multidimensional, ou seja, acima d’água, na superfície, e na mas-
sa líquida. Deduz-se assim que, se não dispomos de meios de esclarecimento em toda a 

117.   BRASIL, 2014a, p. 1-8, grifo nosso. 

118.   Esta variante estaria associada à estratégia de desgaste e da guerra do corso.
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massa líquida de interesse, não podemos assegurar seu controle, no sentido de garantir 
a produção marítima offshore. 

Agrava tal situação o fato de que submarinos empenhados na negação de nossa pro-
dução marítima têm a possibilidade de alvejar nossas estruturas offshore a grandes dis-
tâncias, considerado o desenvolvimento atual dos mísseis de cruzeiro. Aliás, os demais 
meios, incluindo-se aeronavais e de superfície, de potências navais dotadas de mísseis 
de longo alcance podem ameaçar o Pré-sal sem adentrar na Amazônia Azul. Assim sen-
do, a defesa proativa tem de prever a “contra-negação” da produção marítima, combi-
nando elementos do CAM e da NUM defensiva, e indo mais além, como será analisa-
do mais adiante. 

Cabe também ressalvar que as tarefas de CAM e NUM foram concebidas numa épo-
ca em que ainda estava em evolução o regime jurídico dos oceanos, posto que a CNU-
DM III119 foi estatuída posteriormente. Tal instituto de Direito Internacional assegurou 
o direito de livre navegação nos espaços marítimos, inclusive sobre a Amazônia Azul. 
Dessa forma, conclui-se que o controle e a negação do uso do mar seriam empreendi-
dos em caso de conflito deflagrado ou iminente120, e por esse motivo a DBM preceitua 
tais tarefas para o tempo de conflito. Contudo, a defesa proativa das plataformas offsho-
re deve ser realizada, pelo que já foi analisado, de forma permanente, antecipando-se 
a qualquer evidenciação de uma crise político-estratégica121 que envolva a matriz ener-
gética nacional e suas estruturas offshore. Assim sendo, cumpre salientar mais uma vez 
que a pesquisa ora pretendida se propõe a fornecer uma contribuição teórica e doutri-
nária para a defesa de plataformas petrolíferas nos instáveis tempos de paz do nosso sé-
culo, com vistas a complementar as teorias de negação e controle do mar preexistentes. 

Considerando-se assim que a NUM e o CAM defensivo, embora sejam condições 
necessárias, não seriam suficientes para contra-arrestar todas as ameaças possíveis rela-
cionadas aos ativos marítimos petrolíferos, resta fazer a associação dessa defesa à tarefa 
de “contribuição para a dissuasão”, a quarta preconizada pela DBM, e única com previ-
são para ser realizada desde os tempos de paz. Contudo, em nosso sentir, a redação des-
ta tarefa permanente poderia ser mais expressiva, e contemplar uma ação mais qualifi-
cada e alinhada com os objetivos estratégicos estabelecidos na END.

 Note-se que a dissuasão de um eventual oponente depende da credibilidade e da 
severidade das ações que o Brasil poderia executar em relação à qualquer desafiante 
dos seus objetivos defensivos. Nesse sentido, em se tratando da única tarefa de tem-
po de paz explicitada na nossa doutrina naval, não bastaria aventar-se uma capacitação 

119.   CONVENÇÃO, 1982.

120.   A tarefa estratégica de “projeção de poder sobre terra”, por infringir a soberania de outro 
Estado, fica  ainda mais caracterizada como tarefa de tempo de conflito.

121.   Entende-se por crise político-estratégica uma interação conflituosa entre dois ou mais atores de 
política internacional, normalmente Estados soberanos, em que os valores (interesses) básicos são 
percebidos como estando sob ameaça, gerando uma situação de tensão, urgência de decisão e eleva-
da probabilidade de uso da força” (BRASIL, 2014a, p. 2-1).
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subjetiva de contribuição para dissuasão. Essa tarefa deveria explicitar, portanto, a reali-
zação permanente de uma defesa efetiva dos interesses nacionais, como será argumen-
tado na próxima seção. 

1 . 2  A  D e fe s a  P ro at iva  d a  A m a z ô n i a  A z u l 
c o m o  Ta re fa  B á s i c a  d a  M B

Conforme já mencionado anteriormente, a evolução doutrinária é uma prática 
constante nas marinhas, e as missões ou tarefas são os conceitos basilares que orientam 
a doutrina naval para os novos desafios estratégicos que se apresentam. Considerando 
essa tendência, em sua última obra, Till sustenta que a nova conjuntura mundial tem 
multiplicado as tarefas das marinhas pelo mundo122. 

Nesse sentido, a proposição teórica deste trabalho, além de apoiar a consecução de seus 
objetivos metodológicos, também visa apresentar uma tarefa básica que enfoque a defesa do 
Pré-sal. Tal área da Amazônia Azul é considerada estratégica neste estudo, não só em termos 
econômicos, pela alta produtividade, conforme realçado em dispositivo legal, mas também 
em termos de necessidade defensiva. Tal proposta também ensejaria transmitir com maior 
clareza, para as FA coirmãs, bem como para as instituições políticas, a forma de se encarar 
tal desafio estratégico. Porém, antes de passar à proposta de uma nova tarefa, cabe reexami-
nar a única tarefa prevista atualmente para o tempo de paz: “contribuir para a dissuasão”. 

Ressalta-se inicialmente que, conforme definição adotada na MB e incorporada 
à Doutrina de Operações Conjuntas (DOC) 123, consoante o processo de planejamen-
to militar, pelas regras sintáticas de formulação de uma “missão”, esta seria expressa por 
uma “tarefa”, a qual é associada a um “propósito” 124, unidos pelo elemento de ligação 
“a fim de”. 

Cabe neste ponto inferir que tal regra induziu o “pré-condicionamento” lógico que 
fez com os estrategistas navais que impulsionaram a edição da primeira DBM, nos idos 
de 1979, preferissem não verter diretamente a palavra mission, no artigo original de Tur-
ner, para missão, na língua portuguesa empregada no Brasil. A preferência foi, portanto, 
utilizar “tarefa básica” como tradução daquela palavra, haja vista que etimologicamente 
a expressão mission não contemplava necessariamente um “propósito” associado, e ti-
nha mais a ver com um resultado, ou output, conforme adotado na doutrina estaduni-
dense. Diante de tal consideração, cabe explicitar que o conceito “tarefa” tem a seguinte 
definição no documento “Glossário das Forças Armadas”:

122.   2013, p. 347-349.

123.   BRASIL, 2011b.

124.   Missão, segundo a acepção do Processo de Planejamento Militar (PPM) da Marinha, que foi in-
corporada pelo Glossário das Forças Armadas, consiste numa tarefa, dever ou ação que deve ser exe-
cutada por um indivíduo, tripulação, fração de tropa ou tropa, mais o propósito que se tem em vis-
ta alcançar (BRASIL, 2015). 
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Ação operativa específica, atribuída por superior a um subordinado ou assumida por 
este e que, quando adequadamente executada, cumprirá ou contribuirá para o cum-
primento da própria missão ou da missão de seu superior [...](BRASIL, 20015, p. 265, 
grifo nosso). 

Passando assim à análise de tal definição, observa-se que o sintagma “contribuir 
para a dissuasão”, exprime mais um fim a ser atingido do que uma tarefa, ou seja, está 
mais para um “propósito”, podendo ser precedido por qualquer ação estratégica125, segui-
da da expressão “a fim de”.  Portanto, opina-se que, na redação da única tarefa de tempo 
de paz prevista na DBM, seja preferível exprimir uma ação a ser executada, ou capacita-
ção para tal, conforme aduzem as demais tarefas descritas na DBM. 

Ademais, na metodologia de planejamento militar adotada na MB, a expressão 
“contribuir para” cabe em enunciados de propósitos de missões em que o agente não 
realiza o esforço principal sozinho, mas divide o esforço com outros atores. Assim sen-
do, sua colocação num enunciado de “tarefa” soa como imprecisa, também na termino-
logia de tal processo de planejamento. Registre-se aqui o esforço já empreendido para 
se chegar a uma definição unificada de “tarefa” para todas as FA, como se depreende na 
Doutrina Básica da FAB, editada recentemente126. Ou seja, uma vez que se conseguiu pa-
dronizar uma definição de “tarefa” na DOC, seria contraproducente, mesmo em se tra-
tando de uma tarefa estratégica básica, dispor uma tarefa doutrinária que soe um sen-
tido de “propósito”. 

Como argumento lógico para corroborar a necessidade de proposição de uma ta-
refa, a cargo da MB, mais expressiva da necessidade estratégica atual, observa-se que a 
DBM assente que “para o cumprimento de sua Missão, a Marinha deverá estar capaci-
tada a realizar as quatro Tarefas Básicas do Poder Naval [...]”127. Ao se considerar esse 
trecho como um enunciado lógico condicional128, depreende-se que uma tarefa básica 
a cargo da MB seria um antecedente lógico que, se atendido, teria como consequente o 
cumprimento da missão da MB. 

Contudo, a expressão “contribuir para a dissuasão”, listada como tarefa básica na 
doutrina vigente, está mais para consequente do que para antecedente129. Nesse senti-
do, pode até ser depreendida como consequente condicional lógico da capacitação pela 

125.   O fato de a citação anterior explicitar uma definição mais afeita ao nível operacional, não in-
valida as análises subsequentes e sua apropriação para o nível estratégico.

126.   BRASIL, 2012.

127.   BRASIL, 2014a, p.1-6.

128.   Enunciados condicionais são composto por dois enunciados componentes que se caracterizam 
pela ligação pelo conectivo “se ... então...”. Podem ser ainda formulados de várias maneiras, indican-
do uma relação de dependência entre dois enunciados particulares (SALMON, 1993). 

129.   Ibidem.

Miolo completo.indb   72 26/09/2016   11:44:26



73

C A P Í T U L O  1

MB para realização das três tarefas anteriores anunciadas na DBM, quais sejam: a PPT, 
o CAM e a NUM. 

Por fim, percebe-se um caráter tautológico na expressão “contribuir para a dissua-
são”, que evidencia a natureza precípua de uma FA, quando tomada como tarefa básica, 
pois qualquer expressão do Poder Nacional, em especial o militar, proporcionam de cer-
ta forma um efeito dissuasório. Assim sendo, tal percepção corrobora a especulação so-
bre uma tarefa mais específica a ser exercida permanentemente pela MB, ou seja, desde 
os tempos de paz, historicamente instáveis, e o tempo presente não poderia ser diferente.

Além disso, da forma como está redigida, a DBM indica que tal tarefa representa-
ria uma atitude estratégica, sem detalhar se estaria sendo priorizada a dissuasão geral, 
por negação, imediata, ou punitiva, por exemplo130. Note-se que o sentido inicial atri-
buído por Turner —contribuir para a dissuasão estratégica nuclear, de caráter punitivo, 
em concurso com a Força Aérea estadunidense — não encontra correspondência na es-
tratégia brasileira, em função da limitação auto imposta pela adesão do Brasil ao Trata-
do de Não Proliferação Nuclear (TNP).

Nesse contexto, para se especular sobre uma tarefa que substitua a genérica expres-
são descrita em termos de “contribuição da dissuasão”, avalia-se ser oportuno refletir so-
bre um parágrafo extraído da nossa doutrina militar: “Preparar a defesa é a melhor op-
ção quando a própria dissuasão é custosa demais ou improvável de ser atingida”131. Em 
termos mais precisos, ressalta-se que a efetiva defesa antecede à dissuasão e confere cre-
dibilidade à sua vertente negativa, ou seja, aquela relacionada à demonstração de capa-
cidade de neutralizar ataques. 

Enfim, para auxiliar a proposição de uma nova redação de tarefa em substituição à 
“contribuição para a dissuasão”, ora analisada, a DBM, em seu primeiro capítulo, orien-
ta que a seleção e a precedência das tarefas básicas a cargo da MB, resultam da Estraté-
gia Nacional de Defesa (END), a qual por sua vez orienta:  

A negação do uso do mar, o controle de áreas marítimas e a projeção de poder de-
vem ter por foco, sem hierarquização de objetivos e de acordo com as circunstâncias: 
defesa proativa das plataformas petrolíferas; defesa proativa das instalações navais e 
portuárias, dos arquipélagos e das ilhas oceânicas nas águas jurisdicionais brasileiras; 
prontidão para responder a qualquer ameaça, por Estado ou por forças não conven-
cionais ou criminosas, às vias marítimas de comércio; e capacidade de participar de 
operações internacionais de paz, fora do território e das águas jurisdicionais brasilei-
ras, sob a égide das Nações Unidas ou de organismos multilaterais da região. (BRA-
SIL, 2014a, p.1-7, grifo nosso).

130.   Poderia ser entendida como uma dissuasão geral do Estado brasileiro e eventuais ações de dis-
suasão imediata, conforme entendimento de MOURA (2014, p.37-45). 

131.   BRASIL, 2015a, p.36.
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Da citação anterior pode-se extrair duas conclusões. Primeiro, cotejando-se os ob-
jetivos estratégicos acima listados, percebe-se que eles não inspiraram diretamente as 
três tarefas clássicas acima explicitadas, e é importante analisar essa relação. Nesse sen-
tido, resumindo-se as análises que precederam esta seção, constata-se que tais tarefas na 
realidade foram cogitadas em um período bem anterior à edição da primeira END do 
Brasil, ocorrida em 2008. Provêm, como já visto, de um constructo teórico de ambiência 
naval que atenderia àqueles objetivos: a teorização do “controle ou Comando absoluto” 
do mar, idealizada por Mahan132, relativizada por Corbett133, e revisitada pelo Contra-
-Almirante Turner em seu artigo datado de 1974134; além da versão negativa de contro-
le, teorização posterior à influência do advento da arma submarina, sedimentada pelos 
autores contemporâneos, como Till. 

Em segundo lugar, conclui-se que a seleção e a precedência das tarefas devem ser 
consentâneas aos objetivos estratégicos estabelecidos pela END, sendo assim coerente 
deduzir desses mesmos objetivos pelo menos uma tarefa permanente, a cargo da MB, 
que os contemple, desde o tempo de paz, em substituição à “contribuição para a dissua-
são”. Nesse sentido, ao analisar o conjunto de objetivos estratégicos, sugere-se a seguinte 
redação para tarefa permanente da MB: “Defesa Proativa da Amazônia Azul”135. 

Analisando-se tal proposta, cabe ressaltar que o conceito de Amazônia Azul não é 
abstrato, embora suas fronteiras sejam jurídicas, correspondendo a porções territoriais 
e ativos econômicos do Brasil, comparáveis em dimensões geográficas e valor à Ama-
zônia terrestre. A própria DBM explicita que essa ideia-força136 apreenderia quatro ver-
tentes: econômica, científica, ambiental e da soberania137. Assim sendo, a explicitação 
de tal conceito em uma tarefa básica da MB sinalizaria para toda a sociedade brasileira 
a ênfase que se deve conceder a essa área estratégica, consoante o esforço de divulgação 
permanentemente empreendido. 

Observa-se ainda que a formulação proposta congrega tanto o primeiro quanto o se-
gundo objetivo estratégico da END explicitados na citação anterior. O primeiro reflete es-
truturas estratégicas marítimas, produtoras de petróleo e gás138, e o segundo corresponde a 
objetivos defensivos territoriais, ambos situados na Amazônia Azul. Embora tais objetivos 

132.   ALMEIDA, 2015.

133.   CORBETT, 1911.

134.   Turner não foi o primeiro a teorizar sobre a negação do uso do mar, mas provocou, com seu arti-
go, a sua sistematização na doutrina estadunidense, o que influenciou as doutrinas de outros Estados.

135.   Não se olvida aqui também das águas interiores, embora não seja objeto deste estudo. Ou seja, 
poder-se-ia falar em Amazônia Azul e águas interiores. 

136.   Um ideia-força promove a coesão social, política, e econômica como um fator produtivo, ca-
paz de proporcionar benefícios para a sociedade.  

137.   BRASIL, 2014a, p. 1-3

138.   Em realidade estamos falando de uma atividade industrial  extrativa que assemelha-se a uma 
atividade produtiva, e por isso é denominada como tal.
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não tenham sido hierarquizados, não foi por acaso que as plataformas petrolíferas foram sa-
lientadas em primeiro, considerando-se as circunstâncias atuais. Nesse sentido, é mais difícil 
visualizar uma crise político-estratégica que atinja diretamente o território nacional, pois es-
calar-se-ia diretamente ao nível de conflito armado. Há mais de um século que não se regis-
tra nenhuma invasão às nossas ilhas oceânicas, e mesmo uma cobiça sobre tais porções in-
sulares é menos provável em função do menor interesse econômico envolvido. 

Por outro lado, é mais fácil antever conflitos de interesse sobre a produção maríti-
ma, os quais podem redundar em crises. Num passado recente a “Guerra da Lagosta”139 
(1961-1963), crise político-estratégica ocorrida entre o Brasil e a República Francesa, 
por divergências interpretativas sobre a pesca do crustáceo no nosso litoral, cujo nome 
batizou tal contencioso, é um exemplo que não pode ser desprezado. Salienta-se ainda 
hoje, quando a grande maioria dos Estados da comunidade internacional já ratificaram 
a CNUDM III, que há ausências notáveis, como os EUA, por ser a maior potência mili-
tar mundial.  Assim sendo, como a “fome energética” só faz aumentar140, a defesa proa-
tiva dos ativos petrolíferos da Amazônia Azul torna-se um “seguro obrigatório”, sendo 
oportuna a sua formulação como tarefa básica, na nossa visão.

Neste ponto cabe trazer as contribuições de Harold Kearsley (1992) para sustentar a 
tarefa ora proposta. O referido autor propugnou três “tarefas”141 orientadas para o perí-
odo de paz, a saber: Maritime Diplomacy, Domain Maintenance e Maritime Presence142. 
Antes de examiná-las e, em especial, detalhar a segunda, que se assemelha conceitual-
mente à proposta de tarefa ora apresentada, cabe registrar que Kearsley entende que há 
muita generosidade em termos do conceito de “paz”143. 

Na realidade a diferença entre paz, crise e formas limitadas de beligerância, não se-
ria assim tão pronunciada, e já em 1992, com a distensão da Guerra Fria, o referido au-
tor apreendia o ambiente internacional como sendo extremamente volátil. Tal caracte-
rística fez com que Kearsley ressalvasse que a divisão em tarefas orientadas para a paz e 
para o conflito tinha o caráter apenas analítico, já que na prática tais tarefas fazem par-
te de uma realidade contínua e dinâmica. 

Outro ponto de convergência entre esta pesquisa e a conceituação do referido au-
tor é que ele entendia o conceito mission num sentido análogo ao das tarefas básicas da 
MB: “podem ser tarefas funcionais dirigidas por objetivos políticos, econômicos ou mi-
litares a serem cumpridos por unidades navais”144. 

139.   Disponível em < http://www.pitoresco.com/historia/republ311d.htm >. Acesso em: 15 mar.2015.

140.   IEA, 2013.

141.   Traduziu-se neste trabalho mission como “tarefa” para coadunar-se com a regra sintática do for-
mação de missão no planejamento militar nacional, conforme explicitado anteriormente. 

142.   KEARSLEY, 1992, p.70-84

143.   Ibidem, p. 24.

144.   Ibidem, p. 64.
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O referido autor dissertou ainda, na parte introdutória de sua obra, sobre as mu-
danças recentes ocorridas no ambiente marítimo, que tinham um potencial de provo-
cação de conflitos armados e crises político-estratégicas: “o mar não seria mais um es-
paço para lutar sobre, mas algo para se lutar por”145. 

Nessa perspectiva, Kearsley visualizava uma lista de onze eventos potencialmen-
te indutores de conflitos, dos quais nada menos que dez poderiam escalá-los e estariam 
direta ou indiretamente associados à disputa por hidrocarbonetos fluidos marítimos: a 
tendência de depleção de recursos não-renováveis em terra, e consequente valorização 
de sua contraparte no mar; a crescente militarização do mar, incluindo-se minagem, 
operações aéreas e disposição de sistemas fixos de detecção sonar submarina; disputas 
econômicas e administrativas envolvendo a ZEE; a pressão do “Primeiro Mundo” pela 
busca de recursos para atender as suas necessidades, desafiando assim o sistema inter-
nacional vigente; a introdução de novas tecnologias que estão tornando áreas oceânicas, 
como os fundos marinhos, em áreas exploráveis146; a continuidade da violência de bai-
xo nível, incluindo-se a pirataria e a sabotagem147; a crescente dificuldade de manuten-
ção da neutralidade marítimas em tempo de crises e guerra devido à extensiva interde-
pendência entre os Estados; e o efeito de transbordamento da guerra da terra para o mar. 

Como menção honrosa, sobraria apenas um evento visualizado por Kearsley, refe-
rente à crescente importância do mar como fonte de alimentos, não diretamente relacio-
nado à produção petrolífera148. Contudo, tal item diz respeito também à Amazônia Azul, 
como os demais, e portanto pertenceria ao contexto de sua defesa proativa, embora a 
produção pesqueira não tenha sido explicitada formalmente como objetivo estratégico 
da END, talvez pela sua menor relevância econômica na conjuntura atual.  

Outra contribuição de Kearsley consiste na análise da classificação que o Contra-
-Almirante Hill conferiu às “áreas de atenção naval”149, que estariam assim divididas em 
quatro grupos, associados a níveis de conflito visualizados: “Paz armada”, “Operações de 
baixa intensidade”, Operações de alta intensidade” e “Guerra Geral”. Observa-se com in-
teresse que Hill, posicionado fora do contexto estratégico brasileiro, tenha considerado a 
proteção de instalações petrolíferas offshore como operações de alta intensidade, ao lado 
da evacuação de nacionais, operações contra a pirataria, de controle de imigração ile-
gal150, e a frente do grupo que contempla: a prontidão da Esquadra, funções policiais e de 

145.   KEARSLEY, p. 13, tradução nossa.

146.   A exploração do Pré-sal é um grande exemplo dessa evolução e potencial de contencioso.

147.   Não podemos esquecer da possibilidade de atentados contra os ativos petrolíferos brasileiros 
no mar, seja qual for a motivação. 

148.   Por oportuno, registre-se que os derivados petroquímicos são importantes insumos para a fa-
bricação de fertilizantes agrícolas.

149.   Apud KEARSLEY (1992, p 12-13.

150.   Não exaurimos a lista.
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fiscalização na ZEE, exercícios operativos etc151. Como contraponto às áreas de atenção 
acentuadas pelo Almirante Hill, ressalta-se que a atual versão da DBM não mais consi-
dera a defesa de plataformas petrolíferas marítimas como uma operação de Guerra Na-
val específica, ausência que merece a nossa reflexão.

Retornando a análise das três tarefas idealizadas por Kearsley, deter-se-á na Domain 
Maintenance, posto que as outras duas não estariam diretamente associadas aos obje-
tivos estratégicos da END, em que pese denotarem aspectos dissuasórios de uma Ma-
rinha. À guisa de esclarecimento distintivo das três tarefas propostas pelo autor, a tare-
fa associada à Maritime Diplomacy se valeria da imunidade diplomática dos navios de 
guerra, e, em termos de atitude coercitiva, a violência seria tolerada se ocorrida inciden-
talmente, e não como objetivo primário. A seu turno, a Maritime Presence, na perspec-
tiva de Kearsley, tem um condão psicológico, dissuasório152, característica que será ex-
plorada nos capítulos posteriores deste trabalho, pelo fato de que a “presença” consiste 
em um dos elementos componentes do trinômio da END.  

Assim sendo, para evidenciar que a defesa proativa da Amazônia Azul, proposta 
neste estudo, adere à concepção de Domain Maintenance, proposta por Kearsley, ressal-
ta-se que a conotação de Domain, na referida tarefa, transcende aos aspectos geográfi-
cos153. O autor cita as frotas mercantes e pesqueiras como ativos móveis que fariam par-
te desse conceito, e “nessa situação a palavra domínio estaria mais próxima de ativos”154.  
Nesse sentido, o referido autor, ao fazer uma comparação com uma “fazenda”, sustentou 
que, como se depreende de qualquer patrimônio, se alguém quer assegurar o seu me-
lhor uso, deve mantê-lo em bom estado155. Nessa alegoria, sem patrulhas periódicas e 
manutenção das “cercas”, os “predadores” poderiam prejudicar seu uso156. Trazendo tais 
considerações para a realidade brasileira, em que as instalações petrolíferas marítimas 
avultam de importância, a defesa da Amazônia Azul deveria ser proativa. Em suma, tal 
defesa deve prever condições que possibilitem antecipação às ameaças, de que se deduz 
que devem ser desempenhada desde os tempos de paz157.

Em termos reais, Kearsley já alertava em 1992 que tal conceito visava solucionar o 
problema da extensão de território, fruto dos novos dispositivos legais internacionais, 
como a ZEE, e infelizmente poucos Estados reconheciam o papel primário dessa tarefa: 

151.   KEARSLEY, 1992, loc.cit. 

152.   KEARSLEY, 1992, p. 73 e 81.

153.   Ibidem, p.79.

154.   Ibidem, loc. cit.

155.   Ibidem, p. 76.

156.   Ibidem, loc. cit.

157.   Deve-se considerar que a defesa proativa também se propõe a contra-arrestar ameaças não es-
tatais, ainda que possam estar a serviço de algum Estado, o que pode ocorrer em tempo de paz ou 
crise. A segurança marítima será mais explorada pelo segundo autor deste estudo, sobretudo no ca-
pítulo cinco, que versa sobre as ameaças às infraestruturas críticas. 
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“Eles viam isto com uma tarefa bem menor suscitada pelas tendências simbolizadas 
pela CNUDM III”158. De qualquer forma, consciente ou inconscientemente, por meio 
do comprometimento de recursos e até da duplicação de esforços, a capacidade de Do-
main Maintenance estaria ao alcance da maioria das Marinhas. Nesse sentido, as Mari-
nhas acabariam, por default, investindo em tarefas de tempo de guerra, induzidas pelo 
desenvolvimento tecnológico e restrições orçamentárias, que, por acréscimo, atenderiam 
às demandas de Domain Maintenance. Porém, cabe também citar diretamente uma ad-
vertência de caráter estratégico suscitado pelo autor:

Está se tornando cada vez mais aparente para os planejadores navais, entretanto, que 
é requerida uma capacidade limitada de operação em águas azuis para a manutenção 
dos domínios náuticos. Chegar aos possíveis limites da ZEE não é um tarefa para pe-
quenos navios patrulha. O paradoxo é que quando um Estado adquire o nível de ca-
pacidade de “águas azuis”, reduz o desejo de concentrar-se na tarefa de Domain Main-
tenance uma vez que os meios de longo alcance o seduzem realizar outras tarefas mais 
encantadoras e prestigiosas como o “controle/negação do uso do mar”. (KEARSLEY, 

1992 p.77, tradução nossa, grifo nosso)

A citação anterior nos remete para a necessidade de balanceamento de forças, o que 
será discutido nos próximos capítulos, quando será abordada a proatividade operacio-
nal, mais próxima ao nível da ação defensiva concreta. Mas o que interessa neste capí-
tulo teórico inicial é evitar-se a perda de foco defensivo. Por isso, atendendo ao objetivo 
geral desse estudo, considera-se conveniente a inserção da “defesa proativa da Amazô-
nia Azul” como tarefa básica da MB, por contemplar uma ideia-força, ao mesmo tempo 
em que qualifica a ação defensiva159. 

1 . 3  S í nt e s e

Nas formas clássicas de pensamento estratégico naval, os navios de guerra consti-
tuíam os objetivos principais na disputa pelo Comando do mar. Tal característica ocor-
ria tanto na estratégia ofensiva decisiva de Mahan, quanto na proposta defensiva latente 
de Corbett, posto que ambos teorizavam sobre uma luta no “ringue naval”, independen-
temente do desnivelamento de força entre os contendores. Tal forma de pensar, voca-
cionada para a batalha naval, não se alterou com o advento da arma aérea e submarina, 
quando os estrategistas navais relativizaram o “Comando do mar”, na forma moderna 
de CAM, e passaram a teorizar sobre sua variante negativa, a NUM. Em última análise, 
os meios navais continuaram sendo considerados objetivos principais na Guerra Naval, 

158.   Ibidem, p.77, tradução nossa.

159.   Na oportunidade de tal providência doutrinária poderia ser substituída a tarefa “contribuir para 
a dissuasão”, mais genérica e imprecisa, conforme as análises deste estudo.
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e portanto seus alvos preferenciais, mesmo encontrando-se circunstancialmente estraté-
gias de negação do tráfego marítimo, como na 2ª GM. Nesse último caso, depois de uma 
tentativa inicial de empreender a caça aos submarinos, que foi pouco produtiva, logo se 
retomou a postura de escolta de comboios, para se forçar a batalha naval entre navios de 
superfície e submarinos atacantes160. 

Cabe ainda nesta síntese ressaltar a assertiva de Turner e Kearsley sobre o interes-
se excessivo dos combatentes por determinados meios navais e táticas, o que pode pro-
vocar uma falta de atenção para novos requisitos defensivos operacionais que surgem, 
como os decorrentes da vulnerabilidade das UEP da costa brasileira161. O fato é que as 
circunstâncias mudaram, principalmente no Brasil. Paralelamente ao advento da CNU-
DM III e aos direitos exploratórios decorrentes, novos objetivos marítimos se sobrepu-
seram aos clássicos acima listados. Consoante as análises deste estudo, o par de tarefas 
básicas analisado, CAM e NUM, não responde a todos os desafios que se apresentam 
em relação aos objetivos estáticos defensivos altamente vulneráveis, que demandam uma 
defesa proativa permanente162.  

Não seriam necessários maiores esforços de inteligência para localizar as UEP do 
Pré-sal, aliás, nenhum esforço de busca e interceptação, fato que evidencia a relativa fa-
cilidade para se agredir com severidade tais ativos, que são estratégicos para a economia 
nacional. Em que pese a teoria da Guerra Naval de inspiração anglo-americana se es-
merar para acompanhar essa nova realidade, é imperativo uma doutrina autóctone que 
demonstre tal preocupação. 

Registra-se ainda que o atributo do mar como fonte de recursos, visualizado por 
Till, possibilita um novo sentido de influência das decisões políticas, identificado previa-
mente por Corbett. Ou seja, além do devir terrestre repercutir no mar, visualiza-se um 
sentido de influenciação do mar para a terra. Assim sendo, a relação entre Guerra Na-
val e Terrestre tornar-se-ia causal recíproca, na medida em que, no caso do Brasil, ativos 
energéticos sonegados em áreas marítimas podem provocar graves problemas em terra, 
em função da dependência energética evidenciada neste trabalho163. 

160.   Vide as campanhas submarinas da 2ª GM, nas quais se inserem tanto a alemã no Atlântico 
quanto a estadunidense, no Pacífico. Note-se ainda que a arma submarina tomava a iniciativa das 
ações, e a escolta de comboios na realidade tinha um caráter defensivo reativo.

161.   Tal distração poderia redundar em inatividade no planejamento, conforme discussão da se-
ção1.1 deste capítulo (ACKOFF, 1981).

162.   Recorda-se que a NUM é insuficiente para garantir a produção marítima offshore, e a NUM e o 
CAM seriam impraticáveis considerando-se os meios atuais e a extensão da área a ser defendida, num 
esforço defensivo irrestrito no tempo. Além disso, a CAM e a NUM, por em tese infringirem princí-
pios de livre navegação, que serão melhor discutidos no próximo capítulo pelo segundo autor, são 
inadequadas, à luz do Direito Internacional, no tempo de paz. 

163.   A título de ilustração, ressalta-se quem, mesmo com a economia estagnada em 2014, o consu-
mo de combustíveis cresceu 5,28% no Brasil, no mesmo ano de referência. Disponível em < http://
www.anp.gov.br/>.  Acesso em: 17 mar .2015.
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Reitera-se ainda que efeitos adversos podem originar-se de descasos do nível políti-
co, restrições orçamentárias, e até divergências entre as próprias Forças Armadas nacio-
nais, e a atualização doutrinária contribui como medida profilática para a harmoniza-
ção de expectativas. Nesse aspecto, é mister reconhecer que a doutrina naval não ensina 
o que pensar com exatidão, mas, por outro lado, nos instrui minimamente como fazê-lo, 
e demonstra para a sociedade civil e forças coirmãs tal forma de pensar. 

Salienta-se assim a necessidade de frequente reavaliação teórica e doutrinária, es-
forço que não pode deixar de contemplar os objetivos estratégicos da END. À guisa de 
ilustração, cita-se que o conceito vigente de Poder Naval explicita somente a conquista 
e a manutenção dos objetivos políticos identificados na Política Nacional de Defesa e na 
Política Militar de Defesa164. Ocorre que tais objetivos apresentam maior grau de abstra-
ção do que os objetivos estratégicos da END, de maior concretude e precisão, os quais, 
na nossa visão, deveriam ser mencionados no referido conceito.

A partir de uma análise mais detalhada de tais objetivos estratégicos, percebe-se 
uma sutil diferenciação em termos de orientação defensiva. Para as instalações portu-
árias, ilhas e plataformas petrolíferas, foi determinada uma postura proativa165. Ao seu 
turno, note-se o contraste em relação ao terceiro objetivo estratégico da END, que deter-
mina a prontidão para responder a qualquer ameaça às vias marítimas de comércio166, e 
traduz uma postura defensiva reativa. 

Infere-se que tal atitude, que exige menor esforço operacional e de inteligência, e 
portanto um menor grau de antecipação às ameaças167, decorreria de dois motivos prin-
cipais: compartilhamento internacional das responsabilidades estratégicas pela proteção 
das vias de comunicação marítimas, com menor expectativa de desafios à ordem inter-
nacional, além do maior valor estratégico atribuído às estruturas petrolíferas marítimas 
em relação ao tráfego marítimo não energético168, merecendo assim uma postura pro-
ativa169. Logo, este trabalho procura sublinhar esse último ponto, evidenciando a preci-
são da orientação da END, ao determinar a defesa proativa das plataformas petrolíferas. 

Ademais, foram categorizados dois níveis de proatividade neste estudo: o estraté-
gico e o operacional, restando-se abordar o último nível com maior profundidade no 

164.   BRASIL, 2014a.

165.   Recorda-se que esses dois objetivos correspondem respectivamente aos principais ativos eco-
nômicos e às porções territoriais da Amazônia Azul.

166.   BRASIL, 2014a, p 1-7. 

167.   Tais ameaças poderiam advir de Estados, forças não convencionais ou criminosas, conforme 
aduz a própria END.

168.   A proteção dos portos e ilhas estaria diretamente associada à defesa territorial, por isso mere-
ceram também uma postura proativa.

169.   É mais fácil identificar um interesse estratégico isolado em uma área fixa de produção maríti-
ma do que em termos de linhas de comunicação marítimas associadas a um tráfego mormente trans-
nacionalizado, como se apresenta a realidade atual da economia global.
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capítulo três. O primeiro, ora analisado, estaria associado ao planejamento estratégico de 
um futuro mais favorável, a ser efetivamente moldado. Esse planejamento pode ser re-
alizado não só no nível da MB, conforme as considerações que compuseram esta seção, 
mas no nível de uma grande estratégica nacional. A proatividade estratégica transcen-
deria assim aos esforços da estrutura militar, envolvendo também os setores energéticos 
e produtivos na nação, com vistas à independência tecnológica necessária à conforma-
ção do nosso futuro. 

Abordando a conjuntura de início do século XXI, Joseph Nye considera que o sis-
tema internacional assumiu um padrão axadrezado, em que os Estados buscam aproxi-
mação com os inimigos dos vizinhos170. Em se tratando de geopolítica do petróleo, po-
de-se também associar o mundo ao “jogo de damas”:

[...] enquanto não ocorrerem alterações significativas na matriz energética mundial, as 
relações internacionais assumem o padrão do jogo de damas. As casas negras corres-
ponderiam às regiões e Estados que dispõem de reservas petrolíferas, em contraste com 
as casas brancas, que despertariam pouco interesse, por não possuírem tais recursos.
Enfim, a Amazônia Azul, com a perspectiva do Pré-sal, tornar-se-á uma casa negra, e so-

bre esta poderão convergir obliquamente as forças dos principais atores internacionais.171 

Transcorridos seis anos do momento em que foi redigida a citação anterior, consi-
derando-se o prêmio internacional do setor offshore que foi outorgado recentemente à 
PETROBRAS, e o fato de a produção atual ter ultrapassado o patamar de um milhão de 
barris diários equivalentes de petróleo extraídos somente no Pré-sal172, a Amazônia Azul 
já se tornou uma casa negra no tabuleiro internacional. 

Não por acaso, em setembro de 2013, foi veiculada a notícia de que a Agência Na-
cional de Segurança estadunidense espionava sistematicamente a PETROBRAS, con-
forme denúncia realizada pelo seu ex-agente Edward Snowden173. Enfim, a defesa de 
plataformas petrolíferas, sobretudo no Polígono do Pré-sal, deve ser considerada obje-
tivo estratégico prioritário da END, e pelo seu alto valor estratégico, deve ser realizada 
de forma proativa.

Contudo, no quadro defensivo estratégico brasileiro, urge desenvolver antídotos 
mais específicos a fim de evitar a negação de nossa produção marítima. Como dizia Ke-
arsley em relação à tarefa Domain Maintenance por ele visualizada, proteger tais ativos 

170.   NYE, 2002.

171.   JUDICE, 2010, p. 13.

172. Disponível em < http://www.anp.gov.br/?pg=77844&m=&t1=&t2=&t3=&-
t4=&ar=&ps=&1443929951652 > . Acesso em: 04 out. 2015.

173.    Disponível em < https://www.google.com.br/search?q=NSA+espiona+a+PETROBRAS&o-
q=NSA +espiona +a+PETROBRAS&aqs=chrome..69i57j0.8575j0j9&sourceid=chrome&es_
sm=122&ie=UTF-8 >. Acesso em 17 mar .2015.
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consiste na parte vital de uma missão de marinha. Enfim, norteado pela análise estraté-
gica precedente, o capítulo três apresentará a definição operacional da proatividade re-
querida pela END, a qual denota maior concretude para a consecução de um sistema 
defensivo, a fim de permitir a verificação da hipótese deste estudo.

Porém, antes de procedermos a tais análises, é importante enterdermos com maior 
detalhamento os condicionantes jurídicos que impactam a consecução de uma defesa 
proativa em espaços marítimos. Passaremos assim, no próximo capítulo, ao estudo do 
segundo autor deste trabalho, na expectativa de gerar um efeito sinérgico decorrente da 
integração de duas pesquisas que versam sobre o mesmo objeto, e que se interpenetram. 
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A adoção por parte de um Estado costeiro de medidas de 
proteção às instalações e estruturas petrolíferas no mar pode redundar em li-
mitação de prerrogativas de outros Estados naquele mesmo espaço marítimo. 

Em decorrência desse fato, é possível que um Estado, ao agir na proteção de um interes-
se legítimo, acabe sendo o alvo de demandas contrárias, interpostas junto aos organis-
mos internacionais de solução de controvérsias. Além de receber protestos no campo 
diplomático ou, em casos mais extremos, ser prejudicado por medidas de retaliação, se-
jam elas econômicas, políticas ou militares, o Estado costeiro pode ver sua imagem e seu 
relacionamento com outros Estados desgastados, tendo que se justificar perante cortes e 
organismos internacionais. Dessa forma, a fim de evitar sanções contrárias aos seus in-
teresses, os Estados costeiros devem adotar as medidas de proteção às instalações e es-
truturas no mar sob sua jurisdição, sempre em conformidade com o direito e as práti-
cas internacionais.

A ampla compreensão de como se processam as relações interestatais no mar e 
como o direito e o costume internacionais vêm sendo construídos na regulação dessas 
relações são fundamentais para uma correta análise e decisão a respeito de quais meios 
e medidas podem ser empregados na proteção de instalações e estruturas empenhadas 
na produção de petróleo e gás offshore. Para tal, torna-se necessário analisar os fenôme-
nos envolvidos à luz daquilo que McDougal e Burke (1965, p. 10) definiram como sendo 
a Ordem Pública dos Oceanos, isto é, um conjunto de práticas e de normas “altamente 
flexíveis”, construídas ao longo de séculos de interação entre Estados demandantes por 
prerrogativas e aqueles que têm a autoridade para decidir a respeito dessas questões. 
Com esse conjunto de prescrições normativas busca-se “assegurar, preservar e acomo-
dar” interesses estatais conflitantes no mar.

A Ordem Pública dos Oceanos reflete o progresso histórico da normatização do uso 
dos espaços marítimos pelos diversos atores que neles operam. Assim, reflete séculos de 
aprendizado e coloca, antes mesmo de qualquer tentativa de codificação dessas normas, 
um conjunto de instrumentos e procedimentos eficazes na manutenção de uma ordem 
pública no mar, objetivando o melhor aproveitamento dos seus recursos por todos os 
atores, isto é, por Estados, pela indústria da navegação e pelos indivíduos que exercem 
atividades no mar visando a sua locomoção ou subsistência. 

Segundo Till (2007, p. 412), a boa ordem nos mares é a condição essencial para que 
haja uma explotação plena da capacidade dos oceanos por toda a humanidade. Esse 

CAPÍTULO 2
A ORDEM PÚBLICA DOS 

OCEANOS E O USO DO MAR
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aproveitamento do mar pelo homem demonstra o estreito e recíproco vínculo existente 
entre as relações sociais em terra e o uso dos mares e oceanos. Se não é possível manter 
a ordem no mar, também será difícil estabelecer ordem em terra e vice-versa. A prática 
de atividades ilícitas no mar aumenta o poder dos grupos e dos indivíduos que se dedi-
cam a essas atividades e desafia os Estados, levando-os a uma posição comprometedora 
perante a sociedade internacional. Aqueles países que fracassam no combate a essas ati-
vidades ilícitas se veem transformados em um motivo de preocupação para os demais. 

A ordem no mar é pautada tanto por um corpo de princípios subjetivos quanto por 
estruturas e procedimentos que norteiam a decisão sobre a solução de conflitos oriun-
dos da aplicação desses princípios (McDOUGAL; BURKE, 1965, p.2). Trata-se, ainda 
segundo McDougal e Burke (1965, p. 17), de um corpo normativo pautado no costume 
e que visa o equilíbrio entre a proteção dos interesses econômicos de natureza exclusiva, 
isto é, “aqueles que podem ser usufruídos por apenas um ator em um determinado pe-
ríodo de tempo”, e os interesses de natureza inclusiva, que são caracterizados pela “pos-
sibilidade de serem usufruídos por mais de um ator, simultaneamente”, em um mesmo 
espaço marítimo.

Os interesses marítimos, tanto inclusivos como exclusivos, são uma projeção dos 
interesses políticos que dominam os processos sociais existentes nos territórios emer-
sos dos Estados. A distinção entre esses interesses encontra-se no fato de que, enquanto 
nos espaços terrestres a política possui uma dimensão eminentemente local, “no mar, as 
interações políticas são necessariamente globais, uma vez que os oceanos constituem o 
maior bem comum da humanidade” (KRASKA; PEDROZO, 2013, p.15). 

Como fruto de um processo político, a normatização do uso do mar deve livrar-se de 
toda e qualquer carga moral. Erigir valores absolutos como a liberdade de navegação ou a 
soberania de um povo sobre áreas marítimas adjacentes ao seu litoral, por si, já acarreta uma 
perspectiva extremamente moral sobre o uso dos mares e acaba por afastar a necessária so-
briedade com a qual os assuntos políticos devem ser tratados (BOOTH, 1989, p. 20). 

Deve ser priorizada a visão finalística dos valores que a sociedade atribui ao mar, 
de modo a evitar conflitos e estimular a cooperação nas arenas internacionais. Aqueles 
que enxergam o direito do mar de uma perspectiva exclusivamente moral tendem a criar 
mais problemas do que apresentar soluções para o uso comum, além do mais, o apego 
a posições de cunho ideológico ou filosófico tende a obstruir os processos de coopera-
ção que levam à construção de uma base sólida sobre a qual deve ser estabelecida a Or-
dem Pública dos Oceanos. O “autointeresse” revestido de valor dogmático é uma prá-
tica comum tanto entre os Estados de maior poder marítimo como entre aqueles ditos 
em desenvolvimento. Enquanto estes últimos alegam possuir direitos históricos de so-
berania sobre os espaços marítimos adjacentes, nos mesmos moldes do que foi previsto 
pelo Tratado de Vestfália (1648), aqueles erigem o Princípio da Liberdade de Navegação 
como um valor sagrado, com um fim em si mesmo, ou com finalidades bélicas não am-
paradas pelas práticas internacionalmente aceitas. Essas abordagens dogmáticas levam 
os atores a assumir as disputas com
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[...] uma determinação maior do que os interesses objetivos poderiam indicar. Além 
disso, os pontos de vista divergentes tenderão a ser entendidos como ilegítimos, e seus 
autores vistos como nocivos, em vez de, apenas, diferentes. Nós somos simplesmen-
te meros competidores nos jogos que as nações travam entre si. É importante, por-
tanto, eliminar de nosso pensamento as teologias marítimas (BOOTH, 1989, p. 20).

Como consequências diretas da mitificação do direito do mar surgem as visões 
distorcidas de alguns grupos de atores. Existem aqueles que defendem a ideia de que o 
uso exclusivo de determinados espaços marítimos não possui um amparo legítimo nas 
boas práticas consubstanciadas pela Ordem Pública dos Oceanos. Essa visão equivocada 
aponta para a elaboração de normas e procedimentos de caráter dogmático e ambíguo, 
visando à proteção das demandas por parte desses mesmos atores de atividades predo-
minantemente inclusivas, tal como a plena e irrestrita liberdade de navegação dos navios 
sob suas bandeiras, à custa de limitar ao máximo e, por vezes, ignorar as demandas por 
proteção de atividades exclusivas propostas por outros atores, mais notadamente os Es-
tados costeiros em desenvolvimento. A essa distorção nas relações marítimas McDou-
gal e Burke (1965, p.11) chamaram de “miopia internacionalista”. 

Em posição antagônica aos Estados “internacionalistas”, estão os Estados que bus-
cam cada vez mais estender suas soberanias sobre os espaços marítimos, limitando as-
sim a prática de atividades inclusivas nesses espaços, bem como elaborando normas para 
assegurar o exercício de atividades predominantemente exclusivas. Essa prática, quan-
do bem sucedida, tem como consequências a apropriação de grandes extensões de áre-
as marítimas por parte de alguns poucos atores, além do incentivo para que outros Esta-
dos também apresentem propostas igualmente extravagantes. Essa postura é conhecida 
como “miopia provinciana” e, tal qual a “miopia internacionalista”, representa uma ame-
aça à Ordem Pública dos Oceanos, na medida em que ambas as posturas restringem de 
alguma forma o maior aproveitamento possível e racional dos espaços marítimos, por 
parte de toda a humanidade (McDOUGAL; BURKE, 1965, p.12). 

Encontrar uma forma de conciliar ambas as atividades, inclusivas e exclusivas, é um 
ponto de basilar relevância na proteção de infraestruturas críticas no mar. Segundo Mc-
Dougal e Burke (1965, p. 12-13), para que se possa conciliar as diversas atividades de na-
turezas distintas no uso dos espaços marítimos, deve-se adotar a análise do conflito ge-
rado por ambas do ponto de vista de três processos básicos: o processo da interação, no 
qual os atores usufruem dos oceanos causando interferências mútuas; o processo da de-
manda por proteção dos interesses ameaçados pela interação conflituosa entre atores; e 
o processo decisório que visa à composição dos interesses conflitantes por meio da ação 
da autoridade competente para tal. 

Nos três processos básicos de uso dos espaços marítimos, os atores se valem de es-
tratégias específicas com o intuito de alcançarem seus objetivos. Essas estratégias, por sua 
vez, são pautadas em valores oriundos das interações sociais existentes nos territórios 
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emersos e buscam os resultados definidos por seus respectivos objetivos políticos, po-
dendo acarretar consequências para outros atores ou para a comunidade internacional 
como um todo. Portanto, atores, estratégias, objetivos, espaços marítimos, valores so-
ciais, resultados e consequências são os elementos constitutivos dos processos básicos 
por meio dos quais se forma a Ordem Pública dos Oceanos. Para o estabelecimento de 
medidas de restrição e controle da navegação em proveito da proteção de estruturas e 
instalações petrolíferas no mar, torna-se necessário analisar cada um desses elementos 
integrantes dos processos relacionados ao uso dos mares.

2 . 1  O s  at o re s  e  su a s  i nt e ra ç õ e s  n o  u s o  d o  m a r

Nos processos sociais que envolvem a Ordem Pública dos Oceanos, cada ator pro-
cura utilizar o mar para atingir uma grande variedade de propósitos. Possuir a oportu-
nidade de fazer uso dos mares é a principal característica inerente a todos os atores que 
de alguma forma acabam interagindo nessa utilização. Os Estados-nação, os organismos 
internacionais, os grupos privados e os indivíduos podem se engajar em empreitadas, de 
modo a retirar algum tipo de benefício do mar (McDOUGAL; BURKE, 1965, p.15). To-
dos aqueles que de alguma forma, se utilizam do mar são considerados atores nos pro-
cessos inerentes à Ordem Pública dos Oceanos. Cabe agora distinguir quais desses ato-
res interagem nos processos relacionados à proteção de infraestruturas críticas no mar.

Após a crise mundial do petróleo, vivida na década de 1970, o Brasil iniciou um am-
bicioso projeto cujo propósito principal era buscar, nos espaços marítimos adjacentes ao 
seu litoral, a necessária autossuficiência na produção de petróleo, ou ao menos tentar re-
duzir sua dependência da importação dessa fonte energética de grande importância e tão 
vulnerável à manipulação de seus preços no mercado internacional. Assim, o Brasil ini-
ciou a instalação no mar de diversas plataformas de várias naturezas, visando à explora-
ção e explotação dos campos de petróleo situados, principalmente, em frente à costa su-
deste do país (IMO, 2007a, p. 2). O adensamento dessas instalações e estruturas no mar e 
a importância de toda essa infraestrutura para o desenvolvimento nacional fizeram com 
que o Governo Brasileiro passasse a dar mais atenção à proteção desse tipo de ativida-
de econômica, principalmente após 2007, quando entrou em operação o campo petro-
lífero conhecido como Pré-sal, com grande potencial de produção de hidrocarbonetos. 
Dessa forma, pode-se considerar que, pelo interesse que possui na manutenção da ati-
vidade petrolífera em seu litoral, o Estado brasileiro é um dos principais atores nos pro-
cessos relacionados à proteção das infraestruturas críticas instaladas com esse propósito.

Qualquer Estado, independente do seu poderio bélico ou econômico, inclusive os 
Estados sem litoral, podem autorizar o uso de sua bandeira a navios privados, atribuin-
do a estes sua nacionalidade. Dessa forma, Os Estados de registro conferem certas van-
tagens aos navios e, em contrapartida, cobram uma série de encargos (McDOUGAL; 
BURKE, 1965, p.15). Ainda que estejam utilizando espaços marítimos sobre os quais 
o Brasil exerce algum grau de jurisdição, o instituto do Estado de bandeira garante aos 
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navios que transitam no litoral sudeste brasileiro uma série de prerrogativas que devem 
ser observadas pelo Estado costeiro. 

Segundo Mello (2001, p. 219), os navios que navegam sob determinada bandeira têm o 
direito de ser protegidos pelo seu Estado nacional, podendo, para tal, valer-se dos serviços 
consulares e diplomáticos deste no exterior. Também a eles se aplicam os tratados relativos 
à navegação celebrados pelo seu Estado de registro. Além disso, caso se trate de navio públi-
co, ficará sujeito à jurisdição do seu Estado em qualquer dos espaços marítimos; porém, no 
caso de navio privado, estará sob a jurisdição do seu Estado de registro apenas quando se en-
contre em espaço marítimo não sujeito à jurisdição de nenhum outro Estado. É por meio do 
seu Estado de registro que os navios e os grupos de navegação privados se manifestam nos 
processos de interação do uso do mar. Por todos esses motivos, os navios que transitam nas 
proximidades das bacias petrolíferas do litoral sudeste brasileiro, bem como os grupos pri-
vados do qual fazem parte, também são atores relevantes nos processos relacionados à pro-
teção de infraestruturas críticas no mar, porém, cabe aos seus Estados de registro o papel de 
representá-los nos processos inerentes à Ordem Pública dos Oceanos.

Com relação às possíveis ameaças às infraestruturas críticas, os elementos e grupos 
adversos que podem infligir algum dano às instalações no mar, apesar de serem consi-
derados atores relevantes do ponto de vista da proteção a essas instalações, não são con-
siderados atores do direito internacional ou das relações internacionais. Mesmo assim, 
tendo em vista que tratam de praticar atos ilícitos contrários ao direito e às práticas in-
ternacionalmente aceitas, esses grupos ou indivíduos podem ser considerados contrá-
rios à Ordem Pública dos Oceanos. Dessa forma, podem interferir nos objetivos estatais 
relacionados à proteção de infraestruturas críticas no mar, motivo pelo qual devem ser 
levados em consideração nos processos de utilização ordenada dos espaços marítimos.

A Organização Marítima Internacional é a “organização internacional competen-
te” (DOALOS, 1996, p. 82) para decidir a respeito das questões relacionadas à seguran-
ça marítima, bem como deliberar e aprovar a implantação, quando julgado necessário 
por seus Estados membros, de medidas de restrição e controle da navegação em con-
formidade com o costume e com as normas internacionalmente aceitas. Apesar da le-
gitimidade que goza perante a comunidade internacional, a pequena participação dos 
países em desenvolvimento nos debates e nos trabalhos preparatórios realizados no âm-
bito dos órgãos técnicos e deliberativos da Organização tem se refletido em uma carên-
cia de democracia nas suas decisões. Como consequência, as potências marítimas, que 
contam com uma quantidade expressiva de técnicos e expertos nos diversos temas que 
compõem a pauta da Organização, fazem com que prevaleçam seus interesses em de-
trimento dos interesses dos Estados em desenvolvimento (FONSECA, 1989, p. 93-94). 

O déficit de equidade nas deliberações da IMO tem causado um esvaziamento de 
sua importância como ator nos processos relacionados ao uso do mar, uma vez que os 
Estados em desenvolvimento, quando podem, procuram privilegiar outros fóruns in-
ternacionais para a solução de questões marítimas, principalmente aquelas relaciona-
das ao comércio marítimo. Um exemplo disso é a preferência que muitos Estados em 
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desenvolvimento possuem de levar suas demandas marítimas para debate na Conferên-
cia das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), que passou a 
ser um órgão permanente da ONU e cuja finalidade é promover o desenvolvimento do 
comércio internacional (FONSECA, 1989, p. 87).

Apesar de sofrer de uma forte “miopia internacionalista”, a IMO ainda deve ser 
considerada como um ator extremamente relevante nos processos relacionados à 
proteção de infraestruturas críticas no mar, tendo em vista o importante trabalho 
que esta vem realizando, ao longo de sua história, na normatização de procedimen-
tos relacionados à segurança marítima. Segundo Kraska e Pedrozo (2013, p. 14), a 
IMO exerce um importante papel de liderança na construção do direito do mar por 
meio do desenvolvimento de convenções, códigos e guias de procedimentos relacio-
nados com a segurança da navegação. Tal feito não pode ser negligenciado quando 
do estudo das medidas de restrição à navegação em proveito da segurança de infra-
estruturas críticas. Nas palavras de Longo (2014, p. 119), com o advento da CNU-
DM “fica ressaltada a importância da IMO e a necessidade de se acompanharem cui-
dadosamente suas reuniões [...]”.

2 . 2  O  u s o  d o  m a r  n a  c o n s e c u ç ã o  d o s  o b j e t ivo s  d o s  E st a d o s

Segundo McDougal e Burke (1965, p. 17), os objetivos visados pelos Estados no 
uso dos mares dizem respeito à proteção e ao aprimoramento de suas bases de po-
der. Estes são os objetivos mais amplos e a busca pela obtenção do petróleo no mar 
tem contribuído significativamente para a consecução desses objetivos. No mundo 
contemporâneo, a exploração e explotação de petróleo no mar têm sido vistas como 
atividades que têm despertado grande interesse por parte de importantes grupos 
empresariais e, principalmente, por parte dos Estados. Tal interesse deve-se ao fato 
de que o petróleo é visto como uma importante fonte de energia, ao mesmo tempo 
em que se apresenta como um elemento de poder nas relações interestatais (PAIM, 
2011, p. 2).

Além de fonte de poder, o petróleo extraído do mar é também uma fonte de ri-
queza e isso também pode ser considerado como mais um objetivo mediato que se 
pretende alcançar por meio da proteção de infraestruturas críticas no mar. De acor-
do com McDougal e Burke (1965, p. 18), a riqueza pode ser vista como um dos tipos 
de objetivos englobados nas demandas estatais pela possibilidade de utilizar o mar 
em atividades relacionadas ao transporte e explotação de recursos naturais. Portan-
to, ao adotar normas e medidas de proteção de infraestruturas críticas no mar, a pro-
teção que se pretende prover nada mais é do que um objetivo imediato, ou interme-
diário, para se alcançar os objetivos maiores que são: o poder e a riqueza do Estado. 

A infraestrutura concebida e construída com o propósito de permitir a produção e o 
transporte até o continente dessa importante fonte de energia, de poder e de riqueza requer, 
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por seu valor estratégico174, medidas de segurança cujo rigor se explica pelas consequências 
que a destruição ou a avaria temporária das instalações da infraestrutura causariam à eco-
nomia e ao bem-estar social da população do Estado que se vale dela. Daí a denominação de 
infraestruturas críticas, uma vez que se trata de instalações e estruturas que, uma vez dani-
ficadas a ponto de não permitir sua operação, ainda que temporariamente, ocasionam um 
grave impacto na economia e no bem-estar social do Estado ao qual pertencem, podendo, 
inclusive, afetar ao meio ambiente e à segurança de sua população (GENDROM, 2006, p. 1). 

Para entender melhor a proteção de infraestruturas críticas no mar como um ob-
jetivo, ainda que intermediário, do Estado brasileiro na utilização dos oceanos, deve-se 
identificar o alcance dessa expressão no que diz respeito às ações requeridas para tal fim. 
O significado de proteção aplicado às instalações e estruturas no mar passa necessaria-
mente pela discussão a respeito daquilo que se entende como segurança quando se re-
fere à garantia da integridade das estruturas e instalações no mar. 

Segundo Beirão (2014, p. 135), a relevância da discussão a respeito do significado 
da palavra segurança no direito do mar está em se buscar o verdadeiro “espírito da lei”. 
Na língua portuguesa, a palavra segurança pode exprimir a tradução de significados dis-
tintos que, em outros idiomas, possuem palavras próprias para cada um deles. Esse é o 
caso que encontramos no direito do mar. Na versão em inglês da CNUDM, os vocábu-
los safety e security, apesar de possuírem significados distintos, ambos foram traduzidos 
para o português “segurança” na versão apresentada pelo Decreto nº 1.530, de 22 de ju-
nho de 1995, que internalizou a referida Convenção no corpo legislativo brasileiro. O 
mesmo ocorre na versão em francês, onde encontramos securité e sureté para esse mes-
mo vocábulo. Partindo das expressões inglesas como referência, pode-se afirmar que a 
palavra security é empregada quando se quer exprimir a necessidade de se obter segu-
rança por meio da defesa contra alguma ameaça intencional, já a palavra safety é empre-
gada quando se refere à segurança como salvaguarda da vida humana contra acidentes 
ou como proteção do meio ambiente (BEIRÃO, 2014, p. 136).

Tendo em vista que qualquer que seja a natureza da ameaça, ela pode afetar a in-
tegridade ou a capacidade operacional das infraestruturas críticas, fazendo com que se 
concretizem os indesejáveis prejuízos à economia, à vida humana, ao ambiente marinho 
e, em mais alto grau, à concentração de poder e riqueza do Estado. Desse modo, o dile-
ma inerente às diferenças semânticas impostas pelo direito do mar deve ser superado, 

174.   A Política Nacional de Defesa (PND), em seu subitem 5.15, prevê que “o contínuo desenvol-
vimento brasileiro traz implicações crescentes para a segurança das infraestruturas críticas. Dessa 
forma, é necessária a identificação dos pontos estratégicos prioritários, de modo a planejar e a im-
plementar suas defesas”, a seguir, em seu subitem 7.21, complementa que “o Brasil deverá buscar a 
contínua interação da atual PND com as demais políticas governamentais, visando a fortalecer a in-
fraestrutura de valor estratégico para a Defesa Nacional, particularmente a de transporte, a de energia 
e a de comunicações” (grifo nosso). Logo, seguindo as orientações da PND, conclui-se que a infra-
estrutura voltada para a produção petrolífera deve ser considerada como crítica e estratégica, sendo 
sua proteção relevante para o desenvolvimento do Estado brasileiro.

Miolo completo.indb   89 26/09/2016   11:44:27



A  D E F E S A  D O  O U R O  N E G R O  D A  A M A Z Ô N I A  A Z U L

90

uma vez que, sendo um caso de defesa contra alguma ameaça intencional ou uma ques-
tão de salvaguarda da vida humana ou de proteção do meio ambiente contra acidentes, 
em qualquer um desses casos, as medidas de proteção às infraestruturas críticas apre-
sentam-se como necessárias. 

No intuito de superar as diferenças semânticas, o estudo pretende adotar o termo 
proteção como sendo um termo de significado amplo, capaz de englobar tanto a segu-
rança como necessidade de defesa quanto a segurança como necessidade de salvaguarda. 
Assim, busca-se calcar o conceito de proteção no campo das ações que Kraska e Pedro-
zo (2013, p. 2) chamaram de “o desconfortável nexo entre a imposição da lei e a guerra 
naval”, uma vez que a segurança marítima requer a habilidade de combater quaisquer 
ameaças sem prejudicar ou restringir o uso legítimo do mar.

2 . 3  A  O rd e m  P ú b l i c a  d o s  O c e a n o s  e  a 
Z o n a  E c o n ô m i c a  E xc l u s iva

O espaço marítimo, como elemento integrante dos processos de uso dos oceanos, 
está intrinsicamente relacionado com a característica física dos mares, isto é, sua imen-
sidão e fluidez, permitindo usos diversos de forma simultânea e interligando os Estados 
por meio das atividades que neles são conduzidas. Também reflete a forma como o ter-
ritório continental se relaciona com o mar em uma determinada região, nele projetan-
do as aspirações resultantes das relações políticas e sociais e dele retirando suas fontes 
de riqueza e poder. Tudo isso ocorre dentro de um determinado grau de normatização 
baseado nos vários níveis de intensidade de conflito que são esperados como decorrên-
cia da utilização dos espaços marítimos. Assim, busca-se regular a interação entre os di-
versos atores e dirimir as controvérsias com relação à utilização desses espaços. É desse 
conjunto de fatores que decorre a jurisdição necessária para a regulação das atividades e 
para a proteção dos recursos nele existentes por parte de uma determinada comunidade 
afetada pelo seu uso. A grande concentração de atividades no mar encontra-se próxima 
às costas, logo, são os Estados costeiros que possuem a maior probabilidade de sofrer os 
impactos dessas atividades e a eles é reconhecida pela Ordem Pública dos Oceanos uma 
série de competências exclusivas que lhes permite estabelecer uma relação de vizinhan-
ça, ainda que conturbada, com os espaços marítimos adjacentes aos seus litorais (Mc-
DOUGAL; BURKE, 1965, p. 19-20). 

Com a ratificação pelo Brasil, em 1994, da CNUDM, algumas das medidas volta-
das à proteção das infraestruturas críticas no mar, como o estabelecimento de uma zona 
proibida à navegação em áreas de produção de hidrocarbonetos, passaram a carecer de 
legalidade por parte do direito internacional, uma vez que essas áreas proibidas ao trá-
fego de embarcações estavam localizadas no espaço marítimo que a Convenção classi-
ficou como Zona Econômica Exclusiva (ZEE) (IMO, 2007a, p. 2). Assim, o Brasil se vê 
obrigado a buscar novas formas de regular a proteção de suas infraestruturas críticas em 
conformidade com o que o direito do mar determina. Para tal, devem ser plenamente 
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entendidas as características e as peculiaridades desse espaço marítimo sui generis175 que 
é a ZEE, de modo a identificar as possibilidades e limitações de atuação do Estado cos-
teiro no seu interior.  

A criação dessa zona marítima tem origem no direito consuetudinário, o qual, em 
período anterior à CNUDM, pautava-se na existência de atos unilaterais adotados por 
alguns Estados na tentativa de criar zonas exclusivas de pesca.  Entre os Estados pionei-
ros na adoção desse tipo de divisão dos espaços marítimos encontramos os Estados Uni-
dos da América (EUA) que, com a Proclamação Truman (1945), estabeleceu áreas de 
conservação e proteção do pescado próximas a sua costa, em áreas marítimas onde as 
“atividades de pesca tenham sido ou podem ser desenvolvidas no futuro” por seus nacio-
nais, no interior daquilo que era conhecido à época como sendo parte do alto-mar. Por 
ocasião da sua publicação, a Proclamação Truman foi reconhecida como sendo o mais 
importante ato unilateral para tal finalidade (ZANELLA, 2013, p. 203-204). 

Antes da Proclamação Truman, Lapidoth (1975, p. 265) aponta que, em 1609, o Rei 
James I da Inglaterra já exigia que navios estrangeiros só pescassem nas águas por ele 
entendidas como sendo inglesas, caso obtivessem sua autorização prévia. Seguindo o 
exemplo dos EUA, diversos Estados passaram a declarar unilateralmente sua jurisdição 
sobre áreas de pesca além do seu Mar Territorial. Em 1947, o Chile e o Peru declararam 
sua soberania sobre o solo, o subsolo marinho e as águas sobrejacentes em uma faixa 
marítima de 200 milhas da costa. Essas ações estatais unilaterais eram motivadas não só 
por razões econômicas, mas também por razões de cunho ambiental, uma vez que ha-
via a preocupação dos Estados em evitar a pesca excessiva e sem regulamentação de al-
gumas espécies de peixes valiosas para sua população, o que as levaria à extinção. Ou-
tro fato digno de nota é que, diferentemente da Proclamação Truman, o Chile e o Peru 
declararam sua soberania sobre o espaço marítimo enquanto que nos EUA era previs-
ta apenas a jurisdição para preservação e utilização das áreas de pesca. Em ambos os ca-
sos, a liberdade de navegação foi preservada (FIORATI, 1999, p. 93). Ainda nesse sen-
tido, destaca-se a delimitação unilateral de uma área de pesca, em 1958, pela Islândia, 
quando esta declarou sua jurisdição para a gestão dos recursos naturais sobre uma zona 
marítima de 12 milhas náuticas, além das 12 milhas náuticas já previstas para o seu Mar 
Territorial (SCHRIJVER, 1997, p. 211). 

O primeiro tratado multilateral a respeito da delimitação dos espaços marítimos 
ocorreu em 1952, entre Chile, Equador e Peru, quando assinaram a Declaração de San-
tiago, na qual afirmavam sua soberania e jurisdição sobre as 200 milhas náuticas a par-
tir de suas costas, comprometendo-se a proteger e conservar os recursos naturais vivos 
nesse espaço marítimo e visando, principalmente, a preservação das espécies de peixes 
mais importantes para sua economia. A estipulação da distância de 200 milhas náuticas 
se deveu em consequência da necessidade de preservação e aproveitamento dos recursos 

175.   A ZEE possui um regime jurídico sui generis porque, ao ser introduzida na CNUDM, “não era 
alto mar, pois os  Estados possuíam direitos soberanos, e também não era mar territorial, uma vez que 
estes direitos se limitavam somente à exploração dos recursos naturais” (Cf. ZANELLA, 2013, p. 208).  
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naturais existentes na corrente de Humboldt, cujas águas frias se encontram com as 
águas quentes do Oceano Pacífico a uma distância média de 200 milhas náuticas das 
costas do Chile, do Equador e do Peru, sendo, em consequência disso, uma das maiores 
regiões produtoras de atum no mundo (FIORATI, 1999, p. 94-95). Além da Declaração 
de Santiago, outros acordos multilaterais foram firmados entre outros países da Améri-
ca, do Caribe e da África, seguindo-se uma série de declarações internacionais que, com 
pequenas variações, tentavam reforçar o disposto na Declaração de Santiago ou atenuar 
seus efeitos, mas sempre apresentando algum grau de jurisdição do Estado costeiro para 
além das 12 milhas náuticas do que hoje se entende como sendo o Mar Territorial176.  

No Brasil, antes da ratificação da CNUDM, houve várias tentativas de se regulamentar 
o Mar Territorial e de se criar áreas exclusivas de exploração dos recursos naturais marinhos 
para além desse Mar Territorial. Inicialmente, por meio do art. 1º, do Decreto-lei nº 44, de 
18 de novembro de 1966, foi instituído um Mar Territorial de 6 milhas marítimas. Além dis-
so, no art. 3° do mesmo diploma legal foi estabelecida uma faixa de mais 6 milhas marítimas 
medidas a partir do limite externo do Mar Territorial, na qual o Brasil possuía “os mesmos 
direitos exclusivos de pesca, de jurisdição em matéria de pesca, e de exploração dos recursos 
vivos do mar, que lhe cabem em seu Mar Territorial”. Tais disposições permaneceram em vi-
gor até 1969, quando o então Presidente Costa e Silva, por meio do art. 1º, do Decreto-lei nº 
553, de 25 de abril de 1969, ampliou o Mar Territorial brasileiro para 12 milhas náuticas sem, 
no entanto, estabelecer qualquer área adjacente em acréscimo, na qual o Brasil pudesse gozar 
de direitos exclusivos de exploração dos recursos naturais. Apenas onze meses depois, sob in-
fluência da Declaração de Santiago e refletindo as tendências territorialistas da política exter-
na brasileira no que diz respeito ao uso do mar (ZANELLA, 2013, p. 207), o Decreto-lei no 
1.098, de 25 de março de 1970, em seu art. 1º, estabeleceu um Mar Territorial de 200 milhas 
marítimas, dimensão que seria mantida até a ratificação da CNUDM pelo Brasil, em 1994. 

Além da ampliação do Mar Territorial, o Decreto-Lei nº 1.098/70, por meio do seu art. 
4º, também estabeleceu a possibilidade de o Governo Brasileiro regulamentar a pesca, a pes-
quisa e a exploração dos recursos naturais, tendo em vista a necessidade de conservação 
desses recursos, inclusive, por meio do estabelecimento de zonas de pesca exclusivas para 
embarcações brasileiras. Note-se porém que com um Mar Territorial ampliado, todas essas 
possibilidades ocorriam dentro desse espaço marítimo, sem a necessidade de se criar outras 
áreas para além das 200 milhas marítimas já estabelecidas, nas quais o Estado costeiro pos-
suiria prerrogativas relacionadas à exploração de recursos naturais. 

Com a publicação do Decreto no 1.530, de 22 de junho de 1995, o Brasil se alinha 
com as disposições da CNUDM e torna a delimitar o Mar Territorial em uma extensão 
de 12 milhas marítimas, tal como já o havia feito, ainda que brevemente, em 1969. Além 
disso, internaliza no direito nacional os institutos da Zona Contígua, da ZEE e da Plata-
forma Continental. Tudo isso em concordância com que havia sido estabelecido no di-
reito convencional. Assim, de acordo com o art. 55 da CNUDM, fica estabelecido que

176.   Declaração de Montevideo (1970), Declaração de Lima (1970), Declaração de São Domingos 
(1972) e Declaração de Adis-Abeba (1973). (Cf. ZANELLA, 2013, p.206). 
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A zona econômica exclusiva é uma zona situada além do Mar Territorial e a este ad-
jacente, sujeita ao regime jurídico específico estabelecido na presenta Parte, segundo 
o qual, os direitos e a jurisdição do Estado costeiro e os direitos e liberdades dos de-
mais Estados são regidos pelas disposições pertinentes da presente Convenção (BRA-
SIL, 1995, art. 55).

Com a adoção da CNUDM, o Brasil passou a ter na ZEE suas principais áreas marí-
timas produtoras de petróleo, ou seja, fora do Mar Territorial. Assim, o Estado brasileiro 
não possui mais soberania plena sobre essas áreas, apenas a jurisdição prevista para o Es-
tado costeiro nos termos da Convenção. Desse modo, o Brasil não possui mais o direito 
de restringir o tráfego marítimo nas bacias petrolíferas, tal como o fizera sob a vigência 
do Mar Territorial de 200 milhas náuticas e que tanto contribuiu para a baixa incidência 
de acidentes entre embarcações e estruturas e instalações petrolíferas nessas áreas ma-
rítimas.177 Segundo Wolfrum (2009, p. 82, tradução nossa), à luz da CNUDM, “as com-
petências do Estado costeiro decrescem conforme aumenta a distância da costa e, adi-
cionalmente, essas competências são menos abrangentes em relação à navegação do que 
em relação à explotação e exploração de recursos naturais do mar”178. 

Ainda de acordo com o art. 55 da CNUDM, a ZEE é a porção marítima “situada 
além do Mar Territorial e a este adjacente”, sendo que esse espaço marítimo não pode 
possuir uma extensão superior a “200 milhas marítimas das linhas de base a partir das 
quais se mede a largura do Mar Territorial”, conforme determina o art. 57, do mesmo 
texto convencional. Os Estados costeiros possuem jurisdição na ZEE para a colocação e 
utilização de ilhas artificiais, instalações e estruturas; para realizar investigação científi-
ca marinha; e para adotar as medidas necessárias à proteção e preservação do meio ma-
rinho, conforme preconiza o art. 56, alínea b, da CNUDM. Essa jurisdição decorre dos 

direitos de soberania para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão 
dos recursos naturais, vivos ou não vivos das águas sobrejacentes ao leito do mar e seu 
subsolo, e no que se refere a outras atividades com vista à exploração e aproveitamento 

177.   O estudo elaborado pela empresa certificadora Det Norske Veritas (DNV), em 2006, a respeito 
da probabilidade de colisão entre navios e plataformas na Bacia de Campos, localizada no litoral su-
deste do Brasil, aponta que a ausência de acidentes desse tipo naquela área marítima deve-se ao pe-
queno tráfego de navios mercantes até a alguns anos antes da conclusão do estudo, bem como devi-
do ao tipo de plataformas, predominantemente fixas, instaladas na Bacia. Aponta também que essa 
realidade já vinha se alterando e que havia a previsão de que o tráfego marítimo naquela Bacia cres-
cesse a uma taxa de 15% ao ano (Cf. IMO, 2007b, Anexo 1, p. 5-1). 

178.   Coastal States competences decrease, generally speaking, as the distance from the coast incre-
ases and, additionally, they are less comprehensive as regards navigation than as regards the explo-
ration or exploitation of the natural resources of the sea.

Miolo completo.indb   93 26/09/2016   11:44:28



A  D E F E S A  D O  O U R O  N E G R O  D A  A M A Z Ô N I A  A Z U L

94

da zona para fins econômicos, como a produção de energia a partir da água, das cor-
rentes e dos ventos (BRASIL, 1995, art. 56, 1º, a).

Os direitos de soberania a que se refere o dispositivo anteriormente citado da CNU-
DM são uma espécie de soberania limitada.

 
O Estado costeiro não goza de completa soberania na ZEE, mas apenas possui direitos 
de soberania voltados exclusivamente aos propósitos de exploração e explotação, con-
servação e gerenciamento dos recursos naturais, vivos ou não vivos; do leito do mar, 
subsolo marinho e águas sobrejacentes (SCHRIJVER, 1997, p. 212, tradução nossa).179

 
Deve-se notar ainda, segundo o mesmo autor, que esses direitos de soberania não 

se limitam à explotação dos recursos naturais marinhos, estendendo-se ainda à explo-
ração de outras atividades econômicas, tal como a produção de energia a partir da água, 
das correntes marinhas e do vento, o que “possibilita aos Estados costeiros se benefi-
ciarem do desenvolvimento de novas tecnologias” (SCHRIJVER, 1997, p. 212, tradu-
ção nossa).180

Segundo Gavouneli (2007, p. 64), a expressão “direitos de soberania” depreende a 
ideia de algo menos abrangente que a soberania propriamente dita, ainda que, até hoje, 
essa expressão permaneça com seu significado incerto. Por um lado alguns Estados cos-
teiros buscam uma interpretação ampliada desse conceito, incluindo nele a possibili-
dade de adotar medidas relacionadas não só ao aproveitamento dos recursos naturais, 
mas também aquelas voltadas ao atendimento de suas necessidades de segurança. Por 
outro lado, existem Estados que advogam por uma interpretação restritiva dos “direitos 
de soberania”, alegando que a CNUDM não contemplou em seu texto os assuntos rela-
cionados à segurança no mar e que tal expressão possui um significado restrito, volta-
do exclusivamente para fins de explotação e preservação dos recursos naturais ou para 
as atividades econômicas no mar (LIACOURAS, 2006, p. 144). 

Nesse ponto, é importante observar a mudança do conceito de soberania cunhado 
em Vestefália para o conceito de direitos de soberania oferecido pelo Direito do Mar, 
sendo este último mais moderno e condizente com as aspirações atuais das relações in-
terestatais e do Direito Internacional. Os direitos de soberania a que se refere o art. 56 
da Convenção trazem consigo o caráter relativo inerente a “um feixe de competências 
que os Estados possuem, mas outorgado e limitado pela ordem internacional” (RIBEI-
RO, 2015, p. 89).

179.   […] a coastal State not enjoy complete sovereignty over the EEZ, but only sovereign rights for 
the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether li-
ving or non-living, of the sea-bed and subsoil and the superjacent waters. 

180.   This enables coastal States to benefit from new technological developments.
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A essa característica peculiar da jurisdição do Estado costeiro na ZEE, Tanaka (2012, 
p. 6-7) atribuiu o caráter de uma jurisdição limitada em razão da matéria (ratione mate-
riae). Segundo ele, esse tipo de jurisdição decorre dos “direitos de soberania” previstos 
na CNUDM que, por sua vez, distinguem-se da soberania territorial propriamente dita, 
sem deixar, no entanto, de possuir algumas características em comum, a saber: ambos 
possuem uma natureza espacial, isto é, estão relacionados a um espaço geográfico; tanto 
na soberania territorial quanto nos direitos de soberania não existem limitações em ra-
zão da pessoa (ratione personae), sendo ambos aplicáveis a qualquer sujeito dentro dos 
limites espaciais a que se destinam; e, por último, em ambos os casos o Estado que os de-
tém pode exercer jurisdição legislativa e coercitiva no âmbito espacial ao qual se aplicam.

No exercício de suas prerrogativas na ZEE, a Convenção, no seu art. 56, parágra-
fo 2º, impõe ao Estado costeiro que este tenha em “devida conta” os direitos dos demais 
Estados. Dessa forma, garante a outros Estados a possibilidade de exercer a liberdade de 
navegação, de sobrevoo e de instalação de cabos e dutos submarinos nesse espaço ma-
rítimo. Para tal, a CNUDM prevê no art. 58, parágrafo 1º, que na ZEE deve prevalecer, 
para esses fins, o mesmo regime jurídico do alto-mar. A expressão “devida conta”, nesse 
caso, afasta a exclusividade de jurisdição do Estado costeiro naquilo que a Convenção 
prevê como sendo facultado aos demais Estados, assim, ocorre uma relativização da so-
berania do Estado costeiro nesse espaço marítimo, o que, consequentemente, acarreta 
em uma jurisdição limitada pelas liberdades e prerrogativas conferidas pela CNUDM 
à comunidade internacional como um todo. Tal relativização da jurisdição do Estado 
costeiro demonstra um caráter mais funcional do que exclusivo, absoluto ou soberano 
(KRASKA, 2011, p. 263). Tal ideia é reforçada por Gavouneli (2007, p. 62-65), na medi-
da em que entende a jurisdição na ZEE como sendo algo atribuído pela CNUDM, tanto 
ao Estado costeiro quanto aos demais Estados, devendo ser entendida como uma juris-
dição funcional, exercida de acordo com os propósitos econômicos aos quais se destina. 
Essa necessidade de compatibilizar a liberdade do alto-mar com a natureza econômi-
ca atribuída aos direitos de soberania do Estado costeiro na ZEE se transformou no pi-
lar da discussão a respeito das possibilidades e limitações do exercício da jurisdição dos 
Estados nesse espaço marítimo.  

No que diz respeito às infraestruturas críticas na ZEE, pode-se concluir que, por for-
ça do art. 56, parágrafo 1º, alínea b, inciso i, da CNUDM, estão sob a jurisdição do Es-
tado costeiro, uma vez que são compostas por instalações, estruturas ou ilhas artificiais. 
Segundo Paim (2011, p. 242), essas estruturas, genericamente conhecidas como plata-
formas de petróleo, são uma espécie de “instalação para os fins de exploração econômi-
ca de recursos naturais do subsolo marinho”, portanto, em uma primeira análise, encon-
tram-se dentro do escopo da jurisdição do Estado costeiro. 

Existem, contudo, aspectos técnicos relacionados às estruturas de exploração e ex-
plotação de hidrocarbonetos no mar que devem ser levados em consideração quando da 
definição da jurisdição sobre elas. O desenvolvimento tecnológico necessário ao aprovei-
tamento dessa fonte de energia em águas cada vez mais profundas requer a construção 

Miolo completo.indb   95 26/09/2016   11:44:28



A  D E F E S A  D O  O U R O  N E G R O  D A  A M A Z Ô N I A  A Z U L

96

de diferentes tipos de plataformas, fazendo com que algumas delas possam ser flutuan-
tes e móveis, assim como um navio. As plataformas estáticas que, quando em operação, 
permanecem fixadas ao leito do mar, nem sempre estão sujeitas à mesma jurisdição das 
plataformas móveis. A capacidade de navegação das plataformas móveis, tal como é o 
caso das plataformas do tipo FPSO, implica a adoção de leis e tratados que têm aplica-
do a esse tipo de estrutura a mesma natureza jurídica de um navio (RICHARDS, 2011, 
p. 11). Nesses casos, há de se levar em consideração a jurisdição do Estado de registro 
que, em determinadas situações, deve prevalecer sobre a jurisdição do Estado costeiro 
na ZEE. Trata-se de prerrogativa de jurisdição concedida pelo art. 92, parágrafo 1º, da 
CNUDM, segundo o qual, os navios devem submeter-se, quando em alto-mar, à juris-
dição exclusiva do Estado em que foram registrados e cuja bandeira utilizam. 

Apesar de atribuir determinadas prerrogativas ao Estado costeiro na ZEE, a CNU-
DM também estabelece em seu art. 58, parágrafo 1º, que todos os Estados, inclusive 
aqueles que não possuem litoral, gozam “das liberdades de navegação e sobrevoo e de 
colocação de cabos e dutos submarinos, a que se refere o art. 87”, este, por sua vez, pre-
vê as citadas liberdades como sendo características intrínsecas à liberdade do alto-mar, 
ou seja, no que diz respeito à navegação e ao sobrevoo, aplicam-se as liberdades do al-
to-mar à ZEE. Assim, pode-se concluir que prevalece a jurisdição do Estado de registro 
da plataforma (Estado de bandeira) quando esta estiver apenas navegando, sem realizar 
qualquer atividade inerente àquelas que a CNUDM estabelece como sendo de jurisdi-
ção exclusiva do Estado costeiro, isto é, quando não estiverem realizando atividades re-
lacionadas à exploração e explotação de recursos naturais na ZEE (PAIM, 2011, p. 294).

 O parágrafo 2º, do art. 78, da CNUDM, ao tratar do regime jurídico das águas e do 
espaço aéreo sobrejacentes à plataforma continental181, estabelece que “o exercício dos 
direitos do Estado costeiro sobre a plataforma continental não deve afetar a navegação 
ou outros direitos e liberdades dos demais Estados, previstos na [...] Convenção, nem 
mesmo ter como resultado uma ingerência injustificada neles”. Segundo Esmaeili (2001, 
p. 236-238), trata-se de dispositivo que regulamenta o conflito de interesses gerado pelo 
uso simultâneo dos espaços marítimos, tanto por parte do Estado costeiro, quanto por 
parte dos demais Estados, em que essa deve ser entendida como uma interferência deli-
berada e não como uma interferência decorrente de um caso fortuito, apesar de a CNU-
DM não especificar o significado da expressão “ingerência injustificada”.  

Embora a ZEE seja equiparada ao alto-mar para efeito de garantia das prerrogativas 
do Estado de bandeira, vale a pena destacar que esse espaço marítimo não se confunde 
com o alto-mar, uma vez que, nas palavras de Tanaka (2012, p. 126, tradução nossa), “a 
ZEE não é parte do alto-mar [...] a qualidade da liberdade exercitada na ZEE é diferente 

181.   Segundo o art. 76, parágrafo 1º, da CNUDM, “a plataforma continental de um Estado compreen-
de o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem além do seu mar territorial, em toda a ex-
tensão do prolongamento natural do seu território terrestre, até ao bordo exterior da margem continen-
tal, ou até uma distância de 200 milhas marítimas das linhas de base a partir das quais se mede a largura 
do mar territorial, nos casos em que o bordo exterior da margem continental não atinja essa distância”. 
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daquela exercitada no alto-mar”182. É na ZEE que se encontra a grande maioria das in-
fraestruturas críticas no mar e é por essa razão que este estudo limita-se aos processos 
do uso do mar relacionados com a proteção de estruturas e instalações de produção pe-
trolífera instaladas nessa faixa do litoral.

2 .4  O s  va l o re s  q u e  p e r m e i a m  o  u s o  d o s  m a re s

Os valores de base que motivam a ação dos atores nos diversos processos de uso dos 
oceanos visam fundamentar os objetivos políticos formulados em suas respectivas so-
ciedades. Assim sendo, os oceanos constituem um estimado recurso para qualquer so-
ciedade organizada, desde que neles possam ser materializados os valores nos quais se 
fundamenta a sua utilização por parte de uma determinada comunidade. Do contrário, 
apenas os valores de algumas comunidades se expressariam por meio do uso do mar, 
mais notadamente daquelas de maior poder econômico e militar; assim, a Ordem Pú-
blica dos Oceanos restaria prejudicada pela não maximização dos seus possíveis bene-
fícios para todos os atores. O maior benefício que os oceanos podem propiciar aos Es-
tados é permitir, independentemente de suas capacidades, alcançar de forma equânime 
os recursos disponíveis a todos, conforme requer o conjunto de valores de cada socie-
dade (McDOUGAL; BURKE, 1965, p.23-25). 

Entre os atores que se valem do uso do mar, os Estados, mais particularmente, têm 
utilizado suas capacidades de diferentes formas, visando obter posições de vantagem 
que favoreçam os valores nos quais se fundamentam os objetivos políticos de suas res-
pectivas comunidades. Na busca simultânea por posições de vantagem, vários Estados 
podem exercer atividades exclusivas em um mesmo espaço marítimo, surgindo daí um 
conflito de valores nos quais se baseiam essas atividades.

A atividade de produção de petróleo e gás no mar é sem dúvida a que mais compro-
mete a liberdade de navegação na ZEE. Tal fato se reflete no texto da CNUDM quando, 
no art. 60, parágrafo 7º, prevê que “não podem ser estabelecidas ilhas artificiais, instala-
ções ou estruturas nem zonas de segurança em sua volta, quando interfiram na utilização 
das rotas marítimas reconhecidas essenciais para a navegação internacional”. A prote-
ção das infraestruturas críticas relacionadas com a produção de petróleo passa necessa-
riamente pela composição entre os dois valores de base nos quais se fundamentam, res-
pectivamente, o aproveitamento dos recursos naturais e a navegação na ZEE, a saber: o 
Princípio da Soberania Permanente sobre os Recursos Naturais (PSPRN) e o Princípio 
da Liberdade de Navegação. 

Como decorrência do processo de descolonização, ocorrido entre as décadas de 
1950 e 1960, houve o surgimento da discussão no âmbito da comunidade internacio-
nal se haveria a obrigação por parte dos Estados recém-emancipados de indenizarem 

182.   Accordingly, the EEZ is not part of the high seas [...] the quality of the freedom exercisable in 
the EEZ differs from that exercisable on the high seas.
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os investimentos feitos pelas antigas metrópoles na exploração de recursos naturais. A 
Assembleia Geral da ONU, manifestando-se a respeito desse assunto, emitiu, em 14 de 
dezembro de 1962, a Resolução nº 1803 (XVII), na qual declara, em seu art. 1º, que “o 
direito dos povos e das nações à soberania permanente sobre suas riquezas e seus recur-
sos naturais deve ser exercido no interesse do desenvolvimento nacional e do bem-es-
tar do povo do respectivo Estado”. Assim, por meio dessa declaração, a comunidade in-
ternacional adotava o Princípio da Soberania Permanente sobre os Recursos Naturais, 
reconhecendo o direito de qualquer Estado usufruir e dispor de forma soberana dos re-
cursos naturais existentes em seu território.

As disputas por áreas de pesca fizeram com que os países em desenvolvimento bus-
cassem o controle de determinadas regiões além do Mar Territorial, onde poderiam 
exercer essa atividade econômica sem a concorrência das frotas pesqueiras estrangei-
ras. Para tal, esses países necessitavam desenvolver e expandir o conceito de soberania 
permanente sobre os recursos naturais, de modo a criarem condições que permitissem 
investir de modo seguro nessa atividade econômica. Em virtude disso, os países em de-
senvolvimento, liderados pelo Peru, mobilizaram-se e conseguiram obter na Assembleia 
Geral da ONU a Resolução nº 2692 (XXV) — Soberania Permanente sobre os Recursos 
Naturais dos Estados em Desenvolvimento e Expansão das Fontes Domésticas de Acu-
mulação para o Desenvolvimento Econômico, datada de 11 de dezembro de 1970. Essa 
resolução reconhece “a necessidade de todos os países exercerem plenamente seus di-
reitos no que diz respeito a assegurar a ótima utilização de seus recursos naturais, tanto 
terrestres quanto marinhos, para o benefício e bem-estar dos seus povos e para a prote-
ção do seu meio ambiente”. 

Durante as deliberações que culminaram na Resolução nº 2692 (XXV), o Peru che-
gou a propor que a Assembleia Geral das Nações Unidas reconhecesse o direito dos pa-
íses em desenvolvimento de utilizarem plenamente os recursos naturais existentes nos 
“mares adjacentes”, mas devido à falta de consenso na comunidade internacional a res-
peito da largura do Mar Territorial e a respeito do estabelecimento de um novo regime 
para o aproveitamento dos recursos naturais nas águas além do Mar Territorial, a pro-
posta peruana não foi aceita. Como uma solução conciliadora, optou-se por reconhecer 
aos Estados o direito a uma “ótima utilização de seus recursos naturais, tanto terrestres 
quanto marinhos”, sem fazer qualquer alusão ao local onde esses recursos se encon-
tram no mar. Dessa forma, os Estados em desenvolvimento conseguem estender a so-
berania sobre os recursos naturais, ainda que sem muita definição, aos espaços mari-
nhos. Tal conquista dos Estados em desenvolvimento teve que superar a resistência de 
alguns Estados provedores de serviços de navegação, principalmente da União Soviéti-
ca, que tentou, sem sucesso, inserir a expressão “em conformidade com o direito inter-
nacional” no texto da resolução, o que garantiria a liberdade de navegação de sua frota 
(SCHRIJVER, 1997, p. 90).

Ainda no que diz respeito à aplicação do PSPRN aos espaços marítimos, pode-se 
afirmar que ocorreu uma notável evolução por ocasião da Resolução nº 3016 (XXVII) 
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Soberania Permanente sobre os Recursos Naturais dos Países em Desenvolvimento, de 
18 de dezembro de 1972, na qual, em seu art. 1º, a Assembleia Geral da ONU “reafir-
ma o direito dos Estados à soberania permanente sobre seus recursos naturais em ter-
ra, no interior de suas fronteiras, assim como aqueles encontrados no leito e no subsolo 
marinho [...] e nas águas sobrejacentes”. Nessa mesma resolução, no art. 3º, estende-se 
o PSPRN aos recursos existentes nas águas litorâneas dos Estados, protegendo-os de 
quaisquer “medidas, ações ou regulações visando coibir, direta ou indiretamente, [...] o 
exercício dos direitos soberanos sobre os recursos naturais, tanto em terra quanto nas 
águas costeiras”. 

Apesar de não estipular a extensão ou os limites das “águas costeiras”, a Resolução nº 
3016 (XXVII) estabeleceu em alguma medida a soberania dos Estados costeiros em de-
senvolvimento sobre os recursos naturais existentes no leito, no subsolo marinho e nas 
águas sobrejacentes de certos espaços marítimos, e utiliza-se da expressão “direitos sobe-
ranos”, antecipando o que, posteriormente, será replicado no art. 56, parágrafo 1º, alínea a 
da CNUDM como sendo os “direitos de soberania” garantidos ao Estado costeiro na ZEE.

Fato marcante que deve ser destacado nas resoluções que estendem o PSPRN aos espa-
ços marítimos é o uso da expressão “Estados em desenvolvimento”, tanto nos títulos como 
nos textos dos documentos oficiais. Tal destaque deve-se à ideia existente na comunidade in-
ternacional de que o exercício da soberania sobre os recursos naturais é essencial para o de-
senvolvimento econômico e social desses Estados (SCHRIJVER, 1997, p. 92). 

Segundo Ribeiro (2015, p. 89), o PSPRN associado à autodeterminação dos povos, 
representa um ponto de convergência entre o Direito Internacional e a explotação pe-
trolífera no mar. Daí a importância desse princípio como sendo um dos valores de base 
nos processos atinentes ao uso dos mares e oceanos, integrando a ideia do desenvolvi-
mento econômico por meio da produção petrolífera, com as possibilidades do Direito 
Internacional, em que se inclui o Direito do Mar.

A necessidade de composição entre o PSPRN e o Princípio da Liberdade de Nave-
gação sempre dividiu a comunidade internacional em dois grandes grupos de interes-
ses. De um lado, há o grupo formado pelos países em desenvolvimento, entre os quais se 
encontra o Brasil, que defendem o direito de aproveitamento dos recursos naturais exis-
tentes nos espaços marítimos adjacentes aos seus litorais, mais notadamente no espaço 
marítimo conhecido como sendo a ZEE. Em oposição a ele, encontra-se o grupo forma-
do pelas grandes potências marítimas, defendendo uma liberdade de navegação ampla e 
irrestrita183 que lhes permita um livre trânsito de suas mercadorias e de suas esquadras.

183.   As potências marítimas são os Estados que transportam ou que comercializam as maiores to-
nelagens de carga por meio de serviços de transporte marítimo, ou que possuem capacidade indus-
trial para desenvolver e fabricar navios e equipamentos marítimos. De acordo com esses critérios, são 
considerados como potências marítimas: Japão, Grécia, Rússia, Estados Unidos da América, Noruega, 
Reino Unido, Itália, França, Alemanha, Holanda, Canadá, Espanha, Dinamarca, Suécia, Finlândia, 
Bélgica e Austrália (FONSECA, 1989, p. 72). 
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Tendo Hugo Grotius, ainda no século XVII, como o mais notável dos seus defenso-
res, o Princípio da Liberdade de Navegação consubstancia-se na possibilidade de qual-
quer Estado utilizar-se das vias de comunicação marítimas para comercializar bens e 
transportar pessoas. Com a finalidade de garantir à Holanda o direito de explorar o co-
mércio marítimo com as Índias Orientais, Grotius questionava a doação feita pelo Papa 
Alexandre VI que, em 1493, por meio da Bula Inter Coetera, dividia as terras e mares en-
tre Portugal e Espanha, fazendo com que eles exercessem o monopólio do comércio ma-
rítimo com fundamento na decisão papal (MELLO, 2001. p. 23). Grotius alega que o do-
cumento papal não possuía qualquer validade como título de propriedade e que, dessa 
forma, os portugueses não poderiam possuir soberania sobre os mares e nem poderiam 
exercer o monopólio sobre a navegação e o comércio marítimo (MELLO, 2001, p. 29). 

Com base ainda na extensão, na natureza fluida dos mares e em um suposto cará-
ter inesgotável dos seus recursos, Hugo Grotius defendia a ideia de que aquilo que não 
pode ser apreendido não pode se tornar a propriedade de alguém e, uma vez que o uso 
por parte de uma nação não prejudica o uso por parte das demais, o mar deve ser do uso 
de todos. Para Grotius, o Princípio da Liberdade de Navegação é um princípio basilar 
para a liberdade de comércio. Trata-se de uma liberdade criada para prover aos Estados 
a possibilidade de se comunicarem com outros Estados (jus communicationis) e, assim, 
por meio do comércio marítimo e do transporte de pessoas, garantirem seu desenvolvi-
mento econômico e seu bem-estar social (LAPIDOTH, 1975, p. 264).

Dentre os opositores das ideias de Hugo Grotius, o de maior notoriedade foi o britâ-
nico John Selden que, em 1635, publicou sua obra Mare Clausum sive De Dominio Ma-
ris, na qual ele contesta as ideias de Grotius, defendendo que há a possibilidade de uma 
nação se apropriar do mar e que isso já era previsto, inclusive, no direito romano. Além 
disso, Selden alega que os recursos do mar podem se esgotar quando excessivamente 
explorados por outras nações e, dessa forma, prejudicar o uso desses recursos por par-
te das nações litorâneas (LAPIDOTH, 1975, p. 266). As ideias de John Selden buscavam 
justificar a postura da Grã-Bretanha que, naquela época, disputava o monopólio sobre 
a exploração de áreas de pesca no Mar do Norte. 

Apesar da defesa de Selden da soberania britânica sobre os mares, no final do sécu-
lo XVII a Inglaterra investe no fortalecimento de sua marinha e se lança na disputa co-
lonialista em direção às Américas e ao Oriente, também adotando o Princípio da Liber-
dade de Navegação como regra e contribuindo para que tal princípio se transforme em 
uma prática internacionalmente aceita (MELLO, 2001, p. 34). Essa mudança de postura 
da Inglaterra foi o fator preponderante para a disseminação do ideário “grotiano” e para 
a afirmação do Princípio da Liberdade de Navegação como um princípio prevalente na 
utilização dos mares. Marca ainda o início de um período de grande estabilidade nos 
oceanos e de hegemonia econômica e política da Inglaterra. Portanto, 

a doutrina da ‘liberdade dos mares’ significava que os oceanos estavam igualmente ‘li-
vres’ para o uso por todas as nações. Acontecia apenas que a Inglaterra, como o maior 
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poder marítimo do período, tinha a capacidade de utilizá-los ao máximo, para a con-
secução dos seus próprios interesses nacionais (BOOTH, 1989, p. 15).

Ainda segundo Booth (1989, p. 14-15), a doutrina de Hugo Grotius tinha uma ins-
piração política que era atender aos interesses comerciais holandeses em oposição aos 
interesses monopolistas de Portugal. Porém, ao utilizar a palavra liberdade, Grotius im-
primiu uma forte conotação moral “enganosa” ao seu ideário político. Para as grandes 
potências marítimas, a liberdade dos mares representava a possibilidade de atuar sem 
qualquer imposição de limites. Por meio da liberdade de navegação era possível utili-
zar os oceanos para ampliar suas fontes de poder e riqueza “até o limite de suas vonta-
des e capacidades”. Por outro lado, para os países “mais fracos”, os Estados em desenvol-
vimento, a palavra liberdade associada ao uso dos mares representava um “instrumento 
de opressão”. Em síntese, o Princípio da Liberdade de Navegação é apenas uma “ferra-
menta ideológica” da qual os Estados se utilizam na consecução dos seus objetivos de 
poder e riqueza, sejam eles militares, econômicos ou diplomáticos (BOOTH, 1989).

2 . 5  A s  e st rat ég i a s  p a ra  a  ut i l i z a ç ã o  d o s  e sp a ç o s  m a r ít i m o s

De acordo com a teoria da Ordem Pública dos Oceanos, na utilização dos espaços 
marítimos, os atores tendem a implementar suas estratégias na tentativa de atingir os ob-
jetivos politicamente determinados por suas respectivas sociedades. Em virtude da com-
plexidade das atividades de exploração e explotação dos recursos naturais marinhos, es-
sas estratégias tendem a se manifestar em diversas das expressões de poder dos Estados, 
além de demandarem uma grande necessidade de coordenação. Dessa forma, para im-
plementar estratégias de utilização dos oceanos na consecução de seus objetivos, os Es-
tados podem utilizar estratégias competitivas ou cooperativas, valendo-se, para tal, de 
suas capacidades diplomáticas e militares, além do seu poderio econômico (McDOU-
GAL; BURKE, 1965, p. 25)184.

Após o fim da Guerra Fria (1989), o tipo de ameaça preponderante no ambiente ma-
rítimo passou a ser caracterizado por conflitos assimétricos185, não convencionais186 e de 

184.   A ideologia também pode ser considerada como uma das expressões do Poder Nacional 
(McDOUGAL; BURKE, 1965, p. 25), influenciando nas estratégias dos Estados, porém, como a ide-
ologia pode ser vista também como um valor da sociedade e por entender que isso já foi suficiente-
mente discutido no tópico anterior, optou-se por não abordá-la na discussão a respeito das estraté-
gias no uso do mar.  

185.   O conflito assimétrico é “caracterizado pelo emprego de meios não convencionais contra o 
oponente, normalmente pela parte que se encontra muito inferiorizada em meios de combate”, tam-
bém pode ser entendido como o tipo de “conflito armado que contrapõe dois poderes militares que 
guardam entre si marcantes diferenças de capacidades e possibilidades” (BRASIL, 2015a, p. 133).

186.   O conflito convencional é entendido como sendo aquele que é “realizado dentro dos padrões 
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baixa intensidade187, em que forças irregulares ou não estatais são capazes de produzir 
danos de consequências regionais e até mesmo globais. Esse tipo de ameaça tem exigi-
do um esforço militar e diplomático na proteção de infraestruturas críticas, assim como 
em vários outros aspectos relacionados à segurança marítima, no sentido de criar uma 
rede na qual os atores se relacionam em um ambiente colaborativo, de modo a proteger 
o sistema marítimo como um todo (KRASKA; PEDROZO, 2013, p. 9). 

Em virtude da natureza não convencional das ameaças com as quais os atores se 
confrontam, na tentativa de prover segurança marítima nos seus espaços de interesse, e 
devido à interdependência com a qual os Estados se relacionam na sociedade interna-
cional contemporânea, não é mais possível levar adiante as estratégias de uso do mar de 
forma totalmente independente e desconectada da ação de outros atores, tal como Mc-
Dougal e Burke (1965, p. 25) afirmam haver ocorrido nos meados do século passado. 
Em um ambiente altamente interdependente, tal como se apresenta a sociedade interna-
cional contemporânea, o realismo já não responde mais a todas as demandas por segu-
rança e é necessário buscar no liberalismo institucional novas formas de se prover pro-
teção às infraestruturas estratégicas (FOGUEL; PAIVA; MEDEIROS, 2015, p. 413-417). 

Nem mesmo os EUA, como a maior potência marítima mundial, foram capazes de 
levar adiante seus objetivos de segurança de modo isolado. Foi com essa percepção que 
a Marinha norte-americana, em 2004, adotou o conceito da “Marinha dos mil navios”, 
no qual, de forma figurada, fazia alusão à necessidade de se estreitar os laços de coope-
ração com as Marinhas de mais de trinta Estados, como uma forma de suplantar as di-
ficuldades encontradas no combate às “novas ameaças” (KRASKA; PEDROZO, 2013, p. 
19). A confrontação dessas ameaças, utilizando exclusivamente meios navais próprios, 
obriga a presença permanente de navios, aeronaves e tripulações da Marinha norte-a-
mericana em diversos locais do globo, o que é inviável política, legal e economicamente. 

Como evolução dessa concepção estratégica, Till (2010, p. 170) destaca que a Ma-
rinha dos EUA, em 2007, deixou de adotar a nomenclatura “Marinha dos mil navios” 
para adotar o termo “Parceria Marítima Global”, mas sem sofrer alterações significati-
vas no conceito de segurança marítima por meio da cooperação internacional. Trata-se 
apenas de uma tentativa de ampliar as possibilidades de cooperação com outros Esta-
dos, uma vez que se desvincula da ideia de que se tratava de uma reedição da estratégia 
dos “seiscentos navios”, utilizada no período final da Guerra Fria, sendo, portanto, vis-
ta como uma ameaça para os países ideologicamente não alinhados com os EUA. Além 

clássicos e com o emprego de armas convencionais, podendo ser total ou limitado, quer seja pela ex-
tensão da área conflagrada, quer seja pela amplitude dos efeitos a obter”( BRASIL, 2015a, p. 134).

187.   De acordo com o Glossário das Forças Armadas, o conflito de baixa intensidade é um tipo de 
“confronto limitado, violento, no qual, pelo menos, um dos lados não utiliza sua capacidade total. 
É caracterizado por ações assimétricas, onde um dos lados adota medidas de terror e guerrilha, na 
área de conflito (normalmente, urbana), procurando, dessa maneira, atingir seus objetivos políti-
cos” (BRASIL, 2015a, p. 71).
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disso, a estratégia anterior trazia uma forte centralização na Marinha, excluindo outros 
importantes atores internos como a Guarda Costeira e o Corpo de Fuzileiros Navais. 

Por meio da estratégia da “Parceria Marítima Global”, os EUA tentam capacitar e 
utilizar as esquadras de outros países na garantia da segurança dos seus navios mercan-
tes que transitam nas rotas marítimas internacionais, distantes de suas bases. Além dis-
so, busca por meio de parcerias ampliar sua consciência situacional marítima, comparti-
lhando informações com as marinhas de outros Estados, de modo a obter características 
geográficas de áreas litorâneas do seu interesse, bem como o monitoramento da situa-
ção política nessas áreas. Por meio do conhecimento da situação é possível antecipar-se 
aos riscos e às ameaças e obter tempestivamente uma posição de vantagem estratégica. 
A consciência situacional marítima também facilita as ações de coação de forma racio-
nal, uma vez que possibilita o pré-posicionamento de forças onde o risco e a ameaça fo-
rem de maior monta (TILL, 2007, p. 354-355). Com isso, é possível priorizar a utiliza-
ção dos navios próprios em locais de interesse estratégico ou em áreas marítimas em que 
não haja uma colaboração ou em que ela seja pouco efetiva. 

Seguindo outra perspectiva, bem mais defensiva do que interventora, a Doutri-
na Básica da Marinha (DBM) define a consciência situacional marítima como sendo a

formação da percepção advinda do processamento de todos os dados disponíveis que po-
dem afetar as linhas de comunicação marítima, a exploração e o aproveitamento dos re-
cursos vivos e não vivos; o meio ambiente e a proteção e a defesa nas águas jurisdicionais e 
a salvaguarda da vida humana no mar na região de responsabilidade SAR, resultando em 
informações acuradas, oportunas e relevantes (BRASIL, 2014a, Anexo A, p. 8).

As ameaças que hoje se apresentam nos cenários regional e internacional têm sua 
origem em processos de transformação de ordem econômica, política e social pelas quais 
o sistema internacional tem passado nas últimas décadas. Da perspectiva da proteção 
das infraestruturas críticas no mar, o terrorismo, a pirataria, a sabotagem, e as aborda-
gens não consentidas realizadas com os mais diversos fins ilícitos ocupam lugar de des-
taque entre aquilo que se convencionou chamar de “novas ameaças”. Com isso, deve-se 
alargar o conceito de segurança para além da sua expressão militar, de modo que se pos-
sa abranger as causas e não somente combater as consequências dessas ameaças (FO-
GUEL; PAIVA; MEDEIROS, 2015, p. 412)188. 

Coutau-Bégarie (2010, p. 26) afirma que conceitos como segurança humana e se-
gurança global, bem mais complexos e abrangentes, passaram a concorrer com o antigo 
conceito de segurança militar e, talvez, venham a substituí-lo totalmente, uma vez que 
esse último tem sido visto como insuficiente ou obsoleto quando se trata de refletir as 

188.   Adotando uma posição divergente, Coutau-Bégarie afirma que a criação do conceito de novas 
ameaças apresenta-se muito frequentemente como uma forma de desvalorizar a segurança tradicio-
nal e relaxar o esforço de defesa (militar), colocando-o em um nível de aporte de recursos ainda mais 
baixo (Cf. COUTAU-BÉGARIE, 2010, p. 27).
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demandas atuais por segurança. Com relação à ameaça de uma guerra interestatal, po-
de-se dizer que esta ainda não acabou, ela simplesmente se tornou mais fraca na era da 
globalização, uma vez que hoje em dia “as disputas se dão inicialmente com ‘containers’ 
e com movimentação de capital” (COUTAU-BÉGARIE, 2010, p. 31, tradução nossa)189, 
isso é, no campo econômico, em vez de ocorrerem no campo militar.

Outro indicativo da mudança de abordagem em matéria de segurança é a conci-
liação da atuação militar com o campo diplomático que a Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (OTAN) tem buscado inserir em suas estratégias após o término da 
Guerra Fria (1989). No sentido de ampliar sua rede de cooperação em matéria de segu-
rança, o primeiro conceito estratégico formulado pela OTAN no pós Guerra Fria tratou 
de fundamentar a segurança dos seus Estados membros em uma aproximação política 
dos seus antigos adversários por meio do diálogo e da cooperação, visando, principal-
mente, a segurança coletiva em sua área de abrangência (SLOAN, 2007, p. 4).

Como consequência da evolução da rede de cooperação da OTAN, em 1997, esta 
ampliou o Conselho de Cooperação do Atlântico Norte, transformando-o no Conselho 
de Parcerias Euro-Atlânticas (CPEA). Tal mudança permitiu que países que eram par-
te do Programa Parceria pela Paz, que inclui Estados ex-membros da União Soviética, 
fossem incorporados ao CPEA, principalmente os países como o Cazaquistão e Azer-
baijão, que são países chave em virtude de suas reservas de petróleo no Mar Cáspio. O 
Programa Parceria pela Paz foi criado em 1994, com o propósito de permitir que os pa-
íses que dele participam tomem parte em um Programa de Desenvolvimento Individu-
al (PDI) com a OTAN. Assim, por meio de um PDI, cada país poderá receber o apoio 
individualizado da Organização para a criação e aprimoramento de políticas de defesa, 
orçamento e gestão, comunicações e compartilhamento de informações, gerenciamento 
de crises e defesa civil, além de capacitação para responder a crises humanitárias e reali-
zar operações de manutenção da paz. A partir de 2002, o programa foi renomeado para 
Programa Individual de Ação em Parceria que, ao manter as mesmas características do 
PDI, continua sendo uma ferramenta para a cooperação na proteção de infraestruturas 
críticas (SLOAN, 2007, p. 6-7).

As mudanças de postura tanto da maior potência marítima quanto da maior aliança 
militar, buscando obter segurança por meio da cooperação, dão conta da forma como se 
apresentam as necessidades de segurança contemporâneas e indicam que o realismo190 
tem perdido seu espaço em termos de teoria prevalente nas relações internacionais, prin-
cipalmente no que diz respeito ao uso do mar e à segurança energética. As característi-

189.   Le risque de guerre interétatique n’a pas disparu, mais il est désomais plus faible: à l’ère de la 
mondialisation, les rivalités s’expriment d’abord à coups de conteneurs et de mouvements de capi-
taux, plutôt qu’avec des divisions blindées.

190.   O realismo é o tipo de relação internacional que tem os Estados como atores dominantes, 
em que eles se utilizam de força efetiva para a consecução dos seus objetivos que, por sua vez, são 
elaborados dentro de uma agenda dominada pela segurança militar (Cf. JACKSON; SØRENSEN, 
2007, p. 164). 
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cas das “novas ameaças” não permitem mais que os Estados se aproveitem dos oceanos 
de modo independente e desconectado da realidade de outros atores. 

A necessidade de cooperação para a proteção tem estimulado a celebração de trata-
dos que visam ao compartilhamento de informações, ao desenvolvimento das capacida-
des necessárias, ao financiamento de ações colaborativas e à complementação das compe-
tências na condução de ações de proteção conjuntas ou combinadas, tudo dentro de uma 
moldura normativa acertada de comum acordo e sob os preceitos do Direito do Mar. Nes-
se mesmo sentido, Rothwell e Klein (2010, p. 23) afirmam que a segurança marítima na-
cional, qualquer que seja o significado dessa segurança, tem estado fortemente atrelada à 
segurança marítima regional e internacional. Dessa forma, os Estados necessitam desen-
volver políticas de resposta às ameaças dentro de um corpo normativo consistente com a 
Ordem Pública dos Oceanos, a fim de que possam criar os mecanismos legais internos e 
internacionais necessários à adoção de medidas comuns, de forma coordenada.  

Ao estabelecer uma cooperação com fundamento em regimes internacionais, tal 
como a CNUDM, que orienta e cria bases sobre interesses comuns entre os atores, o li-
beralismo aplicado à segurança marítima ganha a forma de um liberalismo institucio-
nal, em que se destaca a importância dos Estados estabelecerem entre si relações de co-
operação organizada. É por meio das instituições, e nelas se incluem os organismos e 
regimes internacionais, que ocorrem as interações cooperativas entre os Estados. Des-
sa forma, o liberalismo institucional possibilita a materialização de acordos confiáveis, 
uma vez que provê meios de aferir o grau de adesão dos atores participantes, incenti-
vando assim a cooperação e “fortalecendo as expectativas anteriores sobre a solidez dos 
acordos internacionais” (JACKSON; SØRENSEN, 2007, p. 167-171).

A CNUDM consolida o desenvolvimento de uma teoria liberal das relações interna-
cionais voltada para o uso do mar. Não se trata de uma ideologia pacifista utópica, uma 
vez que o liberalismo reconhece que há um alto grau de competitividade entre os Esta-
dos, porém, aponta para uma grande possibilidade de cooperação entre os atores, uma 
vez que, em matéria de segurança, a teoria liberal pode trazer mais benefícios mútuos 
do que a competição acirrada entre esses atores (JACKSON; SØRENSEN, 2007, p. 153).

É necessário destacar que, apesar da normatização das interações no mar com base na 
adoção do liberalismo institucional, o componente militar ainda permanece como uma 
ferramenta importante na proteção de infraestruturas críticas. Nesse sentido, Longo (2014, 
p. 116-117) afirma que “não se pode ficar com a ilusão de que um tratado ou uma lei dis-
pensará os meios navais adequados à fiscalização das áreas de jurisdição nacionais [...] não 
se pode deixar de construir um Poder Naval forte por se pensar protegido por tratados ou 
leis”. É dentro desse raciocínio e levando em consideração as “novas ameaças” que a DBM 
estabelece formas de atuação do Poder Naval Brasileiro nas “atividades de emprego limita-
do da força”. Essas atividades dizem respeito às situações em que a Marinha do Brasil (MB) 
deverá atuar na imposição da lei ou de mandato internacional, sendo o uso da força redu-
zido ao “mínimo necessário ao desempenho da função”, ou para garantir a legítima defe-
sa do pessoal que dela participa (BRASIL, 2014a, p. 4-1).
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As atividades de Patrulha Naval encontram-se entre as atividades de emprego limi-
tado da força estabelecidas pela DBM. Esse tipo de operação deve ser realizada quando 
se pretende garantir a soberania nacional e a efetividade das leis nas Águas Jurisdicio-
nais Brasileiras (AJB), bem como no alto-mar, desde que respeitados os tratados inter-
nacionais ratificados pelo Brasil. 

Entre os diversos ilícitos que são passíveis de repressão por meio da Patrulha Na-
val, encontram-se: a pirataria, o terrorismo e a violação da proteção das áreas de produ-
ção de petróleo e seus derivados nas AJB, podendo ainda serem utilizadas nas atividades 
que visam à salvaguarda da vida humana no mar, a prevenção e a repressão da poluição 
do ambiente marinho ocasionada por navios, plataformas e demais instalações no mar  
(BRASIL, 2014a, p. 4-4 e 4-5).

No campo econômico, ao se falar de estratégias para a proteção de infraestruturas 
críticas, o conceito que avulta de importância é o da segurança energética. Segundo Fo-
guel, Paiva e Medeiros (2015, p. 409-411), apesar de o Brasil possuir seu suprimento de 
energia fortemente apoiado em recursos hídricos e, dessa forma, estar menos vulnerá-
vel às crises de preço e abastecimento no mercado internacional, as variações climáticas 
recentes demonstraram que ainda existem vulnerabilidades na matriz energética bra-
sileira, o que não permite ao país prescindir da produção ou importação de hidrocar-
bonetos. Embora não haja um consenso quanto ao conceito de segurança energética, o 
conceito norte-americano apresenta uma orientação adequada aos objetivos deste tra-
balho, uma vez que define a segurança energética como a garantia da independência e 
da autossuficiência do país em termos de suprimento de energia para sustentar seu de-
senvolvimento econômico. 

Outra definição que corrobora o entendimento norte-americano é a adotada pela 
Agência Internacional de Energia (International Energy Agency – IEA), segundo a qual, 
a segurança energética é o “suprimento de energia adequado, acessível e confiável”. Por 
consequência, a segurança energética requer a proteção de toda a infraestrutura que tem 
como finalidade a exploração e explotação das fontes de energia, bem como o transpor-
te dessas fontes até os seus demandantes (KASHUBSKY, 2011a, p. 10). 

Foguel, Paiva e Medeiros (2015, p. 417-418) afirmam que as políticas voltadas à seguran-
ça energética de um Estado devem ser pautadas na proteção às redes de escoamento, prin-
cipalmente contra a ação de “grupos assimétricos”, uma vez que tais grupos adversos visam 
destruir as redes de suprimento de energia, de modo a instaurar crises internas e enfraquecer 
os Estados produtores, principalmente aqueles que possuem fragilidades políticas em relação 
a sua população ou cuja economia seja muito dependente de determinada fonte de energia. 

Um ponto de grande relevância para as políticas energéticas diz respeito à proteção 
do meio ambiente, tanto no processo de produção como no processo de transporte da 
energia. Com a ampliação do conceito de segurança, a questão ambiental tornou-se ex-
tremamente relevante na agenda internacional e ocupa um ponto de destaque nos pro-
cessos de produção de energia a partir de combustíveis fósseis. Nesse sentido, Kraska e 
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Pedrozo (2013, p.1) afirmam que as “ameaças no domínio marítimo também incluem o 
intencional e ilícito dano ao ambiente marinho”. 

A proteção de infraestruturas críticas visa contribuir para a garantia da segurança 
energética, provendo a proteção necessária às instalações e estruturas de produção de 
petróleo no mar, tanto contra as ações de grupos ou elementos adversos, bem como ado-
tando medidas que evitem colisões no mar durante os processos de produção e transpor-
te de hidrocarbonetos, uma vez que tais acidentes podem resultar em danos ao ambien-
te marinho. Dessa forma, a proteção das infraestruturas críticas no mar contribui para 
a manutenção de um suprimento constante de energia, além de “demonstrar aos países 
consumidores e investidores, a confiabilidade da produção brasileira. Esta não está ar-
rolada somente à produção energética, como também a defesa das plataformas” (FO-
GUEL; PAIVA; MEDEIROS, 2015, p. 430), evitando prejuízos econômicos e ambientais 
que possam se transformar em prejuízos à população e provocar a consequente desesta-
bilização do poder econômico e político do Estado afetado. 

Segundo Kashubsky (2011a, p. 12), a segurança das infraestruturas produtoras de 
petróleo no mar é parte integrante da segurança marítima e da segurança energética. 
Essas três concepções de segurança estão estreitamente interligadas e se sobrepõem em 
diversos aspectos.

2 .6  A  C N U D M  c o m o  re su lt a d o  d a  O rd e m  P ú b l i c a 
d o s  O c e a n o s  e  su a s  c o n s e q u ê n c i a s 

De acordo com McDougal e Burke (1965, p. 27), os resultados alcançados pela inte-
ração dos atores dentro da Ordem Pública dos Oceanos faz com que o poder desses atores 
se expanda ou contraia, dependendo do uso monopolístico ou compartilhado dos mares; 
a riqueza, elemento essencial para se alcançar o poder, pode aumentar ou diminuir depen-
dendo do acesso ao transporte e às fontes de recursos por parte de um determinado ator. 
Da mesma forma, os esquemas de conservação de recursos naturais também podem afe-
tar a riqueza ao restringir ou garantir o acesso às fontes de recursos por parte desses ato-
res. O bem-estar de um povo pode variar conforme as pessoas têm seu acesso ao mar au-
mentado ou restringido. Também pode ser afetado quando a população se confronta com 
a segurança do transporte ameaçada, ou quando as riquezas naturais não são conservadas 
ou são desperdiçadas, deixando assim de serem utilizadas em seu benefício. 

Diante de todas os possíveis resultados das interações no uso do mar, os atores se 
mantiveram, durante um longo período de tempo, compartilhando as possibilidades 
que os oceanos oferecem sem o recurso de um mecanismo institucional centralizado 
que permitisse que as demandas desses atores fossem devidamente levadas em consi-
deração e que, uma vez conhecidas, fossem em certa forma atendidas (McDOUGAL; 
BURKE, 1965, p. 54). Tal papel, era realizado pelas práticas internacionalmente reco-
nhecidas que formavam a Ordem Pública dos Oceanos mas que não ofereciam garan-
tias de sua efetividade.
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Segundo Booth (1989, p. 15), a efetividade da Ordem Pública dos Oceanos residiu 
durante muito tempo no poder bélico e econômico que a Inglaterra emprestava ao mun-
do em troca do exercício da supremacia inglesa sobre vastas áreas do globo. Era o pe-
ríodo conhecido como a Pax Britannica (1815 a 1914) e que ficou caracterizado como 
um “notável período da ordem internacional”, estendendo-se por grande parte do sé-
culo XIX até o início do século XX, mais notadamente, até a 1ª Guerra Mundial (1914 
a 1918). Após essa guerra, as relações interestatais se alteram significativamente, fazen-
do com que organismos internacionais ganhassem força na tentativa de tornar o mun-
do um lugar mais pacífico e menos conturbado. 

Com a Ordem Pública dos Oceanos não foi diferente. As tentativas de definir a pira-
taria e regular outros assuntos afetos ao uso do mar fizeram com que um grupo de notá-
veis juristas fosse reunido, na década de 1930, pelo Programa de Pesquisa de Harvard e, 
como resultado desse trabalho, o grupo produziu uma minuta de convenção que, ape-
sar de não haver sido adotada no âmbito diplomático e legal, tornou-se uma referência 
no estudo do assunto e ficou conhecida como a Minuta Harvard (KRASKA, 2011b, p. 
143). No intuito de organizar as questões afetas ao tráfego marítimo no Atlântico Norte, 
surge a Organização Consultiva Marítima Intergovernamental, em 1943, que anos mais 
tarde se transformaria na IMO. Além disso, os Estados promovem debates internacio-
nais com a finalidade de encontrarem um consenso para as principais questões afetas a 
Ordem Pública dos Oceanos. Assim, surgem as Convenções de Genebra de 1958 que re-
sultam em tratados sobre o Mar Territorial e a zona contígua, a plataforma continental, 
o alto-mar, sobre a pesca e conservação dos recursos vivos, e sobre a solução de contro-
vérsias afetas ao uso do mar. Todas elas lograram um sucesso parcial, mas ainda deixa-
ram sem solução questões importantes à boa ordem dos oceanos.    

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, desde sua entrada em vigor em 
1994, tem conformado e direcionado os esforços de cooperação internacional no mar. Por 
meio da normatização de assuntos afetos ao uso dos espaços marítimos, inclusive aqueles re-
lacionados à exploração e explotação de recursos naturais e à segurança no mar, a CNUDM 
tem se apresentado como um instrumento de “promoção de uma real cooperação marítima 
internacional dos Estados no plano mundial e regional” (RIBEIRO, 2015, p.91). Dotada de 
uma ampla aceitação na sociedade internacional, a CNUDM conta atualmente com 167 Es-
tados parte (ONU, 2016) e é reconhecida como uma instituição legal internacional voltada 
para o fortalecimento da Ordem Pública dos Oceanos. Elaborada de forma flexível e abran-
gente, a Convenção busca estabelecer uma orientação geral do modo como deve transcorrer 
a relação da humanidade com o mar e como os diversos interesses existentes nessa relação 
devem ser conciliados dentro de um espírito de ordem (TILL, 2007, 418-419).

Entre outras contribuições ao uso ordenado dos oceanos, a CNUDM pôs fim a uma 
das maiores fontes de conflito no mar que era a delimitação da largura do Mar Territo-
rial. Ao tempo de sua convocação, apenas 22% da sociedade internacional ainda man-
tinha seu Mar Territorial nas tradicionais 3 milhas marítimas, tendo os demais Esta-
dos alargado consideravelmente a porção marítima dos seus territórios. O fracasso das 
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convenções anteriores em encontrar um consenso para tal distância foi um fator motiva-
dor para que as grandes potências da época, EUA e União Soviética, mobilizassem a so-
ciedade internacional para a realização de uma nova convenção sobre o Direito do Mar. 
Além da ampliação do Mar Territorial, outra fonte causadora de conflito no uso dos es-
paços marítimos e que carecia de regulamentação era a questão das plataformas conti-
nentais. Principalmente entre os Estados em desenvolvimento, o que se via era uma em-
preitada “mar a dentro” para garantir extensas porções do leito marinho. “Ainda que sob 
perspectivas distintas, tanto as superpotências como o mundo desenvolvido viam um 
interesse em convocar uma terceira UNCLOS191” (BOOTH, 1989, p.21), e isso foi feito.

As negociações da CNUDM foram conduzidas de modo a priorizar o entendimen-
to entre os participantes, assim, o seu processo de elaboração tinha como prioridade o 
consenso. A decisão pelo voto da maioria só deveria ser utilizada caso o consenso não 
fosse alcançado. Isso acabou por incentivar a negociação de pontos de vista divergentes 
entre os Estados e a composição dos diferentes interesses por meio de um processo de 
trocas que foi considerado como uma espécie de evolução na elaboração de normas afe-
tas ao direito internacional. Conciliar todos os interesses em nome de uma ordem pú-
blica dos oceanos não foi uma tarefa fácil para aqueles que participaram da elaboração 
da CNUDM. Os nove anos de negociações multilaterais tentando encontrar um con-
senso deixaram algumas marcas que até hoje impactam na regulação do uso do mar. A 
imprecisão com a qual foram redigidos vários dos seus dispositivos mostra que a CNU-
DM não é o produto de um encontro de juristas mas uma “conquista pragmática e po-
lítica” (BOOTH, 1989, p. 23-24) da sociedade internacional, resultado de um conjunto 
negociado de compromissos entre grupos de Estados com interesses conflitantes, po-
rém, convergindo na direção da cooperação para a manutenção de uma boa ordem no 
uso dos mares e em proveito da humanidade.

Para que haja uma regulação eficaz do uso do mar, ele deve ser considerado como 
um todo, como um sistema único. Os oceanos têm como característica física a capacida-
de de interligar pontos distantes do planeta por meio de sua massa fluida. Assim sendo, 
o “sistema oceano” é composto por inúmeras conexões que permitem com que as ações 
adotadas em determinado local possam repercutir em outras áreas bem distantes da-
quelas onde as ações foram realizadas inicialmente (TILL, 2007, p.417). Dessa forma, o 
Direito do Mar também deve ser considerado como um sistema único e integrado, uma 
vez que tem por objeto a regulação dos fenômenos sociais no mar. Foi buscando preser-
var essa integridade do corpo normativo que as negociações da CNUDM foram condu-
zidas, de modo a que os Estados aceitassem seu texto integralmente, não abrindo espaço 
para que fossem feitas ressalvas. Isso, por sua vez, obrigou a que diversos Estados reali-
zassem declarações interpretativas a respeito de suas posições de interesse não contem-
pladas expressamente no texto da Convenção.

191.   Trata-se da abreviatura em inglês de Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
(United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS).
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 Em relação aos assuntos afetos à segurança no mar, o artifício da declaração inter-
pretativa teve que ser utilizado com frequência pelo Brasil; assim, o país buscava preser-
var seus interesses para uso futuro, sem contrariar o disposto na Convenção (LONGO, 
2014, p. 87). Dessa forma, por ocasião da assinatura e confirmando posteriormente na 
ratificação, o Brasil adotou o seguinte entendimento:

 
(I) O Governo Brasileiro entende que o art. 301 da CNUDM “proíbe qualquer ame-
aça ou uso efetivo da força contra a integridade territorial ou independência política 
de qualquer Estado, ou de qualquer outra forma inconsistente com os princípios do 
direito internacional previstos na Carta das Nações Unidas”, aplica-se, em particular, 
às áreas marítimas sob a soberania ou a jurisdição do Estado costeiro.
(II) O Governo Brasileiro entende que as normas da Convenção não autorizam ou-
tros Estados a conduzir exercícios ou manobras, particularmente aqueles que envol-
vam o uso de armas ou explosivos, na zona econômica exclusiva sem o consentimen-
to do Estado costeiro (DOALOS, 2013, tradução nossa)192.

Ao associar a proibição do uso da força contra qualquer Estado e relacionar essa ati-
tude hostil “às áreas marítimas sob a soberania ou a jurisdição do Estado costeiro”, o Bra-
sil engloba a ZEE como área proibida ao emprego da força contra o Estado brasileiro. 
Trata-se de uma postura defensiva contra o interesse das potências marítimas em posi-
cionar suas esquadras nas ZEE de outros Estados como forma de coação. É uma das pos-
sibilidades daquilo que Till (2007, p. 339-341) chama de “diplomacia naval” que nada 
mais é do que uma forma de uso do Poder Naval para a consecução dos objetivos políti-
cos de um Estado no cenário internacional. Essa prática favorece aos Estados com gran-
de Poder Naval e, consequentemente, o Brasil já vislumbrava à época da adesão à CNU-
DM, a possibilidade da ZEE se transformar em um espaço marítimo ideal para a prática 
de operações navais intimidativas contra seus interesses. 

Ainda com relação aos exercícios ou manobras militares na ZEE, Mattos (2014, p. 
26) afirma que a posição brasileira não apresenta nenhum contrassenso com relação ao 
que foi acertado nas negociações da Convenção. O Brasil permite as manobras e exer-
cícios militares na ZEE, inclusive com armas e explosivos, porém, exige que tais ope-
rações militares sejam conduzidas após a notificação prévia ao Estado brasileiro, o que 
é plenamente condizente com as liberdades e prerrogativas que a CNUDM estabelece 

192.   (I) The Brazilian Government understands that the provision of article 301, which prohibits 
“any threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or 
in any other manner inconsistent with the principles of international law embodied in the Charter 
of the United Nations”, apply, in particular, to the maritime areas under the sovereignty or the juris-
diction of the coastal State.
         (II)  The Brazilian Government understands that the provisions of the Convention do not autho-
rize other States to carry out military exercises or manoeuvres, in particular those involving the use 
of weapons or explosives, in the exclusive economic zone without the consent of the coastal State.
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para a ZEE. Nesse aspecto, Niekerk (1995, p. 105) enfatiza que os Estados em desenvol-
vimento que não possuem um Poder Naval expressivo devem se apegar ao controle do 
tráfego marítimo em suas ZEE como forma de confrontar a prática militar das grandes 
potências nesse espaço marítimo.

Diante do exposto, pode-se ainda concluir que as declarações interpretativas do Go-
verno Brasileiro reafirmam a postura de “territorialização” dos espaços marítimos ado-
tada pelo Brasil ao longo das negociações da CNUDM. Alinhado ao “Grupo dos 77”193, 
o Brasil sempre buscou estender sua soberania e jurisdição até o limite das 200 milhas 
marítimas, mas teve que se conformar com as 12 milhas acordadas na Convenção. Fato 
digno de destaque é essa posição do Brasil durante as negociações da CNUDM. Ape-
sar de unir-se ao esforço do “Grupo dos 77” na manutenção da soberania sobre um Mar 
Territorial de 200 milhas marítimas, no que diz respeito à liberdade de navegação na 
ZEE, o Brasil acabou divergindo desse grupo, uma vez que a manutenção da liberdade 
de navegação nesse espaço marítimo permitiu a abertura das ZEE de outros Estados à 
navegação dos navios de bandeira brasileira, o que era muito significativo para a consi-
derável marinha mercante que o Brasil possuía na época das negociações da CNUDM 
(LONGO, 2014, p. 91). 

Segundo Longo (2014, p. 114-115), a perda da soberania plena pretendida nas 200 
milhas marítimas não pode ser vista como uma derrota. A derrota seria a redução do 
Mar Territorial às 12 milhas marítimas sem nenhuma contrapartida, o que não ocorreu. 
A criação da zona econômica exclusiva, garantindo os direitos de soberania em matéria 
econômica e a jurisdição do Estado costeiro sobre questões de aproveitamento dos re-
cursos naturais e conservação do meio ambiente marinho, transferiu grande parte das 
questionadas práticas unilaterais dos Estados pertencentes ao “Grupo dos 77” para um 
regime de aceitação internacional. Nesse sentido, Till (2010, p. 174) afirma que a CNU-
DM pode prover um embasamento legal para a atuação dos Estados em proveito da se-
gurança dos seus interesses no mar, uma vez que uma ação pautada em uma norma de 
aceitação internacional sempre receberá uma maior aceitação do que qualquer provi-
dência que o Estado adote unilateralmente em proveito de sua segurança. Ao agir fora 
daquilo que a Convenção prevê, o Estado passa a percepção de que está agindo à mar-
gem da lei e isso acaba por diminuir suas chances de êxito.

Ao menos em matéria de segurança, até hoje as ações do Governo Brasileiro se pau-
tam em uma interpretação extensiva das prerrogativas do Estado costeiro na ZEE, de-
clarando a jurisdição “em algum grau” sobre a coluna d’água sobrejacente à plataforma 
continental estendida, isto é, além da faixa das 200 milhas marítimas que a CNUDM 
faculta ao Estado costeiro. Isso pode ser claramente observado no conceito de Águas 
Jurisdicionais Brasileiras adotado pela Marinha do Brasil e normatizado por meio da 

193.   O “Grupo dos 77” tinha mais de 120 membros, apesar de possuir esse nome, e era o maior gru-
po de interesse nas negociações da CNUDM. Era basicamente composto pelos Estados em desen-
volvimento e pelos países árabes, sendo todos os seus membros plenamente favoráveis à criação da 
ZEE (Cf. LONGO, 2014, p.79-80).
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Instrução Normativa n° 1/MB/MD, de 7 de junho de 2011. Segundo essa Instrução Nor-
mativa, as AJB 

compreendem as águas interiores e os espaços marítimos, nos quais o Brasil exerce 
jurisdição, em algum grau [...]. Esses espaços marítimos compreendem a faixa de 200 
milhas marítimas contadas a partir das linhas de base, acrescida das águas sobreja-
centes à extensão da Plataforma Continental além das 200 milhas marítimas, onde ela 
ocorrer (BRASIL, 2011e, art. 1º, grifo nosso).

    
A jurisdição na ZEE, tal como pretendida pelo Brasil e amparada pela CNUDM, traz 

também obrigações e responsabilidades por parte do Estado. Principalmente no que diz res-
peito à imposição das normas no mar, o Estado costeiro deve investir em equipamentos e 
pessoal voltado à atividade de levantamento e pesquisa científica, assim como em meios na-
vais e aéreos aptos a patrulhar o espaço marítimo declarado (NIEKERK, 1995, p. 100). 

Não é tarefa fácil encontrar uma fundamentação concreta na CNUDM quando o 
assunto é segurança, principalmente aquela voltada para contrapor as ameaças inten-
cionais compostas por outros Estados, grupos ou elementos adversos. Segundo Longo 
(2014, p.87-89), o texto da CNUDM apresenta um foco extremamente voltado para as-
suntos econômicos, “não abordando aspectos militares” e enfatizando em diversos dos 
seus dispositivos sua finalidade pacífica. Apesar dos esforços do Brasil em fazer com que 
seus interesses de segurança fossem registrados de modo mais claro e objetivo no tex-
to da CNUDM, o ambiente dominado pelos interesses das grandes potências em plena 
Guerra Fria, principalmente a ampla e irrestrita liberdade de navegação para posicionar 
suas plataformas de lançamento de armas nucleares pelo mundo (LONGO, 2104, p. 91), 
fez com que o debate evitasse questões dessa natureza que não fossem de interesse con-
vergente entre as superpotências, até mesmo para preservar a continuidade das nego-
ciações. Daí a ambiguidade dos poucos dispositivos afetos à segurança, tal como o art. 
60, parágrafos 4º a 7º, que dispõe sobre as “zonas de segurança” ao redor das ilhas artifi-
ciais, plataformas e estruturas no mar sem, no entanto, deixar claro a que tipo de segu-
rança se refere o texto (safety ou security) (BEIRÃO, 2014, p. 138).

Com isso, pode-se afirmar que a CNUDM é o resultado da consolidação das nor-
mas e práticas internacionalmente aceitas que compõem a Ordem Pública dos Oceanos. 
Dessa forma, deve-se valorizar a Convenção do Mar como o instrumento orientador das 
interações dos Estados no uso dos espaços marítimos. Com a proteção de infraestrutu-
ras críticas no mar não deve ser diferente. Nesse tema, as prerrogativas e as responsa-
bilidades atribuídas tanto aos Estados costeiros quanto aos demais atores no exercício 
de atividades inclusivas e exclusivas devem ser avaliadas sob os auspícios da CNUDM. 
Apegar-se a interesses de valor dogmático e ignorar as necessidades de cooperação que 
a segurança marítima requer diante das “novas ameaças” e das limitações conjunturais 
e físicas dos poderes navais, ou somente apegar-se a eles, implica em adotar posturas 
unilaterais que podem ser interpretadas como ofensivas à Ordem Pública dos Oceanos. 
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Para alcançar os objetivos do Estado brasileiro e garantir a segurança de suas instala-
ções e estruturas críticas no mar, qualquer solução vislumbrada deve calcar-se em dois pi-
lares: a aceitação da sociedade internacional por meio de suas instituições, o que requer 
um alinhamento com os mandamentos da CNUDM, e um Poder Naval capaz de dotar de 
eficácia suas decisões, sempre pautadas na aceitação internacional. Assim, pode-se con-
cluir que a CNUDM, apesar de todas as suas imperfeições, ainda pode ser considerada, na 
visão de Booth (1989, p. 19), “como uma tentativa para a evolução de uma estrutura de in-
justiça para um regime de maior aceitabilidade, um regime que seja mais equitativo e mais 
apropriado para levar em conta as novas características da política mundial”.

Vistos os princípios e dispositivos que informam a Ordem Pública dos Oceanos, os  
quais devem ser considerados para a proteção de infraestruturas marítimas críticas, re-
tornaremos oportunamente no próximo capítulo à pesquisa do primeiro autor, refazen-
do o percurso realizado para validar a sua hipótese de seu estudo, visando a consecução 
da defesa proativa de plataformas petrolíferas em nossa Amazônia Azul. 
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A pós terem sido lançadas perguntas motivadoras na intro-
dução deste estudo, e, nos capítulos anteriores, perpassadas as contribuições teó-
ricas, doutrinárias e condicionantes jurídicos que nos balizarão, faz-se necessário 

apresentar a metodologia a ser empregada na primeira pesquisa que compõe este trabalho.  
Dessa forma, retoma-se o seu tema, delimitado pela busca dos aspectos relevantes à defe-
sa proativa das plataformas petrolíferas offshore do “Polígono do Pré-sal”, definido pela Lei 
12.351/10, a partir do momento atual, conforme determinação da END. 

Consoante tal tema, e antes de passar aos objetivos da pesquisa do primeiro autor 
deste estudo, convém revisitar os principais elementos que constituem seu objeto194, ini-
ciando-se pelo problema e a consequente questão norteadora. Dessa forma, em face da 
crescente importância estratégica da produção de petróleo e gás no mar, sobretudo após 
a descoberta das grandes reservas petrolíferas do Polígono do Pré-sal, a END determi-
nou que fosse realizada a defesa proativa de plataformas petrolíferas marítimas. Diante 
de tal realidade, pergunta-se:  

A atual organização da EttaMiD do Brasil é adequada à defesa proativa do Po-
lígono do Pré-sal? Para responder provisoriamente tal pergunta, procurar-se-á demons-
trar que há a necessidade estratégica de evolução organizacional da atual EttaMiD 
para proporcionar maior proatividade à defesa do Polígono do Pré-sal. O exame de 
tal hipótese195 permite deduzir as seguintes variáveis principais, que estariam inter-rela-
cionadas, que vêm acompanhadas de seus respectivos conceitos, desenvolvidos ao lon-
go da pesquisa:

X (variável independente) — “Estrutura de Comando” — “O Oxford Dictionary of the 
US Military considera que uma estrutura de comando é um sistema onde a autoridade é exer-
cida de cima para baixo por intermédio de posições executivas ou postos militares, em que 
cada nível é responsável perante o nível imediatamente superior”196; e 

194.   MARCONI; LAKATOS, 2011.

195.   Ibidem.

196.   DANTAS, 2010, p. 10.

CAPÍTULO 3
O TRIPLO IMPERATIVO DA END E A DEFESA 

PROATIVA DO POLÍGONO DO PRÉ-SAL

Miolo completo.indb   114 26/09/2016   11:44:29



115

C A P Í T U L O  3

Y (variável dependente) — “Defesa proativa do Pré-sal”197 — sistema defensivo que 
dispõe de consciência situacional e agilidade decisória198 para conjugar tempestivamente 
meios com capacidade móvel e/ou predispostos na área a ser protegida, de forma a au-
mentar as possibilidades de dissuadir ameaças e rechaçar agressões de qualquer nature-
za a objetivos estratégicos predefinidos, como se configura o atual Polígono do Pré-sal. 

Para demonstrar tal relação, considerou-se como objetivo geral desta pesquisa, ex-
plicar como a organização da EttaMiD influencia a defesa proativa do Polígono do 
Pré-sal, que é uma determinação explícita da END. Desse objetivo geral sobressaem 
três objetivos específicos, que foram antecipadamente apresentados na introdução des-
te trabalho, mas, como elementos fulcrais desta pesquisa, merecem renovado destaque:

- Definir operacionalmente o conceito de defesa proativa de plataformas petrolíferas marítimas, 
consoante o triplo imperativo da END: “Monitoramento/Controle”, “Mobilidade e “Presença”;
- Analisar os requisitos estratégico-operacionais para a consecução da defesa proativa 
do Pré-sal: “Controle” e “Proteção”, nas vertentes de defesa naval e segurança marítima; e
- Comparar a estrutura organizacional defensiva atualmente existente na Amazônia 
Azul, para a defesa do Pré-sal, com outras estruturas inovadoras vislumbradas, mor-
mente dedicadas a outros objetivos marítimos de alto valor estratégico no mundo. 

Vistos os elementos e conceitos principais que constituem o objetivo e o objeto des-
te estudo, faz-se então necessário explicitar os procedimentos adotados, as variáveis do 
problema, os indicadores que lhes foram atribuídos e respectivos valores, de forma a 
possibilitar a verificação da hipótese em estudo.

3 . 1  A  I n f l u ê n c i a  d o  T r i n ô m i o  d a  E N D  n a 
D e fe s a  P ro at iva  d o  P ré - s a l 

Antes de analisar a influência do trinômio da END na defesa proativa do Pré-sal, 
consoante os objetivos gerais e específicos desta pesquisa, remontou-se na parte intro-
dutória deste estudo às raízes da produção petrolífera, em especial a marítima. Des-
sa forma, discorreu-se brevemente sobre a gênese da produção petrolífera offshore, de-
dicando-se mais detalhadamente sobre o seu desenvolvimento no Brasil, até atingir o 
patamar atual. No presente, o Polígono do Pré-sal já foi descoberto, mapeado, e foram 

197.   Tal conceito decorre da definição operacional desenvolvida neste capítulo. Note-se que a rela-
ção causal entre X e Y foi percebida como probabilista ou estocástica, de ocorrência mais comum nas 
ciências sociais, nas quais se inserem os estudos de defesa, ou seja, uma relação de precisão mais es-
trita. Nesse sentido, cabe assinalar que a evolução organizacional não produziria um sistema inde-
fectível, e teríamos assim uma relação do tipo: “dada a ocorrência de X, então provavelmente ocor-
rerá Y (Ibidem, loc. cit.)”.

198.   Os conceitos de consciência situacional, apresentado pelo segundo autor no capítulo ante-
rior, e de agilidade decisória serão aprofundados mais adiante na seção apropriada deste capítulo.
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desenvolvidas as inovações tecnológicas necessárias à sua produção, que aumenta a cada 
mês que passa. Nesse sentido, as linhas iniciais deste estudo nos permitiram melhor 
compreender a demanda energética que avulta de importância dentre os demais objeti-
vos estratégicos enunciados na END199.

No primeiro capítulo, analisou-se a evolução da teoria e doutrina navais a partir dos 
ensinamentos emanados pelos estrategistas clássicos, para aplicá-los e reinterpretá-los 
na presente pesquisa. Cabe recordar, como já foi evidenciado, que um único golpe bem 
aplicado sobre uma das “ilhas petrolíferas” marítimas pode trazer graves consequências 
para o Brasil, se não for evitado tempestivamente. Como esta pesquisa conserva um ca-
ráter crítico, tal procedimento iluminou as razões que levaram a END a determinar a 
defesa proativa das plataformas petrolíferas, que, em termos gerais, denota uma defesa 
antecipada que dissuada ameaças. Assim sendo, será demonstrado, no presente capítu-
lo, como se chegou à definição operacional de defesa proativa200 apresentada anterior-
mente, que naturalmente tornou-se o primeiro objetivo específico deste estudo, por re-
velar elementos mais concretos para nossa análise. Esse objetivo, acrescido do segundo 
objetivo específico desta pesquisa201, apoiam a explicação de como a organização da Et-
taMiD influencia a defesa proativa do Polígono do Pré-sal, consoante o objetivo geral 
desse estudo, que, uma vez atingido, viabiliza assim a verificação da hipótese proposta202. 

Por conseguinte, como a DBM preconiza que a defesa da Amazônia Azul “passa 
pelo adequado emprego do trinômio monitoramento/controle, mobilidade e presença” 
203, e tal trinômio advém de diretriz expressa da END, considerou-se razoável que tais 
elementos figurassem na definição operacional de defesa proativa de plataformas pe-
trolíferas marítimas. 

2. Organizar as Forças Armadas sob a égide do trinômio monitoramento/controle, 
mobilidade e presença. Esse triplo imperativo vale, com as adaptações cabíveis, para 

199.   Não se deve confundir os objetivos estratégicos da END com os objetivos geral e específicos 
metodológicos deste estudo, os quais são exigências de uma pesquisa de cunho científico.

200.   Tendo em vista o cumprimento de procedimentos metodológicos, cabe registrar que “a ope-
racionalização dos conceitos consiste essencialmente na redução progressiva do conceito abstrato a 
certo número de conceitos componentes (menos abstratos) até atingir e especificar os referentes da 
realidade” (MARCONI; LAKATOS, 2011, p.122-123).

201.   O segundo objetivo específico será melhor discutido na subseção 3.2.2.

202.   Se a END determina realizar a defesa proativa de plataformas petrolíferas, e se for comprova-
do que tal defesa é influenciada pelo estrutura de comando existente, logo fica demonstrada a hipóte-
se deste estudo, que demanda a evolução organizacional para a consecução de um objetivo estratégi-
co expresso.

203.   BRASIL, 2014a, p.1-3.
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cada Força. Do trinômio resulta a definição das capacitações operacionais de cada 

uma das Forças204.

Além disso, em atendimento ao primeiro objetivo específico deste estudo, despon-
ta o método de procedimento funcionalista, pois o papel de cada elemento do trinômio 
da END pode ser entendido como uma função dentro de um sistema complexo orga-
nizado para a defesa das plataformas marítimas, a ser desempenhada pela EttaMiD que 
vigora no Brasil. 

[...] Levando-se em consideração que a sociedade é formada por partes componentes, di-
ferenciadas, inter-relacionadas e interdependentes, satisfazendo cada uma das funções es-
senciais a vida social, e que as partes são mais bem entendidas compreendendo-se as fun-
ções que desempenham no todo, o método funcionalista estuda a sociedade do ponto de 
vista da função de suas unidades, isto é, como um sistema organizado de atividades205. 

Diante desse procedimento analítico, cada elemento do trinômio da END pode tam-
bém ser visualizado como uma função da qual a defesa proativa do Pré-sal depende. Em 
síntese, tal procedimento visa à investigação dos requisitos necessários para a consecu-
ção da proatividade defensiva206. 

Isso posto, importa ainda identificar a influência da estrutura organizacional nas funções 
componentes que um sistema defensivo deve desempenhar para ser considerado proativo. 
Transparece assim a necessidade de se identificar a variável que intervém207 entre a variável 
“Estrutura de Comando” (X) e sua dependente, a “Defesa Proativa” (Y), visando à verifi-
cação da hipótese desta pesquisa, a qual figuraria entre tais funções componentes. 

 Dessa forma, para figurar na posição interveniente e possibilitar as análises decor-
rentes, cabe considerar novamente, em reforço ao trecho supracitado, que a END pau-
ta-se pela diretriz expressa de reorganização das FA sob a égide do trinômio “Monitora-
mento/Controle”, “Mobilidade”, e “Presença”.  Portanto, essa orientação desponta como 
opção a ser investigada, pois a variável intermediária poderia encontrar-se entre tais ele-
mentos. Teríamos assim as seguintes variáveis:

204.   BRASIL, 2013, p.2.

205.   MARCONI; LAKATOS, 2011 op. cit., p.94.

206.   Nesse sentido, a interposição de variáveis de maior concretude na cadeia causal viabilizará a 
verificação da necessidade de uma evolução organizacional na atual EttaMiD para maximizar a pro-
atividade defensiva, conforme hipótese proposta.

207.   Tal variável intermediária é denominada de interveniente (W): “que, numa sequência causal, 
se coloca entre a variável independente (X) e a dependente (Y), tendo como função ampliar, dimi-
nuir ou anular a influência de X sobre Y” (MARCONI; LAKATOS, 2011, p.211).
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X (variável independente) — “Estrutura de Comando”, com suas possíveis 
configurações;

W (variável interveniente) — Encontrando-se entre as três variáveis componen-
tes do “Trinômio da END”: “Monitoramento/controle” (MC), “Mobilidade” (M) e 
“Presença” (P); e

Y (variável dependente) — “Defesa Proativa do Pré-sal”, em seus vários graus, 
conforme definição operacional desenvolvida neste estudo. 

Nessa linha de raciocínio, os elementos do trinômio da END, individualmente ou 
em bloco, além de perfazerem a função de variável interveniente, poderiam correlacio-
nar-se às funções componentes da definição operacional208 de defesa proativa, tal qual 
explicitada anteriormente.

Portanto, para chegar a tal definição, cabe apreender melhor essa trama causal, ao 
representarmos esquematicamente o seguinte encadeamento de variáveis, sem ainda se 
especular sobre qual das componentes do trinômio da END corresponderia à variável 
interveniente.

 Estrutura de Comando
(X = variável independente)

Trinômio da END
(contendo W= variável interveniente)

 Defesa Proativa
(Y = variável independente)

Assim sendo, consoante esse esquema, foi feita a escolha das três funções que com-
poriam a definição operacional de defesa proativa, em atendimento ao primeiro objeti-
vo específico deste estudo. Porém, antes de nos aprofundarmos na escolha de indicado-
res e respectivos índices associados a cada uma dessas três funções componentes, faz-se 
necessário primeiramente especificá-las e especular sobre o seu inter-relacionamento, 
isso é, estabelecer uma lógica de relações entre os entes do trinômio do END. 

Nesse sentido, cabe realizar um esclarecimento conceitual prévio sobre cada uma 
das funções componentes que induziriam à proatividade defensiva, pois a vantagem da 
definição operacional, “englobando todo o conjunto de operações, é permitir que dife-
rentes cientistas reproduzam as experiências descritas e cotejem os resultados, reforçan-
do a comprovação da hipótese e de teorias ou rejeitando-as”209. Tal esclarecimento obe-
dece assim a uma sequência lógica de trabalho para a verificação da hipótese em estudo.

Começa-se pelo MC, primeiro elemento do trinômio, que na realidade é composto por 
dois conceitos correlatos, diretamente vinculados no texto da END. Para melhor entender-
mos esse conceito duplo, cumpre reproduzir o verbete que encontramos na doutrina para a 
expressão “controle”.

208.   MARCONI; LAKATOS, 2011, p.122-123

209.   Ibidem, p.123. 
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1. Caracteriza-se pelo acompanhamento efetivo das ações em curso, confrontando-
-se os resultados da execução com o que fora previsto no planejamento. Efetiva-se por 
meio de informações que permitam acompanhar o andamento de ordens emitidas e 
de ações em execução, auxiliando a reavaliar decisões e atualizando as informações 
disponíveis ao comandante sobre o ambiente operacional. Viabiliza o exame/estudo 
de situação continuado, com vistas a contornar óbices, desencadeando ações que cor-
rigem os rumos da operação de modo a garantir a consecução dos objetivos finais a 
despeito da atuação do inimigo. 2. Conjunto de procedimentos que assegura a identi-
ficação positiva de pessoal autorizado a ingressar nas diversas áreas e, também, a de-
tecção de não-autorizados ou intrusos em áreas controladas.210 

Contrastando-se as definições citadas com a expressão “monitoramento”, que dou-
trinariamente consiste numa “observação sistemática do espaço, de áreas de superfície 
do mar e subaquáticas, lugares, pessoas ou coisas por meios visuais, acústicos, eletrôni-
cos, fotográficos, entre outros”211, percebe-se uma diferença de significados. Ocorre ain-
da que a primeira acepção de “controle” contida no verbete anterior é mais completa, 
pois, além da realização da identificação positiva, compreende ainda o acompanhamen-
to efetivo das ações decorrentes em função dessa identificação. Por conseguinte, neste 
trabalho adotar-se-á a primeira acepção de “controle”.  

Por outro lado, via de regra não se concebe uma estrutura de comando sem a pre-
visão do respectivo controle, posto que este último elemento é o que permite o acompa-
nhamento das ordens emanadas, e se as ações decorrentes estão transcorrendo conforme 
o planejado. Por esse motivo, em termos militares, normalmente se utiliza a expres-
são “Comando e Controle” (C2)212 para representar um conceito doutrinário unificado:

É a ciência e arte que trata do funcionamento de uma cadeia de comando e envolve 
três componentes imprescindíveis e interdependentes:

a) a autoridade, legitimamente investida, na qual emanam as decisões  que ma-
terializam o exercício do comando e para qual fluem as informações necessá-
rias ao exercício do controle;

b) o processo decisório, baseado no arcabouço doutrinário, que permite a for-
mulação de ordens e estabelece o fluxo de informações necessário ao seu cum-
primento; e

c) a estrutura, que inclui pessoal, instalações, equipamentos e tecnologias neces-
sários ao exercício da atividade de comando e controle.213

210.   BRASIL, 2015a, p. 74.

211.   BRASIL, 2014a, p. A-16.

212.  A propósito, tal binômio dá nome a uma seção específica de Estado-Maior de um Comando 
Operacional, estrutura organizacional que será analisada numa seção subsequente.

213.   BRASIL, 2014b, p. 15.
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Note-se que os componentes “processo decisório” e “estrutura” do conceito doutri-
nário ora descrito estariam relacionados às duas acepções de “controle” anteriormente 
apresentadas, que implicitamente indicam a necessidade de uma “autoridade” legitimada 
para tal exercício. Assim sendo, o exercício do “controle” transcende o “monitoramen-
to” e impacta diretamente no desempenho do comando, que, no caso em estudo, repre-
senta a “autoridade” investida de poder para defender o Pré-sal. Em suma, o “monitora-
mento” seria uma condição necessária, mas não suficiente, para o exercício do “controle” 
de uma determinada área, sob responsabilidade de um comando estruturado para pro-
mover a sua defesa proativa. 

Por isso, doravante será adotada a simbologia MC para a componente “Monitora-
mento/Controle” do trinômio da END, mas sem se olvidar que não se pode falar de con-
trole sem que ele seja instrumentalizado numa estrutura de comando214.    

Feitas tais considerações conceituais preliminares sobre o elemento MC, cabe nes-
te ponto apresentar argumentos lógicos, consoante o procedimento geral deste estudo, 
o hipotético-dedutivo215. Tal forma de pensar nos ajuda a relacionar as variáveis compo-
nentes do trinômio por meio de conectivos, num percurso paralelo à especificação de 
cada uma delas. Em se tratando de argumentação lógico-dedutiva, empregaremos as-
sim conectivos lógicos para produzir enunciados compostos, cujo valor de verdade216 é 
determinado pelos valores de suas partes constituintes.

Dessa forma, retomando a análise do componente composto MC do trinômio da 
END, sabe-se que o seu primeiro elemento é condição necessária para o segundo, que 
por sua vez também é condição necessária ao exercício do Comando. Por isso, convém 
inicialmente representá-lo por um enunciado lógico composto do tipo “M e C”, cuja sim-
bologia seria: M.C. O conectivo expresso por um ponto representa uma conjunção, um 
conectivo lógico que significa que o enunciado só é verdadeiro se ambos os componen-
tes são verdadeiros217. Isso pode ser verificado a partir de uma “tabela de verdade” sim-
ples, onde M representa “Monitoramento” e C representa “Controle”218:

214.   Na Doutrina de Operações Conjuntas, a estrutura de C2 inclui, além do pessoal, equipamen-
tos e tecnologia, toda a infraestrutura, organização e componentes que coletam, processam, armaze-
nam, transmitem, apresentam e disseminam a informação (BRASIL, 2011c).

215.   No sétimo capítulo deste estudo, por meio do método comparativo, será também realizada uma 
abordagem indutiva, em reforço à comprovação da hipótese deste estudo. 

216.   Seriam basicamente dois valores possíveis, ou um enunciado é verdadeiro, ou é falso. Por isso 
os conectivos utilizados são ditos veritativo-funcionais (SALMON, 1993).

217.   SALMON, 1993, p.20.

218.   “A ideia básica subjacente na construção de tabelas de verdade é que existem certas maneiras 
de realizar enunciados compostos a partir de partes simples” (Ibidem, loc. cit.). 
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M   C M.C
V  V
V  F
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F  F

V
F
F
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Da tabela de verdade acima representada, deduz-se que a existência do elemento 
composto MC depende da presença concomitante de seus dois componentes, e por isso 
não se pode olvidar de seu duplo aspecto219. Em especial, cabe sublinhar que, como em 
qualquer argumento deduzido logicamente, a conclusão só é verdadeira se as premissas 
são verdadeiras. Em resumo, qualquer estrutura organizacional a ser concebida no Po-
lígono do Pré-sal somente proporcionará a sua defesa proativa se M e C estiverem pre-
sentes concomitantemente220. 

Feitas tais considerações sobre o primeiro elemento do trinômio da END, passa-
-se à análise da sua segunda função componente, que seria a “Mobilidade”. Recorrendo-
-se novamente ao glossário militar brasileiro, na acepção que mais se aplica ao nível es-
tratégico-operacional, esse elemento consiste na “Capacidade de uma força deslocar-se 
prontamente e a grandes distâncias, mantendo elevado nível de prontidão, ou seja, em 
condições de emprego imediato”221. Ao seu turno, a terceira componente funcional de 
uma defesa proativa seria a “Presença”, que, recorrendo-se novamente ao referido glos-
sário, nos fornece uma definição oportuna desse elemento: “Manter forças em uma área 
para demonstrar interesse e dar solução, e de elevar a capacidade de responder rapida-
mente a crises”222. Diante disso, da mesma forma que tivemos de analisar a interdepen-
dência dos elementos do conjugado MC, conforme vinculação textual da END, faz-se 
necessário neste momento analisar a relação dos dois últimos elementos do triplo im-
perativo, a “Mobilidade” e a “Presença”, adotando-se respectivamente a partir de agora 
a notação simplificada M e P.

Assim sendo, comparando-se os conceitos doutrinários desses dois últimos ele-
mentos do triplo imperativo da END, nota-se que, além de possuírem requisitos co-
muns, também existe uma relação de complementaridade entre eles. Ambos deman-
dam prontidão, ou seja, capacidade de pronta e tempestiva resposta, mas se pode cogitar 

219.   Cabe aqui reforçar a ideia de que o controle representa uma necessidade intrínseca ao exercí-
cio do Comando de uma organização militar que tenha atribuição de proteger o Pré-sal, ou de qual-
quer outro objetivo defensivo.

220.   Essa seria uma relação causal contingente, do tipo: “Se X ocorre, então ocorrerá Y somente se 
M está presente” (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 197).

221.   BRASIL, 2015a, p. 173. Registra-se que essa definição deriva da doutrina da MB (BRASIL, 
2015a, p. 173.

222.   Ibidem, p. 208. 

(1)
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em compensar a dificuldade de se exercer P de forma permanente por uma determi-
nada força em uma determinada área por uma elevada capacidade de M, e vice-versa. 

Em linhas gerais, a capacidade de deslocar-se rapidamente para uma determinada 
área com o intuito de agir no tempo oportuno poderia contrabalançar a exiguidade de 
meios disponíveis para exercer a presença nessa mesma área. Por outro lado, sistemas 
estacionários de defesa em áreas distantes como o Polígono do Pré-sal poderiam miti-
gar a necessidade de pronto deslocamento de meios, quer se esteja analisando o ambien-
te aeroespacial, a superfície marítima, ou a massa líquida submarina223. 

Assim sendo, analogamente à argumentação desenvolvida para o MC, que possui uma 
funcionalidade dual implícita, pode-se representar o binômio M&P por meio de um enun-
ciado composto do tipo “M ou P ”, cuja simbologia seria: M V P224. Note-se que o conectivo 
simbolizado pela cunha não denota exclusividade, numa acepção do tipo “um ou outro, mas 
não ambos”, como se nos deparássemos com um dilema. Na realidade o conectivo “V” repre-
senta uma disjunção inclusiva, e deve, portanto, ser entendida no sentido comum de “e/ou”. 

Para explicar tal conceito, esclarece-se que o referido conectivo lógico significa que 
o “enunciado composto é verdadeiro se um ou outro, ou ambos, os enunciados consti-
tuintes forem verdadeiros, e só é falso se ambos os componentes são falsos”225. Dessa for-
ma, dispõe-se a seguinte “tabela de verdade”:

M  P M v P
V  V
V  F
F  V
F  F

V
V
V
F

Diante do exposto, considerando-se a dupla composição do MC, e compreenden-
do-se a inter-relação do binômio M&P, pode-se representar simbolicamente um enun-
ciado lógico composto pelas três variáveis que conformariam a proatividade de um sis-
tema defensivo: MC. (M V P).  Esse enunciado nos informa que, além da necessidade 
de MC para haver defesa proativa, há também a necessidade de se dispor de M e/ou P 
de meios, ou seja, não obrigatoriamente ambos. 

Note-se que por enquanto não estamos trabalhando com níveis de defesa proati-
va, mas deduzindo um valor de verdade absoluto para tal variável dependente, relacio-
nando-se suas três variáveis componentes numa lógica binária. Em suma, propõe-se 
que a hipótese em estudo deveria passar por um teste preliminar, conforme os valores 
assumidos pela variável independente “Estrutura de Comando”.  Esse teste preliminar 

223.   Tais considerações também se aplicam à defesa cibernética, dado o caráter multidimensional 
da Guerra Naval contemporânea, e a sua atuação sobre o C2, elemento essencial da guerra moderna.

224.   SALMON, 1993, p.21.

225.   Ibidem, loc. cit.

(2)
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assinalará se a defesa proativa tem condições de ser estabelecida, ou não, conforme fo-
rem atribuídos os valores de verdade “verdadeiro” ou “falso” às variáveis interconecta-
das logicamente. Assim sendo, elaborando-se uma nova “tabela de verdade” com linhas 
suficientes para esgotar as possíveis combinações valores tipo “verdadeiro” e “falso” para 
as três variáveis componentes, tem-se, na forma tabular:

MC M P MVP MC. (MVP) Y
V V V V V V
V V F V V V
V F V V V V
V F F F F F
F V V V F F
F V F V F F
F F V V F F
F F F F F F

Traduzindo-se os resultados da tabela de verdade (3) para a conclusão de um argumen-
to lógico, deduz-se a seguinte “sub-hipótese”, em apoio a hipótese deste estudo: Uma estru-
tura de comando deve dispor de MC, e conjugar adequadamente a M e/ou a P de meios ad-
judicados226 na área a defender, para desenvolver um sistema proativo. Deduz-se ainda que 
não há como se prover defesa proativa se não há capacidade de MC, independentemente da 
forma como M e P227serão conjugados. Fazendo-se uma breve digressão, consoante a hipó-
tese em estudo, registra-se que não há como o Brasil prescindir do SisGAAz228, se quisermos 
implementar uma defesa proativa do Polígono do Pré-sal, conforme determina a END.  Em 
termos de raciocínio lógico, isto significa dizer que o enunciado composto MC. (M V P) é o 
equivalente material lógico do enunciado de Y, ou seja, a defesa proativa é verdadeira “se e 
somente se” tal enunciado é verdadeiro229, cuja notação reproduz-se a seguir: 

Y ≡ MC. (M V P) (4)

226.   Para efeitos de simplificação, neste ponto da argumentação não se distingue o ambiente opera-
cional, se acima d’água ou abaixo d’água, e, da mesma forma, os tipos de ameaças, estatais ou não. 

227.   Esse seria o modus tollens, ou “negação do consequente”, ou seja, “se p, então q, não-q, en-
tão não-p”. Se a proatividade é deduzível de MC. (M V P), mas tal enunciado composto é falso, por 
dedução lógica a proatividade é falsa. 

228.    Sistema dual, posto que tem aplicação de caráter civil e militar, citado na parte introdutória 
deste estudo, que se encontra em fase de desenvolvimento na MB para monitorar a Amazônia Azul, 
conforme APÊNDICE A — Roteiro de entrevista com o Capitão de Mar e Guerra (RM-1) Silva Roberto 
e APÊNDICE B — Roteiro de entrevista com o Capitão de Fragata (T) Malburg.

229.   SALMON, 1993, p.22.

(3)

Miolo completo.indb   123 26/09/2016   11:44:30



A  D E F E S A  D O  O U R O  N E G R O  D A  A M A Z Ô N I A  A Z U L

124

Cabe ainda neste ponto ressaltar que estaríamos na terceira etapa do método hipoté-
tico-dedutivo visualizado por Karl Popper230, pois a “sub-hipótese” auxiliar logicamente 
engendrada no parágrafo anterior é falseável, na medida em que estruturas de comando 
poderão ser especuladas e testadas para validá-la ou rejeitá-la. Aliás, corroborar a hipó-
tese seria o termo mais apropriado, segundo o referido autor.

Confirmar a hipótese é utópico, pois teríamos de acumular todos os casos positivos 
presentes, passados e futuros. Coisa impossível. No entanto, diremos que a não-des-
coberta de caso concreto negativo corroborará a hipótese, o que, afirma Popper, não 
excede o nível da provisoriedade: é válida, porquanto superou todos os testes, porém, 
não definitivamente confirmada, pois poderá surgir um fato novo que a invalide, 
como tem acontecido com muitas leis e teorias da história da ciência.231

Antes porém de proceder-se ao falseamento da hipótese deste estudo, via “sub-hi-
pótese”, cabem duas considerações finais, para encaminhar o próximo tópico. Em pri-
meiro lugar, a proatividade não é uma grandeza absoluta, mas sim relativa, podendo-se 
falar em níveis de defesa proativa, associados aos respectivos índices obtidos. Dessa for-
ma, o enunciado lógico desenvolvido nesta seção evidenciou que a falta de um dos ele-
mentos essenciais do trinômio da END pode indicar o “zero da régua” de proatividade. 
Contudo, tal enunciado dever ser encarado como um teste preliminar, pois não supre 
a necessidade de aprofundamento da questão para que sejam discriminados diferentes 
graus de defesa proativa.

Em segundo lugar, como não se pode afirmar que existem sistemas de defesa inde-
fectíveis, a proatividade é também uma grandeza que contempla, até certo ponto, um 
teor de subjetividade, que deve ser mitigada por critérios objetivos, consoante as análises 
da próxima seção. Além disso, importa especialmente para este estudo a percepção que 
um eventual desafiante de nossas riquezas no Pré-sal possa ter. O fato é que a dissuasão 
depende da severidade dos danos que nosso sistema defensivo possa infligir, mas tam-
bém da suposição que um eventual desafiante deve ter de que tais medidas serão efeti-
vamente tomadas, se formos ameaçados. Por isso, a consecução da proteção do Polígo-
no do Pré-sal não pode deixar de considerar a credibilidade internacional na prontidão 
de nosso sistema defensivo offshore, impondo barreiras de risco ao eventual agressor.   

Assim sendo, tais considerações nos induzem a dar mais um passo rumo à defini-
ção operacional da defesa proativa, a fim de selecionar os indicadores das suas funções 
componentes, consoante o triplo imperativo da END, e proceder à consequente for-
mação de índices, possibilitando assim testes e comparações subsequentes. Dentre os 

230.   As etapas anteriores seriam afetas ao problema e às conjecturas relacionadas à hipótese em es-
tudo (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 77).

231.   Ibidem, p.78.
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indicadores, importa especialmente, para demonstrar a relação entre a estrutura de co-
mando e o trinômio da END, o indicador relacionado à agilidade de decisão, conforme 
veremos mais adiante.

3 . 2  D e f i n i ç ã o  O p e ra c i o n a l  d e  D e fe s a  P ro at iva 

No primeiro capítulo, deduziu-se diretamente dos objetivos estratégicos da END 
uma tarefa intrínseca da MB, embora não prevista doutrinariamente como tarefa bási-
ca: a defesa proativa da Amazônia Azul. Tal proposição suscita a necessidade de se es-
tabelecer uma definição operacional do conceito de defesa proativa de objetivos maríti-
mos, que não por acaso se insere no objeto deste estudo, posto que é uma determinação 
expressa da END. No presente capítulo metodológico, sob a égide do trinômio orienta-
dor da END, consoante o método de procedimento funcionalista, foram inferidos ana-
liticamente três funções inerentes ao conceito de defesa proativa.  

Dessa forma, o próximo passo a ser dado consiste em estudar os atributos dessas 
funções que são observáveis, e que, dessa forma, permitem apreendê-las. Tal procedi-
mento possibilitará a formação de índices para a agregação de valores atribuídos aos in-
dicadores vislumbrados, e dessa forma integralizar as etapas precedentes. Por conse-
guinte, seria possível realizar testes em relação às possíveis “Estruturas de Comando”, 
variável independente visualizada neste estudo232, que impactariam a “Defesa Proativa 
do Pré-sal”, nossa variável dependente. 

3 . 2 . 1  I n d i c a d o re s  p a ra  a  D e fe s a  P ro at iva  d o  Po l ígo n o  d o  P ré - s a l

Para proceder-se à escolha dos indicadores das dimensões visualizadas, um enten-
dimento prévio é necessário. Ressalta-se neste ponto que o trinômio da END não repre-
senta uma trindade, como se os seus três elementos derivassem da mesma essência. Em 
realidade, seus componentes também não se correlacionam de forma isonômica entre 
si, nem lhes podem ser atribuídos pesos e critérios iguais de mensuração, como se sim-
bolicamente conformassem as bases de um triângulo equilátero. 

Tal entendimento fica facilitado pela própria apreciação do enunciado composto elabo-
rado na seção anterior, que associa binariamente tais elementos com conectivos lógicos de 
funcionalidades distintas. Tal característica revela que as três funções da defesa proativa apre-
sentam diferentes inter-relações e contribuições para a resultante sinérgica final. 

Diante do exposto, torna-se conveniente transpor neste momento o enunciado ló-
gico composto formulado em MC. (M V P) para a linguagem matemática, por meio 
de uma equação contendo operações simples de soma e multiplicação. No primeiro 
membro dessa equação constaria a variável dependente “Defesa Proativa”, representada 
pela incógnita y, e no segundo membro constariam os elementos do trinômio da END 

232.   MARCONI; LAKATOS, 2011, p.124-125.
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inter-relacionados de forma aritmética. Assim sendo, no segundo membro constaria o 
produto do primeiro elemento composto, a incógnita mc233, pela soma do binômio sub-
sequente, cujas parcelas corresponderiam a m e p. Tal representação correlacionaria as-
sim a variável “Defesa Proativa” ao referido trinômio pela seguinte fórmula:

y = f (mc, m, p) = mc x (m + p) (5)

Desse modo, tal equação produziria resultados numéricos que corresponderiam 
a um índice de proatividade, que variariam numa faixa de um valor nulo até o unitá-
rio, o que permitiria aferir a contribuição de diferentes estruturas de comando visuali-
zadas como variável independente, agindo de alguma forma sobre o segundo membro 
da equação. Em suma, a atuação da variável independente impactaria os valores de pelo 
menos uma das variáveis componentes mc, m e p, proporcionado assim a um resulta-
do final diferenciado para y. 

Note-se que a equação (5) guarda coerência com o modelo lógico anterior, na me-
dida em que se não temos monitoramento, e muito menos uma estrutura de C2 adequa-
da à defesa do Pré-sal, seria atribuído um valor nulo à sua defesa proativa234. Por outro 
lado, observa-se que o elemento MC é um fator multiplicador de força, já que o valor que 
lhe for associado potencializa diretamente o que for atribuído a M e P. 

Por oportuno, apresenta-se a seguinte visualização geral de variáveis, indicadores e 
respectivos índices a serem empregados neste capítulo, para permitir um primeiro pa-
norama dos elementos que comporão o índice de proatividade elaborado neste estudo.

233.   Passaremos a adotar letras minúsculas para as variáveis desta pesquisa, além dos respectivos 
indicadores, para melhor representá-las em fórmulas matemáticas, mantendo-as grafadas em negri-
to e itálico. 

234.   Se temos o valor nulo para MC, independentemente da quantidade de meios disponibilizados 
para a ação defensiva propriamente dita, que seriam representados em M e P, o resultado final de y 
também seria nulo.
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TABELA 1

Apresentação das variáveis, indicadores e índices da Defesa Proativa.

VARIÁVEIS INDICADORES ÍNDICES

DEFESA PROATIVA (Y) cs x d x (m1 x m2 + p1 e p2) %

TRINÔMIO DA END 
(MC, M e P) 

cs * 0 a 100 (%)

d * alto, médio e baixo.

m1 e m2  ** 0 a 100 (%)

p1 e p2 *** 0 a 100 (%)

ESTRUTURA DE 
COMANDO (X)

v e i **** superior e inferior

Notas da tabela:
* Indicadores cs e d correspondem respectivamente à “consciência situacional” e à “agilidade 
decisória”. 
** Indicadores m1 e m2 correspondem respectivamente à “capacidade móvel” e “prontidão móvel”.
*** Indicadores p1 e p2 correspondem respectivamente ao “posicionamento” e “permanência”.
**** Parâmetros v e i correspondem respectivamente à “versatilidade organizacional” e ‘interope-
rabilidade organizacional”, associadas à agilidade decisória d, que corresponde à W, variável in-
terveniente influenciada pela estrutura de comando.

Por ora importa compreender que, conforme as características da estrutura de co-
mando ativada, para a mesma quantidade de meios adjudicados, rapidamente mobili-
záveis ou posicionados na área a defender, pode-se obter um resultado numérico supe-
rior, que denote maior proatividade. Ademais, ressalta-se na equação (5), conforme será 
debatido mais adiante, que a representação da associação de M e P por uma operação 
aritmética básica de adição tem como objetivo apenas de simplificar nossa análise. A in-
tegração da mobilidade e presença de meios pela otimização da estrutura organizacio-
nal pode produzir um efeito sinérgico, cujo resultado prático poderia superar a simples 
soma das parcelas M e P. 

Além disso, mais um aspecto deve ser considerado na escolha de indicadores para 
as variáveis na fórmula anteriormente apresentada. Observa-se que: “É preciso levar em 
conta que os indicadores de uma mesma noção ou dimensão podem variar de acordo 
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com o meio (a realidade) em que são empregados”235. Tal citação torna-se particular-
mente relevante nesta pesquisa, que versa sobre defesa proativa de objetivos marítimos, 
estáticos como as estruturas estratégicas terrestres236. Nesse sentido, as plataformas ma-
rítimas estão dispostas numa fronteira superficial formada entre a massa líquida sub-
jacente, de maior densidade237, e o espaço aéreo que lhe é sobrejacente, menos denso. 

 À guisa de exemplo ilustrativo, se escolhermos a velocidade como indicador para 
a variável M, tal parâmetro deve ser relativizado para se comparar deslocamentos aé-
reos, na superfície, e submarinos238. Ao seu turno, o conjugado MC, devido às dificul-
dades tecnológicas concernentes à detecção e comunicação, em especial no ambiente 
submarino, apresenta níveis de necessidades, possibilidades, e, consequentemente, in-
tensidades diferentes. 

Tal distinção é particularmente relevante quando se cogita em um sistema defensi-
vo eficiente, que, portanto, atue indistintamente acima e/ou abaixo d’água239. 

Dessa forma, um CAM restrito ao Polígono do Pré-sal, estabelecido em prol da de-
fesa proativa de plataformas petrolíferas, poderia contemplar parâmetros diferenciados 
em cada ambiente operacional analisado, tais como velocidades, raio de ação, perma-
nência, etc. Conclui-se assim que, para a análise da estrutura organizacional dedicada à 
defesa do Pré-sal, o processo de escolha dos indicadores de cada uma das variáveis an-
teriormente selecionadas deve contornar aspectos específicos de ambientes tecnologi-
camente diferenciados.

Assim sendo, como primeira aproximação para a análise da influência das estrutu-
ras de comando sobre o índice de proatividade do sistema defensivo, serão escolhidos 
indicadores espaciais comuns aos ambientes operacionais considerados neste estudo: o 
aeroespacial, o submarino e a superfície. Dessa forma, adotar-se-ia, de forma simplifi-
cada, o índice de um terço associado a um determinado indicador para a capacidade de 
atuação contra ameaças em cada ambiente, totalizando 100% quando os três ambientes 
forem contemplados. Nessa linha de raciocínio, foi elaborada a TAB. 2, a seguir apre-
sentada, que contempla três níveis para cada indicador na primeira coluna, e respecti-
vos índices na coluna subsequente:240

235.   MARCONI; LAKATOS, 2011, p.124-125.

236.   Inovação produtiva propiciada pelo desenvolvimento tecnológico offshore ocorrido na segun-
da metade do século XX.

237.   Existem estruturas submersas instaladas nas proximidades das cabeças de poço, nos fundos 
marinhos, como as  bombas multifásicas, que também merecem a devida atenção defensiva.

238.   Esses deslocamentos dependeriam de tecnologias distintas, como a propulsão a turbina, die-
sel-elétrica e a nuclear. 

239.   Não podemos deixar de considerar a defesa cibernética, nova dimensão da guerra, além do es-
paço exterior, mas a análise ora apresentada é extensiva a essas dimensões, cabendo apenas um ajus-
te nos índices de forma a atingir o valor máximo de 100 % de proatividade defensiva quando todas 
as dimensões visualizadas forem contempladas. 

240.   Se para uma determinada variável, por exemplo, a mobilidade, num sistema defensivo não se 
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TABELA 2

Gradação geral de indicadores por ambiente operacional de Defesa Proativa

 GRADAÇÃO GERAL DE INDICADORES ÍNDICES (%)

BAIXO (capacidade de ação em um ambiente) 1/3

MÉDIO (capacidade de ação em dois ambientes) 2/3

ALTO (capacidade de ação nos três ambientes) 100,00

Por fim, não é demais lembrar que “[...] a relação entre cada indicador e o conceito 
fundamental em pauta é em termos de probabilidade e não de certeza (determinação)”241. 
Deve-se assim antever uma solução otimizada entre a quantidade de indicadores, para 
propiciar resultados mais consistentes e elucidativos, e a simplicidade da análise. Portan-
to, serão gerados dois indicadores por variável componente do trinômio, sendo que pelo 
um deles observará a lógica espacial exposta na TAB. 2, para mensuração da capacidade 
de atuação sobre ameaças provenientes dos três ambientes operacionais acima descritos. 

Compreendidas tais especificidades metodológicas, retoma-se a elaboração de in-
dicadores para cada um dos componentes do trinômio. Por ser mais conveniente para 
o raciocínio empregado nessa pesquisa, será iniciada a análise pela variável componen-
te P, de forma a terminar pelo conjugado MC. Tal sequenciamento se deve ao fato de 
que esta última dimensão ou variável tem relação mais previsível com a variável inde-
pendente, a “Estrutura de Comando”, e por tal motivo MC será investigado por último. 

Prosseguindo assim na análise, não é difícil vislumbrar que a variável P é essencial 
para prover uma agilidade de resposta ante qualquer aproximação ameaçadora de ter-
ceiros em relação às UEP, em que pese poder ser conjugada com a variável M, como foi 
proposto na “sub-hipótese” apresentada anteriormente. 

É importante também ressaltar que, para efeitos deste estudo, se um meio não tem 
condições de neutralizar qualquer ameaça, por restrição de seu poder de fogo242, não se-

tem capacidade de atuar em nenhum ambiente, dizemos que o indicador seria nulo para tal variável. 
Note-se que os ambientes não foram hierarquizados, nem priorizados em termos de importância, pos-
to que tais considerações seguirão posteriormente, devendo ser hierarquizadas pela estrutura de coman-
do estabelecida.

241.   MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 124.

242.   Cabe sublinhar neste parágrafo que não nos referimos à autodefesa, mas sim à defesa das UEP, 
o que pode representar uma necessidade de defesa de área, e não de ponto. Assim sendo, um meio 
só pode ser considerado exercendo a função de presença se dispuser desse tipo de armamento, o 
que depende do alcance de seu sistema de armas e do posicionamento assumido em relação ao ob-
jetivo a defender.
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ria considerado na variável P, mas poderia contribuir para o monitoramento e conse-
quente para a variável MC. Outro aspecto importante é que a prontidão requerida pela 
variável P deve compreender também o ambiente abaixo d’água, muitas vezes negligen-
ciado, como foi evidenciado na análise de CAM no capítulo um. Por tal motivo, o índi-
ce máximo unitário só poderia ser atingido em P se houver capacidade de defesa sub-
marina, conforme a TAB. 1 anteriormente apresentada. 

Cabe aqui uma pausa no raciocínio para outra digressão oportuna. Apesar de não estar-
mos mais na época da bipolaridade explícita EUA versus União Soviética, quando a ameaça 
submarina estava mais evidenciada, no tempo presente as crises político-estratégicas vicejam 
e “as guerras” iniciam-se antes da ação militar propriamente dita. O contencioso prescinde, 
portanto, de qualquer declaração formal, transparecendo inicialmente nas esferas econômi-
ca, energética e científico-tecnológica. Dessa forma, a livre movimentação de submarinos re-
presenta um poder que merece uma oposição que atue como uma barreira de risco, fator que 
denotaria uma visão estratégica dissuasória, conforme os ditames da END.

Assim, visualizando-se uma defesa proativa que deverá ser permanente, serão ado-
tados dois indicadores para P: o Posicionamento (p1) e a Permanência (p2), que devem 
ser multiplicados entre si para produzir o índice agregado dessa variável. 

Cabe lembrar que P, assim como ocorrerá nas demais variáveis, poderia excursio-
nar do valor nulo ao unitário, quando P1 e P2 apresentarem, respectivamente, cobertu-
ra integral e permanente nos três ambientes operacionais descritos anteriormente. Ade-
mais, ao proceder-se a análise de P1, observa-se que ele é um indicador intuitivo, pois 
há necessidade de contar com meios defensivos, e estar na área a defender para ser pro-
ativo, de forma que, na pior das possibilidades, sejamos capazes de neutralizar um ata-
que já iniciado por um eventual agressor. 

Não se distingue, nesta fase da pesquisa, se o posicionamento se refere a sistemas fixos 
de defesa ou deriva do deslocamento prévio de meios para a área a defender. O importante é 
a regra de formação de índices acima descrita com três níveis de gradação, na qual o índice 
final alcançado refletiria a capacidade de atuação geral nos ambientes operacionais que com-
põem a defesa marítima.  Portanto, no nível mais baixo, o sistema defensivo só teria a capaci-
dade de atuar em um ambiente operacional, no nível intermediário em dois ambientes, e no 
nível superior em todos os três previamente visualizados. Registra-se assim o seguinte enta-
bulamento para p1, semelhante ao que foi anteriormente apresentado na TAB. 2:

TABELA 3
Gradação de Posicionamento da componente “Presença” da Defesa Proativa

INDICADOR p1 DE PRESENÇA ÍNDICES (%)

BAIXO (presença em um ambiente) 1/3

MÉDIO (presença em dois ambientes) 2/3

ALTO (presença nos três ambientes) 100,00
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Por sua vez, a permanência, convertida neste estudo em indicador p2 de presen-
ça, tal qual definida na DBM, e reproduzida no Glossários da Forças Armadas, consiste 
na capacidade de “operar, continuamente e por longos períodos, em áreas distantes de 
grandes dimensões”243. Note-se que o conceito doutrinário de permanência não é abso-
luto. Por exemplo, é fato notório que uma força naval apresenta maior permanência em 
comparação aos meios aéreos244. Contudo, tal permanência não é infinita, e está restrita 
à fadiga de material e pessoal, além de depender de apoio logístico móvel, no qual desta-
cam-se meios fornecedores de gêneros alimentícios e combustíveis. Em síntese, um dos 
principais aspectos do problema defensivo analisado nesta pesquisa consiste no fato de 
que a atividade extrativa petrolífera é realizada de forma ininterrupta, e, portanto, deve-
-se ter como meta a obtenção de um valor de p2 integral, ou seja, de 100%. 

Um outro fato agrava ainda mais a situação e o equacionamento de tal problema: o 
afastamento crescente da costa e a quantidade de plataformas offshore245 a defender im-
plica em guarnecimentos simultâneos e distanciados entre si. Tal fato por si só deman-
da uma grande quantidade de meios operativos. A título de exemplo ilustrativo, ocorreu 
em 2008 um exercício de defesa de uma única plataforma petrolífera fictícia, no litoral 
do Espírito Santo, durante a Operação Atlântico I. Estavam envolvidos cinco navios-es-
coltas para perfazer uma cobertura completa em torno da referida unidade contra uma 
ameaça que consistia em Navios-Patrulha dotados de mísseis, e as dificuldades defen-
sivas ficaram patentes246. Pode-se imaginar, a partir daquele exercício, o desafio ainda 
maior de se defender um grande campo petrolífero, como a Bacia de Campos247. 

Cabe ressaltar que o planejamento de substituições tempestivas de meios na área a 
defender, quer sejam navais ou aéreos, são uma alternativa para maximizar p1. Contudo, 
tal procedimento implica num grande esforço dos setores de material, logístico, pessoal 
e de adestramento das FA, e depende de recursos nem sempre disponibilizados devido 
às frequentes restrições e contingenciamentos dos orçamentos militares.  

Conhecidas assim a conceituação dos dois indicadores componentes de P adotados 
neste estudo, temos condições de apreender quantitativamente a variável “presença”, cujo 
índice pode ser obtido pela multiplicação de p1 por p2. Tal operação matemática forne-
ceria um valor entre 0 e 1 proporcional ao período em que há meios posicionados para a 
proteção do Polígono do Pré-sal e à capacidade de defesa no três ambientes operacionais. 

243.   Brasil, 2015a, p. 204.

244.   É importante ressaltar que as aeronaves embarcadas em Navios-aeródromos e demais navios 
buscam otimizar a permanência do Poder Naval e a mobilidade da arma aérea, que quando embar-
cada é classificada como meio aeronaval.

245.   Considerando-se somente as Bacias de Campos e de Santos, são dezenas de unidades a defen-
der para garantir a produção de centenas de poços. 

246.   JUDICE, 2010. 

247.   A Bacia de Campos foi o palco de um segundo exercício, de maior escopo, realizado na 
Operação Atlântico II (Ibidem). 
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Para exemplificar com números, se só temos capacidade de defesa no ambiente aci-
ma d’água, que corresponde a 2/3 de p1, e meios posicionados para agir em 80% do pe-
ríodo considerado248, o que implica em p2 de 0.8, teríamos um índice de P de 0.533, ou 
seja, um pouco mais da metade do valor máximo unitário de y, o índice de proatividade. 

Cabe ressaltar que, para a averiguação da hipótese deste estudo, que sugere haver 
necessidade de evolução da atual estrutura de comando dedicada à defesa do Pré-sal, o 
valor numérico final do índice y de proatividade defensiva é menos relevante do que in-
vestigar qual estrutura organizacional o maximiza. Por isso, por ora não faremos maiores 
averiguações numéricas, ressaltando que o Estado-Maior do comando instituído para a 
defesa de plataformas petrolíferas offshore poderá aprofundar-se na expressão do índice 
proatividade ora proposto, e complementar o atual estudo. 

Dessa forma, continuando nossa análise, pode-se fazer a seguinte pergunta neste 
ponto: Como compensar a impossibilidade de prover a proteção das plataformas marí-
timas nos 20% de tempo restantes, quando não se dispõe de recursos e meios para reali-
zar uma cobertura integral inerente à defesa proativa? A resposta passa pela variável M, 
que representa a capacidade de chegar com prontidão à área a defender de forma a su-
prir uma eventual ausência de meios na área. 

Tal função defensiva, além de reforçar e poder combinar-se com P, é especialmente 
importante na lacuna temporal em que a defesa não está guarnecida localmente e, por 
isso, ressalta-se nesse estudo a notação conjugada M&P. Assim sendo, teríamos dois in-
dicadores para M, sendo o primeiro m1, que indicaria a “capacidade móvel” de atuar nos 
três ambientes operacionais, conforme a TAB. 4, a seguir apresentada, que segue a lógi-
ca geral dos indicadores por ambiente operacional: 

TABELA 4
Gradação de Capacidade Móvel da componente “Mobilidade” da Defesa Proativa

INDICADOR m1 DE MOBILIDADE ÍNDICES

BAIXO (mobilidade em um ambiente) 1/3

MÉDIO (mobilidade em dois ambientes) 2/3

ALTO (mobilidade em três ambientes) 100,00

  

O segundo indicador de M seria m2, denominado “prontidão móvel”, relaciona-
do ao intervalo de tempo em que há capacidade de rápida movimentação para a área a 

248.   Nunca é demais enfatizar que o texto da END e a importância da proteção do Pré-sal para a 
matriz energética nacional nos induz a uma necessidade de defesa permanente, ou seja, em perío-
do integral. 
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defender, que pode também contar, tal qual p2, com a substituição de meios no períme-
tro defensivo. Nesse sentido, m2 foi concebido como um indicador temporal comple-
mentar a p2, assumindo assim o valor máximo de 1-p2, que representaria o período para 
integralização da cobertura defensiva, no hiato em que não haveria P. Logo, quando m2 

atinge seu valor máximo, a soma de M e P poderiam atingir cem por cento, desde que a 
mobilidade e a presença atuassem complementarmente nos ambientes operacionais ma-
rítimos249, como se depreende da fórmula a seguir:

M + P = m1 x m2 + p1 x p2 = m1 (1- p2) + p1 x p2 = 1 x (1- p2) + 1 x p2 = 1 – p2+p2 = 1 

Note-se que a situação anterior representaria a capacidade de proteção permanen-
te, e isso significaria que não haveria período em que um eventual agressor agiria sem 
que o sistema de defesa tivesse condições de se contrapor a ele. Por outro lado, o inter-
valo de tempo de reação efetiva das unidades defensivas móveis250 poderia gerar uma 
lacuna, mas tal vazio poderia ser mitigado por um alarme antecipado propiciado pela 
função MC. 

Assim sendo, essa última função será a próxima a ser analisada, e poderia promover 
assim um acionamento prévio de meios para suprir tal hiato defensivo. 

Vale assinalar ainda que, se um meio defensivo, após deslocar-se, desempenhando 
a função mobilidade, mantiver-se na área a defender por um período superior a 1-p2, já 
pode ser considerado na função P, de forma que o conjugado M&P não ultrapassa o va-
lor máximo unitário. Nesse sentido, cabe observar que o que diferencia se um meio ou 
sistema de armas perfaz a função de mobilidade M ou P é se o seu posicionamento ini-
cial dá condições de ação imediata em proveito da proteção do Pré-sal, ou se necessita 
de um deslocamento prévio para tal. 

Assim sendo, se o tempo e as distâncias envolvidas demandam uma capacidade mó-
vel para colocar um meio em condições de neutralizar uma ameaça, ele exerceria a fun-
ção de M. Exemplificando, uma aeronave lançada de terra, deslocando-se rapidamente 
para o Polígono do Pré-sal, desempenhariam tal função. Por outro lado, um helicópte-
ro orgânico de um navio de superfície251, embora também desenvolva grandes velocida-
des em relação aos meios de superfície, depende de um posicionamento prévio do na-

249.   Condição em que a soma de m1 e p1 conjugados nos três ambientes integralizaria cem por cen-
to, atingindo assim o índice final máximo unitário. 

250.   Em termos de defesa aeroespacial, o tempo de reação corresponde ao intervalo desde a detec-
ção de alvo aéreo inimigo até o seu engajamento por uma arma designada. Ele resulta em um valor 
estimável para cada sistema de defesa (aérea ou antiaérea) e corresponde à soma dos tempos: de in-
terceptação, de combate e morto. Transporemos neste estudo, sem reservas, tal conceito para a de-
fesa acima e abaixo d’água.

251.   Aeronaves de asa rotativa, os helicópteros, geralmente têm a autonomia de apenas algumas ho-
ras de voo, e dessa forma, necessitam de reabastecimento nos navios mãe com maior frequência do 
que as aeronaves de asa fixa nas bases em terra.
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vio que lhe apoia logisticamente para atuar na defesa do distante Pré-sal. Portanto, tal 
aeronave orgânica deve ser considerada na função P, se o navio no qual se baseia já foi 
previamente posicionado. Dando mais um exemplo atual, um sistema de lançamento 
mísseis balísticos antinavio, como o DF-21D chinês252, lançado de terra contra um alvo 
designado, e portanto dentro do seu alcance, também desempenharia a função P, e com 
grande poder dissuasório. 

É importante neste ponto demonstrar, diante da análise da formulação anterior, que 
não há necessidade de sincronismo ou sequenciamento dos indicadores temporais do 
conjugado M&P nos três ambientes de defesa proativa: aeroespacial, superfície e sub-
marino. Deduz-se ainda que tais indicadores poderiam iniciar em instantes defasados 
nos três ambientes operacionais, sem necessariamente implicar em prejuízo para o ín-
dice geral de proatividade obtido. Por outro lado, o fator de cobertura total, diretamen-
te influenciado pelos indicadores temporais complementares m2 e p2, corresponderia 
ao período em que o esforço operacional estaria sendo exercido para a defesa do Pré-
-sal em cada ambiente. Dessa forma, os intervalos de tempo de exercício de mobilida-
de e de presença de meios não têm necessariamente a mesma duração na defesa acima 
ou abaixo d’água.

 Nesse sentido, podem ocorrer diversas situações e guarnecimentos diferenciados 
de M&P nos três ambientes supracitados. Por exemplo, ao se posicionar um submarino 
nuclear para negar a presença naval numa determinada área253, desempenha-se a fun-
ção componente P da defesa proativa de superfície254. Em paralelo, ou de forma defasada 
no tempo, poderia haver o acionamento de aeronaves de patrulha marítima dotadas de 
mísseis antinavio255 no desempenho da função M, para se contrapor à mesma presença 
naval ameaçadora. Outra possibilidade: o ambiente acima d’água poderia ser guarneci-
do defensivamente pela M e P de meios, e a defesa submarina poderia estar desguarne-
cida, e vice-versa, dependendo de considerações tomadas pela cadeia de comando esta-
belecida e respectiva priorização de ameaças256.  

Uma vez apresentados os indicadores e respectivos índices que comporão o conju-
gado M&P do trinômio da END, avalia-se como oportuno começar a discutir o segun-
do objetivo especifico deste estudo, relacionado aos requisitos estratégico-operacionais 

252.   Disponível em< http://thediplomat.com/2013/10/lifting-the-veil-on-chinas-carrier-killer/>. 
Acesso em: 02 jun. 2015. 

253.   Essa foi uma das formas de negação do uso do mar discutidas no capítulo um, com base no 
constructo de atributos do mar idealizado por Till (2013).

254.  Também poderia desempenhar a função defensiva submarina, como veremos no próxi-
mo capítulo.

255.   Tal realidade está para se consumar com a aquisição prevista pela FAB de mísseis Harpoon. 
Disponível em: <http://www.cavok.com.br/blog/fab-equipara-aeronaves-p-3am-com-missil-anti-
navio/>. Acesso em: 02 jun. 2015.

256.   Esse exemplo de guarnecimento propiciaria um índice de proatividade menor que cem por cen-
to, mas admitido de forma consciente pela estrutura de comando estabelecida.
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visualizados para o exercício de uma defesa proativa. Tal análise, em complemento à es-
peculação sobre os demais indicadores do componente MC, último elemento do trinô-
mio da END a ser investigado, nos permite explicar como a estrutura organizacional 
concebida influencia a defesa proativa do Polígono do Pré-sal, rumo à averiguação da 
hipótese deste estudo.

3 . 2 . 2  Re q u i s it o s  E st rat ég i c o - O p e ra c i o n a i s  d a 
D e fe s a  P ro at iva :  “C o nt ro l e ”  e  “ P ro t e ç ã o”

Cabe neste ponto uma discussão preliminar sobre a relação entre o conjugado MC e 
o binômio M&P, que conformariam uma defesa proativa, o que suscitará o exame de no-
vos conceitos doutrinários, num procedimento comparativo. Como já apontado no ca-
pítulo inicial, a defesa de plataformas petrolíferas deixou de ser considerada como uma 
operação de Guerra Naval específica na última revisão da DBM, publicada no início de 
2014. Não obstante tal hiato, pode-se analisar a operação de “Defesa do Tráfego Maríti-
mo”, que está prevista na DBM, para traçar uma analogia de interesse para este estudo. 
Nessa linha de raciocínio, tal operação defensiva compreenderia o “Controle Naval do 
Tráfego Marítimo” e a “Proteção do Tráfego Marítimo”257. É interessante ressaltar que, 
doutrinariamente, somente as medidas de controle, basicamente o acompanhamento 
do referido tráfego, são implementadas em tempos de paz, mas não as de proteção258. 

Em contraste, considerando que a defesa de plataformas petrolíferas deve ser pro-
ativa, como determina a END, e não somente reativa, podemos depreender por analo-
gia a necessidade de conceber duas componentes básicas para tal defesa: o “Controle” 
e a “Proteção”.

Recorda-se que para o desenvolvimento doutrinário da defesa proativa das plata-
formas petrolíferas marítimas, conforme determinado na END, foi identificada a neces-
sidade de se definir operacionalmente tal defesa, o que compreende o estabelecimento 
de suas funções componentes. Tal análise, iniciada na seção anterior, pode ser comple-
mentada pelo estabelecimento de requisitos estratégico-operacionais que auxiliam a vi-
sualização da influência da estrutura organizacional na proatividade defensiva, e conse-
quentemente a verificação da hipótese em estudo. Do parágrafo anterior, sugere-se que 
as componentes “Controle” e a “Proteção” perfaçam tais requisitos.

257.   BRASIL, 2014a, p. 3-13. A Proteção do Tráfego Marítimo compreende a adoção de medidas de-
fensivas e ofensivas, cujo efeito desejado é o impedimento ou a dissuasão da ação do inimigo con-
tra os navios de interesse. 

258.   Conforme análises anteriores, recordando-se do terceiro objetivo estratégico da END, que de-
termina a prontidão para responder a qualquer ameaça às vias marítimas de comércio, entende-se 
que na realidade essa defesa seria reativa, ou seja, que aguarda a configuração de uma ameaça para 
tomar providências. Por isso, consoante as diretrizes da END, tal defesa não exigiria medidas de pro-
teção antecipadas.
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Assim sendo, para reforçar a definição operacional da defesa proativa de platafor-
mas petrolíferas, considerou-se útil realizar uma analogia em relação à operação de de-
fesa do tráfego marítimo. Desse modo, tal defesa dependeria do atendimento simultâneo 
dos dois requisitos interdependentes que a constituem, e que possibilitam a tomada da 
iniciativa das ações com vistas a antecipar-se a uma ação adversa, quer seja provenien-
te de um ator estatal, não convencional ou criminoso. Num raciocínio análogo ao que 
foi desenvolvido para o desenvolvimento do índice de proatividade, vale notar que tal 
interdependência também pode ser representada, em linguagem matemática, por uma 
multiplicação entre tais elementos, pois se um componente assume valor nulo, o resul-
tado sinérgico é nulo. 

Conforme já visto, a DBM realça o adequado emprego do trinômio MC, M e P na 
defesa da Amazônia Azul, triplo imperativo que deve orientar a reorganização das For-
ças Armadas, segundo a END. Recorda-se ainda que, para se tomar a iniciativa das 
ações, ou se dispõe de forças prontas na área a defender ou, alternativamente, de capa-
cidade para empreender um rápido deslocamento de meios e atuar tempestivamente na 
defesa de plataformas offshore259. Logo, a função “Proteção” das plataformas petrolífe-
ras da Amazônia Azul poderia ser associada diretamente ao conjugado M&P, sobre a 
qual discorreu-se na seção anterior.

Em realidade, tal binômio, em proveito da “Proteção” do Polígono do Pré-sal, re-
presenta um somatório das funções componentes da defesa proativa nos três ambien-
tes operacionais, conforme a seguinte expressão  (Ma +Pa), onde o índice a do soma-
tório assumiria valores de 1 a 3 que corresponderiam aos três ambientes operacionais: 
o submarino, a superfície e o aeroespacial. Dessa forma, depreende-se que os indicado-
res temporais das variáveis M e P não apresentam necessariamente um sincronismo nos 
três ambientes analisados. Tal constatação nos leva a refletir sobre a importância do re-
quisito “Controle” da defesa proativa, e respectivos indicadores, que serão analisados 
com mais detalhes na próxima seção.

Feitas tais considerações, passa-se assim ao último elemento integrante do trinômio 
da END, o conjugado MC, no qual os conceitos de monitoramento e controle se interpe-
netram. Tomando-se por empréstimo novamente o exemplo do helicóptero naval citado 
anteriormente, nota-se que tal meio, ao ser lançado de um navio para realizar um escla-
recimento em determinada área, estaria perfazendo a função MC. Isso se explica, pois tal 
meio contribuiria com seus sensores tanto para o monitoramento, quanto para a identi-
ficação positiva de contatos, no exercício do controle por parte de um comando. Nesse 
sentido, o elemento “Monitoramento/Controle”, que em realidade representa um segun-
do conjugado, ao aglutinar componentes interdependentes, denominados neste estudo 
pela sigla MC, pressupõe implicitamente a necessidade de um componente de comando. 

Cabe assim rever a fórmula y = MC x (M +P), da qual derivam algumas conclusões. 
Primeiramente, deduz-se que, ou se dispõe de sensoriamento adequado para prover o 

259.   Desde que o monitoramento esteja sendo exercido.
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monitoramento em toda a região marítima de interesse, representada, no caso em estu-
do, pelo Polígono do Pré-sal, ou não se pode falar em defesa proativa, pelo menos nas 
regiões de “sombra”. Ressalta-se que poderiam até existir meios para desempenhar a M 
e P na área a defender, e assim realizar uma ação defensiva, em atendimento ao requi-
sito de “Proteção”. Contudo, tal ação provavelmente apresentaria um indesejável retar-
do em relação às necessidades estratégicas e operacionais apontadas neste estudo.  Em 
outras palavras, chega-se mais uma vez à conclusão de que sem o requisito estratégico-
-operacional de “Controle” não se pode falar em defesa proativa, ainda que previsto o 
requisito de “Proteção”.

Como segundo ponto, ressalta-se que não se pode cogitar apenas em monitoramen-
to emprestado de dados observáveis do acompanhamento do tráfego marítimo, pois 
deve haver um sistema de monitoramento que toma por referência a aproximação em 
relação às plataformas petrolíferas offshore. 

Tal necessidade evidencia o grande desafio que é prover sensoriamento simultâneo 
nas Bacias de Campos e de Santos, distantes entre si em centenas de milhas náuticas. A 
representação cartográfica a seguir, obtida pelo Sistema de Simulação de Guerra Naval 
(SSGN) da EGN, destaca o Polígono do Pré-sal no litoral.260 

FIGURA 1 - Polígono do Pré-sal representado no SSGN.
Fonte: EGN, 2014. 

260.   Observa-se que tal região inclui o Pós-sal da Bacia de Campos. 
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Como terceiro ponto, registra-se que a função “monitoramento”, associada intrin-
secamente ao requisito estratégico-operacional de “Controle”, pode ser desempenhada 
por qualquer sensor, seja proveniente de meios navais, aéreos261, ou de dispositivos não 
tripulados, como satélites artificiais, sensores de fundo do mar, de meia água, e aerona-
ves remotamente controladas.  

Por fim, é importante reconhecer que o resultado da vigilância, que requer um es-
forço preliminar de detecção, tem caráter probabilístico. Nesse sentido, adensar a pre-
sença de sensores na área a defender melhora as possibilidades de detecção, em que pese 
não assegurar monitoramento com eficácia absoluta.

Entendido o desafio inerente ao desempenho da função MC, que deve associar-se 
ao requisito de “Proteção” para a consecução de um sistema defensivo proativo, aden-
tra-se agora no exame dos indicadores de tal elemento composto. Por oportuno, ao se 
iniciar a análise do monitoramento, condição necessária para o exercício do C2, cabe de-
talhar esta última contraparte, essencial para dotar qualquer defesa de caráter proativo. 

Assim sendo, consoante a abordagem de procedimento funcional, convém apresen-
tar o conceito de ciclo de C2: “modelo adotado com o intuito de possibilitar a compre-
ensão do funcionamento das atividade de C2”262. Em especial, o teórico John Boyd nos 
brindou com o modelo do ciclo “OODA”, que serve de referência doutrinária para o Sis-
tema Militar de C2 brasileiro. Tal ciclo compreende assim quatro fases:

“Observar” é perceber o cenários no qual se deseja atuar. Nessa fase, capta-se o maior 
número possível de estímulos que influenciam o ambiente operacional, provenientes 
de sensores e dos escalões superiores, subordinados ou do mesmo nível. 
Na fase “Orientar-se” as percepções coletadas na fase anterior, são condensadas, in-
terpretadas e analisadas em um contexto global, a fim de delinear um cenário atuali-
zado da situação, com base no qual serão identificadas ameaças prováveis ou reais, os 
riscos e suas consequências. A partir dessa análise, serão formuladas as linhas de ação 
a serem apresentados ao decisor. 
Na fase “Decidir”, o comandante toma as decisões com base no cenário formado na fase 
anterior e nas possíveis linhas de ação, emitindo as ordens aos escalões subordinados. 
Durante a fase “Agir”, os comandantes de escalões subordinados cumprem as ordens supe-
riores, realizando ações específicas, atuando sobre o ambiente operacional, e exigindo atu-
alização de informações e, consequentemente, iniciando um novo ciclo de C2.263

Assim sendo, afora a fase intitulada de “Agir”, que estaria associada aos estímu-
los transmitidos ao conjugado M&P, as três primeiras fases do ciclo de C2 estariam 
relacionadas de alguma forma ao elemento composto “Monitoramento/Controle” e, 

261.   Esses meios podem desempenhar a função P ou  M.

262.   BRASIL, 2014b, p.21.

263.   Ibidem, p. 21-22.
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consequentemente, ao requisito estratégico-operacional de “Controle”. Portanto, tais 
fases fornecem indícios para a formulação de indicadores da variável MC. Dessa forma, 
o elemento composto MC perfaria a função de “Controle”, desempenhada nas fases de 
observação, orientação e decisão do ciclo de C2. O conjugado M&P, por sua vez, estaria 
intrinsecamente ligado à fase da ação propriamente dita, complementando dessa forma 
um sistema defensivo que atenda à proposta de ser proativo. 

Diante do exposto no parágrafo anterior, após identificar a estreita ligação da função 
“Proteção” com o conjugado M&P, cabe perscrutar conceitos correlacionados à fun-
ção “Controle” das plataformas petrolíferas, que estaria associada às três fases iniciais 
do ciclo OODA e ao componente MC do trinômio da END. Aprofundando-se tal aná-
lise, ressalta-se que as fases de observação e orientação do ciclo de C2 podem ser corre-
lacionadas a outro conceito incorporado à doutrina naval brasileira, a Consciência Si-
tuação Marítima (CSM)264.

A Consciência Situacional Marítima (CSM) é a efetiva compreensão de tudo que está 
associado com o meio marinho que pode causar impacto na defesa, na segurança, na 
economia e no meio ambiente do entorno estratégico. É a formação da percepção ad-
vinda do processamento de dados disponíveis que podem afetar as Linhas de Comu-
nicações Marítimas (LCM), a exploração e o aproveitamento dos recursos no mar; o 
meio ambiente; a soberania nas AJ; e a salvaguarda da vida humana no mar na região 

de responsabilidade de Busca e Salvamento (Search and Rescue - SAR).265 

Considerando que tal conceito apresenta um caráter dual, ao acrescer ações de ca-
ráter civil à defesa militar de objetivos estratégicos, dentre os quais se incluiriam as pla-
taformas petrolíferas, a CSM seria um razoável indicador para representar o “monito-
ramento”. Tal elemento consiste na primeira parcela de MC, componente do trinômio 
da END, o qual sintetizaria as fases de “observação” e “orientação” do ciclo OODA pre-
vistas em nossa doutrina. Nesse sentido, tal indicador, representado simplificadamente 
por cs, poderia ser graduado conforme a capacidade de conscientização situacional nos 
três ambientes operacionais marítimos, à semelhança do procedimento adotado para M 
e P, conforme tabela a seguir266.

264.   O segundo autor deste estudo empregou no capítulo anterior uma definição correlata para tal 
conceito, também prevista na DBM.

265.   BRASIL, 2014a, p.1-4.

266.   Consoante as análises anteriores, poderia ser aplicado, em adição a tal indicador, um correspon-
dente temporal, caso haja lapsos na cobertura sensorial, da mesma forma que foi adotado para M e P.
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TABELA 5
Gradação de CSM da componente “Monitoramento” da Defesa Proativa

INDICADOR cs de MONITORAMENTO ÍNDICES

BAIXO (CSM em um ambiente) 1/3

MÉDIO (CSM em dois ambientes) 2/3

ALTO (CSM em três ambientes) 100,00

Aprofundando o exame do elemento MC, nota-se que ainda falta pelo menos um indi-
cador para representar a componente de comando implícito à função “Controle”, e concluir 
assim a análise da variável MC, conforme proposta deste estudo. De outro lado, a fase da “de-
cisão” do ciclo OODA não foi contemplada ainda, e fornece uma pista do que resta analisar 
para moldar o último indicador da definição operacional de proatividade. Assim sendo, po-
de-se neste ponto recorrer a uma alegoria em relação ao domínio cognitivo da informação267, 
o qual é composto basicamente, na doutrina de C2, pela mente do decisor.

Nesse raciocínio simbólico, a CSM é imprescindível para a eficiência do processo 
decisório em qualquer estrutura de comando, que não por acaso foi selecionada como 
variável independente desta pesquisa. A CSM perfaria assim o papel de um “córtex sen-
sorial” inerente à capacidade cognitiva de um sistema de defesa. Além disso, também se 
deduz que uma estrutura de comando precisa de um “córtex motor”, para acionar tem-
pestivamente suas funções de M e P, e controlar os movimentos e ações realizadas a fim 
de atuar de forma proativa. 

Até este ponto, fica evidenciada a necessidade da presença dos três elementos do 
trinômio orientador da END na composição da fórmula de proatividade ora propos-
ta. Contudo, deve-se visualizar uma estrutura de comando como um “cérebro” integral, 
com toda a sua massa cinzenta, que compreende, em especial, o córtex frontal, região 
responsável pela tomada de decisão268. Sob esse enfoque, uma estrutura de comando, 
além de ter de tomar decisões acertadas e no nível adequado, deve ser ágil para anteci-
par-se ao ciclo OODA de um eventual oponente269, promovendo assim a iniciativa das 
ações para ter maior probabilidade de êxito. 

Enfim, como segundo indicador de MC, além da cs considerada em três níveis, rela-
cionados aos ambientes operacionais, visualiza-se o indicador de “Agilidade Decisória”. 

267.   A informação é definida na doutrina de C2 como a ação de informar ou informar-se (Brasil, 
2014b, p.19).

268.   Estudos recentes comprovaram a relação da parte ventral do córtex frontal dos seres huma-
nos com a porção cerebral responsável pelo planejamento estratégico, flexibilidade e tomada de de-
cisão. Disponível em: < http:// www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627313010805>. 
Acesso em: 05 jun.2015.

269.   Brasil, 2014b, p.23.
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Tal indicador seria representado por d, que vai caracterizar a influência da variável in-
dependente “Estrutura de Comando” na equação da defesa proativa, e consequente-
mente evidenciar seu impacto no índice final obtido. Chegamos assim a uma expres-
são matemática de defesa proativa com todos os indicadores das variáveis explicitados:

y = mc x (m + p) = (cs x d) x (m1 x m2 + p1 x p2) (6)

Resta, portanto, estipular como será aferido o indicador de decisão d, estreitamente re-
lacionado à “Estrutura de Comando” responsável pela defesa proativa do Pré-sal. Uma vez 
que se podem atribuir valores numéricos aos demais indicadores espaçotemporais, pode-se 
cogitar em um procedimento metodológico análogo ao das “variáveis de controle”270. Nes-
se sentido, é notório que, para o exercício de uma defesa proativa, é importante o estabeleci-
mento de um sistema de monitoramento, como o SisGAAz, bem como o adensamento de 
meios na área a defender.  Contudo, o que mais interessa para esta pesquisa, consoante o seu 
objetivo geral, é explicar como a organização da EttaMiD influencia a defesa proativa do Po-
lígono do Pré-sal. Assim sendo, chegou-se a um modelo em que poderiam ser comparadas 
diversas estruturas de comando, controlando-se a influência das demais variáveis e indica-
dores do trinômio da END, ao atribuir-lhes, por exemplo, valores constantes. Dessa forma, 
prossegue-se a pesquisa por meio da análise dos possíveis índices atribuíveis a d que reper-
cutem a influência da “Estrutura de Comando” na “Defesa Proativa do Pré-sal”, de forma 
a integralizar o conteúdo metodológico deste capítulo.

3 . 3  A  I n f l u ê n c i a  d a  E st r ut u ra  d e  C o m a n d o 
n a  D e fe s a  P ro at iva  d o  P ré - s a l

Nesta última seção, dissertar-se-á sobre como a estrutura de um comando influen-
cia na agilidade das decisões, as torna mais qualificadas, e favorece o seu cumprimento 
pelos escalões executores, o que de fato impacta o índice de proatividade de um sistema 
defensivo. Da fórmula deduzida do trinômio da END, verificou-se que sua primeira va-
riável, MC, em realidade representa um elemento composto, transcendendo ao concei-
to de CSM. Conclui-se ainda que tal variável está indissociavelmente ligada ao processo 
decisório, pois só exerce controle quem tem autoridade para tal. 

Assim sendo, será evidenciado nesta última seção como tal fato impacta a eficiên-
cia do sistema defensivo, ao se especular sobre os parâmetros que podem ser atribuídos 
ao indicador de “Agilidade Decisória”, grafado como d, intrinsecamente associado à es-
trutura de um comando. 

Para iniciar-se a especulação sobre os parâmetros que contribuiriam para a forma-
ção do índice d, cita-se a doutrina estadunidense, que nos traz o conceito de “Agilidade 

270.   “Variável de controle (C) é aquele fator, fenômeno ou propriedade que o investigador neutra-
liza ou anula propositadamente em uma pesquisa, com a finalidade de impedir que interfira na aná-
lise da relação entre as variáveis independente e dependente” (MARCONI; LAKATOS, 2011, p.198).
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de C2” 271, que poderia ser associado num primeiro olhar à rapidez de C2. Em nossa dou-
trina, este último conceito representa “o acesso imediato às informações de interesse por 
todos os escalões de comando”272. Porém, observa-se que a agilidade em questão vai mais 
além. Nesse sentido, consoante aquela doutrina, a “Agilidade de C2” reflete a capacida-
de de operar com sucesso em face das mudanças das circunstâncias, ou seja, conforme 
a natureza da missão. Em linhas gerais, tal conceito dependeria de três elementos-cha-
ve: como os direitos decisórios são alocados; como a informação é distribuída; e como 
as entidades interagem umas com as outras273.

Assim sendo, a partir da análise dos elementos-chave descritos no parágrafo ante-
rior, sobressaem dois parâmetros para a formulação do índice d: “Versatilidade Orga-
nizacional”, expresso pela letra v, e “Interoperabilidade Organizacional”, expresso pela 
letra i, os quais, de forma combinada, conformariam níveis de agilidade decisória.  Tal 
procedimento será útil para, adotando-se o método comparativo, contrastar estruturas 
de comando defensivas e compará-las com a atualmente existente na Amazônia Azul, o 
que interessa para a averiguação da hipótese proposta nesta pesquisa. 

Antes de apresentar as definições doutrinárias dos conceitos de “Versatilidade” e 
“Interoperabilidade” presentes na doutrina, vale, neste ponto, refletir sobre a complexi-
dade e o dinamismo das ações requeridas na defesa do Polígono do Pré-sal. Nessa área, 
pode-se visualizar desde transgressões à legislação marítima, que devem ser combati-
das pelo emprego limitado da força, como o aprisionamento de uma embarcação; até o 
emprego efetivo de poder de fogo, rechaçando possíveis ataques. Dando um exemplo do 
primeiro caso, estaríamos diante de uma atuação com viés policial, em face de embarca-
ções que transitem ameaçadoramente sobre as áreas de produção petrolífera, inclusive 
adentrando as zonas de segurança274 das plataformas petrolíferas. Pode-se ilustrar que 
tal fato não é incomum na costa brasileira pelo seguinte registro fotográfico, realizado 
no início de 2015 por uma aeronave de patrulha marítima da FAB.

271.   ALBERTS, 2011.

272.   BRASIL, 2014b, p.18.

273.   ALBERTS, 2011.

274.   Zonas de segurança de até 500 metros foram estabelecidas no entorno das plataformas petro-
líferas pela CNUDM III, e são um perímetro muito limitado para se empreender um esforço defensi-
vo proativo, conforme o segundo autor abordará mais adiante.
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FIGURA 2 - Embarcação pesqueira dentro da zona de 
segurança de uma plataforma petrólifera
Fonte: Esquadrão Orungan, 1º/7º GAv, 2015.

No segundo caso, pode-se visualizar uma situação que configuraria uma atitude 
hostil por parte de um iminente agressor. Mesmo que tal postura partisse de uma em-
barcação civil, e não de um navio de guerra, a defesa proativa já se deslocaria da vertente 
policial para a militar, em cumprimento à END. É importante sublinhar que a evolução 
de uma situação para outra é extremamente fluida e dinâmica, e outras possibilidades 
intermediárias podem ser visualizadas.  Nesse sentido, cita-se o conceito moderno de 
guerra híbrida275, no qual se reconhece a atuação simultânea de meios militares conven-
cionais e não convencionais.

Diante desse quadro estratégico, apresenta-se o conceito de versatilidade previs-
to na DBM: 

A versatilidade permite alterar a postura militar, mantendo aptidão para executar uma 
ampla gama de tarefas. Isto inclui os diferentes níveis de prontidão exigidos pelos vá-
rios cenários, as capacidades de operar ofensiva e defensivamente, contra alvos nos 

275.   Disponível em < http:// www.nato.int/ docu/review/ 2014/ also-in-2014/Deterring-hybrid-
warfare /EN/ index .htm>. Acesso em: 14 jun. 2015. 
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ambientes aéreo, submarino superfície, terrestre, cibernético e eletromagnético, além de 
poderem participar de operações singulares ou conjuntas, bem como multinacionais.276 

Como os elementos-chave do conceito de Agilidade de C2 também têm aderência em 
relação ao conceito de interoperabilidade adotado na doutrina militar nacional, que seria o 
segundo “candidato” a parâmetro para compor o indicador d, apresenta-se a seguir as defini-
ções de interoperabilidade previstas na publicação “Glossário das Forças Armadas”:

1. Capacidade de forças militares nacionais ou aliadas operarem, efetivamente, de 
acordo com a estrutura de comando estabelecida, na execução de uma missão de na-
tureza estratégica ou tática, de combate ou logística, em adestramento ou instrução. 
O desenvolvimento da interoperabilidade busca otimizar o emprego dos recursos hu-
manos e materiais, assim como aprimorar a doutrina de emprego das Forças Arma-
das. A consecução de um alto grau de interoperabilidade está ligada diretamente ao 
maior ou menor nível de padronização de doutrina, procedimentos, documentação 
e de material das Forças Armadas. São os seguintes níveis de padronização: compati-
bilidade, intercambialidade e comunialidade [...]277

O trecho grifado na citação anterior registra o alto de grau de interoperabilidade or-
ganizacional que importa para este estudo, traduzido em termos de doutrinas harmoni-
zadas, operações e processo alinhados, e compartilhamento da CSM. Tal entendimento 
transcenderia assim a mera interoperabilidade técnica, que corresponde a um grau me-
nor na escala evolutiva desse conceito278. 

Apresentados os dois parâmetros que comporão o índice de agilidade decisória, 
cabe expor como ela será mensurada. Consoante a lei de formação previamente estabe-
lecida para os demais índices, d também variaria em uma faixa de 0 a 100%, o que signi-
ficaria que a defesa proativa manteria, num grau máximo, o valor unitário. Porém, para 
graduar tal índice em função das possíveis estruturas de comando, não serão adotados 
como parâmetros os três níveis discretos associados aos ambientes operacionais maríti-
mos em que a defesa do Pré-sal deve ser exercida. 

Também não serão empregados índices em termos percentuais, como foi emprega-
do para os indicadores temporais. Uma vez que já se pode quantificar os demais indica-
dores espaçotemporais e representá-los por valores constantes, o que na prática possibili-
taria o controle da influência de tais variáveis, preferiu-se adotar como critério a aferição 
do índice d a partir de três patamares básicos: “baixo”, “médio”, e “alto”. 

276.   BRASIL, 2014a, p.1-5.

277.   BRASIL, 2015a, p. 151, grifo nosso.

278.  Esta última representaria, por exemplo, a interoperabilidade física, de protocolos e dados 
(BRASIL, 2014b, p.24). 
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A partir das considerações anteriores, conhecidos os dois conceitos doutrinários 
que se combinarão para compor o indicador d e estabelecer seus três níveis, pode-se 
montar uma nova tabela com o parâmetro “Versatilidade” representado em duas li-
nhas, e a “Interoperabilidade”, o parâmetro i, também em dois níveis, representada em 
duas colunas.

TABELA 6 
Gradação de Agilidade Decisória da componente “Controle” da Defesa Proativa

INDICADOR d de CONTROLE
 Nível de i

SUPERIOR INFERIOR

Nível de v
SUPERIOR ALTA d MÉDIA d

INFERIOR MÉDIA d BAIXA d

Vale notar que se estipulou um nível inferior e um nível superior para cada um dos 
critérios, a versatilidade e a interoperabilidade, que conformarão assim quatro níveis de 
agilidade decisória. Além dos dois níveis intermediários, teríamos ainda um mais baixo, 
portanto mais próximo do “zero”, no qual torna-se mais difícil um sistema defensivo agir 
proativamente, e outro mais alto, que favorece francamente a proatividade, a depender 
das demais funções do trinômio, consoante os meios de sensoriamento e do requisito 
“Proteção”. Tais patamares nos permitiriam assim comparar diferentes estruturas orga-
nizacionais, em termos de agilidade decisória. Dessa forma, o índice de d não será quan-
tificado em termos percentuais, sabendo-se que ele deve excursionar, tal qual os demais 
indicadores da função matemática da proatividade, entre o valor nulo e o valo unitário. 

Assim sendo, consoante o terceiro objetivo específico desta pesquisa, tal procedi-
mento possibilitará a comparação da estrutura organizacional defensiva atualmente exis-
tente na Amazônia Azul, com fulcro no Pré-sal, com outras estruturas vislumbradas, 
mormente aquelas dedicadas a outros objetivos marítimos de alto valor estratégico no 
mundo. Em suma, Tal procedimento permitirá que o modelo teórico desenvolvido nes-
ta pesquisa seja empregado no próximo capítulo, no qual serão pormenorizados os cri-
térios para aferição de níveis de agilidade decisória, consoante o entabulamento anterior, 
a fim de permitir comparações posteriores, realizadas no capítulo sete. 

Por ora, importa saber que quanto maior for a versatilidade e mais alta a interope-
rabilidade de uma estrutura de comando investida na defesa de plataformas petrolífe-
ras, maior seria o índice de “Agilidade de Decisão” d. Por conseguinte, desponta o mé-
todo de procedimento comparativo para o atendimento do terceiro objetivo específico 
desta pesquisa, e dessa forma corroborar a hipótese deste estudo, em complemento ao 
método funcionalista.  
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Cabe sublinhar que quanto maior o índice d, maior seria a probabilidade de serem 
tomadas decisões tempestivas que caracterizariam uma defesa proativa. Em termos me-
todológicos, revisitando a equação (6)279, que expressa todos os indicadores da defini-
ção operacional de defesa proativa — consciência situacional no ambiente marítimo, de 
mobilidade, posicionamento e permanência representados respectivamente por cs, m1, 
m2, p1, p2 — cabe ressaltar que eles foram definidos em termos espaçotemporais. Além 
disso, têm seus índices representados por frações numéricas, o que facilita isolar o indi-
cador de “decisão” d e controlar assim a influência das variáveis componentes do trinô-
mio da END não relacionadas diretamente à “Estrutura do Comando”. 

Assim sendo, para evidenciar tal indicador, cabe reescrever a equação anterior de 
uma forma mais adequada para a verificação da hipótese em estudo, isolando assim a 
influência dos demais indicadores nas análises subsequentes. Dessa forma, o indicador 
d poderia ser expresso como única incógnita do segundo membro da referida equação, 
se considerado todo o mais constante, cujo valor total seria representado pelo valor K, 
como a seguir:

y = d x (cs x m1 x m2 + cs x p1 x p2) = d x K (7)

Assim sendo, a equação ora proposta nos informa que, mantidos os valores de mo-
nitoramento 280, mobilidade e presença, pode-se verificar como o indicador d, expresso 
pela combinação dos parâmetros de “Versatilidade” e “Interoperabilidade”, influencia o 
resultado da defesa proativa. 

Cabe aqui detalhar um pouco mais a fórmula da defesa proativa para demonstrar 
como o resultado final depende da interoperabilidade nos ambientes de defesa maríti-
ma, consoante as definições supracitadas, controlando-se o indicador “Versatilidade”, 
que também compõe o indicador d. Recorda-se que, com o intuito de aprofundar a ava-
liação quantitativa da defesa proativa, foram empregados indicadores espaçotemporais 
que favoreceram a decomposição da defesa proativa em três dimensões principais: a 
ameaça submarina, a de superfície e a aeroespacial. Logo, a equação simplificada (5)281  
pode ser mais reescrita como o produto do somatório dos requisitos estratégico-opera-
cionais “Controle”, associada ao MC, e “Proteção” do Pré-sal, associada ao conjugado 
M&P, nos três ambientes operacionais, conforme a seguir: 

y =   = (MC1 + MC2 + MC3) x (M1 + P1 + M2 + P2+ M3+P3)

279.   y = d x (cs x m1 x m2 + cs x p1 x p2) .

280.   Lembrando-se que o “monitoramento” estaria diretamente relacionado ao indicador cs.

281.   y = mc x (m + p).

(8)
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Observando-se a propriedade distributiva da operação aritmética da multiplicação, 
a parcela MC1 deveria ser multiplicada por cada parcela M1, P1, M2, P2, M3 e P3, que re-
presentam a mobilidade e presença no três ambientes operacionais. Os resultados par-
ciais de tais produtos deveriam ser somados, e agregados ao valor obtido adotando-se o 
mesmo procedimento para MC2 e MC3.  Em síntese, para os mesmos valores de “moni-
toramento”282 , M e P, mensurados em termos espaçotemporais, conclui-se que o resul-
tado sinérgico final da proatividade dependeria do valor atribuído ao componente “con-
trole”, do binômio MC. Aprofundando-se tal análise, a influência da interoperabilidade 
poderia ser percebida ao colocar-se em evidência o indicador d na fórmula de proativi-
dade expandida, para os três ambientes: 

y = (cs1 x d + cs2 x d + cs3 x d) x (M1 + P1 + M2 + P2 + M3 + P3), 

de forma que:

 y = d (cs1+ cs2 + cs3) x (M1 + P1 + M2 + P2+ M3 + P3)
283   (9)

Assim sendo, tal equação nos informa que, quando maior o valor atribuído à agi-
lidade decisória, maior seria o resultado sinérgico final da proatividade, sendo que a 
equação (9) evidencia a interoperabilidade, tomada como um parâmetro de d, pela in-
teração cruzada entre os ambientes operacionais. À guisa de exemplo, nota-se que as 
interações entre meios que perfazem monitoramento aeroespacial e de superfície, e 
simultaneamente realizam operação antissubmarino ou de superfície, como uma ae-
ronave de patrulha marítima tipo P-3AM, podem ser captadas pela equação anterior. 
De fato, a linguagem matemática adotada na fórmula (9) nos informa ainda que todas 
as interações, entre os meios que perfazem a função defensiva de monitoramento e 
os meios que perfazema mobilidade e/ou a presença, são maximizadas por um maior 
grau de interoperabilidade. 

Por outro lado, para um mesmo nível de interoperabilidade organizacional, uma 
maior versatilidade proporcionaria uma maior agilidade decisória à estrutura de co-
mando estabelecida. Assim sendo, o raciocínio desenvolvido até agora, sob a luz da for-
mulação proposta neste estudo, informa que uma maior agilidade decisória propiciaria 
um maior resultado sinérgico da interação dos elementos do trinômio da END nos di-
ferentes ambientes operacionais. 

Isso posto, convém, neste momento, relembrar que o problema desta pesquisa foi 
enunciado como um questionamento sobre se a atual organização da EttaMiD do Brasil 
é adequada à defesa proativa do Polígono do Pré-sal. Respondeu-se provisoriamente que 

282.  O monitoramento corresponderia a primeira parcela do requisito estratégico-operacional 
“Controle”.

283.   Onde d tem como parâmetros v e i.
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há a necessidade de uma evolução organizacional na atual EttaMiD para prover maior 
proatividade a tal defesa. Fez-se necessário então desenvolver uma definição operacio-
nal de defesa proativa, e optou-se por adotar o triplo imperativo da END para instruir 
os elementos constituintes de tal definição, já que a DBM propugna a observância do 
trinômio na defesa da Amazônia Azul. 

No desenvolvimento de tais variáveis componentes, chegou-se ao enunciado de que 
uma estrutura de comando deve dispor de MC, e conjugar adequadamente a M e/ou P 
de meios adjudicados na área a defender, para desenvolver um sistema proativo. À luz 
das análises auxiliadas pelas equações anteriores, que evidenciaram a influência do in-
dicador d num sistema defensivo proativo, pode-se evoluir tal “sub-hipótese” para os 
seguintes termos: a forma como a EttaMiD se organiza impacta diretamente a agilida-
de decisória do sistema defensivo marítimo, o que influencia a defesa proativa do Po-
lígono do Pré-sal. 

Diante de tal “sub-hipótese”, que expressa como a agilidade decisória influencia a 
defesa proativa do Polígono do Pré-sal, cabe iniciar a análise da atual EttaMiD brasilei-
ra, para se verificar se há necessidade de uma evolução organizacional. Tal análise pos-
sibilitará uma melhor compreensão de como os valores do indicador d evidenciarão tal 
necessidade, corroborando assim a hipótese em estudo. 

Cumpre então apresentar a EttaMiD vigente no Brasil, promulgada pelo Decreto 
7.276, de 25 agosto de 2010284, que descreve as autoridades a ela pertencentes e confere 
as suas respectivas responsabilidades. Tal estrutura contém a seguinte composição: no 
nível político, a Presidência da República; no nível estratégico, o Ministério da Defesa, o 
Conselho Militar de Defesa, os Comandos das FA, e o Estado-Maior Conjunto das FA; 
e, no nível operacional, os Comandos Operacionais. Ressalta-se que as estruturas e Co-
mandos de nível estratégico estão permanentemente estabelecidas. Porém, em termos 
de Comandos Operacionais, o único permanentemente ativado é o COMDABRA, com 
a tarefa precípua de realizar a defesa aeroespacial do território nacional285.

Nota-se ainda que o referido Decreto não alcança o nível tático, como não poderia dei-
xar de ser, pois não se atém ao detalhamento de unidades voltadas à ação efetiva, cuja es-
truturação cabe a cada FA. Deve-se entender ainda que um Comando de um navio ou de 
uma aeronave, ou grupamentos desses meios, consistem em importantes elementos exe-
cutores, peças essenciais para a engrenagem de um sistema defensivo. Porém, tais coman-
dos táticos não definem, por si só, a proatividade da defesa, pois dependem da agilidade 
decisória de uma instância superior que integra meios, sensores e informações disponíveis. 

Nesse sentido, há necessidade de um nível de autoridade que operacionalize as 
funções previstas no trinômio da END, referentes ao MC, M e P, e controle o escalão 

284.   BRASIL, 2010a.

285.   Recentemente, outras atribuições foram conferidas ao COMDABRA, que serão analisado com 
mais detalhe no próximo capítulo.
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inferior, materializado pelo nível tático286. Dessa forma, o processo decisório afeto ao 
“Controle” e à “Proteção”, requisitos que possibilitam a defesa de um objetivo estra-
tégico, por raciocínio análogo ao realizado anteriormente em relação ao tráfego marí-
timo, via de regra é realizado no nível denominado doutrinariamente como operacio-
nal287. Em síntese, a agilidade decisória desse nível, evidenciada no indicador d, influiria 
no grau de proatividade da defesa de um objetivo definido previamente pelo nível estra-
tégico, como as estruturas petrolíferas do Pré-sal o foram. 

Ressalta-se ainda que as definições doutrinárias de Comando Operacional normal-
mente associam tal conceito a um nível de decisão precípuo aos conflitos armados já de-
flagrados. Contudo, a realidade internacional do tempo presente é bastante inconstan-
te, e as situações e interesses que provocam crises político-estratégicas apresentam uma 
dinâmica intensa, podendo evoluir rapidamente para a beligerância. Nesse aspecto em 
particular, é interessante ressaltar que o referido decreto contém a previsão de que cabe 
ao nível político, na figura do Presidente da República:

a) decidir sobre o emprego das Forças Armadas;
b) determinar a ativação dos Comandos Operacionais ao Ministro de Estado da 
Defesa, em face de situação de crise ou conflito armado ou participação em opera-
ções de paz;
c) designar os Comandantes dos Comandos Operacionais;
d) emitir diretrizes que orientem as ações dos Comandos Operacionais em caso de 
emprego; e
e) aprovar o planejamento estratégico de emprego.288

Contudo, em que pese tal decreto, consoante a alínea b) do trecho supracitado, pre-
ver a possibilidade de determinação de ativação de um Comando Operacional em tem-
po de crise, deve-se refletir se tal nível decisório deve ser exercitado desde sempre. Se 
algum ente, estatal ou não, perceber antecipadamente alguma crise que envolva interes-
ses antagônicos em relação à produção offshore brasileira, pode ser proativo ofensiva-
mente e decidir pela ação. Tal ação poderia variar dentro de uma ampla gama de pos-
sibilidades, que vão desde uma demonstração de força até a própria agressão, inclusive 
perpetrada por ato de sabotagem, sem necessariamente ocorrer a revelação de autoria. 
Quem espera por um ultimato, ou a concretização de um ataque, não perfaz uma de-
fesa proativa, como determina a END. Quando muito, atuaria de forma reativa, confe-
rindo a vantagem da iniciativa das ações a um postulante agressor, com o agravante de 

286.   Nota-se que o controle tático não inclui a autoridade nos assuntos de administração, organiza-
ção interna, instrução e adestramento das suas unidades, que competem aos Comandos das Forças 
singulares (BRASIL, 2015a).

287.   Tal nível decisório e organizacional será discutido mais detalhadamente no próximo capítulo.

288.   BRASIL, 2010a.
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arriscar-se a perder a eficiência defensiva em função da falta de um planejamento evo-
lutivo constante. 

Assim sendo, entendida a necessidade da existência de um nível operacional atuan-
te na defesa do Pré-sal, deve-se especular sobre quais seriam as modalidades de estrutu-
ração de tal nível, para verificar seu respectivo reflexo no sistema defensivo. O Decreto 
em tela prevê, em seu § 2º, inciso VI do art. 2 º, que os Comandos Operacionais “pode-
rão ser conjuntos, quando houver a participação de meios ponderáveis de mais de uma 
Força, ou singulares, conforme as necessidades de preparo ou de emprego e a critério da 
autoridade responsável pela ativação deles.”289 Dessa forma, o próprio decreto já prevê 
duas possibilidades para a variável “Estrutura de Comando”: a ativação de um Coman-
do Singular da MB, investido na responsabilidade pela defesa de plataformas petrolífe-
ras; ou um Comando Conjunto, contando com a adjudicação de meios ponderáveis de 
outra FA, como as aeronaves de patrulha marítima da FAB. 

Uma outra possibilidade a ser verificada como variável independente é a atual es-
trutura de comando dedicada à defesa do Polígono do Pré-sal, cuja análise de sua agili-
dade decisória viabilizará a verificação da necessidade de uma evolução organizacional, 
e consequentemente da hipótese deste estudo. Uma quarta possibilidade, em parte deri-
vada da combinação das demais, seria ativação de um “Comando Integrado”, a ser ana-
lisada no capítulo sete. Tal Comando, além de ser composto por elementos das FA, po-
deria também contar com o concurso de elementos de outras agências e órgãos que têm 
competências concorrentes sobre as áreas petrolíferas marítimas, podendo-se citar o De-
partamento de Polícia Federal (DPF), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis (IBAMA), e as próprias empresas petrolíferas. Em suma, tal 
Comando seria caracterizado pela integração civil-militar.

Enfim chega-se ao final deste capítulo, enumerando-se possíveis valores a serem 
atribuídos à variável independente, a “Estrutura de Comando” no nível operacional. 
Tal nível decisório, mediante as análises realizadas, foi entendido como o mais adequa-
do para implementar  os requisitos estratégico-operacionais de um sistema defensivo 
dedicado ao Polígono do Pré-sal, consoante o trinômio da END. 

Conforme o delineamento metodológico ora apresentado, espera-se que o conve-
niente controle dos indicadores afetos às funções derivadas do trinômio da END, a ser 
realizado no próximo capítulo, evidencie como a agilidade decisória, propiciada pela va-
riável independente, impacta a variável dependente, a Defesa Proativa do Pré-sal. Dessa 
forma estaríamos em condições de verificar a hipótese em estudo, constatando a neces-
sidade estratégica de evolução organizacional da atual EttaMiD existente no Brasil, ou, 
num sentido contrário, refutar tal hipótese. 

Além do método funcionalista, vertente principal deste capítulo, cumpre registrar 
que tal método será reforçado também pela aplicação do método comparativo. Esse mé-
todo basicamente instrumentaliza comparações com a finalidade de verificar similitudes 

289.   BRASIL, 2010a.
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e explicar divergências, tanto de grupos no presente, no passado, e mesmos entre insti-
tuições e sociedades de iguais, incluindo a sociedade internacional, ou de diferentes es-
tágios de desenvolvimento290. Nesse procedimento, além da comparação de possíveis es-
truturas de comando com a atualmente existente no Brasil, serão investigadas algumas 
regiões marítimas do mundo, em especial aquelas onde estariam presentes pelo menos 
uma das duas características que se seguem: um alto interesse estratégico, não necessa-
riamente desafiado, ou uma alta produtividade, que fomentaria a cobiça e intrinseca-
mente ensejaria a sua defesa291. 

Aplicando-se ainda o método comparativo, também será analisado o Comando de 
Defesa Aeroespacial Brasileiro (COMDABRA), único Comando Operacional já ativa-
do permanentemente na atual EttaMiD do Brasil. 

Em suma, no nosso estudo em concreto, será também investigado se a evolução da 
estrutura organizacional de outros Estados favoreceria à defesa de seus objetivos estra-
tégicos marítimos, ao se verificar o atendimento de requisitos similares aos evidencia-
dos nesta pesquisa. Tudo isso com o fito de comparar tais estruturas entre si e analisá-
-las nas condições particularmente encontradas no Brasil. Tal investigação comparativa, 
procedida nos capítulos quatro e sete, fornecerá parâmetros para explicar a influência 
da estrutura de comando na defesa proativa requerida pela END, e assim reforçar a ve-
rificação da hipótese deste estudo.

3 .4  S í nt e s e

Antes de partirmos para a investigação das estruturas do comando em observância 
à hipótese deste estudo, convém resumir o que foi desenvolvido neste capítulo metodo-
lógico. Sob a orientação do método de procedimento funcionalista, introduziu-se o tri-
nômio da END na cadeia causal que vai da “Estrutura do Comando” até a efetivação da 
“Defesa Proativa”, cuja definição operacional adotada também levou em conta tais ele-
mentos.  Constatou-se que o primeiro elemento do trinômio da END, o MC, de dupla 
composição, incorpora inextricavelmente o Comando.

Tal assunção parte da premissa de que só se monitora e controla efetivamente a área 
de um objetivo estratégico quando se dispõe de um comando estruturado para tal exer-
cício. Observou-se ainda que os dois elementos seguintes do trinômio perfazem um con-
jugado, grafado como M&P, posto que tais elementos se complementam para concreti-
zar a defesa proativa. Dessa forma, tomando-se por analogia os conceitos doutrinários 
atinentes ao tráfego marítimo, vislumbrou-se duas funções inerentes à defesa proativa 
de plataformas petrolíferas offshore: o “Controle” e a “Proteção”. Esses seriam os requi-
sitos estratégico-operacionais básicos para a consecução da defesa proativa do Polígono 

290.   MARCONI; LAKATOS, 2011, p.92.

291.   Basicamente estaria se cogitando em áreas produtivas de petróleo e gás, riquezas energéticas 
essenciais no tempo presente. A futuro outras atividade extrativas poderão ser visualizadas.
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do Pré-sal, consoante o segundo objetivo específico deste estudo. Por conseguinte, cabe 
esquematizar como ficou a visualização da cadeia causal de variáveis empregadas neste 
estudo, após as análises precedentes:

Diante das considerações que fundamentaram o esquema anterior, restou eviden-
ciado que o trinômio da END não se assemelha a uma trindade de elementos essencial-
mente iguais, ou pelo menos equivalentes, e igualmente inter-relacionados. Além disso, 
numa primeira abordagem, por desenvolverem interconexões diferenciadas, seus ele-
mentos foram correlacionados no seguinte enunciado lógico composto: MC. (M V P). 
Montando-se a “tabela de verdade” que contempla todos os possíveis resultados des-
se enunciado, deduziu-se que não há como se prover defesa proativa do Pré-sal se não 
há capacidade de MC, independentemente da forma como M e P seriam conjugados. 

Porém, para se comparar estruturas de comando, necessita-se de avaliações relati-
vas de graus de defesa proativa, e por isso converteu-se tal modelo lógico para a lingua-
gem matemática. De fato, para a mesma quantidade de meios adjudicados, rapidamente 
mobilizáveis ou posicionados na área a defender, é importante distinguir índices quanti-
tativos de defesa proativa em função da estrutura de comando estabelecida. Adotou-se 
assim uma equação que evidencia que o elemento composto MC é um multiplicador de 
força, que potencializa diretamente o índice de proatividade, conforme a seguinte fór-
mula: y = MC x (M+P). Evoluiu-se então do teste preliminar, em termos absolutos, ou 
seja, para verificar se um sistema teria ou não condições de ter proatividade, para uma 
avaliação relativa e comparável, em que y poderia variar de 0 a 100%.

Aprofundando-se a análise, foi necessário estabelecer indicadores espaçotemporais 
para as funções componentes do trinômio da END, e, dessa forma, possibilitar a aferição 
dos diferentes níveis de defesa proativa. Considerando o ciclo clássico de C2 incorpora-
do à doutrina brasileira, verificou-se que as fases “Observar” e “Orientar” de tal ciclo es-
tariam associadas ao conceito de CSM, ao passo que a fase de “Agir” se correlacionaria 
ao requisito estratégico-operacional de “Proteção”. Faltava ainda um indicador que ex-
pressasse a fase da “Decisão” do ciclo OODA, e que complementaria o requisito estra-
tégico-operacional de “Controle”, já associada ao elemento MC do referido trinômio. 
Assim sendo, tal fase do ciclo decisório inspirou a especulação sobre o indicador “Agi-
lidade Decisória”, grafado pela letra d, e, dessa forma, chegou-se a seguinte redação fi-
nal da equação de proatividade defensiva, explicitando-se todos os seus indicadores: y 
= (cs x d) x (m1 x m2 + p1 x p2).

Defesa Proativa(Y)Estrutura do Comando (X)

Proteção (M&P)

Controle (MC)
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Por conseguinte, tal expressão possibilitará o controle de variáveis não afetas dire-
tamente à “Estrutura de Comando”, isolando-se a influência de seus indicadores es-
paçotemporais. Tal procedimento de controle, assumindo-se todo o mais constante no 
trinômio da END, levou à evidenciação do indicador d na seguinte fórmula simplifica-
da: y = K x d. Nesse ponto, decidiu-se estipular dois índices que permitissem comparar 
diferentes estruturas de comando e seus respectivos efeitos sobre um sistema defensi-
vo marítimo: a “Versatilidade Organizacional” e a “Interoperabilidade Organizacional”. 

Nesse sentido, foi demonstrado que, decompondo-se a Defesa Proativa nos três am-
bientes operacionais, uma maior interoperabilidade maximizaria a resultante da inte-
ração cruzada dos elementos do trinômio, como se depreende da fórmula expandida:  
y = d (cs1+ cs2 + cs3) x (M1 + P1 + M2 + P2+ M3+P3). Além disso, uma maior agilidade 
decisória, que vai além da rapidez na troca de informações, mas também considera a 
sua distribuição e os direitos decisórios, também estaria associada à maior versatilida-
de ao sistema defensivo, o que promoveria ganhos sinérgicos para uma defesa proativa, 
que assume um caráter multidimensional.

Enfim, o valor agregado da Defesa Proativa do Polígono do Pré-sal, considerando 
o controle e a proteção submarina, de superfície e aeroespacial, poderia ser reduzido 
ou maximizado pela agilidade decisória de tal sistema. Em síntese, considerando todo 
o mais constante, ou seja, sistemas defensivos dispondo dos mesmos sensores e meios 
de proteção292, chegou-se à conclusão que a estrutura de um Comando pode influen-
ciar a agilidade decisória, em termos de rapidez na tomada de decisões, de sua qualida-
de, e de sua transmissão aos escalões executores, o que de fato impacta a proatividade 
de um sistema defensivo. 

Assim sendo, no próximo capítulo será procedido o primeiro teste da hipótese lan-
çado pelo primeiro autor deste estudo, distinguindo-se a influência do quantitativo de 
meios disponíveis da agilidade decisória de uma estrutura de comando, com apoio da 
expressão geral de proatividade ora desenvolvida. 

292.   Sublinha-se que tal aproximação se dá apenas para efeito de teste de hipótese de pesquisa, 
mas não podemos descurar que há outros fatores intangíveis, como o adestramento das tripulações 
e o moral da tropa, que também influenciam na proatividade de um sistema defensivo, e não foram 
considerados neste estudo. 
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A pós acompanharmos, no capítulo precedente, o desenvol-
vimento da argumentação necessária para esclarecer a metodologia a ser em-
pregada pelo primeiro autor deste livro, chega-se enfim ao momento da apre-

sentação dos resultados desta pesquisa. Ao final do capítulo anterior, resumiu-se a 
expressão matemática da proatividade defensiva, em homenagem ao princípio da sim-
plicidade293, na seguinte equação reduzida: y = K x d. 

Tal procedimento teve o fito de separar a influência dos meios e sensores disponíveis 
em um sistema defensivo marítimo, de sua estrutura organizacional, o que permitirá a 
verificação da hipótese deste estudo, ao final deste capítulo, revelando a necessidade de 
implementação de uma evolução organizacional defensiva no Brasil. De fato, a constan-
te K da equação proposta indica que os meios e sistemas que efetivamente implementam 
uma defesa são importantes para a sua proatividade, mas, por outro lado, a “Agilidade 
Decisória”, representada pela incógnita d, também o é, e atua como fator multiplicador 
dessa defesa. Noutra leitura que se pode fazer da referida expressão, deduz-se que, para 
a mesma quantidade de meios mobilizáveis, ou dispostos na área a defender, uma vez 
detectada e identificada uma ameaça, a agilidade no processo decisório faz a diferença. 

Vale notar ainda que, além da “Agilidade Decisória” ser por vezes relegada ao se-
gundo plano num sistema defensivo, como se a força disponível e sentidos aguçados 
dispensassem um ágil “córtex cerebral”, não é tão nítida a noção de que a forma como 
estrutura-se um comando dedicado a um objetivo estratégico impacta a tomada de de-
cisões tempestivas, potencializando-as ou inibindo-as. Como esta pesquisa procura de-
monstrar, não é por acaso que a agilidade de uma defesa também depende diretamente 
da estrutura funcional previamente estabelecida, em atendimento ao requisito estratégi-
co-operacional denominado “Controle”, evidenciado nas análises do capítulo anterior.

Assim sendo, conforme o título deste capítulo prenuncia, veremos como a observância 
do Princípio da Unidade de Comando incrementaria a agilidade decisória de uma estrutu-
ra organizacional dedicada à defesa proativa da Amazônia Azul, mormente das instalações 
petrolíferas situadas no Polígono do Pré-sal. Tal princípio, se aplicado no sistema defensi-
vo ora em discussão, promoveria a versatilidade e a interoperabilidade da estrutura organi-
zacional desse sistema, objetivando o seu caráter proativo, o que refletiria positivamente na 

293.   O princípio da simplicidade é um dos doze princípios de guerra adotados pela doutrina naval 
e militar brasileira (BRASIL, 2007a; BRASIL, 2014a).

CAPÍTULO 4
O PRINCÍPIO DA UNIDADE DE COMANDO E 
A DEFESA PROATIVA DA AMAZÔNIA AZUL
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agilidade de seu ciclo decisório. Não por acaso, conforme apresentado no capítulo anterior 
desta pesquisa, v e i foram os dois parâmetros escolhidos para indicar a influência de um ágil 
ciclo decisório na defesa proativa do Polígono do Pré-sal. Tais conceitos representam assim 
a “chave” para que uma força militar desempenhe uma ampla gama de tarefas, e de forma 
sinérgica, atue como um efetivo sistema, dentro da moderna visão de “Guerra Centrada em 
Redes”294, ou numa visão correlata desenvolvida por um pesquisador nacional. Nessa visão 
sistêmica, a interação de meios defensivos produziria um efeito dissuasório superior ao que 
corresponderia à simples soma das potencialidades individuais de cada elemento da força. 

Feitas tais considerações iniciais, antes de passar ao plano de prova propriamente 
dito, para realçar como a estrutura organizacional implica a defesa proativa de plata-
formas petrolíferas, convém registrar os ensinamentos extraídos de um jogo de guer-
ra clássico, realizado nas dependências da EGN, denominado “MAJHID”. Tal deno-
minação deve-se a um importante navegador e pensador árabe que prestou relevante 
assessoria a Vasco da Gama em suas expedição às Índias295. Basicamente, o “MAJHID” 
é um jogo didático que tem como finalidade exercitar os níveis decisórios estratégico 
e operacional de condução do conflito, em favor dos oficiais-alunos do Curso de Esta-
do-Maior para Oficiais Superiores (CEMOS) da MB. Além de didático, o “MAJHID” 
é jogado num cenário fictício em que, por ser bilateral, dois Partidos se enfrentam: o 
“Vermelho” e o “Azul”. 

Cabe ressaltar ainda que tal jogo é realizado no nível operacional de condução de 
conflitos, o que interessa para este estudo, como veremos mais adiante, e sua situação 
inicial se passa num oceano de conformação geográfica semelhante ao Atlântico Sul. Tal 
oceano, denominado “Atlas Sul”, separaria hipoteticamente dois continentes, “Ameraba 
do Sul” e “Cobran”, os quais corresponderiam geofisicamente à América do Sul e à Áfri-
ca, conforme carta estratégica exibida a seguir. 

294.   ALBERTS, 2011.

295.   Renomado navegador, poeta e cartógrafo, Ahmed Ibn Mahjid escreveu o “Livro Sobre os 
Princípios da Náutica e as Regras” (TILL, 2013), e desfrutava da reputação de ser um perito do Oceano 
Índico. Sabedor dessas qualidades, o navegador português Vasco da Gama escolheu Ibn Mahjid para, 
em 1498, conduzir sua esquadra desde Melinde, na costa oriental da África, até Calcutá, na Índia.
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FIGURA 3 - Carta Estratégica do jogo de guerra MAJHID 
Fonte: EGN, 2015.

A situação inicial do referido jogo retrata uma disputa territorial entre os Estados 
“cobranos” fronteiriços “Cafuzo” e “Gelo”, envolvendo a região denominada “Sarak”, e 
respectiva zona petrolífera marítima de “Cubos”. Tal disputa fez com que uma aliança 
de Estados “sulamerabanos” enviasse uma força expedicionária ao continente “cobrano”, 
em apoio à “Gelo”. Antagonicamente, uma aliança de Estados “cobranos” apoiava os es-
forços de “Cafuzo” para manter o domínio sobre a região de “Sarak”.

No jogo realizado em 2010, o Partido “Azul”, da aliança “cobrana”296, se viu numa 
situação inusitada. Seu principal meio defensivo, um Navio-Aeródromo (NAe), estava 
sendo ameaçado de forma inédita, desde que o jogo começou a ser realizado, na década 
de 90 do século passado, por um submarino movido à propulsão nuclear do partido opo-
nente. Tal fato dotava o submarino do Partido “Vermelho”, da aliança “sulamerabana”, de 
grande mobilidade em relação aos demais submarinos convencionais de propulsão die-
sel-elétrica, diferentemente do que ocorrera em edições anteriores do referido exercício. 

Naquele contexto, o Estado-Maior das forças “cobranas” hesitava em manter seu 
único NAe defensivamente próximo do litoral da região de “Sarak”, perfazendo um 
clássico CAM defensivo. Tal postura deixaria tal meio mais suscetível a um ataque do 
submarino a propulsão nuclear do inimigo, protegido na ocultação submersa, e, para 
agravar a situação, com grande capacidade móvel, devido à sua propulsão. Por outro 
lado, observou-se que o Partido oponente tinha um “telhado de vidro”, que consistia na 

296.   O primeiro autor deste trabalho cursou o CEMOS em 2010, e foi escolhido como Comandante 
do Teatro de Operações “Cobrano” naquele ano, e vivenciou pessoalmente o dilema defensivo apre-
sentado no referido jogo.
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produção petrolífera da região equivalente à Bacia de Campos, da qual dependia “Corín-
don”, o principal Estado da aliança “sulamerabana”.  Assim, foi determinado o envio do 
NAe “cobrano” para uma posição mais centralizada no Oceano “Atlas do Sul”, de forma 
a tornar possível o lançamento de suas aeronaves orgânicas a fim de neutralizar a pro-
dução da principal bacia petrolífera marítima de “Coríndon”. Tal tarefa foi deveras faci-
litada pelo fato de que nenhuma defesa marítima significativa foi mantida no litoral de 
“Coríndon”, enquanto que o grosso de seus meios já se aproximava do litoral do conti-
nente “Cobran”, com o propósito de apoiar uma operação anfíbia nas proximidades de 
“Sarak”, conforme a missão previamente determinada. 

Como as forças expedicionárias “sulamerabanas” já cogitavam em fazer regressar 
parte de seus navios para empreender uma defesa de litoral de “Coríndon”, comprome-
tendo assim a sua missão em “Cobran”, o Grupo de Controle do jogo, formado pelos ins-
trutores da EGN que conduziam o MAJHID, interveio providencialmente.  No último 
movimento do MAJHID, o Nae do Partido “Azul”, da aliança de “Cobran”, foi considera-
do avariado para que as ações no litoral de “Cobran” tivessem seguimento. 

Enfim, para coibir tal deficiência defensiva, a partir dos anos seguintes, a informa-
ção de que o Teatro de Operações sob a responsabilidade do CTOp “Vermelho” não in-
cluía a “Amazônia Azul” de “Coríndon” foi inserida nas instruções iniciais do jogo “MA-
JHID”. Dessa forma, a proteção de tal região vital passou a ser atribuída a uma Zona de 
Defesa (ZD)297, que, conforme previsão doutrinária, corresponde a uma área sob a res-
ponsabilidade de um Comando Operacional (COp), cuja definição destaca-se a seguir.

Autoridade atribuída a um comandante para estabelecer a composição das 
forças subordinadas, designar missões e objetivos, além de orientar e coorde-
nar as operações. Não inclui, normalmente, autoridade nos assuntos de admi-
nistração, organização interna, instrução e adestramento das unidades, exce-
to quando um comando subordinado solicitar assistência nesses assuntos. 298

Em termos didáticos, o “Atlas Sul” ficou a partir de então dividido em duas áreas de res-
ponsabilidade: uma ZD associada à ZEE de “Coríndon”, e um TO mais abrangente, des-
vencilhando assim o CTOp “Vermelho” de atribuições defensivas durante o jogo MAJHID. 

Dessa forma, tal jogo nos trouxe ensinamentos que servem para o planejamento 
real da Defesa Nacional: uma postura estratégica defensiva que se propõe a ser proati-
va não se coaduna com o adiamento da estrutura do nível operacional para o momento 
do efetivo emprego real das FA. E mais, o “Calcanhar de Aquiles” que cada vez mais se 
salienta na região do Polígono do Pré-sal, por si só, conforme a dependência energéti-
ca em relação a tal região aumenta, demanda a antecipação da ativação de tal estrutura 

297.   As ZD são espaços geográficos destinados à defesa territorial, que poderão conter uma faixa 
marítima sob jurisdição nacional.

298.   BRASIL, 2015a, p.65.
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operacional. Em síntese, um jogo didático realizado no teatro do Atlântico Sul reforça a 
consistência da diretriz estatuída na END, e induz a nos debruçarmos sobre o problema 
estratégico da defesa das plataformas petrolíferas marítimas. 

A propósito, cabe ressaltar que o nível operacional “elabora o planejamento militar 
das campanhas e realiza a condução das operações militares requeridas pela guerra, em 
conformidade com a estratégia estabelecida”299. Se a END determina como objetivo es-
tratégico efetuar a defesa proativa de plataformas petrolíferas marítimas, o que deve ser 
priorizado, como já foi visto, tal postura nos leva a cogitar sobre a implementação efeti-
va da estrutura organizacional em antecipação a qualquer conflito, e no nível decisório 
adequado. Dessa forma, um COp poderia ser ativado antes mesmo do reconhecimento 
de estados de crise que antecedem aos conflitos. Tal feitura se justifica até porque o ní-
vel tático subsequente, ao seu turno,

[...] planeja e conduz operações militares, empregando frações de forças militares, or-
ganizadas segundo características e capacidades próprias, necessárias ao cumprimen-
to das missões atribuídas pelos comandos operacionais.300

Assim sendo, tal definição ilumina o fato de que o nível tático requer a supervisão 
do nível operacional correspondente, demanda que se sobressai diante da necessidade de 
planejamento formal da defesa de um objetivo estratégico claramente apontado na END. 

Considerando-se a importância do nível operacional para se empreender a defesa 
proativa de plataformas petrolíferas offshore, passaremos a analisar a atual estrutura mi-
litar vigente no Brasil. Tal procedimento permitirá o atendimento do objetivo geral des-
te estudo, que visa explicar como a organização da EttaMiD influencia a defesa proativa 
do Polígono do Pré-sal. Consequentemente, o atendimento desse  objetivo corroborará 
a hipótese deste estudo, mediante o exame da “Estrutura de Comando”, na forma atu-
al, e de como tal variável independente influencia a “Defesa Proativa do Pré-sal”, vari-
ável dependente desta pesquisa.  

Antes de proceder tal exame, convém analisarmos os componentes principais da de-
fesa proativa marítima. Tal conhecimento prévio será útil para a compreensão de como 
a estrutura de comando influencia a versatilidade e a interoperabilidade de um sistema 
defensivo, as quais são características essenciais para imprimir um caráter proativo em 
tal sistema.

299.   BRASIL, 2014a, p.2-3.

300.   Ibidem, loc. cit.
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4 . 1  A s  C o m p o n e nt e s  d a  D e fe s a  P ro at iva  d a  A m a z ô n i a 
A z u l :  a  D e fe s a  Nava l  e  a  S eg u ra n ç a  M a r ít i m a

Compreendida a importância do nível decisório operacional para a consecução da de-
fesa proativa de plataformas petrolíferas, cabe preliminarmente tomar consciência do am-
plo espectro de tarefas que tal defesa requer para salvaguardar o interesse nacional. Ressal-
ta-se que atualmente não há um Comando específico dedicado ao cumprimento de todas 
as tarefas que serão analisadas neste estudo e, portanto, há uma divisão de responsabilida-
des que pode levar a atrasos decisórios. Sob o prisma do Princípio da Unidade do Coman-
do, que será abordado mais adiante, poderia ser visualizada a necessidade de criação de um 
COp especialmente dedicado à proteção de ativos petrolíferos marítimos, conforme a de-
terminação da END. No entanto, consoante a letra fria do Decreto 7.276/10, que regula-
menta a atual EttaMiD, apresentado no capítulo anterior, pode-se argumentar que, se não 
há crises à vista, não há necessidade de ativação de nenhum COp específico.

De qualquer forma, consoante o espírito crítico deste trabalho, independentemen-
te da percepção de crises com potencial de ameaça ao interesse nacional, as quais for-
malmente ensejariam a ativação de um COp, deve-se investigar os reflexos do adia-
mento de tal decisão para o atual sistema defensivo. Nesse esforço especulativo, cabe 
analisar quais são os órgãos ou agências que possuem atribuição constitucional para 
atuar no mar, e contribuir assim para a defesa das plataformas petrolíferas, na situação 
atual de paz. Importa em especial entender como tais instituições e organizações mi-
litares se inter-relacionam, de forma a perfazer o nível decisório operacional no tem-
po presente, destacando-se a sua influência na postura defensiva atualmente adotada 
em relação à Amazônia Azul. 

Tal postura deve evoluir para a defesa proativa, conforme estabelecido na END, o 
que implica emprego da força em tempo real, em antecipação à consumação de qualquer 
agressão. Nesse sentido, cabe reconhecer o caráter reativo do sistema defensivo atual-
mente existente na Amazônia Azul, ao se perscrutar a forma de atuação sobre as plata-
formas petrolíferas offshore, com atenção especial à região estratégica do Pré-sal. 

Por oportuno, registra-se um recente documento expedido pela ANP, direciona-
do à Diretoria de Portos e Costas (DPC)301, o qual informa as áreas de maior incidên-
cia de invasão das zonas mínimas reservadas à segurança da produção petrolífera302, e 

301.   A DPC, órgão normativo da MB, tem como missão “elaborar normas no âmbito das suas atribui-
ções como representante da Autoridade Marítima Brasileira (AMB), administrar o Sistema do Ensino 
Profissional Marítimo (SEPM) e suas atividades correlatas a realizar atividades técnicas normativas 
e de supervisão relativas à gestão ambiental das OM da MB, a fim de contribuir para a segurança do 
tráfego aquaviário, a prevenção da poluição hídrica e a salvaguarda da vida humana no mar”. Em 
suma, importa entender neste momento que a DPC é um órgão diretivo regulador, e não operacional. 
Disponível em <https://www.dpc.mar.mil.br/pt-br/institucional/ missao>. Acesso em: 26 jul. 2015.

302.   Recorda-se que o segundo autor deste livro já abordou com mais detalhes as zonas de segurança 
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demanda providências. Nesse documento, encaminhado pelo Ofício n° 221/2015303, o 
Superintendente de Segurança Operacional da ANP relata que tem ocorrido um au-
mento considerável de comunicados de “Aproximação de Embarcações não Autoriza-
das”, dentro da área de exclusão de plataformas e sondas marítimas, sobremaneira nas 
Bacias de Campos e Santos. Tal relato refere-se ao período anualizado recente, de junho 
de 2014 a abril de 2015, e foi consolidado em calcos das Bacias de Campos e Santos, em 
função do percentual de ocorrências de incidentes.

FIGURA 4 - Mapa de aproximação de embarcações na Bacia de Campos
Fonte: ANEXO A — Ofício n°221/SSM/2015 da ANP. 

Vale notar ainda, para entendermos minimamente a estrutura organizacional da 
MB, ator principal na defesa do Polígono do Pré-sal, visando ao atendimento dos obje-
tivos propostos neste estudo, que a legislação nacional designa o Comandante da Ma-
rinha como “Autoridade Marítima”. Além do imperativo constitucional da defesa da 
pátria, tal responsabilidade confere à MB importantes atribuições subsidiárias, desta-
cando-se dentre elas: orientar e controlar a Marinha Mercante no que interessa à defesa 

de plataformas petrolíferas no capítulo dois deste trabalho conjunto, e ampliará suas análises nos ca-
pítulos seguintes de sua autoria.

303.   ANEXO A — Ofício n°221/SSM/2015 da ANP.
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nacional; prover a segurança da navegação aquaviária, e implementar e fiscalizar o cum-
primento de leis e regulamentos, no mar, em coordenação com outros órgãos do Po-
der Executivo304.

É importante então realçar, que, por mandato constitucional, a MB não necessita de es-
perar o surgimento de uma crise para atuar na Amazônia Azul. Tal aspecto é importante para 
uma postura proativa defensiva, que se antecipa à ação de forças adversas305, atuando em tem-
po real, independentemente da configuração dessas forças, o que implica a necessidade de 
um ágil ciclo decisório OODA, conforme analisado no capítulo anterior. 

Ademais, Cumpre registrar que a referida solicitação da ANP alinha-se com a con-
sistente diretriz da END e corrobora a necessidade de implementação da defesa proati-
va de recursos marítimos, em caráter preventivo. 

4. Pedimos que os esforços de patrulhamento observem as informações destas áreas 
de maior incidência deste tipo de evento de forma a minimizar os possíveis impactos 
que possam ser causados por atividades alheias à exploração e produção de petróleo 
e gás em águas jurisdicionais brasileiras.
5. Desta forma, acreditamos estarmos trabalhando conjuntamente e pró-ativamen-
te na busca da salvaguarda da vida humana e do meio ambiente nas atividades da in-

dústria de petróleo.306

 
O trecho supracitado salienta em especial o viés da segurança marítima, que guarda re-

lação com o emprego limitado da força, previsto doutrinariamente, e que deve ser também 
contemplado na defesa proativa da Amazônia Azul. Tal vertente, implícita na expressão “de-
fesa proativa”, pode ser deduzida da análise de diretriz congênere para o terceiro objetivo es-
tabelecido pela END, a cargo da MB: “prontidão para responder a qualquer ameaça, por Es-
tado ou por forças não convencionais ou criminosas, às vias marítimas de comércio”307. 

Melhor dizendo, para a defesa de linhas de comunicação marítimas, a END expli-
citou uma dupla atuação reativa, independentemente do tipo de ameaça, quer seja per-
petrada por Estados ou por organizações criminosas, ou mesmo uma conjugação des-
ses atores. Nesse sentido, não seria razoável entender que uma defesa proativa estaria 
restrita ao campo militar, ao contrastá-la com a postura reativa de amplo espectro in-
dicada no objetivo estratégico da END dedicado às linhas de comunicação marítimas. 

É imperioso assim reconhecer que a defesa proativa de plataformas petrolíferas tam-
bém requer uma ampla atuação, inclusive contra forças adversas, ainda mais realçada 

304.   BRASIL, 1999b.

305.  Forças constituídas por pessoas, grupo de pessoas ou organizações cuja atuação compro-
mete o pleno funcionamento do estado democrático de direito, a paz social e a ordem pública 
(BRASIL, 2014a).

306.   ANEXO A — Ofício n°221/SSM/2015 da ANP.

307.   BRASIL, 2014a, p 1-7.
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pelo alto valor estratégico dessas estruturas, conforme já analisado. Depreende-se assim, 
por analogia, que a defesa proativa de plataformas petrolíferas no mar também possui-
ria duas componentes básicas, o que, dito em termos simplificados, corresponderia à 
atuação militar e à policial.  

Nessa linha de raciocínio, além da necessidade já identificada de se efetivar a verten-
te militar naval da defesa proativa na área estratégica do Polígono do Pré-sal, no senti-
do dissuasório depreendido da diretriz da END, também evidencia-se a necessidade de 
realizar uma permanente ação policial, consoante os fatos e argumentos anteriormen-
te apresentados308. Assim sendo, verifica-se que a recorrente invasão das zonas de segu-
rança previstas na CNUDM III por embarcações estranhas à produção petrolífera de-
manda uma constante atuação preventiva. Tal forma de atuar precede a repressão a tal 
irregularidade, e demanda um intenso esforço de inteligência operacional, que implica 
um processo de aprimoramento contínuo.

Logo, antes de passarmos a análise de diferentes estruturas organizacionais, em ter-
mos de agilidade decisória, que pressupõe uma comparação da versatilidade e intero-
perabilidade propiciada por tais estruturas, convém estabelecer analiticamente as duas 
componentes básicas presentes na defesa de áreas petrolíferas offshore: a defesa naval e 
a segurança marítima. Um sistema defensivo proativo deve atuar de forma congruen-
te nessas componentes, que são interdependentes. Isso significa dizer que tais compo-
nentes devem se complementar e demandam apoio mútuo para rechaçar qualquer tipo 
de ameaça, antecipando possíveis agressões, com o objetivo precípuo de mitigar preju-
ízos à matriz energética nacional e à integridade de pessoas diretamente envolvidas na 
produção marítima de petróleo e gás. Tal integração poderia induzir um resultado final 
sinérgico proativo superior à simples soma de esforços em atendimento às diversas de-
mandas defensivas, como as realçadas no comunicado da ANP anexado a este estudo.

Nesse sentido, importa ter em mente que, independentemente da intencionalida-
de de qualquer agressão às plataformas marítimas offshore, ações de pequena monta po-
dem provocar explosões em estruturas marítimas altamente inflamáveis, o que, como 
já vimos, poderia significar um alto preço a pagar para a sociedade brasileira como um 
todo. Assim sendo, o esforço defensivo deve assumir a modalidade proativa, a qual exi-
ge uma elevada prontidão para a ação, que não deve ser entendida como reação. Tal es-
forço, em termos diretos, representaria uma maior probabilidade de neutralização de 
golpes iniciais ou mitigação de danos, e também proporcionaria um maior efeito dissu-
asório em relação às forças adversas. 

Ao se analisar a categorização ora apresentada, observa-se que a diferença básica en-
tre a primeira e a segunda componente, ambas explicitadas no título desta seção, seria a 
intensidade do emprego da força. Dessa forma, a defesa naval corresponde a uma atua-
ção militar clássica com emprego efetivo de navios de guerra e respectivos armamentos, 

308.   A fotografia exibida na Figura 2, no capítulo anterior, realizada por uma aeronave de patrulha 
marítima, corrobora a dificuldade que se enfrenta para tentar manter embarcações alheias à produ-
ção marítima afastadas minimamente das plataformas petrolíferas.
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de maior poder de destruição, o que inclui munições inteligentes, como mísseis e torpe-
dos309. Na componente relativa à segurança marítima, a aplicação do Poder Naval seria 
proporcional à força necessária para impor o cumprimento da legislação nacional e in-
ternacional, ou seja, na intensidade adequada, via de regra inferior à utilizada na com-
ponente anterior. Dentro do viés policial, as atividades correlatas foram denominadas 
doutrinariamente por atividades de “emprego limitado da força”, e, em alguns casos, por 
atividades “benignas310, divisão que merece maiores esclarecimentos. 

Assim sendo, aprofundando-se na análise da subclassificação da segurança maríti-
ma, observa-se que há duas vertentes que se interpenetram e também são complemen-
tares às ações de defesa naval. Essas vertentes correspondem a duas acepções redigi-
das de forma distinta na língua britânica, em que pese ambas terem sido vertidas para 
o português pela expressão “segurança”, e dessa forma merecem a devida análise:  safe-
ty e security. 

Safety: entendida como a segurança do tráfego aquaviário, que abrange a sal-
vaguarda da vida humana no mar e águas interiores, a segurança da navega-
ção e a preservação do meio ambiente marinho.
Security: segurança dos meios físicos e instalações, manutenção da soberania 
e proteção dos interesses nacionais no mar, incluindo o combate à pirataria, 
ao roubo armado contra navios, ao terrorismo e ao contrabando de armas.311

Tomando-se o entendimento supracitado, a vertente security compreenderia ativi-
dades coercitivas, isso é, de cunho policial, para o efetivo cumprimento da legislação na-
cional e institutos de Direito Internacional no mar, ações que, no Brasil, cabem prima-
riamente à MB. O capítulo quatro da DBM se dedica majoritariamente a tais atividades, 
e as caracteriza pelo emprego limitado da força312, situação em que não há intenção de 
destruir um inimigo claramente definido, ou seja, considera que a aplicação de força só 
deva ocorrer em último caso, e no nível estritamente necessário. 

Por outro lado, como se depreende textualmente da END, considerando a vul-
nerabilidade já analisada, e a dependência energética em relação às “ilhas artificiais” 
produtoras de petróleo e gás no mar, tais ações devem ser tomadas de forma proativa, 

309.   Não se distingue aqui a intensidade da força e os meios empregados por um eventual agente 
agressor, mas sim do sistema defensivo.

310.   Conforme previsto nos quarto e quinto capítulos da atual versão da DBM (BRASIL, 2014a).

311.   FARIA et al., 2010, p.36. Observem que o primeiro autor deste livro teceu mais detalhes sobre 
a dupla acepção da palavra segurança no capítulo dois deste estudo.

312.   Há exceções no referido capítulo, como a Inspeção Naval, voltada para a fiscalização da segu-
rança do tráfego aquaviário, que teria correlação com a vertente safety da segurança marítima, o que 
não invalida a argumentação.
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mitigando-se assim eventuais danos e dissuadindo pretensões lesivas ao patrimônio na-
cional. Dessa forma, se o emprego da força, na vertente da segurança marítima, pode ser 
considerado como limitado, o valor estratégico das estruturas a serem protegidas por tal 
esforço não o é. Deve assim haver uma solução de compromisso nessa forma de atua-
ção, que deve ser firme e constante, o que demandaria um eficiente nível decisório ope-
racional, permanentemente ativo. Assim, tal forma de agir sugere a necessidade de um 
planejamento prévio pormenorizado, que geraria instruções claras aos meios disponibi-
lizados para perfazer o requisito de “Proteção” das UEP, consoante o conjugado M&P 
demonstrado no capítulo anterior. 

Ressalta-se que na DBM foram descritas diversas atividades relacionadas à seguran-
ça marítima que contemplariam o emprego limitado da força, e poderiam suceder em 
decorrência da defesa proativa de plataformas marítimas. Discorrendo-se brevemente 
sobre algumas dessas atividades, pode-se citar ações contra delitos típicos de fronteiras 
e ambientais, ressaltando-se que a ideia-força da Amazônia Azul desloca virtualmente 
nossa linha de costa para os limites exploratórios estabelecidos pela CNUDM III. Nesse 
esforço, caberia à MB atuar preventivamente, em aderência ao sentido proativo toma-
do neste estudo, seja de forma isolada, ou em coordenação com outros órgãos do Poder 
Executivo. Dentre tais ações, pode-se citar, à guisa de exemplo, o patrulhamento, a re-
vista de pessoas, embarcações e prisões em flagrante delito, que podem ocorrer em áreas 
marítimas bem distantes do litoral, acentuando assim o esforço empreendido. 

Em suma, existe uma ampla variedade de tarefas associadas às vertentes safety e se-
curity da segurança marítima, por decorrência subsidiária da lei, que podem demandar 
emprego limitado da força, e poderiam estar relacionadas em algum grau à defesa de 
plataformas offshore. Como exemplo emblemático, vale ressaltar a tradicional atividade 
de patrulha naval (PATNAV), prevista na DBM. Tal atividade pode incluir, além do que 
já foi dito: combate ao terrorismo; contrabando; descaminho; tráfico de entorpecentes; 
imigração ilegal, o que pode implicar a necessidade de verificação de autorizações e vis-
tos de trabalho em plataformas; pesquisas não autorizadas; poluição; invasões de zonas 
de segurança de atividade petrolífera etc. Além das PATNAV, pode-se citar mais duas 
atividades importantes, sem o intuito de esgotar todas as possibilidades vislumbradas: 
operações de retomada e resgate de plataformas e a evacuação de não combatentes. O 
capítulo quatro da DBM cita ainda as Inspeções Navais, que também podem ser desti-
nadas ao provimento da segurança do tráfego aquaviário afeto aos navios de transpor-
te de petróleo e gás, e em especial para prover a própria segurança das plataformas pe-
trolíferas offshore. Em síntese, tais atividades, se empreendidas de forma constante e na 
intensidade adequada, também demonstrariam uma atuação proativa na prevenção de 
acidentes e incidentes de segurança operacional em tais instalações, conforme solicita-
ção correlata da ANP, ilustrada pela figura 4, anteriormente apresentada. 
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No tocante ainda à segurança marítima, é possível divisar um espectro de tarefas 
que não preveem o emprego direto de força313, sendo que algumas se interpenetram com 
o conjunto descrito no parágrafo anterior, como já foi dito. Nesse campo de atividades 
do Poder Naval, que a doutrina denominou como “benignas”, destaca-se o apoio à polí-
tica externa, denominada tradicionalmente por “Diplomacia Naval” 314. Em consonân-
cia ao objeto desta pesquisa, pode-se citar, nessa linha de atuação, uma postura estraté-
gica dissuasória, o que justifica a “presença” na área a defender do Polígono do Pré-sal, 
e seu entorno, o Atlântico Sul, conforme a função P, prevista no trinômio da END, já 
analisada anteriormente. 

 Conforme preleciona a doutrina naval: “Grande parte dessas atividades decorre di-
retamente da destinação constitucional para as FA, das atribuições subsidiárias gerais e 
particulares conferidas à MB e da Política Nacional de Defesa”315. Assim, um segundo 
grupo de ações dessa modalidade decorre de possíveis desdobramentos de uma atitude 
defensiva, quando não se obtém um êxito inicial em relação às ações antagônicas316, o 
que implica uma prontidão para responder às ameaças remanescentes e mitigar os da-
nos eventualmente perpetrados. Segundo a doutrina naval vigente, pode-se incluir nes-
se grupo as seguintes atividades relacionadas à defesa de plataformas petrolíferas: opera-
ções de socorro, salvamento, respectivamente associadas à salvaguarda da vida humana 
e do patrimônio no mar; desativação de artefatos explosivos; cooperação com as ativi-
dades de defesa civil, no que tange ao ambiente marítimo; orientação e controle da Ma-
rinha Mercante e de suas atividades correlatas; e, em especial, o provimento da segu-
rança da navegação aquaviária, no que concerne ao seu ordenamento, num esforço de 
aprimoramento contínuo, como, por exemplo, em atendimento a eventuais necessida-
des operacionais vislumbradas para a defesa do Polígono do Pré-sal. 

Em síntese, por analogia à inter-relação existente entre o Poder Naval e o Poder Ma-
rítimo317, representando o primeiro poder um dos elementos constituintes do segundo, 
a defesa naval e a segurança marítima318 compõem um complexo espectro de tarefas de 
defesa marítima, conceito que será adotado a partir de então, para sintetizar tal desafio.

313.   Tais tarefas são listada no capítulo cinco da DBM.

314.   A DBM, ao considerar a diplomacia preventiva e “a presença de força naval em áreas de inte-
resse” como atividades “benignas” (BRASIL, 2014a, p.5-2), evidencia a linha tênue entre o emprego 
do Poder Naval em tempo de paz, e as vertentes security e a safety da segurança marítima.

315.   BRASIL, 2014a, p. 5-1.

316.   “Ações de toda ordem, internas ou externas, que se contrapõem ao alcance e à preservação dos 
Objetivos Nacionais” (BRASIL, 2014a, p.A-1).

317.   O Poder Marítimo é a capacidade resultante da integração dos recursos de que dispõe a Nação 
para a utilização do mar e das águas interiores, quer como instrumento de ação política e militar, quer 
como fator de desenvolvimento econômico e social (BRASIL, 2014a, p.1-1).

318.   Em suas duas vertentes, security e safety.
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Para ilustrar a complexidade da defesa marítima de ativos petrolíferos, ainda antes 
de passar à análise da atual EttaMiD em vigor no BRASIL, no tocante às características 
que importam para a agilidade decisória, é oportuno registrar um caso real. Em 30 de 
novembro de 2013, a MB recebeu um comunicado de que havia sido encontrado um 
material na Plataforma marítima de nome “Frade”, pertencente à companhia petrolífe-
ra Chevron, situada à 230 quilômetros da cidade de Macaé, na Bacia de Campos319. O 
referido material parecia ser um artefato explosivo. Um gabinete de crise ad hoc foi for-
mado, sendo integrado por militares, policiais civis e federais. Tal estrutura organiza-
cional circunstancial visou dar suporte à coordenação entre diversos meios operativos 
da MB, além de agentes da PF e da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Ci-
vil do Estado do Rio de Janeiro (CORE/PCRJ), órgãos que foram diretamente envolvi-
dos na ação. Houve prontidão para responder a tal tipo de ameaça, já que na manhã do 
dia seguinte chegou-se à conclusão de que o material investigado era inerte, e, transcor-
rido mais um dia, a plataforma já estava operando normalmente, após a devida autori-
zação da Autoridade Marítima.  

Essa breve narrativa explicita a diferença entre a ação e a reação, o que distingue 
uma defesa marítima que inclua procedimentos de triagem de tripulantes e materiais a 
serem embarcados, fato que poderia ter reduzido a probabilidade de ocorrência da situ-
ação de tensão descrita no parágrafo anterior. Cabe nos indagarmos se, caso uma ação 
de sabotagem estivesse efetivamente em curso, o tempo de evacuação de tripulantes e a 
chegada de equipes especializadas ao local seria suficiente para evitar a detonação. No-
te-se a sutil diferença entre o escopo contida na expressão “prontidão para responder a 
ameaças”, conforme nota da MB, e o esforço adicional que uma defesa proativa contra 
tal tipo de ameaça exigiria, que transcenderia a atuação de um órgão isolado. Tal esforço 
demandaria uma estrutura permanente altamente versátil, e que inexoravelmente deve-
ria contar com a cooperação das próprias empresas da indústria do petróleo. 

Vale ressaltar que, uma situação de sabotagem pode ser mais grave do que uma ame-
aça terrorista declarada, como a enfrentada nos campos petrolíferos dos Estados Unidos 
do México, como será analisado no capítulo sete, que promoveu a “preparação dos es-
píritos” e a tomada de providências preventivas. Nesse sentido, dependendo do tipo de 
explosivo utilizado, e de um possível afundamento da plataforma sabotada, até a inves-
tigação da intencionalidade ou fatalidade do desastre ocorrido torna-se difícil devido 
às características severas do ambiente marítimo, o que poderia prejudicar a descoberta 
da autoria da ação antagônica aos interesses do Brasil. Como já analisado, tal crise ten-
deria a ser maximizada pelo alto valor estratégico da infraestrutura energética danifica-
da, pelas vidas humanas envolvidas, e a possível repercussão ambiental, bem como nas 
atividades das demais UEP, caso um sentimento de insegurança coletiva se propagasse. 

Cabe, portanto, em atendimento ao objetivo geral deste trabalho, explicar como a 
organização da EttaMiD influencia o nível de proatividade da defesa do Polígono do 

319.    Disponível em <http://www.defesaaereanaval.com.br/tag/plataforma-de-frade?print=pdf-
-page>. Acesso em: 02 ago. 2015.
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Pré-sal, de modo que tal argumento permita que se chegue dedutivamente à hipótese 
desta pesquisa, validando-a. 

4 . 2  A  U n i f i c a ç ã o  d o  C o m a n d o  e  a  Ag i l i d a d e 
D e c i s ó r i a  d o  S i st e m a  D e fe n s ivo 

As dificuldades defensivas anteriormente analisadas certamente seriam mitigadas 
pela disponibilização de mais sensores e meios com capacidade de atuar na Amazônia 
Azul, os quais seriam necessários ao atendimento dos requisitos estratégico-operacio-
nais identificados no capítulo anterior: o “Controle” e a “Proteção”. Porém, numa aná-
lise mais detalhada, em que pese a evidente necessidade de um grande esforço de es-
clarecimento e presença em vastas áreas marítimas sob jurisdição nacional, percebe-se 
que tal disponibilização não esgota o assunto, consoante o modelo teórico desenvolvi-
do no capítulo anterior. 

É importante contar ainda com o futuro SisGAAz, sistema que está sendo conce-
bido pela MB, e que poderá potencializar a defesa proativa do Pré-sal, em especial no 
que concerne ao requisito de “Controle”, nas vertentes policial e militar da defesa ma-
rítima. Ocorre que tal implementação também não irá exaurir as demandas de tal re-
quisito, pois não dispensa a necessidade de se analisar a estrutura organizacional que 
instrumentalizaria o SisGAAz, consoante a hipótese deste estudo, e sua relação com a 
agilidade decisória demandada por um sistema defensivo proativo. Em síntese, há ne-
cessidade de se debruçar sobre quais características deve dispor a estrutura operacional 
em relação a qual o SisGAAz deverá ser vinculado, para que tal sistema sirva como fer-
ramenta de apoio para a defesa marítima, à altura da grandiosidade e complexidade de-
fensiva da Amazônia Azul. 

Como instrumento de reflexão sobre as características que tal estrutura organizacio-
nal deve ter, pergunta-se: Como acompanhar em detalhe as embarcações que navegam 
tangencialmente ou convergem para as zonas petrolíferas, sem ter relação direta com 
tais atividades, e decidir abordá-las no momento certo, provocando a menor interferên-
cia possível no tráfego marítimo? Estariam todos os incidentes de invasão de zonas de 
segurança petrolíferas marítimas sendo notificados, ou a quantidade de incidentes se-
ria ainda maior do que o relatado pela ANP? Ao priorizarmos tais vulnerabilidades, um 
planejamento formal não seria útil para proteger a produção do Pré-sal, e reduzir assim 
os consideráveis índices de invasões às zonas de segurança de plataformas petrolíferas já 
constatados? Nesse esforço defensivo, como otimizar a presença de diversificados meios 
defensivos no Polígono do Pré-sal, a partir de um trabalho de inteligência operacional 
prévio? Nesse sentido ainda, como estruturar-se para conjugar tal presença, conforme 
índices pré-estabelecidos de P, com a prontidão complementar de meios que dispõe de 
capacidade móvel para atuar no Pré-sal, consoante índices de M? 

Diante dessas perguntas desafiadoras, cabe recordar os índices e respectivos in-
dicadores que foram desenvolvidos para operacionalizar o conceito de proatividade 
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defensiva. Tal procedimento auxiliará na identificação da demanda de uma estrutura 
proativa por “Agilidade Decisória”, a qual não deve ser preterida por outras necessidades 
consubstanciadas nos demais indicadores MC, M e P, derivados do trinômio da END, 
conforme os estudos apontaram; até porque medidas adotadas em relação à estrutura 
organizacional podem ser tomadas em paralelo às aquisições concernentes aos planos 
de articulação e equipamento das FA320, gerando algum efeito positivo num menor pra-
zo, e até corroborando formalmente os referidos planos.

Assim sendo, parte-se metodologicamente da realidade atual, e admite-se assim um va-
lor constante de K, que representaria o valor agregado dos demais índices que compõem a 
defesa proativa, representada pela incógnita y. Tal constante seria basicamente determina-
da pelo atual inventário de meios, em especial da MB e da FAB, para atuação na nossa defesa 
marítima. Também contemplaria os recursos materiais e humanos dos demais órgãos exe-
cutivos federais que têm competência para atuar, em algum grau, na nossa Amazônia Azul.

A propósito, por falar em outros órgãos executivos que têm atribuições legais na 
Amazônia Azul, faz-se necessário uma digressão preliminar sobre as competências in-
ter-relacionadas da MB e do DPF, situação peculiar que demonstra a interpenetração 
das atribuições de diversos órgãos federais no tocante à segurança marítima. O artigo 
142 da Constituição da República Federativa do Brasil prevê que as Forças Armadas, 
sob a autoridade suprema do Presidente da República, destinam-se à defesa da Pátria, o 
que corresponde a uma atuação militar tradicional. Mais adiante, no primeiro parágra-
fo do Art. 144 da Carta Magna, dispõe-se que a PF, entre outras atribuições, deve exer-
cer as funções de polícia marítima, aérea e de fronteiras, e, em caráter exclusivo, as fun-
ções de polícia judiciária da União.

Ocorre que a Lei Complementar nº 97, de nove de junho de 1999321, ao dispor sobre 
as normas gerais para organização, preparo e emprego das FA, detalhou no inciso V do 
seu artigo 17, que a MB deve cooperar com os órgãos federais, quando se fizer necessário, 
na repressão aos delitos de repercussão nacional ou internacional, quanto ao uso do mar, 
na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução322. Nesse sen-
tido concorre a previsão doutrinária naval de emprego limitado da força, já comentada. 

A forma de emprego do Poder Naval e a composição das forças dependerão do tipo 
de operação. O uso da força será determinado e regulado por meio de fundamenta-
ção legal precisa; planejamento formal; entendimento claro das delegações para o uso 

320.   A END determinou que as FA apresentassem os seu Planos de Articulação e Reaparelhamento 
das Forças Armadas, os quais contemplam uma proposta de distribuição espacial das instalações 
militares e de quantificação dos meios necessários ao atendimento eficaz das hipóteses de empre-
go (BRASIL, 2013, p.31).

321.   BRASIL, 1999b.

322.   Incluído no referido dispositivo legal pela Lei Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004 
(BRASIL, 1999b).
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da força; ordens formais; e métodos de controle. Por certo, o espectro de risco e grau 
de uso da força é amplo. Há possibilidade de interagir com outras forças singulares 
nacionais ou estrangeiras e agências governamentais.323

Por oportuno, para dar mais um exemplo da complexidade inerente à defesa de 
uma área marítima petrolífera, cabe neste ponto uma reflexão sobre a situação de ativis-
mo político-ambiental que a Federação Russa enfrentou recentemente, após a tentativa 
de invasão de uma plataforma petrolífera offshore denominada Prirazlomnaye, da esta-
tal Gazprom.  A referida plataforma, instalada no campo petrolífero de mesmo nome, é 
a primeira estrutura do gênero resistente a gelo no mundo, e está localizada no Mar de 
Pechora, na ZEE russa, no Oceano Ártico. 

Na ocasião, uma ativista de nacionalidade brasileira ganhou grande destaque na mí-
dia nacional, tendo ficado retida por cerca de cem dias, sob a custódia do governo russo, 
antes de ser liberada para retornar ao Brasil324. A ativista brasileira foi detida juntamen-
te com um grupo de 30 pessoas de diversas nacionalidades integrantes da Organização 
Não Governamental (ONG) Greenpeace, contrária à exploração de petróleo na porção 
norte do globo terrestre.

Da mesma forma, argumentações questionáveis de que o mundo não dependeria 
mais de energia proveniente de combustíveis fósseis325 podem ser utilizadas contra o se-
tor offshore brasileiro, e ações antagônicas dessa natureza devem ser previstas, para o 
planejamento do antídoto adequado. Enfim, a defesa proativa das plataformas petrolí-
feras pressupõe uma atuação integrada no nível operacional entre a MB e o braço poli-
cial marítimo da PF, além de outras agências governamentais, analisadas mais adiante, 
para, com um planejamento formal, contra-arrestar tais ameaças.

Percebida assim a necessidade de um aprofundamento sobre a variedade de possi-
bilidades e interações entre órgãos executivos federais na defesa da Amazônia Azul, che-
ga-se ao momento de fundamentar os testes da hipótese da primeira pesquisa que com-
põe este estudo, mediante a análise da “Agilidade Decisória” da estrutura organizacional 
atualmente existente. Em termos metodológicos, assumindo-se a estrutura organizacio-
nal atual como valor da variável independente X, importa saber a sua influência sobre 
o nível de agilidade decisória d, mediante dois critérios pré-concebidos, e, consequen-
temente, sobre o índice de proatividade do sistema defensivo, a variável dependente Y. 

323.  BRASIL, 1999b, p.4-1.

324.  Disponível em < http://noticias.terra.com.br/brasil/brasileira-presa-na-russia-reencontra-a-
-familia-em-porto-alegre, dae0fc21f5933410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html >. Acesso em: 01 
ago. 2015.

325.   Vide balanço energético nacional, que inclui um quadro comparativo sobre a oferta de ener-
gia interna entre o Brasil, o mundo e os Estados Membros da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Disponível em < https://ben.epe.gov.br/downloads/S%C3% 
ADntese %20do %20 Relat%C3% B3rio%20 Final_2015_Web.pdf >. Acesso em: 02ago. 2015.
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Prosseguindo assim em direção ao teste da hipótese desta pesquisa, já vimos que o 
índice d seria determinado por dois parâmetros, que, combinados, indicariam o nível 
de agilidade decisória de um sistema defensivo proativo: a “Versatilidade” e a “Interope-
rabilidade”. Tais parâmetros baseiam-se nos respectivos conceitos doutrinários apresen-
tados no capítulo anterior, e cuja notação adotada corresponde respectivamente a v e i. 
Dessa forma, mantendo um alinhamento com as acepções doutrinárias originais, pro-
curaremos desenvolver uma argumentação adequada ao nível de decisão relevante para 
o enfrentamento do problema defensivo em estudo; o operacional.

4 . 2 . 1  A  I n f l u ê n c i a  d a  Ve r s at i l i d a d e 
O rga n i z a c i o n a l  n a  Ag i l i d a d e  D e c i s ó r i a 

Inicia-se assim a fundamentação do teste da hipótese desse estudo pela análise da 
v da atual EttaMiD, confrontada com a demanda por defesa marítima no Polígono do 
Pré-sal, sob o prisma do nível decisório operacional. Consoante tal critério, um nível 
maior de “Versatilidade” significaria uma maior propensão a alterar rapidamente a pos-
tura militar, o que favoreceria a prontidão para executar assim uma ampla gama de ta-
refas. Como já visto, tais tarefas vão desde uma atuação de menor emprego de força, em 
face de quaisquer ações antagônicas, em cada um dos três ambientes operacionais bá-
sicos anteriormente descritos — submarino, superfície e aeroespacial — até a defesa ci-
bernética, a nova dimensão dos conflitos que cada vez mais aumenta de importância na 
era da informação em que vivemos.  

Sublinha-se que um ataque cibernético pode significar um descontrole na gerência 
operacional das plataformas petrolíferas326, com possibilidade de provocar vazamentos de 
óleo. Tais efeitos adversos devem ser previstos e combatidos, inclusive com o concurso das 
próprias forças de defesa presentes. Outrossim, tais esforços devem ser coordenados no ní-
vel operacional, e configuram uma das tarefas decorrentes de atribuições legais relaciona-
das à preservação do meio ambiente, repercutindo na ação militar, com múltiplos reflexos 
negativos previsíveis, inclusive na opinião pública nacional e internacional327. 

Também é digno de nota o fato de que o conceito de versatilidade previsto na dou-
trina naval também contempla a possibilidade de atuação terrestre, visualizada prelimi-
narmente no sentido da terra para o mar. Consoante a argumentação desenvolvida no 
primeiro capítulo deste estudo, o embate naval hoje em dia se dá não só no mar, em fun-
ção de objetivos nacionais terrestres, mas também pelo mar. 

326.   A PETROBRAS e demais empresas petrolíferas em operação na costa brasileira empregam atu-
almente enlaces via rádio e satélites para o controle a distância de equipamentos submarinos, fato 
que requer a devida atenção, em termos de proteção contra ações cibernéticas.

327.   Cabe citar neste ponto o Decreto 8.127, de 22 de outubro de 2013, que Instituiu o Plano 
Nacional de Contingência (PNC) para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição 
Nacional, no qual existem atribuições para diversos órgãos federais, com preponderância da MB, 
como Autoridade Marítima, no combate a vazamentos no mar.
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Dessa forma, no caso do Brasil, a necessidade de proteger as áreas petrolíferas repre-
sentaria uma tarefa deduzida de “contra-negação” da produção marítima, combinando 
elementos do CAM e da NUM defensiva, sob a égide do trinômio da END, como já ana-
lisado. Nesse mister, todo um esforço marítimo pode ser posto a pique por uma triagem 
deficiente de tripulantes que embarcam em plataformas marítimas, empregando aero-
naves comerciais que decolam de terra, sabendo-se que mensalmente dezenas de milha-
res de tripulantes utilizam o modal “helitransportado”, somente na Bacia de Campos. Tal 
quantitativo tende a aumentar sobremaneira com o incremento da produção do Pré-sal, 
o que dificultará ainda mais a solução de tal problema que entrelaça segurança e defesa, 
e demanda o envolvimento de agentes externos à própria MB, como a ANP. 

Face ao exposto, tendo-se em mente os conceitos doutrinários já apresentados, a 
versatilidade de um sistema defensivo estaria associada à sua capacidade para exercer, 
de forma tempestiva, uma grande variedade de tarefas na Amazônia Azul, não exauridas 
pelos exemplos expostos até aqui. Nesse sentido, para corresponder ao caráter proativo 
demandado pela END, tal capacidade defensiva implica a estreita vinculação de diversos 
tipos de meios, pertencentes a diversas organizações militares e agências, a uma autori-
dade ágil. Tal autoridade, constituída por um representante da MB, para se guardar co-
erência com os preceitos legais nacionais já analisados328, deve decidir tempestivamente 
e com qualidade, a partir de uma assessoria experiente e robusta, baseada num planeja-
mento diuturno, que exige constante aprimoramento. A existência de tal autoridade úni-
ca corresponde ao princípio de guerra329 denominado “Unidade de Comando”, conceito 
chave para o objetivo deste estudo, que compreende os seguintes elementos essenciais:

-  uma unidade de comando que assegure a unidade de esforços, por meio da atribui-
ção de autoridade e da responsabilidade sobre toda a operação a um único comandante;
- uma organização com cadeia e relações de comando apropriadas às tarefas deter-
minadas; e

- um sistema militar de comando e controle que permita o exercício pleno do comando.330

Salienta-se que a aplicação de tal princípio não se restringe ao espectro militar da 
defesa marítima da Amazônia Azul. Como ilustração da exploração desse princípio em 
problemas não necessariamente militares, cita-se o Plano Nacional de Contingência. Tal 
plano, estabelecido pelo Decreto 8.127/13, prevê a contribuição de diversos órgãos fede-
rais para o combate a vazamentos de óleo. No inciso III do Art. 2° do referido Decreto, 

328.   Convém reforçar que a Lei Complementar n° 97/99 designou o Comandante da Marinha como 
“Autoridade Marítima” para fiscalizar o cumprimento da legislação nacional e internacional no mar.

329.   “Princípios de guerra são preceitos que orientam o planejamento e a condução das campa-
nhas e das operações militares, devendo ser interpretados e aplicados de uma forma lógica e opor-
tuna” (BRASIL, 2014a, p.2-6).

330.   BRASIL, 2014a, 2-9.
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encontra-se um conceito congênere ao princípio de guerra ora em análise, o Comando 
Unificado de Operações: “forma de atuação que reúne os representantes de diversos ór-
gãos e entidades públicos responsáveis pelas ações de resposta sob a tutela do Coorde-
nador Operacional, para compartilhar a gestão da emergência”331. No caso de acidentes 
em áreas marítimas, o referido plano estabelece que a MB seja o órgão “Coordenador 
Operacional” para gerir uma situação de emergência que venha a ocorrer. 

Exemplifica-se ainda a aplicação do princípio da Unidade de Comando na necessi-
dade híbrida que provocou a ativação do Gabinete de Crise, sob a liderança do Primei-
ro Distrito Naval, que coordenou as ações decorrentes do incidente da plataforma de 
Frade, conforme supracitado. Tal fato também evidenciou a importância da observân-
cia de tal princípio, mesmo que numa fase de resposta a crises, para agilizar a tomada 
de decisões, bem como o controle do seu posterior cumprimento, o que exige uma co-
ordenação eficiente de ações.  

Ademais, um Comando unificado teria melhores condições para alterar rapidamen-
te a postura de um sistema defensivo, no sentido proativo, ao dispor de diversas “ferra-
mentas” e “peças” para pronto emprego, sem a necessidade de recorrer a terceiros deci-
sores. Isso significa que, além de conhecer em detalhe o estado operacional dos meios 
que lhe forem confiados por um determinado período, tal comando único deve exercer 
a autoridade direta para decidir pelo seu emprego, conforme as capacidades dos meios 
disponibilizados.

Dito de outra forma, além da necessidade de unificação da cadeia de comando, uma 
estrutura organizacional com caráter proativo torna-se mais versátil quanto mais forem 
estreitas as relações de comando estabelecidas entre os meios disponíveis e o respectivo 
Comando332. Nesse sentido, deduz-se que, embora não seja necessário vincular admi-
nistrativamente todos os meios operativos com capacidade para defender a Amazônia 
Azul a um Comando unificado, ao menos tais meios devem estar sobre o seu controle 
operacional, pelo período em que forem designados para tal defesa. Cabe ressaltar que 
o controle operacional

[...] confere ao comandante autoridade para empregar e controlar as forças que lhe 
são designadas, de forma a capacitá-lo ao cumprimento de missões ou à execução de 
tarefas específicas, previamente determinadas e, normalmente, limitadas; e controlar 
outras forças que, embora não lhe sejam subordinadas, operem ou transitem em sua 
área de responsabilidade. Exclui, porém, a autoridade para empregar, separadamente, 

331.   Cabe ressaltar que, em diversos órgãos executivos não militares, como o DPF e as polícias ci-
vis, utiliza-se a expressão “Coordenação” no sentido correspondente ao grau de autoridade de um 
“Comando”, que é a designação mais comum nas unidades operativas militares. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/ _Ato2011-2014/2013/Decreto/D8127.htm>. Acesso em: 02 
ago. 2015.

332.   Argumentação que procura guardar coerência  com o segundo elemento do Princípio do 
Comando descrito na citação imediatamente anterior.
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os componentes dessas forças, bem como para efetuar o seu controle logístico ou ad-

ministrativo. [...]333. (grifo nosso)

Conforme grifo anterior, para promover uma maior versatilidade organizacional, a 
observância do Princípio da Unidade do Comando no sistema defensivo da Amazônia 
Azul pressupõe que tal Comando disponha, no mínimo, do controle operacional sobre 
todos os meios que transitem e operem em prol da defesa da área estratégica do Pré-sal. 
Logo, Cabe perscrutar a estrutura organizacional militar vigente no Brasil, o que com-
preende a análise da atual vinculação funcional dos meios operativos com capacidade 
de atuação nessa defesa marítima. 

Nesse contexto, tal análise deve contemplar a cadeia de comando vinculante de to-
dos os meios, vetores, agentes, e sistemas de monitoramento que possam contribuir de 
alguma forma para a defesa da Amazônia Azul, mormente o Polígono do Pré-sal. Res-
salta-se que tal análise não se restringe aos meios da MB, ator principal no ambiente 
marítimo, conforme preceito constitucional. E mais, aproveitando-se da decomposição 
analítica por ambientes realizada no capítulo anterior, mediante o atendimento dos re-
quisitos de “Controle” e “Proteção”, nas vertentes da defesa marítima ora vislumbra-
das, deve-se procurar investigar tal cadeia de comando à luz das funções previstas no 
trinômio da END: MC, M e P.

Inicia-se assim pela análise da estrutura organizacional da MB, responsável precí-
puo por um esforço defensivo marítimo de amplo espectro, como já vimos, e cujo man-
dato constitucional, como Autoridade Marítima, dispensa autorizações prévias do nível 
político para adoção de uma postura proativa, chancelada pela END. Por outro lado, da 
forma como a EttaMiD está atualmente disposta, não foi previsto um COp ativado per-
manentemente334 para desempenhar a defesa proativa de plataformas petrolíferas marí-
timas, além de poder atender secundariamente aos demais objetivos marítimos no Po-
lígono do Pré-sal. Nessa região, destarte, tal Comando poderia controlar um conjunto de 
operações, que vão desde ações fiscalizadoras da lei, contra atos criminosos, com previ-
são de uso da força em menor intensidade, até o acionamento preventivo de meios com 
maior poder de fogo para efeitos dissuasórios.

Em geral, a grande maioria dos meios operativos da MB estão subordinados ao Co-
mando de Operações Navais, que é o Comando de Operações da MB. Vale notar neste 
ponto a diferença, sutil na terminologia, mas significativa em termos de finalidade or-
ganizacional, entre um “Comando de Operações” e um “Comando Operacional”, pre-
visto no Decreto 7.726/10, que dispõe sobre a EttaMiD.

333.   BRASIL, 2014a, p.2-5.

334.   Pelo Decreto 7.276/10, poderia ser previsto tanto um Comando Operacional singular dedicado 
à Amazônia Azul, mobiliado somente por meios da MB, ou conjunto, contemplando parcelas pon-
deráveis das outras FA.
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Comando de Operações (CO) – é um órgão de direção setorial existente na estrutu-
ra organizacional de cada uma das Forças Armadas, responsável pelo preparo técni-
co e tático dos elementos de combate, a saber: 
a) na Marinha do Brasil – Comando de Operações Navais (ComOpNav); 
b) no Exército Brasileiro – Comando de Operações Terrestres (COTER); e 
c) na Força Aérea Brasileira – Comando-Geral de Operações Aéreas (COMGAR).335

Nesse sentido, o ComOpNav é um comando de alto nível da MB diretamente res-
ponsável pelo aprestamento dos meios navais, atividade que consiste basicamente na 
manutenção e no adestramento de meios navais e pessoal, contemplando diversas fun-
ções administrativas, destacando-se as logísticas e financeiras336. Em linhas gerais, tal 
Comando de Operações também perfaz a supervisão geral de algumas atividades clas-
sificadas doutrinariamente como de emprego limitada da força e “benignas”, como as 
PATNAV e o Socorro e Salvamento (SAR) nas áreas marítimas internacionais sob res-
ponsabilidade do Brasil. Porém, tal supervisão não implica necessariamente o controle 
operacional de todos os meios que eventualmente operem na Amazônia Azul, inclusive 
na região estratégica do Pré-sal, cerne deste estudo. 

Note-se ainda que grandes comandos de caráter tático e administrativo337 são di-
retamente subordinados ao ComOpNav. Dentre eles, destaca-se o Comando em Chefe 
da Esquadra, que concentra grande parcela de meios do Poder Naval brasileiro, distri-
buídos pelas Forças de Superfície, de Submarinos, Aeronaval e de Fuzileiros da Esqua-
dra, que lhe são diretamente subordinadas. Subordinados ao ComOpNav, existem Co-
mandos de Área responsáveis por contribuir para a defesa marítima no viés policial:  os 
Distritos Navais338. Tais Comandos representam a Autoridade Marítima respectivamen-
te em suas áreas marítimas de responsabilidade, e têm sob sua subordinação grupamen-
tos navais regionais. Tais grupamentos, por sua vez, dispõem de navios de menor porte 
do que os da Esquadra, os quais predominantemente realizam PATNAV, operações de 
SAR, e outras ações fiscalizadoras da lei nos espaços marítimos sob jurisdição nacional. 

Em linhas gerais, vale notar que, considerando o longo período histórico de au-
sência de conflitos violentos, prevalece na MB uma estrutura que confere primazia ao 

335.   BRASIL, 2014b, p.204.

336.  Disponível em < http://www.comopnav.mar.mil.br/missaoEhistorico >. Acesso em: 
08 ago.2015.

337.   “O comando tático é a autoridade delegada a um comandante para atribuir tarefas a forças 
sob seu comando, para o cumprimento de uma missão imposta por uma autoridade superior. Inclui 
a autoridade nos assuntos de administração, organização interna e adestramento de suas unidades” 
(BRASIL, 2014a, p. 2-5).

338.   Note-se que a área do Polígono do Pré-Sal, dada a sua grande extensão, está sob a responsabi-
lidade de mais de um Distrito Naval.
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preparo das FA, e não ao emprego339. Dessa forma, os meios navais vocacionados para o 
efetivo emprego naval são via de regra distribuídos por forças-tipo, numa organização 
que subordina meios homólogos aos comandos especializados de nível tático. Tal orga-
nização traz vantagens administrativas, pois favorece as atividades de manutenção e do 
adestramento, pela homogeneização de procedimentos em relação aos recursos mate-
riais e humanos, otimizando-se assim o esforço logístico. 

Por outro lado, como não há um COp Singular ativado de forma permanente na 
MB, vocacionado para o emprego da força, medidas de caráter reativo prevalecem sobre 
medidas proativas de caráter antecipatório, que seriam coerentes com as orientação da 
END e as nossas vulnerabilidades estratégicas. Dessa forma, a agilidade decisória da es-
trutura organizacional se condiciona à consulta às instâncias administrativas, qualquer 
que seja o tipo de ação requerido, como a ordem para um navio se fazer ao mar diante do 
surgimento de um evento crítico de defesa marítima340. Afinal, ativar uma estrutura mais 
versátil somente a partir da percepção de uma crise, seja de qualquer gravidade, signifi-
caria reagir em vez de agir, conforme o ciclo decisório OODA nos informa, sem garan-
tia da iniciativa das ações requerida nas orientações da END analisadas neste estudo.

Além de evidenciar a importância de um estreito controle de meios navais, a versatili-
dade organizacional, no sentido da defesa proativa perquirida por esta pesquisa, também 
demanda uma prontidão para emprego de vetores aéreos. Assim sendo, dentre as aerona-
ves da FAB com capacidade de atuação no mar, destacam-se as aeronaves de patrulha ma-
rítima P-3AM, que são ao mesmo tempo os vetores nacionais de maior mobilidade e ca-
pacidade de esclarecimento para atuar na Amazônia Azul341. Num futuro próximo, serão 
também os vetores que possuirão o maior alcance de armamento disponíveis para a defe-
sa da Amazônia Azul, em função da aquisição prevista de mísseis ar-superfície AGM-84L 
BLOCK 2 Harpoon, que seriam entregues à FAB a partir de 2017342.

Tais aeronaves se encontram sob subordinação administrativa do Esquadrão Orungan, 
que corresponde ao 1º/7º Grupo de Aviação, sediado em Salvador. Como fato pertinente para 
este estudo, registra-se que, recentemente, por uma instrução do Comando da Aeronáutica, 
tais aeronaves, quando em missão na Amazônia Azul, têm seu controle operacional transfe-
rido ao COMDABRA, sediado em Brasília-DF. Como já apontado, recorda-se que o COM-
DABRA é o único COp ativado permanentemente na atual EttaMiD, com a responsabilidade 

339.   Em que pese não seja objeto deste estudo, não se pode furtar de reconhecer que os sucessivos 
cortes e contingenciamentos dos orçamentos militares ao longo de décadas contribuíram decisiva-
mente para a redução da prontidão operativa das FA, e a MB não fugiu dessa realidade.

340.   Uma maior prontidão se daria em relação ao navios de serviço, que ficam em regime de so-
breaviso, conforme será analisado mais adiante, mas há de se considerar ainda o tipo de configura-
ção do meio e a ação requerida.

341.   Possuem uma autonomia de quatro horas voando a 1000 milhas de sua base (JUDICE, 2010).

342.   Disponível em < http://www.defesaaereanaval.com.br/missil-harpoon-liberado-para-o-brasil/ 
>. Acesso em: 08 ago. 2015. O referido míssil tem o alcance de projeto de 280 km. Disponível em < 
http://www.areamilitar.net/directorio/MIS.aspx?nm=267 >. Acesso em: 10 ago. 2015.
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primária pela defesa aeroespacial do território nacional343. Dessa forma, atualmente, para so-
licitar um acionamento de tal meio, faz-se necessário uma consulta prévia do ComOpNav 
ao COMDABRA, sem que haja um planejamento integrado e permanente que contemple a 
configuração de prontidão dessas aeronaves, lembrando-se a sua capacidade de atuar inclu-
sive em proveito da defesa submarina. A título de informação, tal aeronave tem seis configu-
rações possíveis, prevendo a utilização alternativa e mesclada de bombas, torpedos, minas, 
mísseis ar-superfície, vários sensores etc. Essas configurações possíveis devem ser conside-
radas na montagem de um sistema defensivo proativo, de grande complexidade, que envol-
ve meios que atuam em três ambientes operacionais bastante distintos.

Além disso, deve-se ter em conta as grandes distâncias existentes entre a cidade de 
Salvador e o vértice superior do Polígono do Pré-sal344, situado na região sudeste. Caso 
seja necessário um acionamento, e uma aeronave do tipo esteja de prontidão para de-
colagem imediata, além de configurada adequadamente com os sensores e armamentos 
para a missão requerida, decorreriam em torno de uma hora e meia de navegação aérea 
até tal aeronave encontrar-se sobrevoando o limite superior da região do Pré-sal. Tais 
lapsos temporais poderiam ser reduzidos se um planejamento formal, realizado por um 
COp dedicado especificamente à defesa da região estratégica em lide, revelasse a neces-
sidade de pré-posicionamento de tais meios em aeródromos militares da região sudes-
te do Brasil, como São Pedro da Aldeia e Santa Cruz, por exemplo. 

Um raciocínio análogo pode ser feito em relação aos Navios de Serviço da Esquadra e 
distritais345, que atualmente representam a força de maior prontidão para atuação no Pré-sal, 
e que ficam atracados nas bases navais em regime de sobreaviso. Considerando-se as veloci-
dades dos navios e as grandes distâncias envolvidas, para que um efeito dissuasório seja ge-
rado, conforme se depreende de uma defesa proativa do Polígono do Pré-sal, alguns desses 
meios deveriam estar pré-posicionados no mar, em regime de revezamento, respectivamen-
te em áreas e zonas de patrulha346 nas proximidades de tal área estratégica. 

Convém assinalar ainda que, em adição à demanda pela vinculação operacional de 
diversos meios das FA a um único COp marítimo, percebe-se uma necessidade análoga 

343.   O capítulo sete abordará o COMDABRA como um paradigma de COp permanentemente ativa-
do na EttaMiD em vigor no Brasil.

344.   Conforme dados obtidos do Sistema de Simulação de Guerra Naval (BRASIL, 2003), tal distân-
cia perfaria 477 milhas náuticas.

345.   Navios de Serviço são meios que se encontram numa situação de prontidão para se fazer ao 
mar num curto período de tempo, o que significa que seus tripulantes devem permanecer de sobrea-
viso e os navios devem estar abastecidos para o regime de viagem. As aeronaves de serviço normal-
mente ficam de prontidão na Base Aeronaval de São Pedro da Aldeia, aguardando a ordem para jun-
tar-se ao seu navio mãe.

346.   O conceito de zona de patrulha normalmente é aplicado a uma região marítima previamente 
delimitada para atuação de um submarino em imersão. Via de regra tal conceito é empregado numa 
postura ofensiva, mas zonas de patrulhas defensivas na região do Pré-sal poderiam ser idealizadas, 
com base em planejamento prévio (MOURA, 2014).
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em relação às demais agências governamentais com competência para agir na Amazô-
nia Azul, pois não se verifica na estrutura organizacional atual um órgão comum inte-
grador de esforços civis e militares no nível operacional. 

Para exemplificar, atina-se que os agentes do DPF dedicados às atividades de polí-
cia marítima, principalmente aqueles lotados nos Núcleos Especiais de Polícias Maríti-
ma (NEPOM), poderiam ser envolvidos mais diretamente nas atividades fiscalizadoras 
da MB, no tocante à defesa de plataformas petrolíferas. Até porque já foi destacado que, 
por atribuição legal, a Autoridade Marítima deve apoiar as atividades policiais dos de-
mais órgãos executivos, em termos de C2, logística, inteligência, instrução etc, e tais for-
ças policiais precisam do suporte da MB para chegar à região do Pré-sal. Dessa forma, 
para uma defesa proativa marítima versátil, uma vez mais fica evidenciada a necessida-
de de um órgão centralizador, que, ao manter o controle operacional sobre os meios e 
pessoal que lhe forem adjudicados na área a defender, poderia se incumbir de planejar 
desde sempre uma defesa proativa integrada, que possui diversos matizes. 

Enfim, a organização atual da EttaMiD dedicada à efetiva defesa de plataformas pe-
trolíferas marítimas, considerando o nível operacional de decisão, teria uma versatili-
dade inferior à de uma estrutura que contasse com um COp. Dessa forma, tal estrutu-
ra unificada, ao exercer um maior controle sobre os meios adjudicados pelos órgãos de 
segurança e defesa nacionais, apresentaria maior agilidade decisória do que a estrutura 
em vigor no Brasil atualmente dispõe. Tal evolução organizacional traria reflexos posi-
tivos para a defesa proativa de plataformas petrolíferas, em atendimento à determina-
ção expressa na END. 

Diante de tal conclusão, cabe passar à análise do segundo parâmetro escolhido para 
avaliar a agilidade decisória de um estrutura organizacional de defesa, consoante o re-
quisito de “Controle” identificado neste estudo, a “interoperabilidade organizacional”. 

4 . 2 . 2  A  I n f l u ê n c i a  d a  I nt e ro p e ra b i l i d a d e 
O rga n i z a c i o n a l  n a  Ag i l i d a d e  D e c i s ó r i a 

Considerando-se a forma como a atual EttaMiD está disposta, não há um Coman-
do Operacional ativado dedicado à defesa marítima, seja singular, ou conjunto. Contu-
do, vale demonstrar que, da mesma forma que um COp Singular347 poderia dinamizar 
o processo decisório inerente à defesa proativa da Amazônia Azul, também pode ser es-
tendido tal raciocínio para um COp Conjunto, que contaria com parcelas ponderáveis 
de meios de mais de uma FA348. 

Ressalta-se que, além da diversidade de meios que uma defesa proativa requer, ade-
quadamente dispostos na área a defender — função P do trinômio da END — ou com 
capacidade móvel para chegar até lá e agir a tempo — função M do referido trinômio 

347.   No contexto em estudo, tal comando singular contaria somente com meios da MB.

348.   BRASIL, 2014a.
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— a forma como eles se inter-relacionam influencia diretamente na tomada de decisões 
e subsequente implementação, bem como o seu controle por um Comando estabeleci-
do. Nesse sentido, um efeito sinérgico deve ser buscado entre os submarinos que operam 
ocultos na massa líquida, navios patrulhando na superfície, e aeronaves sobrevoando a 
Amazônia Azul, sem se olvidar dos meios não tripulados, considerando que a tecnologia 
disponível já permite empregá-los defensivamente nesses três ambientes operacionais. 

Cabe neste ponto citar que o Decreto n. 5.129, promulgado em 06 de junho de 2004, 
que dispõe sobre as PATNAV. O artigo 2° do referido Decreto estabelece que as embar-
cações estrangeiras encontradas sem autorização para operar na Amazônia Azul serão 
apresadas e encaminhadas pelo Comando da Marinha às autoridades competentes. Em 
que pesem as aeronaves de patrulha marítima disporem de grande agilidade para escla-
recer vastas áreas do oceano, para uma ação de apresamento, é imprescindível contar 
com embarcações de superfície, as quais devem, ato contínuo, interagir com a polícia 
marítima para a devida persecução penal.

Em linhas gerais, as necessidades apontadas nos parágrafos iniciais desta seção ade-
rem ao conceito de “interoperabilidade”, valendo realçar o caráter pragmático do trecho 
seguinte, grifado anteriormente neste estudo: “A consecução de um alto grau de intero-
perabilidade está ligada diretamente ao maior ou menor nível de padronização de dou-
trina, procedimentos, documentação e de material das Forças Armadas”349. Dessa forma, 
o nível de interoperabilidade também depende da observância do Princípio da Unida-
de de Comando em uma estrutura organizacional, mas transcende a amplitude de tare-
fas realizáveis por um sistema defensivo, considerada na avaliação da versatilidade dessa 
estrutura. Em síntese, o nível de interoperabilidade representa o grau de eficiência com 
que tais tarefas são realizadas pela concatenação das “peças” de defesa, promovendo as-
sim a agilidade decisória de uma estrutura de comando, numa dimensão qualitativa. 

Fazendo uma alegoria comparativa simples, poderíamos visualizar a Amazônia 
Azul como um grande “tabuleiro de xadrez”, e a dependência da matriz energética bra-
sileira em relação ao Pré-sal como um “rei” exposto no centro desse tabuleiro, vulne-
rável a um “xeque-mate”350 logo ao início do jogo. Suponha que o adversário disponha 
de uma “dama”, a peça mais versátil do jogo de xadrez, pois pode mover-se em todas as 
direções, até as casas limites do tabuleiro, conforme a figura 6. Ela é mais versátil que o 
“bispo”, que só anda em diagonal, e que a “torre”, que só percorre o tabuleiro em linha 

349.   BRASIL, 2014a, p.A-15.

350.   No xadrez, dois jogadores se confrontam pela movimentação de peças brancas e negras, sendo 
que cada jogador só pode movimentar uma peça de sua cor por vez, ocupando uma das 64 casas do 
tabuleiro, as quais se alternam entre brancas e pretas, conforme visualizado nas figuras 5 a 9. Se num 
lance um jogador ocupa com sua peça uma posição em que já se encontra uma peça da cor do adver-
sário, esta é tomada e sai do jogo. Pela regra principal do jogo, ganha quem ameaça com um lance 
tomar o “rei” adversário, sem que ele possa se defender no lance seguinte. Agrava o desafio defensi-
vo o fato de que o “rei”, conforme a figura 5 ilustra, somente anda uma casa em qualquer direção, o 
que aumenta a sua vulnerabilidade estratégica em relação às peças atacantes de maior mobilidade.
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reta, conforme se observa nas figuras 7 e 8, exibidas logo a seguir. Embora possa posi-
cionar-se no mesmo número de casas que a soma das possibilidades de um “bispo” e 
uma “torre”, a “dama” ainda é mais versátil que uma “torre” e um bispo “juntos”. Isso se 
demonstra pelo fato de que ela pode, sob o comando inequívoco de um jogador expe-
riente351, mover-se em diagonal e linha reta, em sucessivos lances sequenciados, cobrin-
do uma ampla faixa do tabuleiro.

        

       

351.   Tal situação não seria tão nítida se a cada lance fosse trocado o jogador, inviabilizando a ma-
nutenção da linha de raciocínio e o planejamento estratégico do jogo, o que reforça o princípio da 
Unidade de Comando.

FIGURA 8 - Movimentos da “Torre”

FIGURA 6 - Movimentos da “Dama”

FIGURA 7 - Movimentos do “Bispo”

FIGURA 5 - Movimentos do “Rei’
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Isso significa que ela concentra o potencial de movimentos onidirecionais em uma 
peça só, enquanto que o “bispo” e a “torre” dependem de uma coordenação entre si para 
atingir as mesmas casas, sugerindo assim a necessidade do desenvolvimento da interope-
rabilidade entre elas. Se tais peças estiverem alinhadas numa direção reta, a “torre” prote-
ge o bispo de um ataque da “dama”, e se estiverem na mesma diagonal, o “bispo” dispõe 
de condições de proteger a “torre”. Ocorre que a “dama”, com sua versatilidade intrínse-
ca, tem múltiplas possibilidades para posicionar-se com um lance numa casa que ame-
aça simultaneamente a tomada da “torre” ou do “bispo”, não raro numa situação em que 
tais peças teriam dificuldade para reposicionar-se em prol do apoio mútuo352. Ou seja, 
a “dama” tem grande potencial de gerar um dilema para o jogador oponente, que teria 
de escolher qual peça a ser perdida, já que ele só poderia defender uma por vez com seu 
único movimento, caso não houvesse a possibilidade do referido apoio mútuo. Assim, a 
“dama” suplantaria o conjunto “bispo” e “torre” tanto em termos de versatilidade quan-
to de interoperabilidade, sob o princípio da Unidade de Comando, caso o jogador de 
sua cor tenha a experiência e habilidade necessária para manter uma estratégia coeren-
te, tomando sucessivamente as peças defensivas do adversário. 

A “dama” também é mais versátil que o “cavalo”, porque ele só avança três casas por 
vez no tabuleiro, num movimento não direcional mais curto, em forma de letra “ele”353, 
conforme exibido na figura 9. Por outro lado, o “cavalo”, sendo a única peça do jogo de 
xadrez com movimento ligeiramente não direcional, pode posicionar-se para ameaçar 
a “dama” sem estar na mesma direção que ela, e portanto sem precisar de proteção de 
outra peça, como um “bispo” ou uma “torre”. Contudo, raciocinando-se de forma aná-
loga às considerações anteriores, uma combinação entre duas dessas três peças citadas, 
que são consideradas de valor intermediário no jogo de xadrez354, representam um con-
junto menos versátil que uma única “dama”. O fato é que a valiosa “dama” continua a ter 
a possibilidade de ocupar mais casas em um único lance que a combinação de duas pe-
ças escolhidas entre o “bispo”, o “cavalo” e “torre”. Além disso, pode assumir uma posi-
ção que ameace simultaneamente várias dessas peças. 

352.   A figura 7 retrata um “bispo branco” que só se move nas casas de cor branca. Ao seu turno, 
o segundo “bispo branco”, por iniciar o jogo em uma casa de cor negra, só se move nas casas dessa 
cor, o que seria uma limitação intrínseca na versatilidade dessa peça, por assim estar restrita à meta-
de do tabuleiro, nas diagonais de uma só cor.

353.   O “cavalo” anda duas casas numa direção reta e se posiciona na casa lateral da segunda casa, 
totalizando um avanço de três casas na forma de “ele” invertido.

354.   Por simplificação explanatória, não se fez aqui nenhuma consideração em relação ao conjun-
to de oito peões que cada jogador dispõe ao início do jogo, pois tais peças, como o próprio nome su-
gere, possuem menor valor devido à menor mobilidade, só se movendo para vante uma casa por vez 
no tabuleiro, após seu primeiro movimento, única oportunidade em que pode mover-se duas casas. 
Ressalta-se que eles normalmente formam uma cadeia para protegerem-se entre si, além do “rei” e 
das outras peças, ou tentar chegar a oitava linha do tabuleiro, quando podem transformar-se numa 
peça de maior valor, numa situação análoga ao do jogo de damas.
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Agora, uma combinação das três peças supracitadas, “bispo”, “torre” e “cavalo”, é 
mais versátil do que uma “dama”. Isso pode ser demonstrado porque as casas ocupáveis 
do “cavalo” seriam computadas em adição às possíveis movimentações direcionais das 
outras duas peças, suplantando assim as possibilidades de posicionamento e ataque de 
uma única “dama”. Porém, isso não é tudo, já que apenas uma peça pode ser movida por 
vez. Assim sendo, somente com concatenação de movimentos e unidade de esforços, ou 
seja, com o desenvolvimento da interoperabilidade das três peças, tal grupo formaria 
um ágil conjunto com capacidade de suplantar uma dama. 

Dessa forma, um ataque da “dama” adversária ao próprio “rei” poderia ser recha-
çado por um conjunto de três peças do tipo “bispo”, “cavalo” e “torre” bem coordena-
das, e tal raciocínio poderia ser aplicado num sistema defensivo elaborado em proveito 
da nossa Amazônia Azul, com fulcro no Pré-sal, gerando um importante efeito dissua-
sório. Tal nível de coordenação de movimentos pode ser obtido, sob o comando de um 
único jogador experiente, pela prática do trabalho comum, transformando tal conjunto 
de peças em uma rede defensiva. Assim, a estrutura decisória formada por um único jo-
gador experiente fomentaria um efeito sinérgico superior a simples soma das versatili-
dades individuais das peças, resultante obtida pela coordenação de ações e apoio mútuo. 

 Em síntese, tal alegoria reforça a necessidade da prática da Unidade de Comando, 
que requer um sistema de C2 bem articulado, pela ativação permanente de uma estru-
tura integrada, como um COp Conjunto, que tende a favorecer o desenvolvimento da 

FIGURA 9- Movimentos do “Cavalo”
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interoperabilidade355. O Estado-Maior de um comando unificado, formado por oficiais 
experientes, promoveria naturalmente a interoperabilidade entre os meios das FA dedi-
cados ao “tabuleiro” da Amazônia Azul, pela troca de experiências e percepções nos di-
versos ambientes. Ademais, tal trabalho conjunto estimularia a harmonização de dou-
trinas, provocando efeitos positivos na ação defensiva. 

Assim sendo, a interoperabilidade, ao lado da versatilidade, representa uma segun-
da dimensão não menos importante para a agilidade decisória, refletindo a racionali-
dade sistêmica356 com que os problemas defensivos devem ser resolvidos. Isso significa 
dizer que, nos termos da definição operacional de defesa proativa desenvolvida neste es-
tudo, o incremento da interoperabilidade dinamiza o emprego da função binomial MC 
— consoante o futuro SisGAAz, o “sistema de sistemas”, que se encontra em fase de de-
senvolvimento na MB — e sua coordenação com o conjugado M&P. 

Revendo-se o modelo de proatividade desenvolvido no capítulo anterior, observa-
-se que o requisitos “Controle” e “Proteção” evidenciam as múltiplas possibilidades de 
interações entre sensores e meios nos três ambientes operacionais básicos da defesa ma-
rítima, a seguir reproduzidas, conforme a propriedade matemática distributiva eviden-
ciada na equação (8):

y =   = (MC1 + MC2 + MC3) x (M1 + P1 + M2 + P2+ M3+P3)
357

Da expressão acima, depreende-se que cada parcela MC deva ser multiplicada por 
M1, P1, M2, P2, M3 e P3, para que os produtos obtidos nessa operação sejam somados, de 
forma que o resultado final forneça o índice de proatividade do sistema defensivo. Co-
locando-se o indicador de agilidade decisória d em evidência, consoante a equação (9) 
apresentado no capítulo anterior, fica mais nítida a relação proporcional direta entre o 
índice de proatividade e a interoperabilidade, que é um do parâmetros de d: 

y = d x (cs1+ cs2 + cs3) x (M1 + P1 + M2 + P2+ M3+P3), onde d  = v x i.

355.   A evolução organizacional das potências que participam com frequência de conflitos tende 
para o estabelecimento de comandos operacionais conjuntos, alguns dos quais serão analisados no 
capítulo sete, e corroboram tal assertiva. 

356.   O conceito de racionalidade sistêmica, que decorre de outro estudo, será melhor detalhado no 
capítulo sete.

357.   Deve-se recordar que tal enunciado deriva da expressão matemática de proatividade defensiva 
— y = MC x (M+P) — decomposta por ambientes, sendo que os índices numerados de 1 a 3 corres-
ponderiam respectivamente aos ambientes submarino, de superfície e aeroespacial. 
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Assim, deduz-se do procedimento ora realizado que, para os mesmos valores de 
“monitoramento”, associado à cs358, bem como de M e P, uma maior interoperabilida-
de potencializa as diversas interações cruzadas nos ambientes operacionais.  Mais ain-
da, aprofundando-se a análise, ao explicitar os indicadores espaçotemporais do conju-
gado M&P na fórmula anterior, sem decompô-los por ambiente operacional, conforme 
a equação (7) apresentada no capítulo prévio, tem-se que: 

y = d x (cs x m1 x m2 + cs x p1 x p2)

Com base nessa expressão, é correto asseverar que m2, ao representar o período em 
que há “prontidão móvel” de meios para acorrer rapidamente ao Polígono do Pré-sal, e 
p2, correspondente ao período de “permanência” de meios na área a defender, devem ser 
planejados de forma integrada e concatenada. Dessa forma, um maior grau de interope-
rabilidade fomentada pela estrutura organizacional favoreceria o sincronismo e sequen-
ciamento temporal de m2 e p2, de forma a prover a máxima cobertura359 possível a partir 
dos meios disponibilizados para a defesa proativa de plataformas petrolíferas marítimas.

Cumpre aqui ilustrar a necessidade de incrementar a interoperabilidade entre meios 
para o emprego real em atividade de patrulha no mar. Cita-se novamente o Decreto n° 
5.129, de 06 de junho de 2004360, que, em seu artigo 2°, estabelece que as embarcações 
estrangeiras em atividades não autorizadas na Amazônia Azul serão apresadas e enca-
minhadas pelo Comando da Marinha às autoridades competentes. Nesse sentido, uma 
aeronave de patrulha marítima, que esclarece uma área muito maior do que um navio 
realizando PATNAV num menor período de tempo, não pode prescindir do apoio de 
superfície para seja cumprida a determinação de apresamento, caso encontre uma em-
barcação em situação irregular operando em nossa costa.

Em síntese, a obtenção de um maior grau de interoperabilidade organizacional das 
forças componentes de um Comando Conjunto, representaria uma maior tendência ao 
alinhamento de processos e operações dessa forças, com previsível redução do lapso 
temporal entre os indicadores m2 e p2

361. O incremento de interoperabilidade seria assim 
fruto do aprimoramento contínuo, que tende a mitigar, no médio prazo, lacunas defen-
sivas pela otimização de meios, com reflexos positivos para a agilidade decisória de um 
sistema defensivo, que deve ser proativo.

358.   Indicador correspondente ao conceito de consciência situacional, estudado no capítulo ante-
rior, que é complementar a d para conformar o requisito estratégico-operacional “Controle” da de-
fesa do Pré-sal. 

359.   A cobertura corresponde ao “sistema de defesa de uma Força ou área efetivada com unidades 
de proteção empregando-se sensores e sistemas de armas em setores ou áreas de patrulha em torno 
do objetivo a ser protegido” (BRASIL, 2014a, p. A-6). 

360.   BRASIL, 2004.

361.   No processo de planejamento militar conjunto adotado pelo MD elabora-se uma matriz de sin-
cronização para coordenar as operações das forças componentes de um COp (BRASIL, 2011b). 
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Além disso, não se pode esquecer que outros órgãos governamentais não militares 
contribuem em algum grau para a defesa proativa das plataformas petrolíferas, especial-
mente na vertente da segurança marítima. Num contexto cooperativo, a busca pela co-
ordenação governamental civil-militar otimiza esforços, e a doutrina militar tem classi-
ficado o conjunto de tais atividades como “Operações Interagências”362. Tais operações 
dão um sentido ainda mais amplo à interoperabilidade, circunscrita na acepção origi-
nal tão somente à interação entre as FA.

Em especial, convém citar um aspecto jurídico-operacional diferencial do ambiente 
marítimo, que reforça a necessidade de haver uma maior integração entre agências go-
vernamentais e de uma maior interoperabilidade entre as FA nesse ambiente. A Emenda 
Constitucional n° 19, de 04 de junho de 1998, alterou o inciso III do parágrafo primei-
ro do Art. 144 da CRFB, destinando a PF a exercer a função de “polícia aeroportuária”, 
em vez da redação anterior que mencionava a “polícia aérea”363. Na prática, tal altera-
ção constitucional teria sanado uma ambiguidade existente entre a atuação da FAB e da 
PF no território nacional. No espaço aéreo nacional, a interceptação de aeronaves não 
identificadas e a subsequente coerção para pouso caberia à FAB. Uma vez que a aerona-
ve atinge o solo, a atuação precípua passa a ser de responsabilidade da PF.

Comparativamente às áreas marítimas, a fronteira que delimitaria a atuação entre 
essas instituições não é tão nítida, e, adicionalmente, evidencia-se um entrelaçamento 
funcional. Além disso, analisando-se o trânsito na superfície da Amazônia Azul, obser-
va-se que a livre navegação de embarcações, amparada pelo Direito Internacional, desa-
fia sistemas de controle como os estabelecidos no espaço aéreo nacional. Nesse ambiente 
marítimo, ações proativas, em atendimento ao requisito estratégico “Proteção” de plata-
formas petrolíferas, contra atos de pirataria, vandalismo e sabotagem, por exemplo, re-
querem o respaldo da polícia marítima e judiciária, exercida pela PF, com o concurso da 
MB. Tal interação revela-se assim bem mais imbricada do que na defesa terrestre, o que 
exige uma maior articulação da estrutura organizacional dedicada à defesa de uma área 
estratégica como o Polígono do Pré-sal, a qual deve conjugar convenientemente forças 
de cunho policial e militar, conforme os indicadores M e P já estudados. 

Exemplificando tal assertiva, poderia ser concebido um sistema defensivo com for-
ça navais em presença, e, em caso de acionamento tempestivo, grupos contendo agen-
tes especializados da PF pré-posicionados com grande capacidade móvel, apoiados por 
meios da MB, poderiam acorrer ao local de operação das plataformas, conjuntamente 
com Forças Especiais militares. Tal medida seria coerente com o esforço de obtenção 
de interoperabilidade, estendendo-se tal conceito ao campo da cooperação institucio-
nal civil-militar. 

362.   BRASIL, 2011b, p. 46.

363.  Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm >. 
Acesso em: 01 ago.2015.
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No sentido estritamente militar da interoperabilidade, cabe ainda salientar a possi-
bilidade de atuação concomitante da FAB e da MB no espaço aéreo sobrejacente a tais 
áreas, onde podem operar tanto aeronaves lançadas de terra, quanto provenientes de for-
ças aeronavais, lançadas de navios, observados os alcances de cada vetor. Cumpre lem-
brar que a versão anterior da DBM, que tipificava explicitamente a defesa de plataformas 
marítimas de explotação e exploração de petróleo como uma operação naval, também 
previa o apoio do COMDABRA para provimento da defesa aeroespacial de tais estrutu-
ras petrolíferas. Na doutrina naval atual, em que tal atuação defensiva deixou de figurar 
como operação naval, menciona-se sucintamente que “a defesa aeroespacial é aplicável 
tanto à força naval ou de fuzileiros navais como a uma organização militar de terra”364. 
Contudo, a necessidade de implementação da defesa aeroespacial das plataformas pe-
trolíferas marítimas, a fim de manter as baixas ou danos à produção em níveis aceitá-
veis, em caso de agressão, ainda persiste.

Outrossim, diante da realidade operacional ora analisada, não existe um comando 
controlador de todas as operações que ocorrem no Polígono do Pré-sal, de forma a coor-
denar as diversas “peças de manobra”365 que concorreriam para o cumprimento de uma 
missão de defesa marítima, em todas as vertentes possíveis. Caso tal organização exis-
tisse, poderia promover um processo de aprendizado contínuo e harmonização doutri-
nária366, o que corresponderia ao sentido mais amplo da interoperabilidade, na acepção 
organizacional, realçada neste estudo. 

Cumpre reconhecer, que, com os recursos orçamentários disponibilizados, atual-
mente há até um esforço para promover a simultaneidade das operações de patrulha re-
alizadas por navios e aeronaves, mediante um estreito contato entre o ComOpNav e o 
COMDABRA. Tal esforço de coordenação inclui o litoral da região sudeste brasileira, 
que contempla grande parte do Polígono do Pré-sal, objeto de interesse para o nosso es-
tudo. Porém, constata-se que não foi ainda operacionalizado um sistema de C2 integra-
do, o que contribuiria para a agilidade das decisões que um sistema defensivo proativo 
requer. A inexistência de tal sistema, dedicado à execução das ações fiscalizadoras no 
mar, nos faz refletir se um COp permanentemente ativado também fomentaria a inte-
roperabilidade técnica, outra acepção prevista na doutrina de C2 das FA:

364.   BRASIL, 2014a, p.3-20.

365.   “Fração ou elemento pertencente a uma organização de combate, apta para a realização de 
movimento destinado a colocar forças em uma situação vantajosa, em relação ao inimigo, ou para 
cumprir determinada missão” (BRASIL, 2015a, p.203). Tal expressão normalmente é utilizada no am-
biente terrestre, mas foi tomada por empréstimo neste estudo para emprego no ambiente marítimo. 

366.   Via de regra, um COp tem pelo menos uma Força Naval, uma Força Terrestre e um Força Aérea 
Componente.
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Capacidade dos sistemas, unidades ou forças de intercambiarem serviços ou infor-
mações ou aceitá-los de outros sistemas, unidades ou forças e, também, de empregar 
esses serviços ou informações, sem o comprometimento de suas funcionalidades.367

De posse desse conceito adicional, que será útil para o teste de hipótese deste estu-
do, cabe alinhar fatos para demonstrar empiricamente que a atual organização da Etta-
MiD, pela ausência de um COp conjunto, não favorece a evolução da interoperabilida-
de técnica e organizacional, em prol da defesa do Pré-sal. 

Em especial, importa verificar o nível atual de interoperabilidade existente entre os 
meios da MB e da FAB, que perfazem a principal tarefa fiscalizadora da Amazônia Azul 
no presente: as patrulhas navais e aérea marítimas. Em contraste com outros sensores 
colaborativos que comporão o futuro SisGAAz368, destacando-se as emissões voluntá-
rias de equipamentos instalados previamente em navios mercantes e pesqueiros369, os na-
vios e aeronaves militares em missão de patrulha representam sensores ativos. Isso sig-
nifica dizer que, ao desempenhar a função P na Amazônia Azul, também contribuem 
para a função MC, empregando equipamentos óticos e eletrônicos que não dependem 
de terceiros agentes emissores de sinais. Dessa forma, os meios aéreos e navais são os 
elementos mais confiáveis de um sistema de monitoramento, e devem interagir entre si 
e com as estações de C2 estabelecidas em terra para formar uma rede proativa de defesa. 

Ademais, para a composição do binômio MC, primeiro elemento do trinômio da 
END, a automatização do fluxo de informações entre os meios militares é essencial a um 
sistema defensivo proativo, em face da agilidade decisória que tal postura demanda. As-
sim sendo, é relevante também conhecer o conceito de domínio da informação, previs-
to na doutrina militar de C2:

O domínio pelo qual circula a informação engloba militares e civis, organizações e 
sistemas, responsáveis por coletar, analisar, aplicar ou disseminar ou executar ações a 
ela relacionadas. Os recursos para obtê-la incluem materiais e sistemas para coletar, 
analisar, aplicar ou disseminar a informação. O domínio da informação está estabe-
lecido onde seres humanos, empregando sistemas automatizados, observam, orien-
tam-se, decidem e agem sobre ele, sendo também o principal ambiente onde ocorre 
o processo de tomada de decisão[...]370 (grifo nosso)

367.   BRASIL, 2015a, p. 151; BRASIL, 2014b, p.24.

368.   Tal sistema será discutido no capítulo sete. 

369.   Este autor já ouviu relatos referentes à embarcações pesqueiras que colocam objeto metálicos 
sobre os equipamentos transmissores previamente instalados em cumprimento ao Programa Nacional 
de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite (PREPS), de forma a blindá-los e inviabili-
zar assim o acompanhamento de sua posição, permitindo-os deslocar-se para zonas não autorizadas 
de pesca sem que sejam acompanhados. 

370.   BRASIL, 2014b, p.19.
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Do trecho anteriormente grifado deduz-se que, quando maior a automatização de um 
sistema de C2, mais condições se disporia para a assunção da “superioridade da informa-
ção” em um determinado ambiente, e, dessa forma, realizar o ciclo decisório OODA, já es-
tudado, de forma mais ágil do que uma força adversa de qualquer matiz faria. 

Ocorre que até o presente momento o método de comunicação primário entre os 
navios da MB e aeronaves de patrulha da FAB se dá por voz, via equipamento rádio, e 
não por tráfego de dados em alta velocidade371. Sabendo-se que a informação é maté-
ria-prima para a interoperabilidade, tal realidade, dentro de uma escala de cinco níveis, 
corresponderia ao nível “zero” descrito na doutrina militar de C2: “Sistema isolado (am-
biente manual) – O Sistema não possui ou não permite conexões eletrônicas com ou-
tros sistemas. A transferência de informações ocorre somente por meio da ação huma-
na, utilizando-se mídia transportável”372. Ao se confrontar tal situação com as condições 
previstas no nível “quatro” de interoperabilidade, percebe-se o extenso caminho evolu-
tivo a percorrer: 

Sistema interoperável por empreendimento (ambiente global) – Sistema conectado 
eletronicamente em rede. Todos os dados, informações, domínios, sistemas e aplica-
tivos integrantes são compartilhados. É permitido o acesso a múltiplos usuários, si-

multaneamente.373 

Ressalta-se que foram adquiridos equipamentos rádios de alta frequência (HF) para 
que dados sejam trafegados instantaneamente entre as aeronaves P-3AM e as estações 
de solo, e que contém um módulo criptográfico, em face da necessidade de manutenção 
do sigilo das informações. Tais equipamentos poderiam ser empregados para o contro-
le operacional dessas unidades, e inclusive dotar os navios designados para comissões 
conjuntas com os meios aéreos. Porém, eles não estão sendo efetivamente empregados, 
o que denota um nível baixo de interoperabilidade organizacional. 

Sublinha-se ainda que protocolos de enlace de dados, como o Link BR2, estão em 
fase de desenvolvimento pela empresa nacional MECTRON ODT, por encomenda da 
FAB374, a partir de uma primeira versão nacional que já foi até empregada em aeronaves 

371.   As informações ora apresentadas baseiam-se na experiência profissional do autor e na infor-
mação verbal passada recentemente pelo Major Santana, Chefe de Operações do 1º/7º GAv, unida-
de onde encontram-se sediadas as aeronaves P-3AM, meios da FAB de melhor performance para re-
alizar a patrulha marítima. 

372.   <http://www.ctex.eb.br/projetos-em-andamento/84-radio-definido-por-software-rds> . 
Acesso em 29 jun. 2016.

373.   Ibidem, loc. cit. 

374.   Disponível em < http://forcamilitar.com.br/2015/04/28/mectron-odt-apresenta-o-sistema-de-
-comunicacao-segura-de-enlace-de-dados/>. Acesso em: 14 ago.2015.
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de reconhecimento, atuando sobre a Amazônia, para interligar tais aeronaves com esta-
ções terrestres. Porém, ainda não foi cogitada a instalação de um enlace do gênero em 
aeronaves de patrulha marítima, e também em navios da MB. Tal medida poderia agili-
zar o trâmite de informações, inclusive de sistemas de acompanhamento de tráfego ma-
rítimo, já existentes no Brasil, como o SISTRAM, compondo assim um sistema de C2 in-
tegrado de patrulha marítima. 

Por outro lado, os navios da Esquadra são dotados de equipamentos de enlace de 
dados para troca de informações numa Força-Tarefa naval. Normalmente tais equipa-
mentos são empregados em comissões de adestramento, e existem até alguns meios na-
vais dotados de equipamentos que trafegam dados com os navios de Estados membros 
da OTAN375. Contudo tais equipamentos não se comunicam com aeronaves de patrulha 
marítima, o que denota mais uma vez uma baixa interoperabilidade técnica. 

Cabe destacar também o Projeto Rádio Definido por Software (RDS-DEFESA), que 
está sendo desenvolvido no Centro Tecnológico do Exército (CTEX), com a participa-
ção de pesquisadores da Marinha do Brasil e do EB, em atendimento à diretriz especí-
fica da END, havendo previsão de conclusão do primeiro protótipo no corrente ano376. 
O escopo do projeto, de possibilidades duais, prevê um módulo criptológico para as co-
municações militares, o que evitaria a necessidade de comunicação por voz de informa-
ções de caráter reservado, como ocorre na forma de coordenação atual entre navios e 
aeronaves de patrulha marítima.  

A título de informação, observa-se que as aeronaves da FAB empregam rádios de-
finidos por software de fabricação estrangeira, o que implica um risco indesejável de in-
terceptação de comunicações e uma maior preocupação criptográfica. Assim sendo, vale 
notar que o desenvolvimento tecnológico do rádio nacional também deveria ser apro-
veitado nos meios da FAB, o que poderia ser estimulado por um COp ativado. Cabe res-
saltar que tal comando teria a responsabilidade doutrinária de: “planejar, preparar e em-
pregar a estrutura de comando de controle em apoio às operações de seu escalão”377, bem 
como “supervisionar o planejamento, a preparação e o emprego da estrutura de coman-
do e controle de seus escalões subordinados”378.

Conclui-se que o nível de interoperabilidade técnica observado atualmente na de-
fesa marítima, em que pese estarem sendo desenvolvidos no Brasil projetos que pro-
movem a autonomia tecnológica nacional, notadamente o RDS-DEFESA e o Link BR2, 
refletem a baixa interoperabilidade organizacional, sob a influência da EttaMiD atual-
mente estabelecida. 

375.   O autor servia na Fragata Bosísio quando um equipamento do gênero foi instalado a bordo, 
o LINK 11. 

376.   Disponível em <http://www.ctex.eb.br/projetos-em-andamento/84-radio-definido-por-sof-
tware-rds>. Acesso em: 29 jun. 2016.

377.   BRASIL, 2014b, p.34.

378.   Ibidem, loc. cit. 
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Por conseguinte, pelas razões expostas no presente capítulo, cabe nos indagar se um 
COp ativado nas regiões marítimas abrangidas pelo Polígono do Pré-sal poderia ajudar 
a reverter tal quadro, em prol da agilidade decisória, no cumprimento das tarefas ine-
rentes a sua missão. 

4 . 3   P r i m e i ra  Va l i d a ç ã o  d a  H i p ó t e s e 

Neste capítulo, foram apresentados fatos e argumentos que induzem a caracteriza-
ção do atual sistema defensivo existente na Amazônia Azul como reativo. Tal constata-
ção foi obtida por meio da confrontação entre o teor dos objetivos estratégicos definidos 
na END e as respectivas organizações que conformam a atual EttaMiD. Tal constatação 
foi ainda corroborada pelas situações, hipotéticas e reais, que foram descritas no decur-
so desta parte da pesquisa.  

Tal esforço analítico permitiu explicar como a organização da EttaMiD influencia a 
defesa proativa do Polígono do Pré-sal, objetivo geral desta pesquisa. Para o atendimen-
to desse objetivo, foi empregada a definição operacional de proatividade defensiva de-
senvolvida no capítulo anterior, da qual se deduz que para a mesma quantidade meios 
mobilizáveis, ou dispostos na área a defender, com possibilidade de detecção e identi-
ficação de ameaças, a agilidade no processo decisório representa o diferencial da proa-
tividade defensiva. Tal assertiva, descrita em forma de expressão matemática sintética, 
colocando-se o índice de defesa proativa no primeiro termo, grafado pela incógnita y, 
pode ser representada por y = K x d.

Além disso, a análise do Princípio da Unidade de Comando permitiu identificar 
dois parâmetros que são essenciais à agilidade de um sistema defensivo complexo, os 
quais guardam estreita relação com o nível decisório operacional: a versatilidade e a in-
teroperabilidade organizacional. Tais aspectos já tinham sido inferidos no capítulo ante-
rior, e tomados como índices da agilidade decisória de uma estrutura de comando, ten-
do sido representados por v e i. Por conseguinte, tais parâmetros nos conduzem ao teste 
de hipótese, e são congruentes com os três elementos essenciais a um comando unifica-
do, derivados do princípio de guerra correlato: relações de comando apropriadas, uni-
dade de esforços, e sistema de C2 eficiente. 

Para verificar a relevância da versatilidade organizacional em um sistema defensi-
vo proativo, discorreu-se analiticamente sobre a ampla gama de tarefas que uma defesa 
proativa de plataformas petrolíferas pressupõe. Tais tarefas foram classificadas basica-
mente como ações de defesa naval e segurança marítima, e sintetizadas no conceito de 
defesa marítima. Além disso, a versatilidade de um sistema defensivo também depen-
de de relações de comando apropriadas, e uma defesa proativa requer um efetivo con-
trole operacional de meios, o que se obtém com um comando unificado no nível ope-
racional, consoante o primeiro elemento essencial reproduzido no parágrafo anterior.   

Logo, conclui-se que a organização atual da EttaMiD dedicada à efetiva defesa de 
plataformas petrolíferas marítimas, sob o prisma do nível operacional de decisão, teria 
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uma versatilidade inferior à de uma estrutura que contasse com um COp permanente. 
Dessa forma, tal estrutura unificada, ao exercer um maior controle sobre os meios adju-
dicados pelos órgãos de segurança e defesa nacionais, tenderia a apresentar maior agili-
dade decisória do que a estrutura em vigor no Brasil. 

Ao seu turno, os elementos conseguintes associados ao Princípio da Unidade de Co-
mando, unidade de esforços e sistema de C2, podem ser associados respectivamente à in-
teroperabilidade organizacional e técnica. Analisando-se brevemente as patrulhas navais 
e aéreas marítimas realizadas de forma frequente no nosso litoral, depreendeu-se que o 
nível de interoperabilidade organizacional, ligado diretamente à padronização de dou-
trina, procedimentos e documentação, impacta a baixa interoperabilidade técnica veri-
ficada nas referidas operações. 

Em síntese, comparando-se uma estrutura organizacional que preveja um COp, 
quer seja singular ou conjunto, e a atual EttaMiD dedicada à defesa marítima, com foco 
no Pré-sal, deduz-se que a forma como que tal estrutura está organizada não proporcio-
na o nível de agilidade decisória que uma defesa proativa requer, aferida pelo menor va-
lor comparativo obtido nos parâmetros v e i, conforme tabela a seguir:

TABELA 7 

Comparação da Agilidade Decisória da EttaMiD com a ativação de um COp

INDICADOR d de CONTROLE
 Nível de i

SUPERIOR(COp) INFERIOR (atual)

Nível de v
SUPERIOR(COp) ALTA d MÉDIA d

INFERIOR(atual) MÉDIA d BAIXA d

Enfim, partindo-se da premissa inicial de que a END determinou a realização de 
tal defesa proativa, e demonstrando-se que a organização da EttaMiD influencia a defe-
sa proativa do Polígono do Pré-sal, segunda premissa do argumento silogístico deduti-
vo ora desenvolvido379, conclui-se que há a necessidade estratégica de uma evolução or-
ganizacional da atual EttaMiD para proporcionar uma maior proatividade à defesa do 
Polígono do Pré-sal. 

Dessa forma, foi realizada a primeira demonstração da hipótese deste estudo, que 
será reforçada, no capítulo sete, pela análise de outras estruturas que prezem pelo Prin-
cípio da Unidade de Comando em defesa de objetivos estratégicos marítimos. Por conse-
guinte, no referido capítulo, algumas estruturas organizacionais marítimas380 propostas 

379.   SALMON, 1993.

380.   Por oportuno, o COMDABRA, por ser um COp permanentemente ativado no Brasil, será 
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em estudos realizados na EGN ou empregadas em outras partes do mundo serão anali-
sadas e comparadas, com apoio da expressão geral de proatividade desenvolvida ante-
riormente. Em face da necessidade evidenciada de evolução organizacional da atual Et-
taMiD, também serão pontuadas algumas perspectivas futuras para a defesa proativa da 
Amazônia Azul, com foco na área estratégica do Pré-sal.

Contudo, oportunamente retornaremos nos próximos capítulos à pesquisa do se-
gundo autor deste trabalho conjunto, que aprofundará as análises sobre as ameaças à 
nossa infraestrutura marítima crítica, consubstanciada pelas plataformas petrolíferas em 
operação na Amazônia Azul, e apresentará possíveis medidas de controle à navegação 
em prol da proteção dessas estruturas. Tais análises reforçam o caráter estratégico deste 
estudo, e poderão servir como um ponto de partida para subsidiar os planejamentos a 
serem realizados pela estrutura de defesa marítima a ser concebida no futuro, em aten-
dimento a um objetivo estratégico prioritário estabelecido na END.

também analisado no capítulo sete deste livro. 
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A aplicação de medidas de restrição e controle à navegação marítima na ZEE, quan-
do não previstas na CNUDM, deve necessariamente passar por processos de validação 
nos fóruns especializados da IMO. Para que o Estado interessado consiga obter o reco-

comprovem sua necessidade, uma vez que essas impactam diretamente na liberdade de 
navegação em áreas marítimas onde os Estados não exercem soberania plena e, somente 
com a aprovação da IMO, é possível exigir sua observância por parte de outros Estados. 

risco à integridade e ao fun-
cionamento das infraestruturas críticas no mar é de fundamental importância para a 

-
da ou o conjunto de medidas protetivas adequado, otimizando os recursos disponíveis 
e minimizando a interferência nas atividades de outros atores.

O propósito deste capítulo é estabelecer um conjunto possível de ameaças e seus res-
pectivos níveis de risco, de modo a demonstrar a necessidade da implementação de me-
didas de restrição e controle da navegação no provimento da segurança das infraestru-
turas críticas que operam nas bacias petrolíferas do litoral sudeste brasileiro. Além disso, 
pretende-se indicar uma prioridade de esforços na confrontação de determinadas ame-
aças, em função de um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis para tal, tanto 
por parte do Governo Brasileiro como por parte da indústria petrolífera. 

5 . 1  A  Ne c e s s i d a d e  d e  P ro t e ç ã o  d a 
I n f ra e st r ut u ra  C r ít i c a  O � s h o re

A descoberta de grandes bacias petrolíferas no litoral sudeste do Brasil e o desen-
volvimento de tecnologias que permitem a explotação de petróleo e gás em profundida-
des cada vez maiores, impulsionando elevados investimentos no setor, por si só, já repre-
sentam um importante pilar da economia brasileira. A esses fatores deve-se acrescentar 
ainda o aumento acelerado e constante da demanda por energia para impulsionar o de-
senvolvimento econômico do país. 

Ao mesmo tempo em que indicam o lugar de importância que a produção de petró-
leo e gás ocupa no Brasil, as infraestruturas críticas  também podem ser vistas 
como elementos críticos na segurança do Estado brasileiro, uma vez que atraem a atenção 
de grupos adversos de diversos tipos, tais como: criminosos, sindicatos e movimentos 

CAPÍTULO 5
AS AMEAÇAS À INFRAESTRUTURA 

CRÍTICA OFFSHORE
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sociais, terroristas que buscam atingir alvos estrangeiros fora de suas bases e, inclusive, 
outros Estados interessados em não perder espaço no sistema internacional ou em apro-
priar-se das reservas brasileiras.

A concentração maciça de estruturas e instalações em uma porção limitada do li-
toral brasileiro também tem se transformado em um obstáculo à navegação, principal-
mente após 2007, quando o Brasil iniciou a produção de petróleo e gás na camada do 
Pré-sal. A grande quantidade de plataformas com uma imensidão de dutos, cabos de an-
coragem, bem como um intenso tráfego de embarcações que de alguma forma apoiam 
as operações de exploração e explotação petrolífera estão expostas a um elevado risco 
de colisão para navios que se utilizam de rotas marítimas próximas ou no interior das 
Bacias do Espírito Santo, Campos e Santos.

Diante de toda uma gama de ameaças e de atores adversos, cabe inicialmente veri-
ficar o quanto as infraestruturas críticas no mar atraem a atenção desses atores, a pon-
to de se tornarem um alvo de ataques em potencial, e se elas estão de fato vulneráveis às 
colisões de navios em trânsito, acarretando graves consequências para a economia do 
Estado e para o bem-estar da população brasileira.

Segundo Kashubsky (2011a, p. 89-93), um ataque contra uma plataforma de pe-
tróleo pode trazer consequências desastrosas tanto para a economia nacional do país 
vitimado quanto para a economia global. Em virtude disso, a partir de 2004, grupos 
adversos não estatais têm demonstrado um maior interesse em escolher instalações pe-
trolíferas no mar como alvos. Grupos que utilizam métodos violentos têm por procedi-
mento escolher instalações que, por sua grande capacidade de produção e armazenagem, 
têm um valor econômico maior e, quando atacadas, possuem também uma maior pro-
babilidade de gerar graves consequências para o meio ambiente e para o bem-estar da 
população. Essas instalações maiores, com a presença de grande força de trabalho, tam-
bém são os alvos mais frequentes das ações de sabotagem, o que, muitas vezes, não são 
relatados por razões afetas à política das empresas (JENKINS, 1988, p. 6). 

5 . 1 . 1  A s  v u l n e ra b i l i d a d e s  d a s  i n f ra e st r ut u ra s  c r ít i c a s  n o  m a r

O que torna as infraestruturas críticas no mar alvos em potencial para grupos ad-
versos é uma combinação de vulnerabilidades inerentes às características físicas e ope-
racionais da própria instalação e as possíveis consequências decorrentes da ação desses 
grupos. Sob a perspectiva da security (Kashubsky, 2011a, p. 95), entende-se como vul-
nerabilidades das infraestruturas críticas no mar a disponibilidade de informações a 
respeito das instalações e estruturas que as compõem; os equipamentos e componentes 
existentes no interior das instalações e que são vitais para o seu bom funcionamento; os 
produtos e as substâncias perigosas que são manipulados na operação das instalações 
petrolíferas; a elevada concentração de estruturas, instalações, dutos, cabos de ancora-
gem, cabos de energia; a interligação entre várias estruturas; a localização distante da 
costa; a insuficiência de equipamentos de segurança; a posição estática de alguns tipos 
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de estruturas; a alta rotatividade e diversidade de culturas e nacionalidades entre os ope-
radores das instalações; e as vulnerabilidades cibernéticas dos sistemas de Tecnologia 
da Informação (TI) empregados nas operações de exploração e produção petrolífera.

Com relação à disponibilidade de informações como uma vulnerabilidade das ins-
talações petrolíferas, pode-se concluir que mapas ou coordenadas que fornecem as po-
sições das instalações no mar, as rotinas de funcionamento e substituição de pessoal, os 
diagramas e esquemas de funcionamento de equipamentos vitais, bem como suas lo-
calizações no interior das plataformas ou terminais são alguns dos dados que, uma vez 

-
gurança. Para que uma estrutura ou instalação petrolífera não esteja vulnerável, há de 
se prover medidas de segurança que visem à proteção dos equipamentos que são indis-
pensáveis à manutenção da operação na plataforma, tal como: separadores de óleo, água 
e gás e os respectivos sistemas de controle; geradores de energia, tanques de armazena-

-
tura existam no interior das instalações. A avaria ou destruição de qualquer um desses 
equipamentos pode causar danos à instalação e ao pessoal que a opera, poluição do meio 
marinho, além de prejuízo econômico (KASHUBSKY, 2011a, p. 96-97). 

A estocagem e manuseio de petróleo e gás, bem como de outras substâncias perigo-
sas, faz com que exista o potencial de se provocar uma explosão e um incêndio de gran-
des proporções, usando apenas uma pequena quantidade de material explosivo. Além 
desse aspecto, algumas instalações chegam a se ligar a mais de trinta poços petrolíferos, 
e a alta pressão com que geralmente é feita a explotação desses poços faz com que o efei-
to destruidor seja potencializado.  

Outro fator que pode potencializar um ataque contra uma plataforma é o disposi-
tivo interligado com o qual algumas áreas de produção são explotadas. Em áreas com 
densa concentração de instalações e estruturas é comum fazer com que operem em con-
junto, de modo integrado e conectadas por dutos e cabos. Assim, busca-se otimizar os 
recursos e aumentar o nível de produção. Isso propicia a realização de ataques simultâ-

em cadeia em que as estruturas interligadas vão explodindo e incendiando uma atrás da 
outra. Dessa forma, o ataque contra uma plataforma, oleoduto ou terminal do sistema 
interligado de produção pode levar à interrupção da explotação em todo um campo pe-
trolífero (KASHUBSKY, 2011a, p. 97-99).

A localização das plataformas em campos petrolíferos distantes da costa também 
pode ser considerada como um aspecto de sua vulnerabilidade. Tal como no litoral su-
deste brasileiro, a grande maioria das plataformas de produção de petróleo e gás encon-
tra-se na ZEE, isto é, além das 12 milhas marítimas de distância do continente. Tal fato 
torna-se relevante para a proteção das infraestruturas críticas no mar em virtude da dis-

-
to dos Estados costeiros. Isso acarreta em uma maior demanda de tempo para o alerta 
e para a resposta necessária a um possível incidente de segurança. Além disso, a ZEE é 
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um espaço marítimo onde é livre a navegação e onde há um denso tráfego de embarca-
ções de todo tipo, inclusive, de navios pesqueiros que se aproveitam da concentração de 
cardumes de peixes junto às estruturas e instalações petrolíferas. Além do risco de coli-
são, a grande concentração de embarcações no interior dos campos de produção pode 
propiciar a aproximação de elementos adversos que se fazem passar por pescadores ou 
que se utilizam de embarcações similares àquelas empregadas no apoio à atividade pe-
trolífera (KASHUBSKY, 2011a, p. 101). 

A distância das bases a partir das quais operam os órgãos de segurança e socorro é 
agravada pelo fato de as instalações não serem projetadas para dotar um conjunto eficaz 
de barreiras físicas de proteção. A grande visibilidade das estruturas petrolíferas e a au-
sência de obstáculos que impeçam a aproximação contribuem, ainda mais, para a vul-
nerabilidade das infraestruturas críticas. Mesmo que haja um patrulhamento constan-
te das forças navais e de segurança nas áreas de produção petrolífera, o grande número 
de instalações e estruturas, conjugado com um intenso tráfego marítimo, torna muito 
complicado o provimento de uma segurança adequada (KASHUBSKY, 2011a, p. 102).

Outra vulnerabilidade das plataformas petrolíferas diz respeito à natureza estáti-
ca da qual goza a maior parte das instalações. Ainda que algumas plataformas possu-
am a capacidade de se deslocar por meios próprios, quando estão realizando as ativi-
dades de perfuração ou explotação torna-se muito difícil movimentar essas instalações 
para se evitar um ataque ou uma colisão. Mesmo quando não estão atreladas ao fun-
do do mar, as plataformas que possuem mobilidade, tal como as FPSO, movimentam-
-se de modo lento e ineficaz quando a questão é evitar alguma ameaça que se aproxima 
(KASHUBSKY, 2011a, p. 103).

Nesse mesmo sentido, Harel (2012, p. 134-135) afirma que a dificuldade de proteger 
essas instalações também pode fazer delas um alvo em potencial para os grupos adver-
sos. A forma dispersa como se posicionam em uma bacia petrolífera, a concentração de 
líquidos e gases inflamáveis e a incapacidade de conduzir manobras evasivas são as ca-
racterísticas que podem fazer das instalações petrolíferas alvos atrativos. 

As estruturas e instalações petrolíferas possuem ainda a característica de serem ope-
radas por equipes de trabalhadores que se revezam constantemente no mar. Esse reve-
zamento gera um frequente entra e sai de trabalhadores de distintas nacionalidades, et-
nias e convicções políticas e religiosas. A troca constante de operadores nas plataformas 
acaba acarretando na vulnerabilidade dessas virem a sofrer a infiltração de elementos 
de grupos adversos que se caracterizam como trabalhadores das empresas petrolíferas 
e acessam as instalações no mar para perpetrar seus ataques. Além dos operadores das 
instalações, a atividade petrolífera conta ainda com uma grande rede de apoio constituí-
da por fornecedores de materiais e serviços necessários à manutenção de uma produção 
ininterrupta no mar. O acesso de que gozam esses prestadores de serviços às instalações 
petrolíferas também se constitui em uma vulnerabilidade, uma vez que os elementos ad-
versos podem vir a se caracterizar como trabalhadores das empresas de apoio para aces-
sar as instalações e concretizar seus objetivos (KASHUBSKY, 2011a, p. 103).
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De acordo com Mehdiyev (2012, p. 112), a principal razão da vulnerabilidade das 
instalações e estruturas petrolíferas no mar está no fato de que estas são desprovidas de 
medidas de segurança que visam a impedir o acesso por parte de grupos adversos. Atu-
almente, quase todas as plataformas do mundo estão desprovidas de qualquer medida 
de segurança que tenha por objetivo evitar a infiltração de um grupo adverso. Tal cons-
tatação deve-se ao fato de que as medidas de segurança necessárias possuem um custo 
financeiro e de mão de obra que as empresas petrolíferas não estão dispostas a aceitar. 
Essa negligência pode ser facilmente constatada na falta de cuidado com que as empre-
sas operam seus “pontos de transbordo”, que são os atracadouros e heliportos utilizados 
para receber pessoal e suprimentos. Esses pontos, na maioria das vezes, são desprovidos 
de qualquer medida de segurança, seja de pessoal ou de equipamentos para inspecionar 
cargas, bagagens ou operadores embarcando para um turno de trabalho.

A importância do controle de acesso às infraestruturas críticas fica ainda mais evi-
dente quando são observados os dados estatísticos nos quais estão registrados que 52% 
dos ataques contra infraestruturas críticas foram perpetrados contra áreas ou instalações 
que ofereciam acesso irrestrito, enquanto que apenas 4% desses incidentes foram obser-
vados em instalações protegidas por barreiras físicas, pessoal de segurança e meios de 
vigilância eletrônica, tal como câmeras de monitoramento, sensores de presença e alar-
mes eletrônicos (JENKINS, 1988, p. 9).

A evolução dos sistemas de TI em todas as áreas da vida humana também traz con-
sigo a criação de vulnerabilidades relacionadas à natureza e à operação desses sistemas. 
Com a produção petrolífera no mar não poderia ser diferente, os sistemas de TI estão in-
timamente relacionados com esse tipo de atividade e, portanto, apresentam as vulnera-
bilidades inerentes a quaisquer sistemas cibernéticos. A necessidade de se acompanhar 
e controlar à distância a produção de petróleo e gás no mar fez com que fossem criadas 
redes computacionais que se valem, inclusive, da rede mundial de computadores e que, 
por essa razão, estão sujeitas à interferência e aos ataques por parte de “hackers”. Asso-
ciado a isso, pode-se constatar na operação das plataformas que equipamentos vitais, 
tais como reguladores de fluxo nas tubulações e sensores de temperatura e pressão, são 
interligados às estações de controle e a alguns tipos de alarmes por meio de sistemas de 
TI. O acesso de elementos adversos às informações e operação desses sistemas pode per-
mitir com que os dispositivos e sensores sejam desativados ou gerem informações falsas, 
causando um acidente de grandes proporções, portanto, pode-se concluir que o empre-
go de sistemas de TI também acarretam uma vulnerabilidade para a operação das ins-
talações petrolíferas no mar (KASHUBSKY, 2011a, p. 105-106).

Ainda que esteja relacionada ao campo da segurança da navegação e da salvaguarda 
da vida humana no mar, isto é, da segurança tipo safety e não security, a proteção de in-
fraestruturas críticas requer medidas de prevenção contra colisões com navios em trân-
sito, tanto pelas vulnerabilidades que as instalações apresentam na sua operação quanto 
pelos efeitos danosos que uma colisão entre navio e instalação pode gerar. Segundo Meh-
diyev (2012, p. 112), a vulnerabilidade das instalações e estruturas petrolíferas também 
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reside na possibilidade de uma embarcação carregada colidir com qualquer uma delas 
e provocar um incidente de grandes proporções. 

Se as plataformas de produção de petróleo e gás apresentam-se vulneráveis pela dis-
ponibilidade de informações a respeito da posição geográfica das instalações e estrutu-
ras que as compõem, o que pode facilitar a ação de grupos adversos, quando se trata de 
prevenir acidentes com navios, é a falta de informações ou a existência de informações 
desatualizadas, o  que se torna uma vulnerabilidade. O trânsito de navios em áreas de 
produção petrolífera, sem o registro cartográfico atualizado das posições das estrutu-
ras e instalações que lá operam, torna-se uma ameaça tanto à segurança da navegação 
quanto à segurança dos operadores das plataformas e terminais que lá se encontram. 

No intuito de normatizar o tráfego marítimo nas áreas de produção petrolífera e evi-
tar colisões entre navios e estruturas offshore, a IMO emitiu o memorando SN. 1/Circ. 295, 
de 7 de dezembro de 2010, em que traz, em seu anexo, o Guia para Zonas de Segurança e 
Segurança da Navegação ao Redor de Instalações e Estruturas Offshore. Nesse guia a IMO 
recomenda aos Estados membros que adotem as medidas necessárias para que as cartas 
de navegação por eles produzidas reflitam claramente a localização das instalações e es-
truturas nas áreas de produção de petróleo sob suas respectivas jurisdições. Alerta ainda 
para a necessidade de se registrar nas cartas a posição atual das plataformas do tipo FPSO 
e FSO381, bem como as possíveis derivações dessa posição em razão do movimento causa-
do pelo vento e pelas correntes marinhas, o registro de todas as estruturas a elas relaciona-
das e, se for o caso, as zonas de segurança estabelecidas ao redor dessas instalações. Para 
tal, devem ser usadas as convenções cartográficas estabelecidas pela Organização Hidro-
gráfica Internacional, além de o Estado costeiro estudar e propor medidas de organização 
do tráfego marítimo para serem usadas de forma combinada com as zonas de segurança 
(IMO, 2010b, p. 1-2). O capítulo seis abordará o uso das zonas de segurança e das medi-
das de organização do tráfego marítimo com maiores detalhes.

Os produtos e as substâncias perigosas que são manipulados na operação das instala-
ções petrolíferas também representam uma vulnerabilidade quando relacionadas a uma 
colisão entre plataformas ou terminais e navios cruzando as áreas de produção. A volatili-
dade dos líquidos e gases estocados ou fluindo por uma plataforma ou terminal petrolífero 
faz com que uma colisão de um navio com uma instalação cause em ambos um dano mui-
to maior em virtude do elevado potencial de uma explosão e incêndio. Podendo até mes-
mo atingir mais de uma instalação, no caso de sistemas integrados de produção.

O desvio das rotas dos navios acarreta um acréscimo no consumo de combustí-
vel, um maior tempo de viagem e, consequentemente, uma elevação no preço do frete, 

381.   Plataforma Flutuante de Armazenamento e Descarga, cuja nomenclatura em inglês é Floating, 
Storage and Offloading (FSO). Esse tipo de plataforma distingue-se da FPSO por não possuir capaci-
dade de processar o óleo produzido, isto é, separar o óleo bruto do gás e da água que o acompanham 
durante o processo de explotação. Por essa característica, as plataformas tipo FSO são normalmente 
utilizadas apenas para armazenar e transferir para os navios aliviadores o óleo já processado por ou-
tras plataformas (Cf. ABREU, 2014, p. 17).
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fazendo com que o transporte marítimo se torne menos competitivo. Por essas razões, 
as empresas de navegação ainda arriscam o trânsito de seus navios no interior dos cam-
pos de exploração e explotação de petróleo e gás.  Com isso, a elevada concentração de 
estruturas, instalações, dutos, cabos de ancoragem, cabos de energia, bem como a interli-
gação entre várias estruturas produtoras faz com que a atividade petrolífera demande ex-
tensas áreas da ZEE, ficando as infraestruturas críticas vulneráveis à colisão com navios 
que navegam nessas áreas e, consequentemente, sujeitas às perdas humanas e aos da-
nos econômicos, ambientais e políticos que os incidentes de segurança podem provocar. 

Apesar de serem bem iluminadas e sinalizadas com o intuito de evitar acidentes, a 
localização distante da costa, logo, distante dos serviços de salvamento e socorro maríti-
mo, faz com que as plataformas fiquem vulneráveis no caso de uma colisão que demande 
o resgate dos operadores, o atendimento aos feridos e o combate a possíveis incêndios. 
Além disso, por suas características de operação, as instalações petrolíferas permane-
cem estáticas ou se movimentam lentamente, demandando um tempo maior que o ne-
cessário para evitar a colisão com uma embarcação em trânsito.

5 . 1 . 2  A s  c o n s e q u ê n c i a s  d e  u m  i n c i d e nt e  d e  s eg u ra n ç a

Após analisar as vulnerabilidades relacionadas às características físicas e operacio-
nais das instalações, deve-se ainda abordar as possíveis consequências dos incidentes de 
segurança e que, uma vez confrontadas com as vulnerabilidades, podem tornar as infra-
estruturas críticas no mar instalações demandantes de medidas protetivas. Para tal, ado-
ta-se a classificação dos danos possíveis em quatro grandes grupos. O primeiro grupo de 
danos potenciais pode ser classificado como aqueles atentatórios contra a vida humana, 
em que o incidente de segurança redunda em mortos e feridos entre os operadores das 
instalações. Um segundo grupo pode ser caracterizado pelas consequências econômicas, 
sendo estas subdivididas em danos ou destruição das plataformas; interrupção na pro-
dução ou na exploração de petróleo e gás; perdas financeiras ou acréscimo de custos de 
produção e consequências causadoras de flutuações do preço do petróleo no mercado 
internacional. Outros dois grupos de possíveis consequências dizem respeito aos refle-
xos políticos decorrentes, materializados tanto pela opinião pública como pelo desgas-
te das relações internacionais, e aos danos de cunho ambiental decorrentes de um inci-
dente de segurança (KASHUBSKY, 2011a, p. 109).

Embora os ataques às plataformas e terminais petrolíferos busquem mais a criação 
de consequências econômicas ou políticas negativas, Kashubsky (2011a, p. 110) afir-
ma que ao menos oito dos sessenta incidentes de segurança por ele analisados geraram 
perdas humanas. Muitas das instalações apresentam uma tripulação média de duzentos 
operadores, convivendo em um ambiente relativamente pequeno e com meios de eva-
cuação restritos à disponibilidade de helicópteros e de balsas salva-vidas, o que faz com 
que a probabilidade de perdas humanas aumente. Portanto, ainda que o número de ope-
radores seja pequeno para os efeitos pretendidos por um ataque e ainda que o objetivo 
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principal dos perpetradores não seja a vida dos operadores das instalações, mesmo as-
sim, as perdas humanas são uma consequência possível dos ataques às infraestruturas 
críticas no mar, conforme o histórico de incidentes tem demonstrado.

As atividades de produção de petróleo e gás são, por si só, atividades de elevada peri-
culosidade em virtude da característica explosiva dos hidrocarbonetos. Assim, é possível 
criar uma grande destruição em plataformas e terminais petrolíferos valendo-se apenas 
de pequenos explosivos improvisados que, uma vez detonados em instalações produ-
toras de petróleo e gás, têm seu efeito potencializado pelo material combustível nelas 
existente. Um ataque desse tipo pode levar a sua completa inutilização ou até mesmo ao 
afundamento da instalação. É por essa razão que as ameaças de atentado à bomba estão 
entre as táticas mais frequentes adotadas pelos grupos adversos (JENKINS, 1988, p. 2).  

Ainda que um ataque não consiga destruir completamente a plataforma alvo, esta 
será obrigada a interromper sua produção até que as avarias sejam reparadas. A inter-
rupção das atividades de exploração e explotação nas instalações é um procedimento 
de segurança que busca prevenir uma grande explosão ou incêndio. Porém, após inter-
rompidas as atividades e normalizada a situação, a reentrada em operação de uma pla-
taforma requer um procedimento demorado e complexo, podendo durar até semanas, 
caso a interrupção ocorra em uma plataforma ou em um terminal que seja central den-
tro de um sistema de produção interligado. Além disso, dependendo do tipo de ameaça, 
a equipe de operadores da plataforma pode ser evacuada, tornando o processo de reati-
vação ainda mais demorado. Segundo Kashubsky (2011a, p. 113-114), não é necessário 
que um ataque com armas e explosivos se materialize para que uma plataforma seja de-
sativada temporariamente, até mesmo uma abordagem não autorizada com fins pacífi-
cos pode causar a desativação da instalação como medida de segurança.

 Com a interrupção na produção, é possível que ocorra uma escassez no abasteci-
mento de petróleo, gás e seus derivados, gerando uma crise no que diz respeito à segu-
rança energética do país produtor. Tudo depende da importância da instalação no siste-
ma produtivo energético e da capacidade de o país manter reservas de hidrocarbonetos. 
Além disso, a redução no fornecimento e a manutenção da demanda nos mesmos ní-
veis acarreta um acréscimo no preço dos combustíveis que pode afetar o bem-estar da 
população e a economia do país como um todo.

A destruição das instalações e a interrupção das atividades têm o poder de gerar pre-
juízos financeiros, acréscimo dos custos de produção e variações do preço do petróleo no 
mercado internacional, prejudicando a economia do país beneficiado pela explotação. 
Kashubsky (2011a, p. 116) estima o custo de construção de uma plataforma de petróleo 
em mais de um bilhão de dólares norte-americanos. Além da perda da instalação, o que 
já representa um elevado prejuízo, existe ainda a perda financeira gerada pela ausência 
dos ganhos que compensariam o investimento na produção. No ataque aos terminais 
de Al Basrah (Al Basrah Oil Terminal - ABOT) e Khawr al ‘Amiyah (Khawr al ‘Amiyah 
Oil Terminal – KAAOT) no Iraque, em 24 de abril de 2004, mesmo que não tenha havi-
do qualquer dano às instalações, o desligamento preventivo do terminal de ABOT por 
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dois dias e de KAAOT por um dia gerou a interrupção da exportação de dois milhões e 
quinhentos mil barris de petróleo, somando o que deixou de ser exportado por cada um 
dos terminais no período em que ficaram sem operar382.

Além dos prejuízos diretos com a interrupção da produção, os ataques contra ins-
talações petrolíferas podem redundar em encarecimento do preço do petróleo no mer-
cado internacional. A relação entre a demanda e a oferta de petróleo no mundo possui 
um equilíbrio muito sensível e qualquer ameaça de escassez pode gerar um acréscimo 
desproporcional nos preços praticados. Como exemplo da sensibilidade do mercado in-
ternacional de petróleo, Kashubsky (2011a, p. 117) aponta que, em dezembro de 2005, 
apenas uma ameaça de ataque às instalações petrolíferas no oriente médio, feita por ví-
deo por um dos líderes da Al Qaeda Ayman Al-Zawahiri, foi suficiente para aumentar o 
preço do barril de petróleo em um dólar norte-americano.

Os efeitos nocivos dos ataques às plataformas e aos terminais petrolíferos não são 
sentidos apenas na economia. No campo político, tanto interno quanto externo, tam-
bém são percebidas as consequências de um ataque contra uma instalação petrolífera. A 
importância do petróleo para o mundo, sendo ainda sua principal fonte energética, faz 
com que um ataque contra qualquer de suas infraestruturas críticas ponha em dúvida, 
no plano internacional, a capacidade de um determinado Estado de prever os ataques, 
se contrapor a eles e, dessa forma, proteger as instalações e estruturas sob sua jurisdição. 
Além disso, os países exportadores de petróleo têm grande interesse em criar e fortalecer 
uma imagem de países confiáveis e seguros, onde as empresas estrangeiras podem inves-
tir na exploração e explotação petrolífera. Por outro lado, os países que são grandes con-
sumidores de petróleo buscam estreitar relações com países que podem se transformar 
em fontes confiáveis de petróleo, onde podem obter, sem sobressaltos, a energia de que 
necessitam para sua atividade industrial. No campo interno, um ataque pode redundar 
em manifestações negativas por parte da opinião pública nacional, influenciando o po-
der político e gerando assim o atraso ou o abandono de projetos futuros de desenvolvi-
mento da produção petrolífera (KASHUBSKY, 2011a, p. 118-121).

Um dos efeitos secundários mais comuns de um ataque contra instalações petrolí-
feras é o derramamento de óleo no mar. O petróleo estocado ou sendo retirado do fun-
do do mar, quando lançado no meio marinho é extremamente prejudicial ao ecossiste-
ma. A toxicidade do petróleo à vida marinha e a dificuldade de se conter um vazamento 
decorrente de um ataque, quando combinados, transformam-se em dano de difícil re-
versão e cujas consequências podem perdurar longamente no tempo. Além dos danos 
causados pelo óleo no mar, a fumaça decorrente da queima iniciada pelas explosões 
do ataque poluem a atmosfera, podendo atingir áreas distantes do local do incidente 
(KASHUBSKY, 2011a, p. 118-121).

Assim como nos casos de ataque, nos casos de colisão as instalações também têm 
que ser desligadas, portanto, tais incidentes de segurança acarretam na interrupção da 

382.   Diariamente, ABOT exporta 900.000 barris e KAAOT exporta 700.000 barris de petróleo (Cf. 
KASHUBSKY, 2011a, p. 116).
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produção e no respectivo prejuízo econômico. Porém, de todos os possíveis efeitos ge-
rados por uma colisão, o mais notável e, consequentemente, o que tem a maior reper-
cussão na opinião pública, é o derramamento de óleo no mar. Os desastres ambientais 
ocasionados por derramamento de óleo são os mais veiculados pela imprensa que, junta-
mente com as organizações não governamentais especializadas em preservação ambien-
tal, constituem-se nos principais meios de influência da opinião pública internacional. 

Para analisar os possíveis impactos ambientais gerados por uma colisão entre um 
navio e uma plataforma no litoral sudeste, o Governo Brasileiro encomendou um estu-
do à PETROBRAS, o que foi realizado por meio do Centro de Pesquisas e Desenvolvi-
mento Leopoldo A. Miguez de Mello (CENPES). Para esse estudo, o CENPES elaborou 
uma simulação de derramamento de óleo, bem como das suas consequências ao am-
biente marinho, decorrentes da colisão de um navio mercante com a plataforma do tipo 
FSO “P-32”. A plataforma P-32 está localizada a 47 MN da costa e opera em uma região 
com profundidade média de 169 metros. Tal plataforma é a célula central de um siste-
ma integrado de produção no qual ela recebe, estabiliza e armazena a produção extraí-
da pelas plataformas P-18, P-19, P-20 e P-27, transferindo-a posteriormente aos navios 
aliviadores. Sua capacidade de operação é de 100.000 barris de óleo (bbl) por dia. Na si-
mulação realizada pelo CENPES foi considerado um vazamento de óleo de até 346.689 
metros cúbicos, o que equivale a 2.180.608 bbl e é a capacidade máxima de estocagem 
da P-32 (IMO, 2007b, Anexo 2, p. 4).

Segundo a simulação do CENPES, a probabilidade de uma mancha de óleo forma-
da pelo vazamento da P-32 atingir a costa do Estado do Rio de Janeiro e o norte da cos-
ta do Estado de São Paulo é baixa, variando entre 1% e 5%, porém, o estudo também 
afirma que, mesmo com a baixa probabilidade, os danos seriam grandes, em virtude da 
concentração demográfica e de essa população apresentar elevada dependência socioe-
conômica de atividades como a pesca, o transporte marítimo e o turismo.

 Com relação à pesca, as modalidades mais comprometidas dessa atividade serão a 
pesca com vara e a pesca de arrasto, em que a profundidade dos peixes capturados va-
ria entre 100 e 1000 metros. Essas técnicas de pesca representam a maior parte da ati-
vidade pesqueira nas áreas próximas a FSO P-32, região que se estende do Município 
de Quissamã, no norte do Estado do Rio de Janeiro, até o litoral norte do Estado de São 
Paulo. O transporte marítimo, por sua vez, seria comprometido com os desvios de ro-
tas marítimas de grande intensidade de tráfego, redundando em aumento no tempo de 
viagem e na impossibilidade de se utilizar os portos afetados pela mancha de óleo. Com 
isso, o tráfego marítimo seria desviado para os portos não afetados sobrecarregando-
-os e aumentando o tempo de espera para atracação e para as operações de carga e des-
carga dos navios. 

Em relação ao turismo, a simulação demonstrou uma probabilidade média de 20% 
de a mancha de óleo atingir os municípios da Região dos Lagos, no litoral do Estado do 
Rio de Janeiro. Tais municípios possuem grande atividade turística e sofreriam prejuí-
zos econômicos consideráveis no caso de essa hipótese vir a se confirmar. Também com 
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uma forte indústria turística, a Ilha de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, po-
deria sofrer danos, mas em uma probabilidade menor, de apenas 5%, de ser atingida pela 
mancha de óleo (IMO, 2007b, Anexo 2, p. 8-13).

Na região de Cabo Frio e de Arraial do Cabo são conhecidas áreas de pesquisa ma-
rinha em virtude da ocorrência de um fenômeno natural conhecido como “ressurgên-
cia.” Esse fenômeno consiste na vinda para a superfície das correntes marinhas conheci-
das como “Águas do Centro do Atlântico Sul” que fazem aflorar à superfície os nutrientes 
que têm importante papel na formação da vida marinha primária, tal como os bancos de 
corais e de algas que contribuem para a grande biodiversidade marinha na região. Tal fe-
nômeno pode ser identificado como um dos mais importantes caracterizadores da sen-
sibilidade ecológica do litoral sudeste brasileiro, estendendo-se da região de Araruama 
até o Cabo de São Tomé, ambos no litoral do Rio de Janeiro. Além da questão ambien-
tal, destaca-se que o fenômeno também contribui para o aumento e manutenção das po-
pulações de pescado, fazendo com que a região seja conhecida por propiciar a atividade 
pesqueira. A simulação realizada pelo CENPES registra uma probabilidade de 20% de 
um acidente dessa monta afetar as espécies marinhas, estendendo-se, em virtude da in-
terdependência dos ecossistemas, da Bacia de Campos até as águas profundas do litoral 
do Paraná. Já na área mais próxima, compreendida entre a Bacia de Campos e o litoral 
norte de São Paulo, a probabilidade de a mancha de óleo afetar o ecossistema marinho 
aumenta para 30% (IMO, 2007b, Anexo 2, p. 21). 

5 . 1 . 3  O s  a sp e c t o s  q u e  favo re c e m  a  p ro t e ç ã o 
d a s  i n f ra e st r ut u ra s  c r ít i c a s  n o  m a r

Apesar de haverem se transformado em potenciais objetivos para a ação de grupos 
adversos, por sua natureza ou localização, as infraestruturas críticas posicionadas na 
ZEE possuem uma série de fatores que se consubstanciam em desvantagens para a ação 
desses grupos e, como tal, devem ser levadas em consideração quando se avalia a vulne-
rabilidade de uma determinada instalação petrolífera. São eles: a impossibilidade de se 
atingir o efeito desejado pelo grupo adverso, as dificuldades táticas e logísticas de se re-
alizar um ataque a uma instalação no mar e o aumento nos últimos anos das medidas de 
segurança nas plataformas e terminais (KASHUBSKY, 2011a, p. 121).

A impossibilidade de se atingir o efeito desejado pelo grupo adverso pode se apre-
sentar como a impossibilidade de o ataque não resultar em uma grande perda e, por-
tanto, não atrair a atenção da mídia e do público, tal como desejado principalmente por 
grupos terroristas. Como afirma Kashubsky,

A relativa escassez de instalações petrolíferas no mar comparado aos possíveis alvos 
em terra, a singular natureza da maioria das instalações petrolíferas, a baixa proba-
bilidade de perdas humanas em massa, e os problemas associados à filmagem desses 
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ataques no mar podem reduzir a aceitabilidade de atacar instalações petrolíferas of-
fshore (KASHUBSKY, 2011a, p. 122, tradução nossa)383.

Quando tratar-se de grupos adversos que visam à obtenção de lucro financeiro, o 
ataque pode não obter um retorno que compense o investimento realizado na prepara-
ção e condução da ação contra a instalação, levando assim os possíveis perpetradores do 
ilícito a desistirem da empreitada.

As dificuldades táticas e logísticas de se realizar um ataque a uma instalação no mar 
devem-se primeiramente à dificuldade de se acessar o local em que se encontra a ins-
talação alvo, uma vez que as instalações petrolíferas que operam na ZEE encontram-
-se distantes do litoral. Isto faz com que haja a necessidade de que os perpetradores te-
nham um treinamento especializado que lhes permita conduzir embarcações, navegar 
a grandes distâncias da costa, bem como possuir e utilizar roupas e equipamentos es-
peciais que possibilitem enfrentar as condições adversas no mar. Caso os perpetrado-
res do ataque consigam alcançar a instalação alvo, ainda assim, terão dificuldade para 
controlar os operadores da plataforma ou terminal, uma vez que a complexidade das es-
truturas petrolíferas, com muitos compartimentos, escadas e corredores de acesso, tor-
nam mais difícil localizar todos que lá se encontram e concentrá-los em um único local. 
Os elementos adversos têm que estar muito familiarizados com a instalação alvo para 
que possam conhecer todos os seus compartimentos e acessos. Outro fator de dificul-
dade é o fato de não haver rotas de fuga para serem utilizadas após a ação. Uma vez ini-
ciado o ataque, a chance de os órgãos de segurança serem acionados é grande, o que faz 
com que a fuga após o ataque apresente grande dificuldade de ser realizada com suces-
so (KASHUBSKY, 2011a, p. 121-122).  

A necessidade de operar em condições climáticas extremas e a possibilidade de ter 
que enfrentar acidentes que causem vazamentos de óleo, explosões, incêndios e alaga-
mentos  fizeram com que os avanços da engenharia na construção de instalações petro-
líferas marítimas se voltassem para o reforço de suas estruturas e, consequentemente, 
se tornassem mais difíceis de sofrerem danos substanciais. Dessa forma, houve um au-
mento das medidas de segurança nas plataformas e terminais que, por si só, já tornam 
mais difícil o sucesso de qualquer ação de terrorismo ou sabotagem. Além disso, exis-
tem outras considerações relevantes para os grupos adversos, tais como: o intenso trá-
fego marítimo nas áreas de produção petrolífera, o que faz com que as embarcações uti-
lizadas por grupos adversos tenham dificuldade de passarem despercebidas; a elevada 
demanda por informações que permitam perpetrar ações contra as instalações e a rea-
lização de patrulhas marítimas pela Marinha ou pelas próprias empresas empenhadas 
na produção de petróleo e gás.

383. A relative scarcity of offshore petroleum installations compared to onshore targets, the singu-
lar nature of most offshore installations, the low probability of mass casualties, and problems asso-
ciated with filming such attacks at sea can reduce the desirability of attacking offshore petroleum 
installations.
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Outro fator que pode contribuir para a proteção da infraestrutura crítica offshore é 
o monitoramento do tráfego marítimo por meio do emprego de sistemas de detecção e 
acompanhamento. Apesar de esse tipo de tecnologia ainda ser muito cara e, para alguns 
Estados, economicamente inviável, o avanço tecnológico tem demonstrado uma rápida 
evolução nesse aspecto, fazendo com que os dispositivos eletrônicos de vigilância sejam 
cada vez mais empregados no monitoramento das rotas marítimas, principalmente em 
áreas de importância estratégica como a ZEE. Além do custo elevado, outra desvanta-
gem dos sistemas de detecção e acompanhamento do tráfego é o fato de que ainda são 
pouco eficazes em relação aos barcos de pequeno porte, o que torna urgente a necessi-
dade de alguns países adotarem medidas restritivas relacionadas ao tráfego desse tipo 
de embarcações (MEHDIYEV, 2012, p. 116). 

É importante que os Estados interessados no aprimoramento da segurança maríti-
ma formem redes internacionais de compartilhamento de informações, de modo a per-
mitir, em caso de necessidade, um rápido acesso das forças de segurança às embarcações 
envolvidas em algum tipo de ameaça às infraestruturas críticas. Essas redes de compar-
tilhamento de informações são úteis para o acompanhamento de qualquer tamanho de 
embarcação, uma vez que podem complementar o sistema de vigilância por satélites, 
provendo informações a respeito da tripulação, da carga e do porto de destino de navios 
suspeitos. Para a obtenção dessas informações, os Estados participantes se valem de ór-
gãos governamentais de fiscalização portuária, bem como podem ser providas por na-
vios de Estado em atividades de vigilância e patrulha. 

O uso de radares ultrassônicos, instalados em estruturas petrolíferas, tem sido utili-
zado com grande frequência como meio de detecção de embarcações de pequeno porte. 
Porém, para ser eficaz, tal medida deve ser complementada por outras, tal como a ins-
talação de obstáculos à aproximação, tanto na superfície como abaixo dela, e pelo pré-
-posicionamento de navios das forças de segurança, de modo a intervir rapidamente no 
caso de uma aproximação não autorizada (MEHDIYEV, 2012, p. 116).

Na quase totalidade dos campos de produção petrolífera, são as forças de defesa ou 
segurança dos Estados costeiros que cuidam da vigilância e patrulhamento dos períme-
tros externos às instalações, sendo vedado às empresas produtoras utilizar segurança ar-
mada no interior de suas instalações. Segundo Averill (2009, p. 4), tal procedimento ca-
rece de efetividade, uma vez que os órgãos responsáveis pelo patrulhamento das águas 
ao redor das instalações petrolíferas, por si só, não possuem a autoridade suficiente para 
impor medidas de segurança efetivas. Isso faz com que os administradores das plata-
formas sejam colocados em uma situação desfavorável na qual eles conhecem a falta de 
efetividade das forças de segurança para negar o acesso às instalações por parte dos gru-
pos adversos, ao mesmo tempo em que não possuem os meios necessários para repelir 
uma ameaça no interior das instalações. 

As empresas de segurança privada empenhadas em atividades offshore operam sob 
os termos de um acordo de cooperação entre o Estado de origem da companhia pro-
dutora de petróleo e o Estado costeiro onde ela se encontra operando. Trata-se de uma 
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relação de cooperação estabelecida de governo para governo, de modo a suprir as lacu-
nas existentes na proteção provida pelas forças estatais de segurança ou de defesa. O mo-
delo ainda não é muito frequente, principalmente pela restrição que a maioria dos Esta-
dos tem à presença de grupos armados em suas águas jurisdicionais e pelo fato de que, 
em grande parte dos países, as empresas petrolíferas estrangeiras têm de operar em con-
junto com a empresa nacional; nesse caso, sugerindo que o Estado anfitrião não está fa-
zendo bem o seu papel de garantir a segurança nos espaços marítimos sob sua responsa-
bilidade pode comprometer a delicada relação de parceria entre ambos, Estado costeiro 
e Estado da empresa produtora (AVERILL, 2009, p. 4).

Além das medidas de segurança diretamente relacionadas com as estruturas e ins-
talações petrolíferas, existem ainda circunstâncias políticas que podem ser levadas em 
consideração e que, uma vez analisadas, afastam a possibilidade de grupos adversos ele-
gerem as infraestruturas críticas como alvos em potencial. É o caso de grupos de guer-
rilheiros que não atacam a infraestrutura energética para não perderem o apoio de ou-
tros Estados ou de outros grupos de pressão que possam ajudá-los de alguma forma 
(KASHUBSKY, 2011a, p. 123-124).

As vulnerabilidades, os efeitos decorrentes de um ataque e as dificuldades de se pre-
parar e conduzir esse ataque são elementos que tornam uma instalação petrolífera no 
mar um alvo mais ou menos compensador para as diversas ameaças possíveis. Exigem 
portanto uma análise que permita a adoção de medidas protetivas adequadas, propor-
cionais ao risco que apresentam, e que possam mitigar esses riscos com um melhor apro-
veitamento dos recursos disponíveis. Da mesma forma, quando as vulnerabilidades são 
atingidas de modo acidental, como é o caso de uma colisão entre um navio e uma ins-
talação, os efeitos decorrentes demonstram-se igualmente danosos, também exigindo a 
adoção de medidas protetivas.

5 . 2  A s  a m e a ç a s  n a s  á re a s  d e  p ro d u ç ã o  p e t ro l í fe ra

Segundo Kashubsky (2011a, p. 25), para se prover uma proteção adequada às in-
fraestruturas críticas de produção de petróleo no mar é necessário que os tomadores 
de decisão tenham um claro e preciso entendimento a respeito de quais as ameaças que 
podem gerar um risco para as instalações e estruturas offshore. Para o estudo dessas ame-
aças será adotado o método proposto por Jenkins (1988, p. 1-2), segundo o qual, devem 
ser examinados os eventos passados que de alguma forma representaram uma ameaça 
à infraestrutura crítica offshore. Assim, pode-se estabelecer um conjunto de riscos fac-
tíveis, “livres de especulação” e que podem indicar, com grande margem de segurança, 
uma necessidade mínima de medidas protetivas. Além disso, devem ser examinadas as 
ameaças existentes no ambiente marítimo e que acometem a indústria da navegação, de 
modo a obter um grupo de ameaças possível de acarretar algum risco às estruturas e ins-
talações no mar. Por último, baseado em eventos passados e diante das ameaças identi-
ficadas no ambiente marítimo, deve-se realizar uma prospecção, de modo a identificar 
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as formas como os indivíduos ou grupos adversos podem vir a atuar contra as estrutu-
ras e instalações. Também deve ser analisado o risco gerado pela prática de atividades 
inclusivas nos espaços marítimos de produção petrolífera, ameaçando a integridade fí-
sica e operacional da infraestrutura crítica. Dessa forma é possível identificar o espectro 
de ameaças que podem vir a se concretizar, orientando a ação estatal para uma adequa-
da proteção às infraestruturas críticas no mar.

No decorrer da identificação e análise das ameaças será adotado o conceito de amea-
ça segundo o qual esta é a “intenção e capacidade” de um indivíduo ou grupo adverso de 
realizar ações ilícitas que levem a “qualquer indicação, circunstância ou evento com po-
tencial de causar a perda de uma instalação ou estrutura ou dano a qualquer uma de suas 
partes”, tornando-a assim inoperante, ainda que temporariamente (KASHUBSKY, 2011a, 
p. 26). Para os fins pretendidos por este estudo, excluem-se do campo das ameaças os atos 
que venham a acarretar riscos, mas que por sua natureza, são decorrentes da operação nor-
mal das infraestruturas críticas. Portanto, não serão aqui consideradas as ações temerárias 
adotadas na operação rotineira das estruturas e instalações e que de alguma forma possam 
ocasionar avarias e acidentes de trabalho ou o risco de colisão gerado pelo trânsito neces-
sário das embarcações de apoio offshore, de navios aliviadores384 ou de qualquer outra em-
barcação diretamente empenhada na atividade de produção de petróleo. 

O risco gerado por uma ameaça deve ser entendido como uma combinação entre a 
probabilidade de ocorrência dessa ameaça, combinada com as consequências potenciais de 
sua concretização, ou seja, a gravidade do dano que ela pode causar (KASHUBSKY, 2011a, 
p. 28). A probabilidade de um determinado risco se concretizar tem como finalidade redu-
zir a incerteza sobre os diferentes tipos de ameaças identificados e, uma vez combinados 
com o nível de impacto negativo que podem gerar, servem de orientadores das políticas de 
prevenção de riscos para todos os tomadores de decisão, tanto no campo público da nor-
matização quanto no campo privado da implementação de medidas protetivas.

Para a determinação da probabilidade de ocorrência e do dano que cada ameaça 
pode causar, Kashubsky (2011a, p. 29) propõe que elas sejam analisadas a partir da de-
terminação dos seguintes aspectos: a posição geográfica das instalações, as motivações 
e objetivos dos possíveis perpetradores, a capacidade desses agentes adversos de operar 
distante da costa e as táticas por eles empregadas.

Algumas ameaças devem ser entendidas como locais, isto é, os objetivos a serem 
alcançados por meio delas estão intrinsicamente relacionados com determinada parte 
do globo, fazendo com que esse tipo de ameaça só represente um risco para as infraes-
truturas críticas localizadas nas áreas em que ocorrem. Desse modo, a presença de con-
flitos armados, a proximidade de Estados desestruturados ou com condições socioeco-
nômicas extremamente desfavoráveis criam um ambiente propício para o fomento de 

384.   Os navios aliviadores são navios petroleiros que se conectam periodicamente às plataformas 
tipo FPSO ou FSO para receber o petróleo estocado nestas e transportá-lo até o continente (Cf. PAIM, 
2001, p. 49-50).
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atividades ilícitas locais que podem ameaçar as estruturas e instalações empenhadas na 
produção de petróleo e gás no mar. Nas palavras de Kashubsky: 

o grau de segurança da indústria petrolífera é largamente dependente da segurança e 
estabilidade de um dado Estado ou região. Portanto, a segurança das instalações pe-
trolíferas não deve ser considerada de forma isolada da política de segurança e am-
biental desse Estado ou região (KASHUBSKY, 2011a, p. 29, tradução nossa)385.

Com relação à motivação e aos objetivos dos perpetradores, as ameaças buscam o 
controle das fontes de recursos naturais e a distribuição equânime dos lucros auferidos 
com a produção petrolífera, tal como ocorre com os ataques contra plataformas e ole-
odutos realizados por guerrilheiros na Nigéria. Os ataques também podem ter motiva-
ção ecológica, levando grupos ecologistas a realizar protestos por meio de abordagens 
não consentidas, ou motivação financeira, tal como se pode observar nos ataques às es-
truturas ou instalações petrolíferas, visando a prática de roubos ou o pagamento de res-
gate em troca da libertação dos operadores sequestrados. Existe ainda a possibilidade 
de o ato ilícito ser motivado por demandas trabalhistas, podendo estas se desdobrar em 
ações de sabotagem que impedem a operação da infraestrutura. 

No campo das ameaças não intencionais, destaca-se que a necessidade de encur-
tar o tempo de viagem e reduzir os custos do transporte por via marítima pode motivar 
a indústria da navegação a utilizar rotas que atravessam áreas com grande adensamen-
to de instalações e estruturas, ameaçando assim as infraestruturas críticas com a possí-
vel colisão entre os navios em trânsito e as plataformas, terminais e oleodutos existentes 
nas regiões produtoras (KASHUBSKY, 2011a, p. 30).

A concretização de ameaças contra as infraestruturas críticas localizadas na ZEE 
exige por parte dos agentes adversos a capacidade de operar distante da costa e a utili-
zação de táticas complexas. A necessidade de embarcações com autonomia suficiente 
para navegar por grandes distâncias, o uso de equipamentos de navegação por satélite 
e o conhecimento das técnicas de navegação e de emprego de armas e artefatos explosi-
vos fazem com que as ameaças intencionais contra instalações na ZEE não sejam uma 
tarefa simples de ser executada. Apesar da complexidade, existem grupos bem organi-
zados que possuem meios materiais e conhecimento técnico que lhes permite desen-
cadear esse tipo ataque, consubstanciando-se, dessa forma, como uma ameaça às in-
fraestruturas críticas no mar. Com relação às táticas empregadas, Kashubsky (2011a, p. 
31) aponta as seguintes formas de ataque contra plataformas ou terminais petrolíferos: 
ameaças de bomba ou ameaças de ataque, abordagens pacíficas não consentidas, abor-
dagens com o emprego de ameaça armada, sequestros de operadores, tomada de reféns, 

385.   The security environment of the petroleum industry is largely dependent on the overall securi-
ty of a given State or region. Therefore, security of petroleum installations should not be considered 
in isolation from the security and political environment of that State or region.
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e a detonação ou tentativa de detonação de bombas e artefatos explosivos contra as es-
truturas e instalações.

Ao analisar os eventos passados de ameaça intencional às infraestruturas críticas 
no mar, constata-se que podem ser agrupados em oito grandes categorias, baseando-se 
para tal no tipo de atividade ilícita cometida. São eles: pirataria, terrorismo, guerrilha, 
crime organizado, vandalismo, distúrbios civis, sabotagem interna e hostilidades inte-
restatais. A esses tipos de ameaça deve-se ainda acrescentar o trânsito de embarcações 
não relacionadas diretamente com a produção petrolífera (KASHUBSKY, 2011a, p. 27). 

5 . 2 . 1  A  P i rat a r i a

A pirataria é um ilícito internacional, previsto no art. 101 da CNUDM. Se-
gundo essa Convenção, são atos de pirataria:

a) todo ato ilícito de violência ou de detenção ou todo ato de depredação cometidos, 
para fins privados, pela tripulação ou pelos passageiros de um navio ou de uma aero-
nave privados, e dirigidos contra:
i) um navio ou uma aeronave em alto-mar ou pessoas ou bens a bordo dos mesmos;
ii) um navio ou uma aeronave, pessoas ou bens em lugar não submetido à jurisdição 
de algum Estado;
b) todo ato de participação voluntária na utilização de um navio ou de uma aerona-
ve, quando aquele que o pratica tenha conhecimento de fatos que deem a esse navio 
ou a essa aeronave o caráter de navio ou aeronave pirata;
c) toda a ação que tenha por fim incitar ou ajudar intencionalmente a cometer um dos 
atos enunciados nas alíneas a) ou b) (BRASIL, 1995, art. 101).

Trata-se de um ilícito que, historicamente, vem atingindo a navegação e o comércio 
internacionais, com o intuito de auferir lucro por parte dos grupos adversos. Com o in-
cremento da atividade petrolífera, principalmente no litoral de países com graves pro-
blemas socioeconômicos, têm sido vistos, cada vez mais, casos de pirataria contra insta-
lações e estruturas petrolíferas no mar. Dessa forma, plataformas e terminais petrolíferos 
têm sido alvos de grupos que atacam no intuito de obter algum ganho financeiro, seja 
pelo sequestro dos tripulantes, seja pelo roubo de equipamentos diretamente emprega-
dos nas operações de produção ou pelo simples roubo dos objetos de valor que podem 
ser encontrados em seu interior. 

O fator geográfico é de extrema relevância quando se analisa o ataque de piratas. 
Apesar de a pirataria ser um ilícito que, por definição, deve ocorrer em águas fora da 
jurisdição de qualquer Estado, trata-se de um fenômeno que tem suas causas extrema-
mente relacionadas às condições socioeconômicas dos Estados costeiros e, por essa ra-
zão, tem sua incidência limitada a determinadas regiões do planeta, mais notadamente, 
o Golfo da Guiné, o Sudeste Asiático e a costa da Somália. Kashubsky (2011b, p.141-159) 
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aponta o registro de doze ataques de pirataria contra plataformas de petróleo no perío-
do de 1999 a 2010. Dez desses ataques ocorreram na costa da Nigéria, país do Golfo da 
Guiné, um ataque na área marítima localizada entre a costa da Malásia e a costa da In-
donésia e um ataque na costa da Índia.

É um ilícito que pode se consumar na ZEE de qualquer Estado, uma vez que a CNU-
DM, em seu art. 58, parágrafo 2º, prevê a aplicabilidade dos art. 88 a 115 a esse espaço 
marítimo. Portanto, por estar a pirataria definida no art. 101 da Convenção, também é 
possível de ocorrer na ZEE, ainda que haja algum grau de jurisdição do Estado costeiro 
para fins de aproveitamento econômico do mar.

Ainda com relação à definição de pirataria, exige-se para a tipificação do ato que 
ele seja dirigido contra outro navio. Surge então a questão se de fato as plataformas são 
consideradas como navios para efeito de aplicação do direito convencional. A Lei de Se-
gurança do Tráfego Aquaviário (LESTA), Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, nor-
matiza o assunto sem apresentar o conceito de navio, uma vez que o legislador preferiu 
valer-se do conceito mais abrangente de “embarcação” naquilo que diz respeito à segu-
rança aquaviária. Para esses fins, a lei prevê, no art. 4º, inciso V, que embarcação é “qual-
quer construção, inclusive as plataformas flutuantes e, quando rebocadas, as fixas, sujei-
ta a inscrição na autoridade marítima e suscetível de se locomover na água, por meios 
próprios ou não, transportando pessoas ou cargas”. 

O conceito de navio só pode ser encontrado, na legislação brasileira, no Decreto nº 
15.788, de 8 de novembro de 1922, já revogado e sem a matéria haver recebido nova re-
gulamentação. O Decreto, no seu art. 3º, considerava “navio toda construcção (sic) náuti-
ca  destinada à navegação de longo curso, de grande ou pequena cabotagem, apropriada 
ao transporte marítimo ou fluvial”. Com relação a esse aspecto, Paim (2011, p. 139) afirma 
que as plataformas que têm a capacidade de desenvolver a navegação podem ser conside-
radas navios, já as plataformas que não possuem a capacidade de navegar por conta pró-
pria, mas que ainda assim possuem capacidade de flutuação e de deslocar-se sobre a su-
perfície marinha, podem ser enquadradas na categoria geral de embarcação, uma vez que, 
para tal, não é necessário exercer a função de navegação ou transporte. Logo, em termos 
de definição, é possível a ocorrência da pirataria contra alguns tipos de plataformas utiliza-
das nas Bacias petrolíferas de Santos, Campos e do Espírito Santo, uma vez que lá operam 
diversos tipos de instalações, inclusive, as que têm capacidade de navegação.

Ainda com relação à natureza das instalações petrolíferas, Kashubsky (2011a, p. 333) 
afirma que há a necessidade de se emendar o conceito de pirataria previsto no art. 101 
da CNUDM, uma vez que este dificulta a sua aplicabilidade quando o ilícito é cometido 
contra estruturas e instalações petrolíferas. Para tal, sugere que a alínea i, do parágrafo 
a, do art. 101 da CNUDM seja ampliada, ganhando a seguinte redação: “um navio, uma 
aeronave ou uma ilha artificial, instalação ou estrutura em alto-mar ou pessoas ou bens 
a bordo dos mesmos” (KASHUBSKY, 2011a, p. 333). Dessa forma, seria possível dirimir 
qualquer tipo de dúvida quanto à aplicabilidade do disposto na CNUDM quando tratar-
-se dos ilícitos desse tipo ocorridos contra a segurança de infraestruturas críticas no mar.
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Os “fins privados” aos quais se destina o ato de pirataria também são elementos ca-
racterizadores do ilícito, isto é, se a finalidade do ato ilícito contra a estrutura ou insta-
lação petrolífera tem como objetivo promover uma causa política, religiosa, ecológica 
ou qualquer outra que não auferir ganho financeiro, não há de se falar em pirataria, po-
dendo estes atos ser enquadrados em outras ameaças que serão vistas posteriormente, 
mas não como pirataria. Para que o ato ilícito configure um ato de pirataria, sua motiva-
ção deve ser totalmente caracterizada como lucri causa. Portanto, conforme o art. 102 da 
CNUDM, até mesmo agentes públicos amotinados em navios de guerra ou em navios de 
Estado podem cometer pirataria, desde que haja a intenção de auferir ganho financeiro. 

A ocorrência da pirataria é usualmente definida pelas condições socioeconômicas e 
culturais de Estados costeiros onde as instituições de garantia da lei e promoção da jus-
tiça são fracas ou inexistentes (BULKELEY, 2003, p. 3). Destaca-se aqui a situação da 
Somália, que teve sua soberania relativizada pela Resolução nº 1816, de dois de junho 
de 2008, segundo a qual o Conselho de Segurança da ONU autorizou a entrada de cer-
tos Estados no Mar Territorial da Somália, com o propósito de reprimir a pirataria e o 
roubo armado contra navios, estando autorizados para tal, a usar todos os meios neces-
sários, desde que consistentes com o direito internacional (TREVES, 2009, p. 402-403).

Segundo Kashubsky (2011a, p. 33-36), esse tipo de ilícito visa primeiramente o ga-
nho financeiro, não a destruição dos equipamentos ou das instalações, portanto, suas 
consequências danosas costumam ser de impacto reduzido, restringindo-se aos efeitos 
econômicos da ameaça e ao desgaste político da imagem dos Estados afetados perante 
a comunidade internacional. 

Diante das características da produção petrolífera offshore, principalmente da dis-
tância da costa em que ocorre, os grupos adversos que se dedicam à pirataria nas áreas 
produtoras de petróleo devem possuir a capacidade de conduzir embarcações rápidas, 
de porte médio, navegando por grandes distâncias e com pessoal bem equipado e ar-
mado. Isso gera uma certa dificuldade de se promover um ato de pirataria contra uma 
instalação petrolífera na ZEE, isto é, além das 12 MN da costa, fato reforçado pela au-
sência de relatos de casos de pirataria contra instalações petrolíferas que operam no li-
toral sudeste brasileiro.

5 . 2 . 2  O  Te r ro r i s m o  M a r ít i m o

O terrorismo tem dominado o debate na agenda de segurança internacional desde 
o ataque terrorista que ficou conhecido como “o atentado de 11 de setembro”, nos Esta-
dos Unidos. Esse tema tem sido recorrente em diversos fóruns relacionados à segurança 
internacional, sendo debatido, inclusive, no que diz respeito à proteção de infraestrutu-
ras críticas no mar. Após o atentado de 11 de setembro de 2001, especialistas em segu-
rança marítima imaginaram que, da mesma forma com que usaram o ambiente aéreo, 
os terroristas também poderiam valer-se do meio marítimo para perpetrar seus ataques. 
Essa constatação foi reforçada pela descoberta, em operações militares no Afeganistão, 
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de vídeos que instruíam a respeito de técnicas afetas às operações navais, bem como 
manuais de treinamento e planos de ataques terroristas para serem conduzidos con-
tra alvos marítimos na Ásia, no Golfo Pérsico e no Mar Mediterrâneo (SIMIONI, 2011, 
p. 169). Ainda como reflexo desse ataque terrorista, Simioni (2011, p. 180) afirma que 
surgiram “algumas possibilidades de ameaças que o setor marítimo pode enfrentar”, tal 
como a designação de navios, portos e plataformas petrolíferas como alvos de ações ter-
roristas e o emprego de navios como armas, tal como foi feito com os aviões no atenta-
do de 11 de setembro.

Para verificar a possibilidade de grupos terroristas perpetrarem ataques contra infraes-
truturas críticas no mar é necessário que se faça uma análise a respeito da motivação desses 
grupos. Para tal, será inicialmente abordada a definição de terrorismo, uma vez que é neces-
sário conceituá-lo, com base nos fins a que se destina, de modo a se obter o discernimento 
sobre sua probabilidade de ocorrência e a amplitude dos seus principais efeitos.

Segundo Kashubsky (2011a, p. 37-39), o terrorismo não possui uma definição con-
sensual na comunidade internacional, sendo conceituado principalmente por algumas 
características que distinguem esses atos de outros ilícitos. Dessa forma, pode-se afir-
mar que o terrorismo trata-se, antes de qualquer coisa, de um ato ilícito, condenado pe-
las práticas e normas internacionalmente aceitas, sendo a conduta ilícita caracterizada 
apenas por uma ameaça ou por uma violência de fato. É um ato dirigido contra a popu-
lação civil ou contra agentes e bens do governo, tendo como objetivo imediato causar 
medo, intimidação ou coerção. Como objetivo maior, os grupos terroristas buscam con-
cretizar determinadas causas de cunho político, social, ideológico ou religioso. 

No direito brasileiro, apesar de não existir ainda uma definição para terrorismo, en-
contra-se em fase de aprovação o Projeto de Lei do Executivo (PLE) nº 2016/15, já ha-
vendo sido aprovado na Câmara dos Deputados. Este PLE altera a Lei nº 12.850, de 2 de 
agosto de 2013, Lei das Organizações Criminosas, passando a aplicar esta Lei aos indi-
víduos ou grupos cujos atos preparatórios ou executórios

 
ocorram por razões de ideologia, política, xenofobia, discriminação ou preconceito 
de raça, cor, etnia, religião ou gênero e que tenham por finalidade provocar o terror, 
expondo a perigo a pessoa, o patrimônio, a incolumidade pública ou a paz pública 
ou coagir autoridades a fazer ou deixar de fazer algo (PLE nº 2016/15, art. 1º, pará-
grafo 2º, inciso II).

Nesse mesmo Projeto, o legislador prevê ainda o aumento da pena dos crimes  con-
tra a pessoa, o patrimônio, a incolumidade pública ou a paz pública quando forem co-
metidos com a motivação de perpetrar ato terrorista, aumentando a pena em até um ter-
ço quando a conduta tipificada 

afetar o controle, ainda que de modo temporário, de meios de comunicação ou de trans-
porte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, 
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escolas, estádios esportivos, instalações públicas civis ou militares, locais onde funcionem 
serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, embaixadas 
ou consulados (PLE nº 2016/15, art. 2º-B, parágrafo 1º, inciso I, grifo nosso).

Assim, com a aprovação desse PLE, o direito brasileiro passará a reconhecer o ter-
rorismo como uma modalidade de crime, sendo este aplicável aos casos em que indiví-
duos ou grupos adversos atuem no sentido de “sabotar o funcionamento ou apoderar-
-se, com violência, de instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e 
gás” (BRASIL, 2015b). Dessa forma, o legislador nacional tenta alinhar o direito pátrio 
com as tendências internacionais de se criminalizar as condutas nas quais se encontram 
os elementos principais de uma possível definição de terrorismo. 

A alteração da Lei nº 12.850/ 2013 por meio do PLE que tipifica o terrorismo apon-
ta para um entendimento segundo o qual os legisladores nacionais consideram o ilícito 
como uma espécie de crime organizado. Tal entendimento não tem encontrado respal-
do nos doutrinadores de outros países que, em virtude dos fins a que se destinam ambos, 
vêm tratando o terrorismo e o crime organizado como gêneros distintos de condutas ilí-
citas. O crime organizado tem sido apontado como uma atividade estritamente voltada 
ao ganho financeiro enquanto que o terrorismo possui motivação política, social, ideo-
lógica ou religiosa. O entendimento que será adotado por este estudo é o de que o terro-
rismo e as organizações criminosas são ameaças distintas às infraestruturas críticas no 
mar e, quando analisados, impõem graus diferenciados de probabilidade de ocorrência 
e de consequências danosas.

O terrorismo pode ser classificado em diversas categorias, entre elas, o terrorismo 
marítimo, que nada mais é do que a atividade terrorista no ambiente marítimo. Com o 
intuito de diversificar o modo de operação e de atingir alvos de elevado valor econômi-
co e político, o terrorismo expandiu suas atividades para o ambiente marítimo, fazendo 
com que vários grupos adversos desenvolvessem as capacidades e as técnicas necessá-
rias a este tipo de atividade ilícita. Simioni (2011, p. 176-179) cita os grupos terroristas 
que têm a capacidade de realizar ataques no mar, sendo eles: os Tigres de Libertação do 
Tamil Eelam, que era um grupo classificado como terrorista e lutava pela independên-
cia do Estado do Tamil, no Sri Lanka, até que encerrou suas atividades em 2009. Pos-
suía um subgrupo marítimo chamado de Sea Tigers, dotado com embarcações e que era 
habilitado a efetuar ataques com emprego de mergulhadores. Tinha como área de atua-
ção a costa nordeste do Sri Lanka e o sul da Índia. O Grupo Abu Sayyaf, que está basea-
do no sul das Filipinas e tem ameaçado atacar a indústria do petróleo e o comércio ma-
rítimo. Tal grupo é ideologicamente vinculado a Al Qaeda e opera na costa da Malásia 
e nas Filipinas. O Hamas, o Hezbollah e o Grupo Jihad Islâmica, que são grupos terro-
ristas contra Israel e são apontados como responsáveis por ataques a navios israelenses 
no Estreito de Malaca. A Frente de Libertação Moro Islâmica luta pela independência 
da minoria étnica Moro nas Filipinas e que realizou um ataque terrorista contra o Fer-
ry Our Lady Mediatrix, em 2000, deixando dezesseis mortos e 55 feridos. Outro grupo 
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é o Jemaah Islamiyad, cujo objetivo é unificar o sul das Filipinas com a Indonésia, a Ma-
lásia, Singapura, Brunei e os mulçumanos do sul da Tailândia, a fim de formar uma re-
pública islâmica na região. Esta organização teve participação no ataque ao Ferry Our 
Lady Mediatrix e ao cais de Davao, em 2003, onde atingiu outros dois navios tipo Ferry, 
destinados ao transporte “interilhas” de pessoas e carga. 

O Grupo Al Qaeda, a mais famosa organização terrorista do mundo, também tem 
demonstrado possuir interesse e expertise no ataque a alvos marítimos, inclusive de ins-
talações e estruturas petrolíferas. Utiliza-se de ataques suicidas com o emprego de em-
barcações e mergulhadores e foi responsável por diversos ataques bem sucedidos no mar, 
como o ataque suicida ao navio de guerra norte-americano USS Cole e ao Navio Mer-
cante Limburg, de nacionalidade francesa, ambos na costa do Iêmen, em 2002. Além dos 
dois navios citados, o Al Qaeda também foi o grupo responsável pelos dois únicos ata-
ques terroristas contra instalações petrolíferas offshore (SIMIONI, 2011, p. 175). 

Em abril de 2004, no Iraque, duas embarcações rápidas aproximaram-se do termi-
nal petrolífero offshore ABOT em alta velocidade e foram alvejadas pelos tiros dos ar-
mamentos do pessoal responsável pela segurança da instalação, fazendo com que os ex-
plosivos que transportavam explodissem prematuramente. O outro ataque, dirigido ao 
KAAOT, havia sido executado vinte minutos antes, quando os terroristas, usando uma 
espécie de escuna a vela conhecida como dhow, aproximaram-se da zona de exclusão 
existente ao redor desses terminais. Ao agir dessa forma, a embarcação alertou um na-
vio de segurança pertencente às forças de coalizão que, ao abordarem a dhow para ins-
pecioná-la, foram surpreendidos por uma explosão. Tal atentado matou dois militares 
da Marinha e um militar da Guarda Costeira dos EUA. Nenhum dano foi infligido aos 
terminais mas o seu funcionamento teve de ser interrompido por medida de segurança 
(KASHUBSKY, 2011a, p. 40-41).

Os exemplos que a história oferece mostram que os grupos terroristas têm utili-
zado pequenas embarcações para se aproximarem dos alvos e depois disparam con-
tra eles com armamento portátil, utilizando, às vezes, até mesmo pequenos lançadores 
de foguetes, tal como aconteceu com extremistas palestinos, em 1971, quando lança-
ram foguetes antitanque contra navios israelenses que tentavam utilizar o porto de Ei-
lat (JENKINS, 1988, p. 5).

Atento para a utilização de pequenas embarcações como meio de transporte para 
as ações terroristas no mar, o Escritório de Prestação de Contas do Governo dos EUA 
(Government Accountability Office - GAO), emitiu, em outubro de 2013, um relatório 
em que afirma que os “terroristas têm usado pequenas embarcações para facilitar seus 
ataques, tal como o que ocorreu com o USS Cole, em 2000, com o Navio-tanque francês 
Limburg, no Iêmen, em 2002, e com o Navio-tanque japonês M Star, em 2010” (EUA, 
2013, p. 5, tradução nossa).  

Apesar de a história demonstrar que a maioria dos ataques terroristas está relaciona-
da com o uso de armamento portátil, Simioni (2011, p. 182-186) aponta a possibilidade 
dos ataques terroristas serem realizados por meio do uso de embarcações como armas 
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contra possíveis alvos no mar. Dessa forma, os terroristas podem utilizar embarcações, 
colidindo-as contra terminais petrolíferos, plataformas ou contra navios-tanque. Essa 
colisão pode ocasionar um derramamento de substâncias nocivas ao ambiente marinho 
que, consequentemente, causarão um dano ambiental de difícil contenção, além da pos-
sibilidade de gerar incêndios e explosões. O potencial destrutivo de navios transportan-
do substâncias como o nitrato de amônia, que é altamente explosivo, ou mesmo cargas 
de petróleo ou gás deve ser levado em consideração quando se analisa a possibilidade 
de dano causada por uma colisão intencional contra as infraestruturas críticas. Para na-
vios desse tipo, o dano causado é alto, apesar de a probabilidade de ocorrência ser baixa.

Em uma análise mais ampla da relação probabilidade versus consequências do ter-
rorismo marítimo contra instalações petrolíferas, Kashubsky (2011a, p. 41-46) afirma 
que a atividade terrorista não pode ser delimitada a alguns espaços geográficos, tal como 
acontece com a pirataria. Apesar de a história apontar apenas dois ataques terroristas 
contra infraestruturas críticas no mar, e todos eles ocorridos na costa do Iraque, o ter-
rorismo não pode ser definido como uma atividade ilícita exclusiva do Oriente Médio, 
estando qualquer instalação petrolífera do mundo sujeita a possíveis ataques. 

Com relação à motivação dos grupos terroristas, eles buscam a atenção da opinião 
pública para suas causas e, portanto, dependem de grande cobertura midiática, fazendo 
com que as instalações de grande porte ou que possuem uma finalidade central em sis-
temas integrados de produção no mar sejam alvos mais atrativos, em virtude da capaci-
dade que têm de potencializar os efeitos destrutivos de um ataque e, consequentemen-
te, atraírem a atenção da mídia e da opinião pública. Nesse aspecto, pode-se afirmar que 
algumas instalações do tipo FPSO ou FSO, muito presentes nas bacias petrolíferas do li-
toral sudeste brasileiro, são alvos compensadores para ataques terroristas, uma vez que 
esse tipo de instalação armazena grande quantidade de óleo e gás e desempenha papel 
central nos sistemas integrados de produção existentes nas Bacias de Santos, Campos e 
do Espírito Santo. Além disso, a presença nessas bacias de instalações petrolíferas ope-
radas por países tradicionalmente vítimas desse tipo de ameaça faz com que aumente a 
probabilidade de ocorrência, apesar de não haver registros anteriores de atentados ter-
roristas nas AJB. Também se deve levar em consideração o fato de que a condução de 
um ataque contra uma instalação na ZEE exige coordenação, persistência, conhecimen-
to sobre a dinâmica do mercado de energia e recursos materiais, técnicos e financeiros 
de que carece a maioria dos grupos terroristas. 

Com relação às consequências que um ato terrorista pode acarretar, é possível afir-
mar que esse tipo de ameaça, quando perpetrada contra uma plataforma petrolífera 
pode acarretar a perda de vidas humanas, prejuízos econômicos e poluição do meio am-
biente, sendo, portanto, uma ameaça com consequências de grande impacto em termos 
de danos causados. Além disso, o Estado afetado pelo terrorismo também sofre pressões 
internacionais, seja porque adota medidas de restrição aos direitos humanos e à entrada 
de estrangeiros em seu território, ou porque abriga grupos terroristas e, com isso, sofre 
em ambos os casos um desgaste político interno e internacional. 
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5 . 2 . 3  G r u p o s  G u e r r i l h e i ro s

 De acordo com o art. 1º, parágrafo 1º, do Segundo Protocolo Adicional às Conven-
ções de Genebra de 12 de Agosto de 1949, relativo à Proteção das Vítimas dos Conflitos 
Armados sem Caráter Internacional, os grupos guerrilheiros podem ser definidos como 
um movimento organizado, com o objetivo de subverter a ordem vigente e implantar 
uma nova ordem no grupo social ao qual pertencem, por meio do conflito armado. Es-
ses grupos são compostos por militares dissidentes das forças armadas do próprio Esta-
do onde ocorre o conflito ou por grupos armados organizados que, sob a direção de um 
comando responsável, exercem o controle sobre determinada parte do território desse 
Estado, sendo-lhes possível realizar operações militares contínuas e concertadas (JAR-
DIM, 2006, p. 550). Distinguem-se dos terroristas, principalmente, pela vontade e capa-
cidade que os guerrilheiros têm de controlar determinadas áreas do território do Estado 
onde realizam suas operações. Nessas áreas, os grupos guerrilheiros buscam enfraquecer 
o controle e a legitimidade do governo central, enquanto fortalecem sua influência e seu 
poder decisório sobre essa mesma área (KASHUBSKY, 2011a, p. 47-48).

Segundo Jenkins (1988, p. 6), tal ameaça é característica de países em desenvolvi-
mento, onde grupos de guerrilheiros armados atacam instalações petrolíferas, assumin-
do o controle temporário da instalação. Não se trata de um tipo de ameaça comum, uma 
vez que só ocorre em áreas onde há forças guerrilheiras em atividade. A ação dos guerri-
lheiros, tal como a pirataria, está fortemente vinculada a determinadas áreas geográficas, 
não sendo uma atividade que acomete regiões do planeta distantes daquelas em que os 
grupos guerrilheiros possuem suas bases. Sendo assim, a ameaça costuma ser frequente 
em áreas onde há um ambiente hostil motivado por Estados com governos e instituições 
de garantia da lei e da ordem fracas ou inexistentes. Como consequência disso, o predo-
mínio da instabilidade política, da corrupção, da pobreza e a existência de conflitos ét-
nicos e religiosos acabam criando condições propícias ao surgimento de grupos volta-
dos para este tipo de atividade ilícita (KASHUBSKY, 2011a, p. 49).

No que diz respeito às ameaças contra infraestruturas críticas, o mais atuante des-
ses grupos é o Movimento pela Emancipação do Delta do Níger (Movement for Eman-
cipation of Niger Delta – MEND). O grupo tem como fator motivador a redução da de-
sigualdade social na Nigéria, por meio de uma divisão mais justa dos ganhos que o país 
vem obtendo com a produção petrolífera. Responsável por mais de 90% dos ataques con-
tra plataformas petrolíferas, o MEND tem como padrão de atuação atacar as instalações 
sem ferir os seus operadores, para tal, o grupo costuma realizar incursões que visam ape-
nas o sequestro dos operadores ou emitir avisos antes de realizar seus ataques, atingin-
do somente as estruturas e causando prejuízo material e o consequente dano ao meio 
ambiente. Tal procedimento deve-se ao fato de que os guerrilheiros também necessitam 
de apoio da opinião pública para atingir seus objetivos, logo, não querem ser rotulados 
como assassinos ou piratas. Entre todos os grupos adversos estudados, o MEND foi o 
que demonstrou a maior capacidade na condução de ataques distantes da costa. Uma de 
suas ações mais impressionantes foi o ataque ao FPSO Bonga, quando os guerrilheiros 
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percorreram 120 quilômetros “mar a dentro”, perpetraram o ataque contra a instalação 
petrolífera e retornaram, perfazendo mais de oito horas de navegação (KASHUBSKY, 
2011a, p. 50-52).

Segundo Kashubsky (2011b, p. 141-159), no período de 1977 a 2010, ao menos 
quinze ataques a instalações offshore podem ser atribuídas a grupos guerrilheiros. Entre 
elas, apenas três não ocorreram na Nigéria, havendo o registro de uma em Camarões, 
uma no Iêmen e uma em Angola. O fato é que dezesseis ataques promovidos por guer-
rilheiros foram conduzidos por grupos que operam no Golfo da Guiné, mas que, devi-
do ao forte vínculo territorialista de suas causas políticas e à ausência no Brasil de gru-
pos guerrilheiros com capacidade de operar no mar, é pouco provável a concretização 
desse tipo de ameaça contra as infraestruturas críticas na ZEE brasileira. 

Ainda que alguns grupos guerrilheiros como o MEND consigam perpetrar ataques 
contra instalações petrolíferas além das 12 MN da costa, no que diz respeito às grandes 
áreas marítimas produtoras de petróleo no litoral brasileiro, pode-se afirmar que a pro-
babilidade de uma ameaça desse tipo se materializar é pequena, uma vez que não exis-
tem grupos guerrilheiros ativos no Brasil e também não estão presentes as condições 
motivadoras desse tipo de ameaça, tal como a instabilidade política, a ausência de insti-
tuições de manutenção da ordem e de aplicação da lei e tampouco a existência de con-
flitos étnicos e religiosos. Porém, com relação aos danos decorrentes, os ataques por 
parte de grupos guerrilheiros podem causar perda de vidas humanas, destruição mate-
rial, afetar o fornecimento do petróleo e seus derivados, ocasionando desabastecimen-
to e uma elevação nos preços praticados pelo mercado, bem como causar um dano am-
biental de difícil reparação.

5 . 2 .4  O rga n i z a ç õ e s  C r i m i n o s a s

Conforme já citado, as organizações criminosas têm sua definição prevista na Lei 
nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, Lei das Organizações Criminosas. Segundo esse dis-
positivo legal, 

Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estru-
turalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, 
com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, me-
diante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) 
anos, ou que sejam de caráter transnacional (Lei nº 12.850/13, art. 1º, parágrafo 1º).

O ilícito mais comum contra instalações petrolíferas costuma ser o furto de óleo di-
retamente dos oleodutos. Tal prática é realizada em terra ou em águas territoriais, pró-
ximo da costa. Países como Colômbia, México, Golfo da Guiné e Rússia possuem regis-
tros dessa prática criminosa. Com relação às instalações petrolíferas na ZEE, não existem 
muitos relatos de organizações criminosas contra esse tipo de estruturas. O que tem 
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sido observado é a prática de ameaças contra a indústria petrolífera offshore no intuito 
de extorquir quantias em dinheiro. É o caso do ataque sofrido pelo terminal petrolífero 
Moudi, localizado na ZEE da República de Camarões e que, em 2010, sofreu o ataque da 
organização criminosa Africa Marine Comando, resultando em seis mortes e na inter-
rupção temporária das operações do terminal. Segundo autoridades camaronesas, o gru-
po criminoso havia feito contato prévio com diversas empresas que atuam no terminal, 
ameaçando-as no sentido de obter quantias em dinheiro (KASHUBSKY, 2011a, p. 56).

Ainda que não haja indícios comprobatórios de interesse das organizações crimi-
nosas pela indústria offshore de petróleo, ela pode ser afetada de forma indireta pelas 
consequências das atividades ilícitas. Assim, é possível que organizações criminosas que 
possuem uma rede de conexões nos órgãos administrativos, políticos, judiciários e de 
segurança pública venham a afetar a produção petrolífera offshore, de modo a obter al-
gum ganho financeiro.

Por exigir condições políticas e sociais específicas, que possibilitem as atividades das 
organizações criminosas, esse tipo de ameaça apresenta a característica de um fenôme-
no regional, adstrito a determinados países. Assim, por existirem no Brasil organizações 
criminosas desse tipo, voltadas predominantemente para o tráfico de drogas, e por elas 
possuírem a capacidade de atingir as áreas de produção de petróleo e gás, pode-se afir-
mar que há uma probabilidade de ocorrência dessa ameaça no litoral sudeste do Brasil 
que não pode ser desconsiderada, ainda que não haja registros anteriores a esse respei-
to. Quando concretizada, esse tipo de ameaça impõe um dano predominantemente fi-
nanceiro, com raras perdas humanas e sem prejuízo direto ao meio ambiente ou às rela-
ções políticas do Brasil com outros Estados.

5 . 2 . 5  Va n d a l i s m o

O vandalismo é o ato de causar dano ou destruição, de forma deliberada, da pro-
priedade pública ou privada. Distingue-se do terrorismo por não atentar diretamente 
contra a vida humana, uma vez que sua motivação principal é o dano à instalação pe-
trolífera. O ato de vandalismo deve ainda ser praticado por indivíduo ou grupo adverso 
alheio à instalação, não podendo ter com ela qualquer vínculo empregatício ou contra-
to de prestação de serviço ou fornecimento de material. Em síntese, tem que ser pratica-
do por pessoa ou grupo alheio à indústria do petróleo (KASHUBSKY, 2011a, p. 59-60). 

Podem ser caracterizados como vandalismo os protestos civis que acarretam dano 
ou destruição às instalações petrolíferas, tais como os protestos violentos de ativistas 
ambientais ou simpatizantes de causas contra a indústria petrolífera. Embora tal amea-
ça ainda não tenha se concretizado contra uma instalação petrolífera na ZEE de algum 
Estado, a prática deste ilícito é comum contra navios baleeiros e navios-tanque. Contra 
instalações petrolíferas, Kashubsky (2011a, p. 61-62) cita como exemplo o ataque con-
tra uma plataforma em construção, quando moradores do bairro Montecito, em San-
ta Bárbara, Califórnia, resolveram, em 1899, destruir a estrutura petrolífera localizada 
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naquele bairro como forma de protesto contra as modificações no estilo de vida que a 
indústria do petróleo estava impondo aos moradores daquela localidade (KASHUBSKY, 
2011a, p. 61-62).

 O vandalismo não é uma ameaça que pode ser considerada local, podendo ocorrer 
em qualquer parte do mundo onde existam propriedades pertencentes à indústria pe-
trolífera. Embora haja uma grande variedade de grupos ativistas ambientais, são pou-
cos os que possuem a capacidade de atuar na ZEE, ainda assim, os poucos que possuem 
meios e conhecimento técnico para navegar grandes distâncias, como o grupo de eco-
logistas conhecido como Greenpeace, priorizam o modo pacífico de protestar por suas 
causas, não incorrendo em vandalismo. Além disso, não há casos relatados de vandalis-
mo contra instalações offshore no Brasil. Com relação às consequências advindas dessa 
atividade ilícita, pode-se afirmar que os danos causados são de natureza exclusivamen-
te material e financeira, restritos à instalação atacada.

5 . 2 .6  D i st ú r b i o s  C iv i s

Não é necessário o uso da violência para que um ato contra uma plataforma seja 
considerado uma ameaça. Manifestações pacíficas conduzidas por grupos da sociedade 
civil que de alguma forma são contrários à produção de petróleo e gás no mar podem 
interromper, ainda que temporariamente, a produção de uma plataforma ou terminal, 
causando um considerável prejuízo financeiro. Segundo Kashubsky (2011a, p. 63), ati-
vistas ambientais, grupos de defesa dos direitos indígenas em áreas produtoras de pe-
tróleo e gás, ativistas ligados aos grupos que defendem melhores condições de trabalho 
na indústria petrolífera e operadores de instalações e estruturas em greve podem inter-
ferir no bom funcionamento das plataformas e terminais offshore e, dessa forma, acarre-
tar em interrupções na produção e no fornecimento de petróleo e seus derivados, bem 
como nos prejuízos financeiros decorrentes.

Outra ameaça que é muito frequente e pode ser caracterizada como um distúr-
bio civil é a interferência de pescadores com a operação das instalações petrolíferas. De 
acordo com Esmaeili (2001, p. 229), embarcações de pesca podem interferir na opera-
ção das instalações petrolíferas, comprometendo a segurança destas. Durante o período 
de 1975 a 1983, 70% das violações às zonas de segurança das plataformas localizadas no 
Mar do Norte foram provocadas por embarcações pesqueiras. Essa região é responsá-
vel pela produção de 40% do pescado mundial e por 10% do petróleo, o que ilustra bem 
o potencial conflitivo entre as duas atividades econômicas intensamente praticadas no 
Mar do Norte. No outro lado do Atlântico, nos EUA, durante a década de 1980, foi ini-
ciado um programa de exploração petrolífera na costa da Califórnia, em um lugar co-
nhecido como Georges Bank. A oposição de grupos de ambientalistas e de grupos re-
presentantes dos pescadores daquela região foi tão grande que atrasou em três anos o 
início das atividades petrolíferas e estas só iniciaram por determinação judicial, após as 
partes envolvidas firmarem um termo de ajustamento de conduta. Após esta ocorrência, 
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foi criado na Califórnia, em 1988, o Programa Estadual de Impacto à Pesca Marinha Lo-
cal, cuja finalidade é criar mecanismos de troca de informações entre a indústria petro-
lífera e os pescadores locais, no sentido de reduzir o nível de conflito entre a produção 
de petróleo offshore e a pesca. 

Os grupos ecologistas também causam frequentes interferências às atividades de explo-
ração e explotação de petróleo e gás na ZEE. O mais famoso de todos esses grupos é o Gre-
enpeace que, em 2015, interceptou a plataforma petrolífera da Shell Polar Pioneer, a 1.200 
quilômetros da costa noroeste do Havaí, escalando-a e mantendo-se nela por várias semanas. 
Esta abordagem não consentida teve o objetivo de protestar contra os planos da empresa de 
produzir petróleo no Alasca, podendo acarretar na poluição do meio ambiente em uma área 
do planeta que ainda se encontra preservada. Segundo um comunicado emitido pela por-
ta-voz da empresa, a abordagem teria colocado em risco a vida dos operadores e a dos pró-
prios ativistas, mas não divulgou em que aspectos isso poderia acontecer (G1, 2015). Com 
uma repercussão ainda maior, ativistas do grupo citado foram presos por forças de se-
gurança russas quando, em 2013, tentavam realizar uma abordagem não consentida na 
plataforma petrolífera russa Gazprom, enquanto esta realizava operações de exploração 
de petróleo e gás no Ártico, dentro da ZEE russa (PORTAL FORUM, 2013).

Em virtude da organização e das capacidades que os grupos adversos possuem de in-
terferir, ainda que de forma pacífica, com a atividade petrolífera na ZEE de diversos países, 
pode-se concluir que a ameaça não está vinculada a uma única região do globo, podendo 
se concretizar em qualquer área de produção petrolífera. Além disso, a pesca é uma ativida-
de econômica praticada pelas populações de diversos Estados, podendo interferir na produ-
ção de petróleo e gás nas regiões em que ambas as atividades são intensivamente executadas. 
Por essas razões, a probabilidade da ameaça se concretizar é elevada, mesmo no litoral su-
deste brasileiro, onde a pesca é intensamente praticada, causando interferência na produção 
petrolífera386, e onde os grupos de ativistas podem atuar caso julguem conveniente, princi-
palmente aqueles relacionados às causas ambientais ou aos interesses dos pescadores locais. 

Os objetivos a serem atingidos por esses grupos da sociedade civil são a redução da po-
luição marinha, a melhoria das condições de trabalho nas instalações e a autorização para 
pesca nas áreas de produção petrolífera, desse modo, as consequências que podem redun-
dar dessa ameaça são estritamente relacionadas às perdas financeiras com a interrupção da 
produção ou prejuízos materiais decorrentes das tentativas de aproximação e abordagem das 
instalações. Outros danos causados, como dano ambiental, caso ocorram, são efeitos cola-
terais decorrentes da ação dos grupos adversos, não intencionais, e não há relatos de vítimas 
ocasionadas por esse tipo de ameaça, apesar de a porta-voz da Shell haver alegado um risco 
à vida dos operadores no caso da invasão da plataforma Polar Pioneer. 

386.   No Município de Macaé, litoral norte do Rio de Janeiro, os pescadores artesanais são vistos 
como infratores a quem lhes são aplicadas multas por pescar nas proximidades das plataformas de 
petróleo, comprometendo assim a segurança das instalações. Tal fato é frequente em virtude do au-
mento da produtividade com a pesca na “sombra” das plataformas, o que atrai cardumes de diver-
sas espécies de pescado (Cf. LOBÃO, 2002, p. 326).
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5 . 2 .7  S a b o t age m 

A sabotagem é o tipo de ameaça praticado por funcionários ou prestadores de ser-
viços das companhias petrolíferas. Trata-se de ato praticado por pessoal autorizado a 
acessar as instalações de produção no mar e que tem como fator motivacional o des-
contentamento dos agentes adversos com algum aspecto relacionado à política de re-
cursos humanos da empresa vitimada, à ligação de funcionários ou prestadores de ser-
viços com causas políticas ou ambientais ou àqueles que se valem de suas funções para 
obter algum ganho financeiro por meio da ação de sabotagem (JENKINS, 1988, p. 10). 

Apesar de ser uma ameaça relacionada aos indivíduos envolvidos nos processos de 
exploração e produção petrolífera no mar, trata-se de um incidente de segurança inten-
cional, isto é, não está relacionado com o processo normal de produção petrolífera, sen-
do provocado por algum elemento ou grupo adverso. Por essa razão, esse tipo de amea-
ça deve ser levado em consideração quando da análise de riscos realizada por qualquer 
agente público ou privado na elaboração de normas e procedimentos que visem a miti-
gar o risco à infraestrutura crítica offshore. 

Segundo Jenkins (1988, p. 8), as causas mais relatadas de sabotagem dizem respei-
to a motivações políticas ou ecológicas, contabilizando 59% dos incidentes registrados. 
Em segundo lugar, estão as causas trabalhistas, perfazendo 28% do total e, por último, 
estão as ações de sabotagem por motivação financeira, com apenas seis por cento dos 
casos relatados. Por sua condição de empregados da indústria petrolífera offshore, os sa-
botadores demonstram possuir o conhecimento dos processos de produção das instala-
ções alvo e, com isso, podem perpetrar seus ataques contra pontos vitais para o funcio-
namento dessas instalações. Além disso, os sabotadores tendem a utilizar técnicas que 
fazem com que os atos de sabotagem não pareçam óbvios, podendo estes ser identifica-
dos como acidentes nos processos de produção. Apenas os diretores e gerentes conse-
guem distinguir esses atos como sendo de sabotagem e, por essa razão, imagina-se que 
podem ser mais comuns do que as estatísticas demonstram.

A importância do estudo da sabotagem reside no fato de que se trata de uma ameaça 
possível de ocorrer em qualquer local de produção petrolífera no mar, não estando vin-
culada diretamente a fatores econômicos, políticos ou psicossociais do Estado costeiro 
e sim aos níveis de satisfação de trabalhadores e prestadores de serviços com a conjun-
tura que afeta a indústria do petróleo ou com causas relacionadas ao ambiente de traba-
lho. Portanto, trata-se de ameaça que pode concretizar-se tanto em países desenvolvi-
dos e politicamente estáveis, como em países em desenvolvimento e com instabilidade 
política. Somente os empregados das empresas petroleiras e os prestadores de serviços 
para a indústria petrolífera podem cometer a sabotagem (KASHUBSKY, 2011a, p. 69-
72), diminuindo assim o universo de possíveis perpetradores. 

No Brasil é comum encontrar a prática deste tipo de ilícito, principalmente no que 
diz respeito à ação de sindicatos de trabalhadores descontentes com a remuneração ou 
com as condições de trabalho. Em 2013, trabalhadores da PETROBRAS pararam as ope-
rações de produção em quinze plataformas e ocuparam o Ministério de Minas e Energia 
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para reivindicar a suspensão do primeiro leilão de áreas de explotação na região do Pré-
-sal (PITA, 2013). Em novembro de 2015, os trabalhadores da mesma empresa paralisa-
ram por quase um mês as atividades de produção e refino. Essa greve durou vinte dias e 
ocorreu em função da demanda por aumento de salários, resultando em uma redução 
de 13% na produção diária de petróleo no Brasil (VILLAS BÔAS, 2015).

Quanto aos seus efeitos, Jenkins (1988, p. 10) afirma que os sabotadores demons-
tram não possuir a intenção de arriscar suas vidas ou as vidas de outros nos atos de sa-
botagem, limitando-se a atingir seus objetivos danificando as instalações ou interrom-
pendo sua produção. Alguns atos de sabotagem podem redundar em poluição do meio 
ambiente, aumentando o dano causado pelo sabotador. Diante dessas características, 
pode-se afirmar que a sabotagem é uma ameaça que, uma vez concretizada, pode cau-
sar danos econômicos e ambientais, porém, não acarreta risco direto à vida humana. 

5 . 2 . 8  H o st i l i d a d e s  i nt e re st at a i s

As hostilidades interestatais são entendidas como as ações contra as instalações pe-
trolíferas offshore decorrentes do conflito armado entre dois Estados ou do ataque que 
um Estado desfere contra outro, podendo redundar em conflito armado ou não. Segun-
do Kashubsky (2011a, p. 72), as instalações de produção de petróleo e gás no mar são al-
vos compensadores durante as guerras e os conflitos armados. As fontes de produção de 
energia são vitais para a manutenção do esforço de guerra de qualquer beligerante, uma 
vez que fornecem o combustível necessário aos meios de combate, além de prover o su-
porte necessário para a sustentação da economia.

A normatização da proteção de infraestruturas críticas no mar contra hostilidades 
interestatais diz respeito ao Direito da Guerra e não à Ordem Pública dos Oceanos, re-
presentada pelas normas e práticas internacionalmente aceitas e consolidadas na CNU-
DM. Portanto, trata-se de matéria alheia ao objeto de estudo deste trabalho, o que não a 
impede de ser abordada, ainda que superficialmente, por tratar-se de uma ameaça pos-
sível de se concretizar nos dias atuais.    

A disputa por áreas marítimas ricas em recursos naturais tem resultado em confli-
tos interestatais que, como tática, utilizam-se de ataques ou ameaças contra instalações 
petrolíferas no mar. Em 2000, navios de patrulha do Suriname se aproximaram de uma 
área marítima em disputa com a Guiana, onde uma instalação petrolífera operada por 
uma empresa canadense havia recebido autorização do governo guianense para explo-
rar possíveis áreas produtoras de petróleo. O navio surinamês emitiu um alerta à pla-
taforma petrolífera no qual advertia que caso a plataforma não cessasse suas operações 
e não se retirasse da área em litígio no período de doze horas, “sofreria as consequên-
cias”. Os operadores da plataforma, temendo um ataque por parte do navio de guerra, 
interromperam a produção e retiraram a plataforma da área em disputa (KASHUBSKY, 
2011b, p. 146).
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Por vezes, as plataformas são envolvidas nos conflitos e tornam-se alvos de opera-
ções militares cujo objetivo é destruí-las. Isso aconteceu em 1987, no conflito entre EUA 
e Irã, durante a operação militar conhecida como Nimble Archer, conduzida por forças 
navais norte-americanas entre os dias 15 e 19 de outubro daquele ano. No período, qua-
tro navios de guerra da marinha dos EUA se dirigiram ao campo petrolífero iraniano 
de Rashadat, onde fontes da inteligência estadunidense indicavam que o Irã utilizava as 
plataformas de produção petrolífera como centro de comando de operações militares e 
como base de lançamento de lanchas rápidas que atacavam navios-tanque a serviço dos 
EUA. Ao se aproximar das plataformas iranianas, a 80 MN a nordeste do Qatar, a força 
naval norte-americana emitiu um aviso segundo o qual os operadores teriam vinte mi-
nutos para abandonar as plataformas. Esgotado esse prazo, os quatro contratorpedeiros 
abriram fogo contra duas instalações fazendo com que uma delas explodisse imediata-
mente e a outra permanecesse queimando por mais de uma semana, sendo afundada 
posteriormente por equipes de mergulhadores de combate (POTTER, 1995, p. 222-223).

As causas que levam ao ataque de uma instalação petrolífera por parte de um Estado 
estão ausentes da realidade brasileira, uma vez que, no contexto atual, não há conflitos 
armados entre o Estado brasileiro e qualquer outro Estado, seja por disputas sobre áreas 
marítimas ricas em recursos naturais e nem por qualquer outra razão que venha a sus-
citar a possibilidade de uma instalação petrolífera ser atacada no interior da ZEE brasi-
leira. Embora a existência de um recurso natural como o petróleo possa representar, por 
si só, um fator motivacional político e econômico para os grupos adversos. 

Em 1962, o Brasil se envolveu em uma disputa com a França pela pesca da lagosta na 
plataforma continental brasileira. O episódio não chegou a desatar um conflito armado 
e, muito menos, um ataque contra infraestruturas críticas na ZEE (RIBEIRO, 2012), até 
mesmo porque a CNUDM ainda não estava em vigor e as Convenções anteriores sobre 
o Direito do Mar não previam esse espaço marítimo. O episódio entre o Brasil e a França 
representa mais uma disputa por recursos naturais que pode vir a ser repetida com qual-
quer outro Estado, só que voltada para o controle de áreas de produção de petróleo e gás. 

Pode-se afirmar que não há relatos de ataques já realizados por outros Estados con-
tra infraestruturas críticas na ZEE brasileira, além disso, não existe qualquer indício po-
lítico, econômico ou social que aponte para a possibilidade de um conflito armado nas 
AJB, em um futuro próximo. Com relação aos possíveis efeitos de um ataque do tipo, 
pode-se afirmar que a utilização de meios navais ou aéreos contra uma instalação pe-
trolífera pode ocasionar um grande número de perdas humanas, materiais e econômi-
cas, além do consequente dano ambiental e do desgaste das relações internacionais do 
Brasil com o Estado atacante e seus aliados.
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5 . 2 .9  O  t rá fego  m a r ít i m o  c o m o  a m e a ç a 
à s  i n f ra e st r ut u ra s  c r ít i c a s 

Ainda que a CNUDM tenha tentado conciliar em alguns aspectos a produção pe-
trolífera e os tradicionais usos do mar, como a pesca e a navegação, as medidas previstas 
pela Convenção demonstraram ser de pouca eficácia quando confrontadas com a reali-
dade da produção petrolífera no mar. De acordo com Esmaeili (2001, p. 236), a produ-
ção de petróleo, com a construção de estruturas e instalações no mar e a delimitação de 
zonas de segurança ao redor delas é a atividade que mais interfere com a liberdade de 
navegação na ZEE. O posicionamento de plataformas ou terminais nas proximidades 
de rotas marítimas com grande tráfego pode causar acidentes de grandes proporções, 
tais como o que ocorreu no Golfo do México, em 1975, quando um superpetroleiro bri-
tânico atingiu uma plataforma petrolífera não tripulada. O acidente causou o derrama-
mento de 54.000 toneladas de óleo cru no mar. Nessa mesma região petrolífera, no perí-
odo de 1980 a 1984 foram registradas 55 colisões de navios com instalações petrolíferas 
(ESMAEILI, 2001, p. 236). Em outra região produtora de petróleo, o Mar do Norte, Es-
maeili (2001, p. 122-126) aponta a ocorrência de 463 colisões entre navios e plataformas 
de petróleo, no período de 1973 a julho de 1995. Apesar de a estatística apresentada re-
ferir-se a período anterior à vigência da CNUDM, o art. 5º da Convenção sobre a Plata-
forma Continental de 1958 já dava ao Estado costeiro a prerrogativa de construir, manter 
e operar instalações no mar e estabelecer ao redor delas as respectivas zonas de seguran-
ça, ou seja, o tema já era regulado de modo semelhante ao que se apresenta na atualida-
de e tem sido objeto constante de debate nos fóruns internacionais, principalmente na 
IMO, uma vez que interfere na liberdade de navegação e é fonte de discordância entre 
Estados, ocasionando, por vezes, desgaste político entre eles (KRASKA, 2011b, p. 1-3).

A intensidade do tráfego marítimo na Bacia de Campos foi estudada pela Socieda-
de Classificadora Det Norske Veritas (DNV), em 2006, a pedido do Governo Brasilei-
ro. Segundo esse estudo, apesar de haver constatado que apenas 2% do tráfego maríti-
mo efetivamente atravessava a Bacia de Campos, os dados obtidos já apontavam para 
um acréscimo anual médio de 15% ao ano no trânsito de embarcações no interior da 
área de produção. Ainda segundo o estudo da DNV, o risco médio de colisão de um na-
vio com uma plataforma do tipo FPSO é duas vezes maior do que com uma semissub-
mersível e cinquenta vezes maior do que com uma plataforma fixa. Isso se deve ao fato 
de que a plataforma do tipo FPSO pode navegar, além de sofrer a influência da maré e 
das correntes marinhas, alterando sua localização (IMO, 2007b, Anexo 1, p. 5-1 a 5-4). 

A ameaça representada pelo tráfego marítimo em áreas de produção aumenta ain-
da mais em virtude da falta de cautela ou da falta de preparo técnico demonstrada por 
algumas tripulações de navios mercantes. Os operadores das plataformas petrolíferas 
têm relatado frequentemente que navios em rota de colisão não alteram seu rumo e não 
atendem ao chamado pelo rádio que as plataformas ou suas embarcações de apoio efe-
tuam. Esse tipo de ocorrência chega a representar 26% do total de infrações às zonas de 
segurança registradas (IMO, 2007b, Anexo 1, p. 5-5). 
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A figura abaixo mostra a densidade do tráfego marítimo na Bacia de Campos por 
milha náutica quadrada (MN2), no período de 2003 a 2006:

FIGURA 10– Densidade do tráfego mercante na Bacia de Campos
Fonte: CASNAV/COMCONTRAM, apud IMO, 2007b, Anexo 1, p. 3-17.

Ao observar as conclusões dos estudos realizados em 2006, pode-se afirmar que a 
probabilidade de colisão entre navios em trânsito e uma instalação petrolífera no lito-
ral sudeste brasileiro tende a aumentar, principalmente em virtude da intensificação da 
atividade petrolífera e o seu consequente aumento de instalações e estruturas voltadas à 
exploração e explotação no Pré-sal, a partir de 2007387. 

Se a navegação, por si só, já consistia em uma ameaça à integridade da infraestru-
tura crítica offshore nessa região, o aumento das atividades de produção aponta também 
para um aumento do risco de colisão. Segundo o Relatório de Segurança Operacional 
das Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural 2013, emitido pela 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), foram registra-
dos 27 casos de colisões (abalroamentos) entre embarcações e plataformas petrolíferas, 
no litoral brasileiro, no período de 2008 a 2013, chegando ao ponto de registrar dez ca-
sos de abalroamento, somente no ano de 2012. 

Na tentativa de reduzir a quantidade de colisões entre embarcações e plataformas, 
a ANP, em maio de 2015, consolidou os registros de aproximação de embarcações não 
autorizadas a instalações e estruturas petrolíferas, durante o período de junho de 2014 

387.   O Relatório de Segurança Operacional das Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e 
Gás Natural 2013, emitido pela ANP em dezembro de 2014, aponta para um incremento das ativida-
des da indústria offshore no Brasil, afirmando que “o número de horas de trabalho praticamente do-
brou entre 2009 e 2013” nesse tipo de atividade petrolífera (BRASIL, 2014c, p. 5).

Bacia de 
Campos

MACAÉ

CABO FRIO

Legenda:

Acima de 100 navios/MN2

Entre 51 e 100 navios/MN2

Entre 21 e 50 navios/MN2

Entre 11 e 20 navios/MN2

Inferior a 10 navios/MN2
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a abril de 2015, inseridos pelas empresas petrolíferas no Sistema Integrado de Seguran-
ça Operacional (SISO). Tais registros foram mapeados e enviados à Diretoria de Portos 
e Costas (DPC), que é o órgão da MB encarregado da regulamentação e fiscalização dos 
procedimentos para a salvaguarda da vida humana no mar e para a prevenção da po-
luição dos recursos hídricos nas águas em que o Brasil exerce algum grau de jurisdição. 
Segundo a ANP, houve um aumento no número dos comunicados observado em perí-
odos anteriores e, como medida corretiva, solicitou à MB realizar patrulhas nas Bacias 
de Campos e Santos, por haver sido constatada uma elevada concentração de registros 
de aproximação de embarcações não autorizadas, principalmente nas Bacias de Santos 
e Campos. Ainda segundo a ANP, as medidas solicitadas buscam minimizar o impacto 
das atividades inclusivas nas áreas de produção petrolífera e, consequentemente, salva-
guardar a vida humana e o meio ambiente marinho, uma vez que essas atividades alheias 
à exploração e explotação de petróleo e gás interferem no bom e seguro andamento da 
produção (ANP, 2015b). A figura seguinte mostra  a concentração de incidentes comu-
nicados por meio do SISO:

 FIGURA 11 – Embarcações não autorizadas na Bacia de Santos
Fonte: ANP, 2015b, Anexo.
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5 . 3  O s  r i s c o s  p a ra  a s  i n st a l a ç õ e s  p e t ro l í fe ra s  n o  m a r

Os riscos aos quais as infraestruturas críticas no mar estão sujeitas resultam da ação 
de uma determinada ameaça sobre as vulnerabilidades das instalações e estruturas, ge-
rando impactos negativos na população, na economia e na imagem dos Estados afe-
tados. Cada ameaça gera um nível de risco diferente e este variará em intensidade, de 
acordo com a probabilidade de ocorrência da ameaça e com o impacto que esta gera na 
economia e no bem-estar da população dos Estados afetados. Portanto, para aferir o ní-
vel de risco que uma ameaça impõe às estruturas e instalações nas bacias petrolíferas do 
litoral sudeste brasileiro, há de se aferir inicialmente o grau da probabilidade de ocor-
rência de uma ameaça e o grau do impacto que esta causa quando se materializa (PMI, 
2012, p. 291).

Para aferir o grau de probabilidade de uma ameaça, foi utilizada a técnica de avalia-
ção adotada por Jenkins (1988, p. 2), segundo a qual devem ser analisadas as ocorrên-
cias passadas, a fim de se criar um quadro teórico que permita avaliar as probabilida-
des de uma determinada ameaça vir a se repetir. Dessa forma, a concretização de uma 
ameaça em um período anterior, deve ser considerada como um critério de análise da 
probabilidade de uma nova ocorrência dessa mesma ameaça, ainda que isso não garan-
ta sua repetição futura.

Combinados com a técnica de Jenkins também foram utilizados os parâmetros ado-
tados por Kashubsky (2011a, p. 28-31) para a análise das ameaças, a saber: fatores geo-
gráficos e motivações e capacidades dos grupos adversos. Ambas as técnicas foram con-
solidadas em três critérios básicos de análise, sendo atribuído um ponto a cada critério 
no caso de estar presente em uma determinada ameaça. O primeiro critério diz respei-
to à existência, no espaço geográfico delimitado para este estudo, de casos já relatados 
de uma ameaça específica; o segundo critério adotado está relacionado com a existên-
cia, no Brasil, de grupos adversos com capacidade de perpetrar ações contra as Bacias 
petrolíferas estudadas; o terceiro critério de avaliação da probabilidade de uma ameaça 
diz respeito à existência de fatores políticos, sociais ou econômicos que sirvam de mo-
tivação para a concretização dessa ameaça por parte dos grupos adversos existentes. O 
QUADRO 1 relaciona os critérios de avaliação da probabilidade com a pontuação ado-
tada e apresenta os níveis de probabilidade de acordo com a pontuação total alcançada 
por uma determinada ameaça. 

QUADRO 1 – Critérios e níveis de probabilidade de ocorrência de uma ameaça

CRITÉRIO PONTUAÇÃO

Existência de casos já relatados 1

Existência de grupos adversos 
com capacidade de perpetrar 
ações relacionadas à ameaça

1
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Existência de fatores políticos, 
sociais ou econômicos que sirvam 
de motivação aos grupos adversos

1

NÍVEIS DE PROBABILIDADE SOMATÓRIO DE PONTOS

Alto 3

Médio 2

Baixo 1

Inexistente 0

Após estabelecidos os critérios de análise, deve-se aferir, com base nesses critérios, 
o nível de probabilidade de ocorrência de cada ameaça. No QUADRO 2 é possível visu-
alizar a análise de cada ameaça segundo os seus níveis de probabilidade de ocorrência.

QUADRO 2 – Níveis de probabilidade de ocorrência de cada ameaça

AMEAÇA CRITÉRIOS PRESENTES PONTUAÇÃO NÍVEL

Pirataria 
Presença de fatores sociais 

ou econômicos que sirvam de 
motivação aos grupos adversos

1 Baixo

Terrorismo 
marítimo

Existência de grupos adversos 
com capacidade de perpetrar 

ações terroristas e fatores 
políticos, sociais e econômicos 
que podem servir de motivação 

aos grupos terroristas

2 Médio

Grupos 
guerrilheiros

Não há 0 Inexistente

Organizações 
criminosas

Há grupos adversos com capacidade 
de perpetrar ações de crime 

organizado contra as instalações e 
existem fatores políticos, sociais e 

econômicos que poderiam servir de 
motivação a esses grupos adversos

2 Médio

Vandalismo
Há grupos adversos com capacidade 

de perpetrar ações de vandalismo 
contra as instalações petrolíferas

1 Baixo

Distúrbios 
civis

Há registros de distúrbios civis que 
interferiram na produção petrolífera 

e de grupos com capacidade 
de atuar e que são motivados 
por fatores ainda existentes.

3 Alto
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AMEAÇA CRITÉRIOS PRESENTES PONTUAÇÃO NÍVEL

Sabotagem 

Há registros de sabotagens 
que interferiram na produção 

petrolífera, além de haver 
grupos com essa capacidade na 
atualidade e que são motivados 
por fatores políticos, sociais e 
econômicos ainda existentes.

3 Alto

Hostilidades 
interestatais

A existência das bacias petrolíferas 
por si só já representa um 

fator motivacional, político e 
econômico, para grupos adversos

1 Baixo

Tráfego 
marítimo

Há registros de interferência do 
tráfego marítimo na produção 

petrolífera e há grupos adversos, 
tais como as empresas de 
navegação, que utilizam 

rotas no interior das áreas de 
produção devido a redução dos 

seus custos de operação

3 Alto

Em relação ao estudo do impacto causado pela materialização de uma amea-
ça, foram adotados como critérios os tipos de potenciais danos relacionados por 
Kashubsky (2011a, p. 109), agrupando-os em quatro categorias: ameaça à vida hu-
mana, dano ambiental, prejuízo econômico e desgaste político. Por possuírem re-
percussão e consequências distintas, alguns grupos de potenciais danos receberam 
uma pontuação maior que outros. O grupo relacionado com a ameaçã à vida huma-
na refere-se à potencial ocorrência de pessoas feridas ou mortas por ocasião da ma-
terialização de uma ameaça, tal como o grupo de danos ao meio ambiente, ambos 
dizem respeito ao impacto direto na saúde humana, portanto, receberam uma pon-
tuação mais elevada, sendo-lhes atrivuídos dois pontos na análise dos potenciais 
efeitos negativos de uma ameaça.  

No caso do prejuízo econômico e do desgaste político sofrido por empresas e Esta-
dos, afetam o bem-estar da população como um todo, mas não comprometem direta-
mente a saúde ou a vida das pessoas, sendo, portanto, atribuídos valores menores, com 
apenas um ponto para cada um desses efeitos, caso a ameaça avaliada tenha o potencial 
de produzi-los. O QUADRO 3 relaciona os critérios de avaliação dos tipos de danos po-
tenciais e apresenta os níveis de impacto causados por cada dano, de acordo com a pon-
tuação alcançada na análise de uma ameaça. 
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QUADRO 3 – Critérios e níveis do impacto causado por uma ameaça

CRITÉRIO PONTOS

Ameaça à vida humana 2

Dano ambiental 2

Prejuízo econômico 1

Desgaste político 1

NÍVEL DO IMPACTO SOMATÓRIO DE PONTOS

Alto 5-6

Médio 3-4

Baixo 1-2

Após estabelecidos os critérios de análise dos efeitos de uma determinada ameaça, 
também deve-se aferir, com base nos critérios estabelecidos, qual o nível de impacto que 
cada ameaça apresenta, caso venha a se concretizar. No QUADRO 4 é possível visuali-
zar a análise das ameaças segundo os seus níveis de impacto.

QUADRO 4 – Níveis de impacto dos efeitos de cada ameaça

AMEAÇA EFEITOS NEGATIVOS PONTUAÇÃO
NÍVEL DE 
IMPACTO

Pirataria 
Causa prejuízo econômico 
e desgaste político

2 Baixo

Terrorismo 
marítimo

Ameaça à vida humana, dano 
ambiental, prejuízo econômico 
e desgaste político

6 Alto

Grupos 
guerrilheiros

Ameaça à vida humana, dano 
ambiental e prejuízo econômico

5 Alto

Organizações 
criminosas

Prejuízo econômico 1 Baixo

Vandalismo Prejuízo econômico 1 Baixo

Distúrbios 
civis

Prejuízo econômico 1 Baixo

Sabotagem Dano ambiental e prejuízo econômico 3 Médio

Hostilidades 
interestatais

Ameaça à vida humana, dano 
ambiental, prejuízo econômico 
e desgaste político

6 Alto

Tráfego 
marítimo

Ameaça à vida humana, dano 
ambiental, prejuízo econômico 
e desgaste político

6 Alto
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A partir da análise de uma ameaça é possível chegar ao nível do risco que apresen-
ta à segurança das instalações e estruturas petrolíferas. Para tal, o nível de probabilidade 
deve ser multiplicado pelo nível de impacto, a fim de se obter o produto que represen-
ta o nível de risco gerado pela combinação de ambos (PMI, 2012, p. 291-292). O QUA-
DRO 5 combina os níveis de probabilidade e impacto obtidos, demonstrando os níveis 
de risco de cada ameaça.

QUADRO 5 – Nível de risco para cada ameaça 

AMEAÇA
NÍVEL DE 
PROBABILIDADE

NÍVEL DE 
IMPACTO 

NÍVEL DE RISCO 
(PROBABILIDADE 
X IMPACTO)

Tráfego marítimo 3 6 18

Terrorismo marítimo 2 6 12

Sabotagem 3 3 9

Hostilidades interestatais 1 6 6

Distúrbios civis 3 1 3

Organizações criminosas 2 1 2

Pirataria 1 2 2

Vandalismo 1 1 1

Grupos guerrilheiros 0 5 0

Após determinar o nível de risco de cada ameaça, é possível classificá-los dentro de 
grupos de riscos, de modo a priorizar aqueles que apontam para uma necessidade maior 
de intervenção. Por meio da matriz de probabilidade e impacto, é possível classificar os 
diversos níveis de risco, usando um sistema de cores no qual o vermelho indica um ní-
vel elevado de risco, portanto, as ameaças nele inseridas devem exigir ações prioritárias 
e estratégias proativas que visam a dissuadir a ação dos grupos adversos, enquanto que 
o amarelo representa um nível intermediário, em que as ameaças podem ser abordadas 
por meio da adoção de medidas preventivas e pela elaboração prévia de planos de con-
tingência. Na área verde da matriz, é possível identificar as ameaças que devem apenas 
ser acompanhadas para que, caso venham a ter seu nível de risco aumentado com a mu-
dança de algum critério de análise, possam ser incluídas nos planos de contingência ou 
venham a receber ações dissuasórias, dependendo do novo grau de risco que venham a 
assumir (PMI, 2012, p. 292).
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QUADRO 6 – Matriz de probabilidade e impacto

P
R

O
B

AB
IL

ID
AD

E
3

3 6 9 12 15 18

2
2 4 6 8 10 12

1
1 2 3 4 5 6

0
0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6

IMPACTO

QUADRO 7 – Matriz de distribuição das ameaças por grau de risco

P
R

O
B

AB
IL

ID
AD

E

3
Distúrbios 

civis
6 Sabotagem 12 15

Tráfego 
Marítimo

2
Organizações 

criminosas
4 6 8 10

Terrorismo 
Marítimo

1 Vandalismo Pirataria 3 4 5
Hostilidades 
Interestatais

0 0 0 0 0 Guerrilhas 0

1 2 3 4 5 6

IMPACTO

Com base no QUADRO 7, pode-se concluir que as ameaças classificadas como dis-
túrbios civis, organizações criminosas, vandalismo, pirataria e a ação de grupos guer-
rilheiros apresentam um nível de risco baixo, sendo necessário apenas o acompanha-
mento da conjuntura para que, no caso de ocorreram alterações, essas ameaças passem 
a receber o tratamento adequado na mitigação do novo risco gerado pela mudança nos 
critérios de análise. 

No caso da sabotagem, o nível de risco calculado diz respeito a um nível interme-
diário, em que há a necessidade de que sejam adotadas medidas preventivas por meio 
da adoção de medidas de proteção passivas e da preparação de planos contingentes que 
permitam confrontar a ameaça caso venha a se concretizar.

Com relação às hostilidades interestatais, também apresentaram um nível de ris-
co intermediário e devem, por essa razão, ser objeto de análise para a adoção de medi-
das preventivas e planos contingentes. Contudo, pode-se afirmar que a ameaça não faz 

Miolo completo.indb   231 26/09/2016   11:44:39



A  D E F E S A  D O  O U R O  N E G R O  D A  A M A Z Ô N I A  A Z U L

232

parte do escopo da pesquisa deste autor, uma vez que está fora do âmbito da Ordem Pú-
blica dos Oceanos, sendo tratada pelo Direito da Guerra. Consubstancia portanto um 
quadro normativo distinto, e que foi abordado  nos  capítulos elaborados pelo outro au-
tor deste livro. 

Com relação ao tráfego de navios no interior das áreas de produção petrolífera e ao 
terrorismo marítimo, estas são as ameaças com grau de risco elevado quando se trata 
de proteger instalações e estruturas petrolíferas no interior da ZEE. Por essa razão, de-
vem ser objeto de medidas proativas por parte do Estado brasileiro, no sentido de ado-
tar medidas aceitas pelo costume e pelo direito internacional, isto é, pela Ordem Pública 
dos Oceanos, de modo a mitigar o risco que essas ameaças apresentam para as infraes-
truturas críticas no mar.

A restrição do tráfego marítimo no interior e nas imediações das áreas de produ-
ção petrolífera surge como uma medida protetiva passível de ser empregada tanto con-
tra o terrorismo marítimo, com sua frequente utilização de embarcações para alcançar 
as instalações alvo, quanto pela navegação internacional, quando esta se utiliza de áreas 
de explotação de petróleo e gás para diminuir custos, tempo de viagem e valor do frete. 
No próximo capítulo será abordado como a prática dos Estados, a IMO e o Direito In-
ternacional se manifestam em relação à restrição da navegação, visando à proteção da 
infraestrutura crítica offshore. 
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CAPÍTULO 6
MEDIDAS DE RESTRIÇÃO E 

CONTROLE DA NAVEGAÇÃO

O aumento do tráfego marítimo no Atlântico Norte fez 
com que as companhias de navegação empenhadas no transporte de passa-
geiros passassem a adotar, desde 1898, rotas pré-determinadas, com o intui-

to de evitar colisões no mar (IMO, 2016). Além da adoção dessas rotas pré-estabelecidas 
e da indicação de áreas marítimas que devem ser evitadas ou utilizadas com precaução 
adicional, a segurança da navegação também se vale de zonas ao redor de instalações, es-
truturas ou ilhas artificiais onde é facultado ao Estado costeiro restringir ou até mesmo 
proibir o tráfego marítimo. O conjunto de todas essas medidas de restrição ao tráfego 
de embarcações e, consequentemente, à liberdade de navegação, visa ao incremento da 
segurança do tráfego marítimo e à prevenção da poluição do ambiente marinho (IMO, 
1985, p. 84), uma vez que esta pode ser acarretada pela ocorrência de acidentes no mar.

Além da adoção de medidas de restrição ao tráfego marítimo, também é possível o 
Estado costeiro adotar medidas de controle do fluxo de embarcações em áreas onde este 
controle pode de alguma forma contribuir para a eficiência da navegação e para o au-
mento da segurança no mar. Assim, por meio da utilização da comunicação via rádio e 
dos serviços de tráfego de embarcações, os Estados costeiros alertam os navegantes com 
relação aos perigos e às medidas adicionais de segurança que devem ser adotadas. Des-
sa forma é possível manter um controle constante do posicionamento das embarcações 
que transitam em áreas críticas, a fim de evitar colisões ou interferências com instala-
ções de explotação, além de permitir um acionamento tempestivo da estrutura de salva-
mento, em caso de necessidade.

Conforme abordado no capítulo anterior, o tráfego de embarcações nas proximida-
des das infraestruturas críticas instaladas na ZEE também representa uma ameaça à se-
gurança dessas instalações, seja pela possibilidade de virem a sofrer a colisão de algum 
navio em trânsito ou pela utilização de embarcações como instrumentos para a ação de 
elementos ou grupos adversos. 

A adoção de medidas que restrinjam e controlem o tráfego marítimo, de modo a 
manter um distanciamento seguro entre as embarcações em trânsito e a infraestrutu-
ra crítica offshore, requer que essas limitações estejam em conformidade com a Ordem 
Pública dos Oceanos, isto é, com a prática e as normas internacionalmente aceitas. As-
sim, busca-se obter a necessária aceitação da comunidade internacional e evita-se que 
a limitação à navegação imposta seja interpretada como uma ofensa ao Princípio da Li-
berdade de Navegação na ZEE.
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Em 2010, o governo australiano, preocupado em encontrar formas de proteger suas 
instalações petrolíferas no mar, determinou ao seu Ministério da Infraestrutura e Trans-
porte que elaborasse uma investigação a respeito das possíveis medidas a serem adotadas 
com o intuito de prover segurança a essas instalações. Como resultado dessa investiga-
ção, foi elaborado um relatório no qual são feitas recomendações a respeito da utilização 
de medidas de restrição do tráfego marítimo para a proteção das estruturas e instalações 
petrolíferas contra as ameaças intencionais (KASHUBSKY; MORRISON, 2014, p. 1).

Como diretiva geral para a proteção da infraestrutura crítica no mar, o relatório do 
Escritório de Segurança do Transporte, subordinado ao Ministério da Infraestrutura e 
Transporte australiano, recomenda a ampliação e o “endurecimento” das medidas de 
restrição ao tráfego marítimo ao redor de instalações e estruturas offshore. Assim, suge-
re, entre outras recomendações, o estabelecimento de três áreas circulares concêntricas 
ao redor das instalações, onde a maior delas seria uma área de precaução de 15 MN de 
raio, complementada por medidas de organização do tráfego marítimo. Nessa primeira 
área, deve ser exigido das embarcações em trânsito o estabelecimento e manutenção da 
comunicação via rádio com as instalações petrolíferas. O próximo círculo constitui uma 
área a ser evitada de 5 MN de raio, no qual seria proibido o ingresso de qualquer embar-
cação não relacionada à produção de petróleo e gás. Por último, haveria uma área circu-
lar menor, de 1 a 2 MN de raio, com centro na instalação a ser protegida, formando uma 
zona de exclusão na qual o ingresso só seria permitido com a autorização dos operado-
res dessa instalação. Para garantir a segurança nas bacias de exploração e explotação de 
petróleo, o relatório também recomenda a previsão legal de medidas de responsabiliza-
ção de proprietários e comandantes de navios, visando à indenização dos possíveis da-
nos causados por estes às estruturas e instalações petrolíferas (AUSTRALIA, 2012, p. 9).

Para a utilização de medidas de restrição e controle da navegação na proteção de 
instalações e estruturas petrolíferas na ZEE, tal como sugerido pelo relatório de investi-
gação australiano, é necessário analisar as medidas dessa natureza hoje existentes, as exi-
gências e orientações da IMO no que diz respeito a sua adoção e as possibilidades e limi-
tações do Estado costeiro naquilo que diz respeito ao exercício de sua jurisdição na ZEE. 

6 . 1  A s  Z o n a s  d e  S eg u ra n ç a

Embora a CNUDM imponha restrições ao Estado costeiro no que diz respeito à li-
mitação da liberdade de navegação, a Convenção não deixa as plataformas de explora-
ção e explotação de petróleo e gás no mar totalmente desprotegidas. Juntamente com a 
garantia ao Estado costeiro do direito de construir, instalar e operar estruturas e plata-
formas na ZEE, a CNUDM, por meio do seu art. 60, parágrafo 4º, possibilita também 
o estabelecimento daquilo que chama de “zonas de segurança de largura razoável” em 
torno dessas estruturas. Assim, o Estado costeiro tem como estabelecer áreas na ZEE 
onde é possível restringir a aproximação de embarcações às estruturas e, desse modo, 
diminuir consideravelmente o risco sobre elas, o que torna a medida, nas palavras de 
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Esmaeili (2001, p. 125, tradução nossa): “uma das formas mais efetivas de protegê-las de 
colisões e de outros perigos”388.

6 . 1 . 1  A s  Z o n a s  d e  S eg u ra n ç a  e  a  n at u re z a  d a s  p l at a fo r m a s

Esmaeili (2001, p. 128) afirma que alguns Estados se limitam a empregar as zonas de 
segurança apenas ao redor de plataformas fixas. Tal entendimento decorre de uma inter-
pretação restritiva do art. 60, parágrafo 5º, onde a CNUDM estabelece que essas medi-
das de segurança “devem ser concebidas de modo a responderem razoavelmente à na-
tureza e às funções das ilhas artificiais, instalações ou estruturas”. 

Apesar de o texto da Convenção não especificar o tipo de ilhas artificiais, instalações 
ou estruturas que podem ser contempladas por essas zonas, alguns Estados têm adota-
do o entendimento segundo o qual o estabelecimento dessas medidas de segurança é 
permitido pela Convenção somente se for necessário garantir a segurança da navega-
ção e das estruturas e instalações em situações específicas, isto é, caso a natureza da ins-
talação assim o exija. Desse modo, afasta-se o caráter geral da medida, tornando-a uma 
providência excepcional, vinculada à necessidade imposta pelas especificidades de um 
determinado tipo de estrutura ou por determinadas situações em que se encontre (ES-
MAEILI, 2001, p. 128). 

Levando-se em consideração a finalidade das zonas de segurança, que é a garantia 
da segurança da navegação e das estruturas de exploração e explotação de petróleo e gás 
no mar, não resta dúvida de que as estruturas fixas no leito marinho podem ser protegi-
das pela implantação de zonas de segurança ao seu redor. A questão está em saber se tal 
medida de proteção também pode ser empregada em benefício das instalações móveis, 
tais como as plataformas tipo FPSO.  

O mesmo dispositivo convencional que exige o atendimento à natureza e às funções 
das plataformas também impõe a limitação da zona de segurança a uma distância igual 
ou inferior a 500 metros, sendo esta distância “medida a partir de cada ponto do seu 
bordo exterior” (BRASIL, 1995, art. 60, 5º). No caso de plataformas móveis, tais como as 
FPSO, os limites da zona de segurança também se deslocam com o movimento da ins-
talação, impedindo, dessa forma, uma definição clara e precisa da posição desses limites 
no mar. Por essas razões, Esmaeili (2001, p. 128) aponta que alguns Estados entendem 
que tal medida protetiva seria aplicável somente às plataformas fixas389. 

Analisando os termos utilizados no texto convencional, que preveem que a distân-
cia deve ser medida a partir de cada ponto do bordo exterior da plataforma, pode-se de-
duzir, em uma análise restritiva, que não é possível estabelecer uma zona de segurança 

388.   The establishment of a safety zone around oil rigs is one of the most effective ways to protect 
them from collisions and/or other dangers.

389.   Holanda, Austrália, Bélgica, Indonésia, Malásia, Dinamarca, França, Malta, Grã Bretanha, 
Bahamas, Tailândia, EUA e Venezuela têm estabelecido zonas de segurança apenas ao redor de ins-
talações fixas (Cf. ESMAEILI, 2001, p. 129).

Miolo completo.indb   235 26/09/2016   11:44:39



A  D E F E S A  D O  O U R O  N E G R O  D A  A M A Z Ô N I A  A Z U L

236

ao redor de uma estrutura móvel de explotação de hidrocarbonetos no mar, tal como 
uma plataforma FPSO, uma vez que, no caso, a zona de segurança sofreria variação no 
seu posicionamento conforme a movimentação da estrutura a ser protegida. Contudo, 
se for levada em consideração que a finalidade da medida é prover a segurança da nave-
gação e a proteção da estrutura, além do fato de que é possível medir a distância da zona 
de segurança a partir dos pontos externos da instalação, ainda que seja móvel, pode-se 
concluir que não há impedimento normativo ao estabelecimento das zonas de seguran-
ça ao redor desse tipo de estrutura, apresentando esta medida plena conformidade com 
as prescrições do art. 60, parágrafo 5º, da CNUDM (ESMAEILI, 2001, p. 128). Portanto, 
não há razões para supor que o Estado costeiro não pode estabelecer zonas de seguran-
ça ao redor de plataformas móveis, inclusive das plataformas do tipo FPSO.

6 . 1 . 2  A  n o r m at i z a ç ã o  i nt e r n a c i o n a l  d a s  Z o n a s  d e  S eg u ra n ç a

Enquanto o litoral brasileiro apresenta um histórico de registros de colisões entre 
estruturas e navios relativamente baixo (IMO, 2007a, p. 2), no Mar do Norte, área de ex-
plotação de hidrocarbonetos da Grã Bretanha e Noruega, entre outros países, as esta-
tísticas indicam que os 500 metros das zonas de segurança não têm sido eficazes o sufi-
ciente para prevenir acidentes desse tipo, uma vez que já se chegou a contabilizar nessa 
região 463 casos, registrados entre 1973 e 1995 (ESMAEILI, 2001, p. 122).

Na tentativa de minimizar o número de acidentes e de dar uma resposta à comu-
nidade internacional marítima, a IMO adotou a Resolução nº A.671(16), de 19 de ou-
tubro de 1989, na qual, no seu art. 1º, recomenda que os Estados costeiros estudem o 
padrão do tráfego marítimo nas áreas produtoras de recursos naturais e adotem, quan-
do julgarem necessário, zonas de segurança ao redor das instalações ou estruturas que 
operam nessas áreas, bem como medidas de orientação do tráfego marítimo, de modo 
a garantir uma navegação segura. Recomenda ainda, no mesmo dispositivo, que os Es-
tados adotem as medidas necessárias para que os navios que naveguem sob suas ban-
deiras não entrem ou passem através das zonas de segurança devidamente estabeleci-
das pelos Estados costeiros. 

O art. 1º da Resolução A. 671(16) propõe que os Estados membros da IMO procu-
rem garantir que as proibições de tráfego marítimo no interior das zonas de segurança 
não se apliquem a navios em situação de emergência, nos casos de salvamento ou ten-
tativa de salvamento da vida ou da propriedade, ou nos casos de “força maior” (IMO, 
1989, p. 288-289). Nesse aspecto, apesar de reconhecer as imunidades e prerrogativas 
dos navios de Estado, a IMO não os exclui da necessidade de observar as restrições à 
navegação no interior das zonas de segurança, garantindo-lhes apenas à imunidade no 
que diz respeito à abordagem, à inspeção e ao apresamento por parte de outro Estado.

Em anexo a essa resolução encontra-se a “Recomendação de Zonas de Segurança e 
Segurança da Navegação ao Redor de Instalações e Estruturas Offshore” (IMO, 1989, p. 
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289-292, tradução nossa)390. Segundo esse documento, como medida de caráter geral, 
sugere-se aos Estados costeiros que possuem infraestruturas críticas sob sua jurisdição, 
que informem o posicionamento delas, com a devida antecedência, ou a localização fu-
tura, divulgando também a largura e os limites de suas respectivas zonas de segurança, 
bem como as regras que se aplicam em seu interior e quaisquer medidas adicionais de 
organização do tráfego marítimo ou auxílios à navegação que estão relacionados a es-
sas estruturas. 

Quando instalações offshore estiverem posicionadas em seus locais de operação, o 
Anexo à Resolução A. 671(16) prevê a necessidade de os operadores dessas instalações 
adotarem as medidas preventivas contra a violação das zonas de segurança, tais como: 
instalação de iluminação efetiva, utilização de sinais sonoros, refletores-radar, sinais vi-
suais e vigilância radar, além de uma escuta permanente no Canal 16 (VHF) dos radio-
comunicadores, fazendo inclusive chamadas de alerta aos navios que se encontrarem 
navegando nas proximidades da instalação ou estrutura. Ainda como norma geral de 
atuação, recomenda que os operadores reportem às autoridades locais os navios que ve-
nham de algum modo a infringir a segurança das instalações (IMO, 1989, p. 289-290).

Ao tomar conhecimento de qualquer infração às zonas de segurança sob sua jurisdi-
ção, o Estado costeiro deverá notificar o Estado de bandeira da embarcação que cometeu 
a infração, instruindo tal notificação com as informações que permitam identificar o na-
vio. Desse modo, fornecerá todas as informações que permitam elucidar o ocorrido, tal 
como: o rumo e a velocidade em que o navio infrator se encontrava; a identificação da 
instalação e do operador que reportou a infração; as condições meteorológicas no mo-
mento da infração; os contatos por rádio, ou as tentativas de contato realizadas; as foto-
grafias ou a imagem do radar da embarcação infratora e o nome do agente governamen-
tal disponibilizado para contatos posteriores (IMO, 1989, p. 290-291). 

Após receber a notificação da infração, caso julgue apropriado, o Estado de ban-
deira realizará as inquirições necessárias, de modo a tomar as medidas cabíveis, confor-
me o previsto em sua legislação nacional e, caso assim o entenda, informará ao Estado 
costeiro as providências adotadas. Dessa forma, a IMO atribui ao Estado de bandeira a 
prerrogativa de impor medidas coercitivas aos navios que infringirem as zonas de segu-
rança (IMO, 1989, p. 291).    

O Estado costeiro responsável pela utilização de infraestruturas críticas no mar deve 
disseminar todas as informações essenciais para a segurança da navegação. Por essa ra-
zão, todos os estágios relacionados às atividades das estruturas ou instalações, inclusive a 
pesquisa inicial (exploração) de jazidas, deverão ser objeto de aviso (IMO, 1989, p. 291). 

Para que a disseminação de informações seja feita de forma acurada, o anexo à Re-
solução A.671(16) recomenda que o Estado costeiro informe a área, o período e a na-
tureza da exploração; a posição atual e futura das instalações; as alterações provocadas 
no leito; a sinalização à navegação deixada nos obstáculos que permanecerem após a 

390.   Recommendation on Safety Zones and Safety of Navigation around Offshore Installations and 
Structures.
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retirada da estrutura; a natureza e a duração de qualquer trabalho preparatório relacio-
nado à instalação de infraestruturas críticas, inclusive o lançamento de cabos e dutos 
submarinos; bem como os detalhes de qualquer zona de segurança estabelecida ao redor 
dessas instalações e as medidas de organização do tráfego marítimo a elas relacionadas, 
incluindo, a sinalização de auxílio à navegação (IMO, 1989, p. 291). 

A Resolução A.671(16), em seu anexo, recomenda ainda que o Estado costeiro regis-
tre nas cartas náuticas as instalações e estruturas, juntamente com suas respectivas áre-
as de navegação proibida. Caso o Estado responsável por esse registro não possua con-
dições técnicas de fazê-lo, deve encaminhar as informações à autoridade hidrográfica 
que normalmente se incumbe de elaborar as cartas náuticas da região em que a instala-
ção se encontra localizada (IMO, 1989, p. 292).

Com relação às embarcações que estiverem navegando nas proximidades das zonas 
de segurança, o anexo à Resolução A.671(16) recomenda que o façam com precaução, 
principalmente no que diz respeito à velocidade e à distância de segurança que utilizam. 
Além disso, devem adotar medidas antecipadas que permitam às estruturas ou instala-
ções tomar conhecimento da presença da embarcação nas proximidades de sua posição. 
Assim, os operadores das instalações petrolíferas podem estabelecer o contato com essas 
embarcações e fornecer qualquer informação adicional que diga respeito à segurança do 
tráfego marítimo naquela região. As embarcações de qualquer tipo391 devem ainda utili-
zar-se das medidas de organização do tráfego marítimo existentes na área de produção 
e manter uma escuta constante no Canal 16 (VHF) dos seus radiocomunicadores, a fim 
de permitir o contato tempestivo entre embarcações e estruturas (IMO, 1989, p. 290).

Segundo Esmaeili (2001, p.132), apesar da Resolução A.671(16) apresentar diversos 
procedimentos relacionados ao estabelecimento efetivo das zonas de segurança, o fato 
de tratar-se de uma resolução, e não de um tratado, faz com que não haja uma vincula-
ção da atuação dos Estados ao disposto no seu anexo. A Resolução A.671(16) é encara-
da apenas como uma recomendação e essa falta de caráter vinculante deixa a observân-
cia das restrições impostas pelas zonas de segurança legitimamente estabelecidas sujeita 
à limitação da atuação do Estado costeiro, à discricionariedade do Estado de bandeira 
e à vontade dos comandantes de navios que transitam nas proximidades das estruturas 
ou instalações (KASHUBSKY; MORRISON, 2014, p. 4).

Ao contrário das resoluções da IMO, a CNUDM, por possuir a natureza de um tra-
tado multilateral, possui uma força vinculante da atuação dos Estados parte que lhe per-
mite prover uma exigibilidade da conduta desses Estados no que diz respeito às normas 
de procedimento nela estabelecidas. Apesar disso, uma questão importante diz respei-
to à dificuldade que o Estado costeiro encontra para adotar medidas de imposição de 
sua legislação aplicável ao interior das zonas de segurança. Embora a CNUDM esta-
beleça no art. 60, parágrafo 4º, a jurisdição do Estado costeiro para adotar as medidas 

391.   As estruturas de exploração e explotação móveis serão consideradas navios quando estiverem 
em trânsito e não estiverem engajadas em operações de produção, porém, devem ser consideradas 
instalações quando estiverem envolvidas nessas operações  (Cf. IMO, 1989, p. 288).
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adequadas na garantia da segurança das estruturas e instalações no interior dessas zo-
nas, o texto convencional não contempla expressamente nenhum dispositivo que auto-
rize o Estado costeiro a abordar e apreender navios estrangeiros que venham a violá-las 
(KASHUBSKY; MORRISON, 2014, p. 3).

O elevado risco de acidentes em áreas de grande concentração de plataformas e a 
elaboração de resoluções por parte da IMO, incentivando e orientando a prática dos Es-
tados no estabelecimento de zonas de segurança, indicam que as disposições da CNU-
DM, por si só, não são suficientes para garantir a proteção da navegação e das infraes-
truturas críticas nas bacias petrolíferas (ESMAEILI, 2001, p. 129).

6 . 1 . 3  A  n e c e s s i d a d e  d e  a m p l i a ç ã o  d a 
d i m e n s ã o  d a s  Z o n a s  d e  S eg u ra n ç a

Apesar de não haver uma definição na CNUDM sobre a dimensão das zonas de se-
gurança, ficou estabelecido no seu art. 60, parágrafo 5º, que elas serão concebidas “de 
modo a responderem razoavelmente à natureza e às funções das ilhas artificiais, insta-
lações ou estruturas”, não podendo exceder a distância de 500 metros em torno das in-
fraestruturas críticas, “sendo esta distância medida a partir de cada ponto do seu bor-
do exterior”. Segundo Harel (2013, p. 145), a distância limite de 500 metros é oriunda da 
Convenção sobre a Plataforma Continental de 1958, na qual foi adotada como decor-
rência de uma analogia com a regulação inerente à proteção contra riscos de incêndio 
de instalações de armazenagem e refino de petróleo em terra. Isso acarreta o fato de que 
nem sempre a distância máxima admitida pela CNUDM apresenta-se adequada às ne-
cessidades operacionais e à natureza das instalações offshore. 

Segundo Kashubsky e Morrison (2014, p. 1), embora a CNUDM exija dos seus sig-
natários a observância das zonas de segurança estabelecidas na ZEE, estas não são sufi-
cientes para proteger as estruturas e instalações petrolíferas de uma ameaça intencional, 
uma vez que a distância de 500 metros é insuficiente para prover a segurança das insta-
lações quando confrontada com o alcance do armamento portátil usado pelos elemen-
tos adversos. Além disso, os 500 metros são insuficientes para prover um alarme ante-
cipado às forças de segurança, de modo que estas possam reagir a tempo de interceptar 
uma invasão a essas zonas.

Ao determinar uma distância máxima de 500 metros para as zonas de segurança, a 
Convenção incorreu no risco de tornar a medida ineficaz, haja vista que a determina-
ção dessa distância máxima decorre de uma analogia com medidas de segurança de ins-
talações em terra, ou seja, não levam em consideração as especificidades do ambiente 
marítimo. É a eficácia da dimensão da zona de segurança, tal como prevista na Conven-
ção, que tem sido frequentemente questionada por diversos Estados membros da IMO 
(HAREL, 2013, p. 148 a 150). 

Com a tendência mundial de se aumentar o tamanho e a complexidade das infraes-
truturas críticas, bem como o posicionamento dessas instalações em uma distância cada 
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vez maior do litoral, há a necessidade por parte dos Estados costeiros de buscar a am-
pliação das zonas de segurança para além dos 500 metros previstos na Convenção. As-
sim, pode-se notar uma tendência, entre os Estados membros da IMO, de aumentar o 
número de solicitações voltadas a essa ampliação (IMO, 2008, p.3).

Apesar da limitação da extensão em até 500 metros, a CNUDM não é taxativa a 
esse respeito, permitindo, ainda no art. 60, parágrafo 5º, que as zonas de segurança se-
jam ampliadas desde que “o autorizem as normas internacionais geralmente aceitas ou 
o recomende a organização internacional competente” (BRASIL, 1995, art. 60, 5º) que, 
no caso, trata-se da IMO.

Segundo Kashubsky e Morrison (2014, p. 4), alguns Estados como a Nigéria e a Gui-
né Equatorial têm estabelecido unilateralmente zonas de segurança com distâncias su-
periores aos 500 metros autorizados pela CNUDM392. Tal procedimento é uma tentativa 
por parte desses Estados de superar as dificuldades de prover segurança a suas instala-
ções petrolíferas do tipo FPSO e FSO. Essa medida não é prevista na CNUDM e não 
está em consonância com as práticas e com o direito internacionais. Portanto, nenhum 
navio estrangeiro é obrigado a observar essas medidas de restrição ao tráfego além dos 
500 metros de distância estabelecidos pela Convenção. 

 Conforme orientação emanada pela IMO, por meio do art. 1º, alínea a, da Resolu-
ção A.671(16), o Brasil, na qualidade de Estado costeiro e em virtude da intensificação 
da produção petrolífera em sua costa, realizou, por meio da contratação da DNV, o es-
tudo do padrão do tráfego marítimo através da Bacia de Campos (IMO, 2007b, Anexo 
1). Esse estudo fundamentou a proposta do Brasil ao Subcomitê de Segurança da Nave-
gação da IMO, em 2007, na qual o Estado brasileiro demanda a ampliação das zonas de 
segurança ao redor de suas plataformas fixas e móveis localizadas nessa bacia petrolífe-
ra, de vital importância para sua matriz energética. 

Como argumento principal para a ampliação das zonas de segurança, o Brasil ale-
gou que, para atender à finalidade de proteção do tráfego marítimo e da infraestrutura 
crítica instalada na Bacia de Campos, a distância máxima das zonas de segurança deve 
levar em consideração as peculiaridades das operações de descarga do óleo dos termi-
nais fixos e das plataformas FPSO para os navios-tanque que fazem o transporte do 
combustível retirado, dos poços até o continente (IMO, 2007a, p. 5-6). Dessa forma, as 
zonas de segurança responderiam “razoavelmente à natureza e às funções das ilhas ar-
tificiais, instalações ou estruturas” (BRASIL, 1995, art. 60, 5º), conforme o estabelecido 
no texto da Convenção. 

Nas operações de descarga das plataformas do tipo FPSO e FSO, os navios-tanque, 
também chamados de navios aliviadores, são ligados a esse tipo de instalação por meio 
de cabos de fixação e utilizam-se de dutos para a transferência do petróleo da plataforma 

392.   Na Nigéria, a plataforma tipo FSO Oloibri, localizada a 15 MN da costa nigeriana, tem ao seu 
redor uma zona de segurança com 3 MN de raio, já na Guiné Equatorial, o terminal petrolífero of-
fshore conhecido como Zafiro está situado a 30 MN do litoral e possui uma zona de segurança de 4,3 
MN de raio. (Cf. KASHUBSKY;  MORRISON, 2014, p. 4).
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para o navio. Existe ainda a necessidade de utilizar o apoio de um navio rebocador, com 
seu respectivo cabo de reboque, de modo a compensar o movimento provocado pelos 
elementos naturais (ondas, maré e vento) e manter o alinhamento entre o navio tanque 
e a plataforma FPSO (IMO, 2007a, p. 4-6). 

As plataformas dos tipos FPSO e FSO são posicionadas na área de operação e fixa-
das posteriormente ao leito do mar por sistemas de ancoragem especialmente projeta-
dos para esse fim. No processo de fixação das plataformas ao fundo marinho existem di-
versas técnicas de ancoragem que se agrupam em dois sistemas principais: o Single Point 
Mooring (SPM) e o Spread Mooring (SM). Ambos distinguem-se pelo fato de que no pri-
meiro os cabos de ancoragem são presos a uma única parte da estrutura petrolífera (Tur-
ret), enquanto que no segundo os cabos de ancoragem são presos diretamente ao casco, 
em ambos os bordos da plataforma, tanto na proa quanto na popa393. Assim, enquanto 
o sistema SPM permite um maior movimento da plataforma em função da força e di-
reção dos ventos e das correntes marinhas, o sistema SM tende a ser utilizado em locais 
onde as correntes marinhas e a força dos ventos não possam comprometer suas opera-
ções (ABREU, 2014, p. 22-27).

Em virtude da possibilidade de giro de uma plataforma FPSO ou FSO, é necessá-
rio que se calcule o raio das áreas de segurança, também conhecidas como Círculo de 
Giro da instalação. Segundo Miguens (1996, p. 213), o Círculo de Giro é a área circular 
formada pelo possível movimento da embarcação ancorada ao leito do mar, em decor-
rência da ação das correntes marinhas e dos ventos, girando em torno do ponto onde 
se encontra presa ao fundo do mar. Nas plataformas FPSO ou FSO que utilizam o siste-
ma SPM, logo, o que permite uma maior movimentação da estrutura, deve-se calcular 
o raio dessa área circular levando em consideração o comprimento da popa do casco ao 
centro do Turret, somando-se ainda, a esta distância, o “limite de passeio do FPSO per-
mitido pelo seu sistema de ancoragem (o limite de passeio é dado pelo projeto do siste-
ma de ancoragem, sendo geralmente expresso em um percentual da lâmina d’água)”394 
(ABREU, 2014, p. 34). Assim, o raio do Círculo de Giro das plataformas pode ser cal-
culado pela expressão: 

Rgiro = Cn + Lp

Em que Rgiro representa o raio do Círculo de Giro, o Cn é o comprimento da popa até 
o centro do Turret, e o Lp é o “limite de passeio” da plataforma petrolífera.

Durante as operações de descarga das plataformas (offloading), o raio do Círculo 
de Giro tende a aumentar em virtude do sistema formado pela plataforma, pelo navio 
aliviador e pelo rebocador que mantém este navio alinhado com a plataforma durante 

393.   A proa é a parte dianteira do casco de uma embarcação, enquanto que a popa corresponde à 
parte traseira.

394.   O “limite de passeio” é a distância lateral que a plataforma FPSO ou FSO pode percorrer pela 
ação dos ventos e das correntes marinhas (Cf. ABREU, 2014, p. 20).
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a operação. Nesse caso, deve-se levar em conta o comprimento do navio aliviador, do 
rebocador, dos cabos de reboque e de segurança (hawser)395, e a distância de seguran-
ça para permitir a manobra de posicionamento do aliviador. Assim, durante as opera-
ções de offloading, o raio do Círculo de Giro é calculado segundo a seguinte fórmula:

Roffloading = Cn + Lp + Ca + Cr +Ccabo + Chawser + Ds 

Em que Roffloading é o raio do Círculo de Giro durante a operação de transferência, Cn 
é o comprimento da popa da plataforma até o centro do Turret, Lp é o “limite de passeio” 
da plataforma, Ca  é o comprimento do navio aliviador, Cr é o comprimento do reboca-
dor, Ccabo é o comprimento do cabo de reboque, Chawser  é o comprimento do cabo de se-
gurança, e Ds é a distância de segurança que garante espaço suficiente para a manobra 
de posicionamento do navio aliviador (ABREU, 2014, p. 34).

Dessa forma, utilizando os parâmetros apontados por Abreu (2014, p. 177), para 
uma lâmina d’água de 3700 metros396, com um limite de passeio de 10% da lâmina d’água 
e considerando o FPSO com o mesmo comprimento de um navio aliviador médio (275 
metros), tem-se o seguinte raio para o Círculo de Giro de uma plataforma FPSO reali-
zando operação de descarga:

Roffloading = 275 + 370 + 275 + 150 + 350 + 150 + 500

Roffloading = 2070 metros

Ao raio do Círculo de Giro durante a operação de transferência deve-se ainda acres-
centar a distância máxima permitida das zonas de segurança, o que totaliza um raio de 
2570 metros (aproximadamente 1,4 milhas marítimas). 

No caso das plataformas tipo FPSO e FSO, arredondando o cálculo para mais, a dis-
tância solicitada pelo Brasil à IMO foi a de ampliação das zonas de segurança para uma 
área circular de 2 milhas marítimas de raio, centrada na instalação a ser protegida. Des-
ta forma, o Brasil pretendia “reduzir a probabilidade de ocorrência de uma colisão en-
tre um navio e uma das instalações petrolíferas” (IMO, 2007a, p. 8) localizadas na Ba-
cia de Campos. 

Para a operação de descarga de uma instalação fixa, a proposta apresentada pelo 
Brasil à IMO foi, em termos de milhas marítimas, a de ampliação da distância máxima 
das zonas de segurança de 500 metros para uma milha marítima, levando-se em consi-
deração apenas o círculo de giro formado pelo navio aliviador (IMO, 2007a, p. 8).

395.   A distância máxima do aliviador ao FPSO é limitada por um cabo de segurança chamado de 
hawser, de modo a indicar o afastamento máximo entre ambos e permitir que sejam tomadas pro-
vidências no sentido de se evitar uma tensão excessiva nos mangotes de transferência de óleo e seu 
possível rompimento durante a operação de descarga da plataforma  (Cf. ABREU, 2014, p. 30).

396.   Segundo Paim (2011, p. 98), a profundidade média dos oceanos é de 3733 metros, com o pon-
to de maior profundidade chegando a medir 11022 metros.
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Com base no estudo da DNV, a proposta do Brasil na IMO afirma que “as rotas esta-
belecidas entre os portos situados na região sul e sudeste [...] e a Europa e a costa orien-
tal dos EUA confluem na ilha de Cabo Frio, que serve como ponto de referência para a 
correção de rumo por ser um ponto de destaque na costa” (IMO, 2007a, p. 9). Ainda se-
gundo a proposta, a Bacia de Campos encontra-se próxima à ilha de Cabo Frio mas não 
chega a interferir no tráfego mercante, uma vez que “algumas rotas de navegação cru-
zam a zona exterior da bacia petrolífera [...] mas não se aproximam da zona de maior 
concentração de plataformas” (IMO, 2007a, p. 9, tradução nossa)397. 

Pode-se afirmar que o estudo da DNV demonstra que não há um intenso fluxo de 
navios no interior das áreas de maior concentração de plataformas e isso vem a cor-
roborar a ideia de que a solicitação do Brasil não está pautada em uma tentativa de 
prejudicar o tráfego marítimo, mas sim de tentar protegê-lo. Além do mais, o estudo 
demonstra que as rotas marítimas reconhecidas essenciais para a navegação interna-
cional não seriam afetadas pelo estabelecimento de zonas de segurança na Bacia de 
Campos, tal como determina o art. 60, parágrafo 7º, da CNUDM, segundo o qual, “não 
podem ser estabelecidas ilhas artificiais, instalações e estruturas nem zonas de segu-
rança em sua volta, quando interfiram na utilização das rotas marítimas reconhecidas 
essenciais para a navegação internacional” (BRASIL, 1995, art. 60, 7º).

Inicialmente, a delegação brasileira recebeu o apoio da maioria das delegações 
participantes do Subcomitê de Segurança da Navegação da IMO, inclusive a dos 
EUA e da Grã Bretanha, duas potências marítimas que apenas fizeram, respectiva-
mente, a solicitação de uma uniformização dos critérios da IMO para avaliar este 
tipo de pleito e que se incluísse uma cláusula na qual seria previsto um período de 
validade de três anos para as medidas solicitadas, voltando estas a serem examina-
das pela IMO após findo esse prazo. A delegação dos EUA também observou que 
não estava certa de que as plataformas do tipo FPSO deveriam ser contempladas 
com zonas de segurança (IMO, 2007c, p. 11-12), demonstrando assim o seu posi-
cionamento no sentido de atribuir um caráter excepcional a essa medida restritiva. 
Assim, diante da resistência apresentada pela comitiva norte-americana, o Subco-
mitê de Segurança da Navegação decidiu que a ampliação das zonas de segurança 
não poderia ser definida naquele momento, sem que houvesse um documento que 
orientasse os critérios de avaliação desta questão, tal como havia sido pleiteado pela 
delegação dos EUA (IMO, 2007c, p. 18-19). 

Como desdobramento, a delegação brasileira e a delegação dos EUA apresenta-
ram à IMO uma proposta conjunta, na qual solicitaram a inclusão na pauta de traba-
lho do Subcomitê de Segurança da Navegação de um novo ponto de discussão em que 
submeteriam à aprovação as sugestões de “diretrizes para o exame das solicitações de 
estabelecimento de zonas de segurança que se estendam a uma distância maior de 500 

397.   [...] algunas rutas de navegación cruzan la zona exterior de la cuenca petrolífera [...], pero no 
se aproximan a la zona de mayor concentración de plataformas [...].
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metros ao redor das ilhas artificiais, instalações ou estruturas na ZEE” (IMO, 2008, tra-
dução nossa)398.

A proposta apresentada pelo Brasil e pelos EUA tinha como objetivo apresentar di-
retrizes que servissem como critérios norteadores no exame da solicitação do Brasil e 
de outras solicitações futuras relacionadas à ampliação das zonas de segurança. Desse 
modo, as diretrizes deveriam abordar critérios que garantissem a segurança da navega-
ção, a segurança das infraestruturas críticas e que resguardassem uma relação razoável 
da zona de segurança com a natureza e a finalidade das instalações, estruturas ou ilhas 
artificiais que deveriam proteger. Da mesma forma, deveria atentar para a proteção do 
ambiente marinho e ter em devida conta os direitos e deveres de outros Estados na ZEE, 
tal como previsto no art. 58 da CNUDM (IMO, 2008, p.2).

A adoção dos critérios propostos propiciaria à IMO condições para prover uma 
resposta satisfatória à demanda de segurança dos seus membros e traria para a Organi-
zação um fortalecimento ainda maior da sua posição como “organização internacional 
competente” em questões relacionadas à segurança da navegação e à utilização das zo-
nas de segurança, tal como previsto no art. 60, parágrafo 5º da CNUDM (IMO, 2008, 
p. 2-3). Além disso, facilitaria a tarefa da Organização de deliberar a respeito das futu-
ras solicitações a serem apresentadas por seus Estados membros, visto que estes já te-
riam os parâmetros requeridos para a aprovação dos seus pleitos e só os apresentariam 
após alcançarem essas condições (IMO, 2008, p. 3-4). Outras vantagens propiciadas, e 
talvez as mais importantes, são o incremento da segurança nas áreas vizinhas às infraes-
truturas críticas, a proteção ao ambiente marinho e a garantia do atendimento às espe-
cificidades relacionadas à natureza e à funcionalidade das instalações que se deseja pro-
teger (IMO, 2008, p. 4).

Com relação à definição de ilhas artificiais, instalações e estruturas, a proposta es-
tabelecia que a estas se equiparam as unidades FPSO e as plataformas móveis de perfu-
ração, fixas ao fundo ou mantidas em posição por sistemas de posicionamento dinâmi-
co, ou outros meios, quando estiverem sendo empregadas em atividades de perfuração, 
exploração ou explotação (IMO, 2008, Anexo, p. 1). Essa equiparação das plataformas 
FPSO com as plataformas fixas tinha como objetivo pôr um fim às discussões quanto 
à aplicabilidade das zonas de segurança ao redor de plataformas móveis, tais como as 
FPSO e as FSO.

A sugestão de diretrizes apresentada requeria uma descrição geográfica da área em 
que se encontram as infraestruturas críticas, com a determinação exata das coordena-
das geográficas e a quantidade de instalações que as compõem, bem como as dimensões 
das ilhas artificiais, estruturas e instalações e sua configuração. Também exigia um re-
lato por parte do Estado costeiro das condições meteorológicas preponderantes na re-
gião, das rotas de navegação e dos perigos a ela e ao ambiente marinho que por acaso 

398.   Directrices para el examen de las solicitudes de establecimiento de zonas de seguridad que se 
extiendan a una distancia mayor de 500 metros alrededor de las islas artificiales, instalaciones o es-
tructuras en la zona económica exclusiva.
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existam na área analisada, bem como das medidas de organização e controle do tráfego 
marítimo existentes ou a serem implantadas de modo complementar às zonas de segu-
rança (IMO, 2008, Anexo, p. 2). 

Além de todo esse estudo minucioso, a proposta ainda previa que o Estado solici-
tante apresentasse um histórico de acidentes, uma estimativa da probabilidade de ocor-
rência de um acidente na área a ser analisada, a intensidade do tráfego marítimo nessa 
área e o impacto que as zonas de segurança causariam nas probabilidades de acidente 
caso fossem estendidas para além dos 500 metros (IMO, 2008, Anexo, p. 2). 

Com relação aos aspectos ambientais, a parte final da proposta exigia a  realiza-
ção de um estudo de impacto ambiental para apontar a dimensão do dano no caso 
de uma estrutura ser atingida em um sinistro marítimo e quais riscos seriam mi-
tigados no caso de se estenderem as zonas de segurança para além dos 500 metros 
(IMO, 2008, Anexo, p. 2). 

Todos os critérios de avaliação propostos já constavam dos estudos elaborados pela 
DNV e pelo CENPES/PETROBRAS (IMO, 2007b, Anexos 1 e 2) e já haviam sido apre-
sentados pelo Brasil anteriormente, por ocasião da proposta de ampliação das zonas de 
segurança encaminhada à apreciação do Subcomitê de Segurança da Navegação, duran-
te o seu 53º período de sessões.

Caso as sugestões apresentadas pelo Brasil e pelos EUA fossem aprovadas no Subco-
mitê de Segurança da Navegação, o grupo de trabalho sugeriu que essas diretivas fossem 
incorporadas pelo Comitê de Segurança Marítima ao texto da Resolução A.572(14), que 
trata das “Normas Gerais no Estabelecimento de Rotas para Navios” (IMO, 1985, tradu-
ção nossa)399. Em caso de rejeição, o grupo de trabalho sugeria que se adotasse uma cir-
cular que servisse de complemento à citada resolução, tratando das “zonas de segurança 
e a segurança da navegação ao redor de estruturas e instalações offshore” (IMO, 2010a, 
p.16), uma vez que a Resolução A.572(14) não aborda o assunto como sendo uma das 
medidas gerais de organização do tráfego marítimo.   

Apesar do apoio inicial e da participação na elaboração da proposta, os EUA mu-
daram sua posição e mesmo havendo participado da elaboração da proposta de dire-
trizes para o exame da ampliação das zonas de segurança, alegaram que tais diretrizes 
não eram necessárias, assim como qualquer ampliação na distância de 500 metros, hoje 
em vigor. Afirmaram ainda que o debate deveria ser não em torno da ampliação das zo-
nas de segurança mas sobre a necessidade de regulamentação dessas zonas por parte da 
IMO que, uma vez utilizadas com as medidas gerais de organização do tráfego maríti-
mo já existentes, são capazes de prover a segurança necessária à navegação e às infraes-
truturas críticas no mar (IMO, 2010a, p.16). 

A inversão na posição da delegação norte-americana ocorreu em virtude de uma 
discordância por parte do Departamento de Defesa dos EUA, na qual este fez prevale-
cer sua posição contrária à ampliação das zonas de segurança, afirmando “que a Guarda 

399.   General provisions on ships´ routeing.
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Costeira havia ido longe demais nesse assunto e arriscou tropeçar no endosso de no-
vas regras que diminuíam a liberdade de navegação” (KRASKA; PEDROZO, 2013, p. 
81, tradução nossa)400.

A maioria das delegações se alinhou com o posicionamento dos EUA, apoiando-
-os na oposição ao pleito do Brasil e concordando com o fato de que as zonas de segu-
rança não são medidas de organização do tráfego marítimo, sendo assim, não havia ra-
zão para incorporar as sugestões apresentadas ao texto da Resolução A.572(14) (IMO, 
2010a, p.16-17).

Dessa forma, o Subcomitê de Segurança da Navegação da IMO mudou o foco da 
discussão, que era o da necessidade de ampliação das zonas de segurança, passando o 
debate a versar sobre a necessidade de regulamentação dessas zonas, mantidas as dis-
tâncias que hoje são praticadas. Com isso, a proposta do Brasil foi rejeitada e foi emitido 
um “Guia para Zonas de Segurança e Segurança da Navegação ao redor de Instalações 
e Estruturas Petrolíferas no Mar” (IMO, 2010b, tradução nossa).

O Guia para zonas de segurança elaborado pelo grupo de trabalho requer aos Es-
tados membros que utilizam plataformas do tipo FPSO que tomem as providências ne-
cessárias para que suas cartas náuticas reflitam de forma clara a posição atual em que se 
encontram e a projeção desta em razão da ação do vento e das correntes marinhas. O 
posicionamento e a projeção das estruturas a elas associadas, tais como, navios de apoio, 
navios aliviadores e rebocadores em operação também devem ser registrados nas cartas 
náuticas. Para tal, devem utilizar-se dos símbolos e legendas recomendadas pela Orga-
nização Hidrográfica Internacional, inclusive no que diz respeito à representação carto-
gráfica das zonas de segurança ao redor das infraestruturas críticas (IMO, 2010b, ane-
xo, p. 1). 

O Guia também conclama os Estados membros a considerar e propor à IMO as me-
didas gerais de organização do tráfego marítimo que julguem necessárias para comple-
mentar a segurança da navegação e a proteção das infraestruturas críticas providas pelas 
zonas de segurança legalmente estabelecidas, principalmente daquelas que são consi-
deradas partes dos sistemas integrados de produção, tais como as plataformas do tipo 
FPSO e FSO (IMO, 2010b, anexo, p. 2). 

Por último, o Guia recomenda aos Estados de bandeira que tomem todas as medi-
das necessárias para que os navios que navegam sob seus pavilhões respeitem as condi-
ções de entrada e/ou navegação no interior das zonas de segurança estabelecidas pelos 
Estados costeiros e que, no caso de não poderem evitar a infração a qualquer das zonas 
de segurança existentes, seja feito contato tempestivo por rádio entre a autoridade cos-
teira, as estruturas na área, os serviços de tráfego marítimo, caso haja, e outros navios 
que estejam transitando na mesma região (IMO, 2010b, anexo, p. 2).

A zona de segurança é a única medida de restrição ao tráfego marítimo de caráter 
mandatório. O fato de ter sua previsão normativa em um tratado internacional, que é a 

400.   […] had come to believe that the Coast Guard had gone too far on the issue and risked stum-
bling into endorsement of new rules that deplete navigational freedom.
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CNUDM, provê a essa medida restritiva um caráter vinculante que as demais medidas 
de restrição e controle do tráfego marítimo não possuem. Porém, o fato de as zonas de 
segurança estarem limitadas a uma distância máxima de 500 metros as torna ineficazes 
tanto para a ameaça representada pelo tráfego marítimo quanto para as ameaças inten-
cionais, entre elas, o terrorismo marítimo (HAREL, 2013, p. 183).

Apesar de a CNUDM permitir a ampliação das zonas de segurança com a anuên-
cia da IMO, até hoje nenhum país conseguiu obter esta autorização. Mesmo com vários 
Estados concordando e o Brasil apresentando estudos que apontam para a insuficiência 
dos 500 metros de distância das zonas de segurança para a proteção de infraestruturas 
críticas e para a garantia de uma navegação segura, até hoje nenhuma anuência da IMO 
foi concedida, tampouco qualquer acerto de procedimentos para a requisição desta am-
pliação junto à “organização internacional competente”. 

A autoridade de “organização internacional competente” dada à IMO para decidir 
sobre a expansão das zonas de segurança não resolve o problema, uma vez que parece 
pouco provável que a Organização vá concordar com a ampliação das zonas de segu-
rança em um futuro próximo (HAREL, 2013, p. 152). Tal postura deve-se ao predomí-
nio nos órgãos deliberativos da IMO da ideia de liberdade dos mares como um fim em 
si mesma. Esse ideário, patrocinado principalmente pelas potências marítimas, obstrui a 
extensão das zonas de segurança ao redor de infraestruturas críticas, pautando-se única 
e exclusivamente na alegação de que tal expansão seria um atentado à liberdade de na-
vegação na ZEE. Na prática, isso impõe ao Estado costeiro o ônus de não poder prover 
uma proteção adequada e que atenda à natureza e à finalidade das instalações e estrutu-
ras que compõem as infraestruturas críticas na ZEE. 

A resposta da IMO ao pleito do Brasil parece haver ignorado tanto os dispositivos 
da CNUDM relativos à natureza e finalidade das instalações quanto ao que se refere à 
possibilidade de ampliação das zonas de segurança. Assim, a decisão do organismo in-
ternacional competente parece tornar bem atual a afirmação, segundo a qual

 
parece duramente surpreendente [...] que a resposta da autoridade competente fre-
quentemente englobe os extremos, seja a violenta e incompreensível quebra com a 
experiência passada ou a extrapolação de fórmulas inerentes ao futuro, sem levar em 
consideração as mudanças no conhecimento científico e tecnológico e outras signi-
ficativas variáveis ou os interesses racionais de longo prazo dos Estados demandan-

tes, sejam costeiros ou não (MCDOUGAL; BURKE, 1965, p. 8-9, tradução nossa).401  

401.   It hardly seems surprising […] that authoritative response frequently embodies the extremes 
of either violent, uncomprehending break with past experience or of simple extrapolation of inheri-
ted formulas into the future, without taking into account either changes in scientific knowledge and 
technology and other significant variables or the rational long-term interests of contemporary clai-
mants, coastal and general.
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6 . 2  A s  M e d i d a s  d e  O rga n i z a ç ã o  d o  T rá fego  M a r ít i m o 

A Resolução da IMO A.572(14), de 20 de novembro de 1985, a Regra V/10 da Con-
venção SOLAS e o RIPEAM normatizam, no plano internacional, o trânsito de navios 
em áreas de tráfego intenso ou com obstáculos à navegação. Conhecidas como medidas 
gerais de organização do tráfego marítimo, essas normas devem ser observadas em pro-
veito da segurança da navegação, reduzindo o risco de colisão no mar e, consequente-
mente, contribuindo para a redução do risco de perda de vidas humanas e de poluição 
do meio marinho (IMO, 1985, p. 84). 

Como medida geral de organização do tráfego marítimo entende-se
 

[...] qualquer sistema composto por uma ou mais rotas ou por medidas de auxílio à 
navegação voltadas à redução do risco de vítimas. Inclui esquemas de separação do 
tráfego, rotas de dois sentidos, derrotas recomendadas, áreas a serem evitadas, zonas 
de tráfego costeiro, círculos de junção, áreas de precaução e rotas de águas profundas 
(IMO, 1985, anexo, p. 86, tradução nossa).402

A concentração de infraestruturas críticas na ZEE exige a adoção de medidas que 
visem organizar o tráfego marítimo ou que busquem restringi-lo para todas ou para de-
terminado tipo de embarcações nas áreas onde há a explotação de recursos naturais por 
meio de estruturas e instalações offshore. Assim, busca-se evitar as colisões no mar e suas 
possíveis consequências nocivas à economia dos Estados, à vida humana e ao meio am-
biente marinho (IMO, 1985, anexo, p. 85), bem como facilitar o controle sobre o trânsi-
to de embarcações nas áreas de produção de petróleo e gás.

As medidas de organização do tráfego marítimo, ao contrário das zonas de seguran-
ça, não têm previsão normativa na CNUDM, uma vez que têm toda sua regulamentação 
por meio das resoluções da IMO. Outra distinção entre as duas medidas é que enquanto 
as zonas de segurança restringem o tráfego marítimo, as medidas de organização apenas 
direcionam ou recomendam a não utilização de determinada área marítima.

6 . 2 . 1  E s q u e m a s  d e  S e p a ra ç ã o  d o  T rá fego  M a r ít i m o 

Quanto aos esquemas de separação do tráfego marítimo, pode-se afirmar que con-
sistem em um tipo de medida de organização do tráfego marítimo em que é realizada 
a separação das embarcações que trafegam em rumos opostos por meio do estabeleci-
mento de rotas de sentido único. Essas rotas, por sua vez, são separadas por zonas ou li-
nhas de separação (IMO, 1985, anexo, p. 86). 

402.   Any system of one or more routes or routeing measures aimed at reducing the risk of casual-
ties; it includes traffic separation schemes, two-way routes, recommended tracks, areas to be avoi-
ded, inshore traffic zones, roundabouts, precautionary areas and deep water routes.
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Segundo a IMO (1985, anexo, p. 90), é preferível que o tráfego marítimo seja sepa-
rado por áreas em vez de de linhas de separação, porém, em locais estreitos onde não é 
possível estabelecer essas áreas, a separação do tráfego que se dá em rumos opostos pode 
ser realizada por meio de linhas devidamente assinaladas nas cartas náuticas. 

Nessa medida, as rotas de sentido único devem ser designadas de modo a permiti-
rem uma utilização otimizada das profundidades e das áreas de navegação segura. Além 
de separar os diferentes fluxos do tráfego marítimo, as zonas ou linhas de separação tam-
bém podem ser utilizadas para afastar uma rota de sentido único de áreas marítimas adja-
centes, tal como as áreas de explotação de hidrocarbonetos, desde que a densidade do trá-
fego e as medidas de auxílio à navegação o permitam (IMO, 1985, anexo, p. 97). Assim, a 
utilização de esquemas de separação do tráfego marítimo auxilia na proteção das infraes-
truturas críticas, uma vez que mantém o tráfego afastado das instalações que as compõem. 

O Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar (RIPEAM), de 
1972, na sua regra 10, alínea b, estabelece que as embarcações que porventura utilizem os 
esquemas de separação de tráfego devem transitar na direção do fluxo indicado e “man-
ter-se tão longe quanto possível de uma linha ou zona de separação de tráfego”. Na mes-
ma regra, o RIPEAM ainda estabelece que, normalmente, as embarcações devem entrar 
ou sair desses esquemas utilizando-se dos “terminais” (início ou fim) das rotas de nave-
gação previstas. Assim, é possível manter o tráfego marítimo afastado das estruturas e 
distinguir rapidamente navios que se afastam das rotas determinadas, adotando rumos 
que podem representar uma ameaça às infraestruturas críticas. 

Com a finalidade de preservar a liberdade de navegação na ZEE, a CNUDM esta-
belece no art. 60, parágrafo 7º, que “não podem ser estabelecidas ilhas artificiais, insta-
lações e estruturas [...] quando interfiram na utilização de rotas marítimas reconhecidas 
essenciais para a navegação internacional”. Com esse mesmo intuito, a IMO também re-
comenda que os Estados membros se abstenham, tanto quanto for possível, de instala-
rem estruturas e instalações no interior ou nas extremidades dos esquemas de separa-
ção do tráfego marítimo adotados.  

Caso haja a necessidade de se posicionar temporariamente instalações no inte-
rior ou nas proximidades de um esquema de separação de tráfego marítimo, este de-
verá ser reajustado, de modo a manter a segurança do tráfego e das instalações exis-
tentes (IMO, 1985, anexo, p. 89). Porém, a IMO requer que as alterações temporárias 
nos esquemas de separação do tráfego marítimo sejam encaminhadas ao seu Comitê 
de Segurança Marítima, pelo menos quatro meses antes do posicionamento da estru-
tura ou da instalação de explotação que se pretende operar. Assim, a IMO pretende 
ter o tempo necessário para dar ampla divulgação aos navegantes. No caso de haver a 
necessidade de manter as estruturas ou instalações no interior ou nas proximidades 
do esquema de separação do tráfego marítimo por mais de um ano, o Estado costeiro 
responsável deverá avaliar se a medida deve passar a ter um caráter permanente e, as-
sim entendendo, adotar as providências necessárias junto à IMO para sua adoção de 
modo definitivo (IMO, 1985, anexo, p. 100).
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Em que pese a utilidade dos esquemas de separação do tráfego para a proteção de 
instalações e estruturas petrolíferas, Kashubsky e Morrison (2014, p. 5) afirmam que a 
IMO dificilmente aprovará a utilização desse tipo de medida restritiva se sua adoção não 
estiver estreitamente relacionada à necessidade de se organizar o tráfego de embarcações 
em uma determinada área marítima ou se apresentar algum obstáculo ao comércio ma-
rítimo internacional. Portanto, é muito pouco provável a obtenção de autorização junto 
à IMO para a implantação desse tipo de medida com fins exclusivos de proteção de es-
truturas e instalações na ZEE. 

6 . 2 . 2  Ro t a s  d e  D o i s  S e nt i d o s

 As rotas de dois sentidos são caracterizadas pela implantação de uma rota de de-
terminada largura, em cujo interior e ao longo da qual é permitido o tráfego em ambos 
os sentidos, tendo como finalidade prover a passagem segura de embarcações através de 
áreas onde a navegação é difícil ou perigosa (IMO, 1985, anexo, p. 86).

6 . 2 . 3  D e r ro t a s  Re c o m e n d a d a s

Com relação às derrotas403 recomendadas, estas são mais restritas que as rotas de 
dois sentidos, uma vez que se caracterizam pela adoção de um rumo preestabelecido, 
no qual as embarcações são orientadas a navegar, de modo a garantir um trânsito livre 
do perigo de colisão com algum obstáculo (IMO, 1985, anexo, p. 87).

Esse tipo de medida fornece a possibilidade de se direcionar o tráfego marítimo para 
áreas distantes das posições de instalações e estruturas petrolíferas, reduzindo o risco de 
colisão entre as embarcações não empenhadas na produção petrolífera e as instalações 
e estruturas em operação. Similarmente às demais medidas de restrição do tráfego ma-
rítimo, as derrotas recomendadas são improváveis de serem autorizadas pela IMO sem 
que haja uma forte motivação relacionada à segurança da navegação e à preservação do 
meio ambiente (KASHUBSKY; MORRISON, 2014, p. 5). 

6 . 2 .4  Á re a s  a  S e re m  E v it a d a s

Outra medida de organização do tráfego marítimo que pode ser utilizada na prote-
ção de infraestruturas críticas é a implantação de áreas a serem evitadas. Essas áreas têm 
como finalidade delimitar regiões marítimas dentro das quais a navegação é particular-
mente perigosa ou excepcionalmente importante, em virtude das características da área, 

403.   “Derrota” é um termo náutico que indica o conjunto de rumos a serem adotados por uma em-
barcação durante a navegação em determinado percurso. Segundo o Glossário das Forças Armadas 
(MD35-G-01), é o mesmo que rota (BRASIL, 2015a, p. 87/244).
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evitar perdas humanas e de material. Essas áreas podem ser previstas com o intuito de 
evitar o trânsito de todas ou de certas classes de embarcações (IMO, 1985, anexo, p. 87).

Em 2007, concomitantemente à solicitação de ampliação das zonas de segurança e vi-
sando complementá-las, o Brasil requereu a criação de uma área a ser evitada em parte da 
região marítima delimitada pela Bacia de Campos. Tal medida foi pleiteada pelo Estado 
brasileiro com o fim de proteger a vida humana no mar, prover segurança à navegação e a 
proteção do meio ambiente marinho, tendo em vista a provável magnitude do dano am-
biental que um acidente envolvendo as instalações e os navios empregados na explotação 
petrolífera podem causar. Conforme o relatado na proposta apresentada à IMO,

[...] consciente da necessidade de velar pela vida humana, a segurança da navegação e 
a proteção do meio marinho, o Governo do Brasil propõe o estabelecimento de uma 
zona com restrições à navegação – área a ser evitada – para todos os navios nas águas 
em frente à costa sudeste do país (IMO, 2007a, p. 2, tradução nossa)404.

A Bacia de Campos dista em 30 milhas marítimas do Cabo de São Tomé, sendo 
transversal a este e estendendo-se paralelamente ao longo do litoral brasileiro, engloban-
do assim uma grande concentração de estruturas, navios de apoio e aliviadores e instala-
ções, todos relacionados com a explotação de hidrocarbonetos (IMO, 2007a, p. 3). Tendo 
como base a delimitação da Bacia de Campos e as principais rotas marítimas que cruzam 
a região, o Brasil, por meio do estudo realizado pela DNV, delimitou uma área a ser evi-
tada, de modo que causasse o mínimo de transtornos à navegação e que reduzisse a pro-
babilidade de haver uma colisão entre algum navio e a infraestrutura crítica lá existente. 

O relatório preparado pela DNV apresenta como sugestão de área a ser evitada um 
polígono (FIG. 12, representa a seguir) traçado com base em dois critérios principais: 
o primeiro deles diz respeito à exclusão das zonas da Bacia de Campos nas quais não 
se constatou a ocorrência com frequência de colisões com vítimas ou interrupção da 
produção, de modo a reduzir a área a ser evitada a um mínimo necessário. Dessa for-
ma, reduziu-se também o impacto do estabelecimento da medida nas principais rotas 
de navegação utilizadas naquela região e identificadas por meio do sistema de acompa-
nhamento do tráfego marítimo brasileiro. Como segundo critério adotado, procurou-
-se englobar na área a ser evitada as regiões da Bacia de Campos onde o estudo apon-
tou uma maior probabilidade de colisão de navios com as instalações da infraestrutura 
crítica (IMO, 2007a, p. 3-4). 

404.   Conciente de la necesidad de velar por la vida humana, la seguridad de la navegación y la pro-
tección del medio marino, el Gobierno de Brasil propone el establecimiento de una zona con res-
tricciones a la navegación – zona a evitar – para todos los buques en aguas frente a la costa sudes-
te del país.
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FIGURA12 – Bacia de Campos e área a ser evitada proposta pelo Brasil
Fonte: IMO, 2007b, Anexo 1, p. 4-24.

Com relação ao segundo critério adotado na delimitação da área a ser evitada, prio-
rizou-se a segurança das instalações lá existentes em detrimento da navegação. Segun-
do Esmaeili (2011, p. 239), tal limitação da navegação não conflita com o costume e 
nem com as normas internacionais, uma vez que o direito à liberdade de navegação na 
ZEE deve prevalecer sobre o direito do Estado costeiro de explotar os recursos naturais 
quando o aproveitamento desses recursos redundar em obstrução de rotas marítimas 
reconhecidas essenciais para a navegação internacional. Nesse caso, o direito do Estado 
costeiro conflita com os direitos da comunidade internacional, por isso, a liberdade de 
navegação deve prevalecer. No caso da Bacia de Campos, a área proposta a ser evitada 
não prejudica nenhuma rota marítima reconhecida essencial para a navegação interna-
cional, devendo prevalecer, dessa forma, o direito do Estado brasileiro de instalar e ope-
rar com segurança suas estruturas de explotação de recursos naturais.

Apesar de haver negado ao Brasil a ampliação das zonas de segurança, o Subcomi-
tê de Segurança da Navegação entendeu ser pertinente o pleito brasileiro de criação de 
uma área a ser evitada. Segundo o Subcomitê, tal medida se justifica pela necessidade de 
reduzir o risco de colisões e os consequentes danos ao meio ambiente marinho que po-
dem acarretar. Com isso, a IMO entendeu que a existência de uma grande concentração 

INSTALAÇÕES
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de estruturas e instalações voltadas à produção de hidrocarbonetos no litoral sudeste 
brasileiro, principalmente de plataformas do tipo FPSO, aponta para a necessidade de 
se evitar o trânsito de embarcações nas áreas delimitadas, com exceção daquelas neces-
sárias à operação das plataformas (IMO, 2007b, Anexo 2, p. 2).

Seguindo esse entendimento da IMO e vislumbrando a necessidade de prover se-
gurança ao crescente número de instalações e estruturas localizadas no litoral sudeste 
do Brasil, principalmente das instalações do tipo FPSO, restou ao Estado brasileiro op-
tar por não mais pleitear a ampliação das zonas de segurança. Assim, o Brasil passou a 
solicitar ao Subcomitê de Segurança da Navegação o reconhecimento de áreas a serem 
evitadas nos campos de produção de petróleo onde o padrão do tráfego marítimo e a 
quantidade e o tipo de instalações petrolíferas acarretam uma alta probabilidade de aci-
dentes, podendo causar prejuízos materiais elevados, perdas de vidas humanas e danos 
ao ambiente marinho que são de difícil controle e reparação.

Foi em decorrência desses fatores que o Brasil, em 27 de abril de 2012, tornou a 
propor ao Subcomitê de Segurança da Navegação o estabelecimento de áreas a serem 
evitadas no litoral sudeste brasileiro, dessa vez, em uma área de produção de petróleo 
e gás conhecida como Campo de Golfinho e a outra, em uma área marítima de mes-
ma finalidade, batizada de Campo de Jubarte. Essas áreas estão localizadas no interior 
das bacias petrolíferas do Espírito Santo e de Campos, respectivamente, e compõem 
a parte do litoral brasileiro onde estão concentradas as maiores reservas de petróleo 
do país (IMO, 2012a, p. 1-2). 

As Bacias do Espírito Santo e Campos compreendem a porção marítima que se esten-
de desde a costa nordeste do Estado do Espírito Santo até a costa nordeste do Estado do Rio 
de Janeiro e possuem um “considerável tráfego marítimo alheio às atividades de produção 
offshore nas áreas em que os FPSO estão operando” (IMO, 2012a, p. 2, tradução nossa)405. 

O tráfego marítimo intenso combinado com o trânsito de embarcações de apoio às 
plataformas, de navios aliviadores e com uma grande concentração de ilhas artificiais, 
principalmente de plataformas tipo FPSO em frequente operação de descarga, vem per-
turbando as atividades de produção de hidrocarbonetos e resulta no aumentou da pro-
babilidade de ocorrência de colisões no mar (IMO, 2012a, p. 2). 

O frequente engate e desengate de dutos nas unidades de produção, usando embar-
cações especiais e operações de mergulho; o contínuo tráfego de embarcações de apoio 
às plataformas, com mais de vinte navios operando entre elas; e as operações de des-
carga das estruturas tipo FPSO, com aproximadamente 240 descargas anuais por meio 
de navios aliviadores; fazem com que os Campos de Golfinho e Jubarte requeiram uma 
atenção especial por parte do Estado brasileiro. Dessa forma, mantendo uma distância 
mínima de 3 milhas náuticas entre as estruturas e as rotas marítimas, a proposta brasi-
leira pretende contribuir para a redução do risco nessa área, provendo a segurança das 

405.   [...] considerable maritime traffic not engaged in offshore activities in those areas where FPSO 
are operating.
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operações de produção de petróleo e gás sem impactar negativamente na liberdade de 
navegação (IMO, 2012a, p. 4).  

Segundo a proposta apresentada à IMO, não há a intenção do Governo Brasileiro de 
obstruir o livre trânsito nas rotas marítimas que chegam ou saem do litoral sudeste do 
país. As únicas razões para o estabelecimento dessa medida de organização do tráfego 
marítimo são manter os padrões da navegação existentes, reduzir o risco para a infraes-
trutura crítica e seus operadores, bem como evitar os danos ao ambiente marinho que 
as possíveis ameaças podem acarretar. Assim, foram sugeridas à IMO duas áreas a se-
rem evitadas por todos os tipos de embarcações não empenhadas nas atividades de pro-
dução petrolífera (FIG. 13). A primeira delas está localizada na Bacia do Espírito Santo, 
a cerca de 25 milhas marítimas da costa e delimitada por uma circunferência de 7 mi-
lhas marítimas de raio, centrada no ponto de coordenadas: 20º 00’10” de latitude Sul e 
039º 34’ 45” de longitude Oeste. A segunda área proposta a ser evitada se localiza na Ba-
cia de Campos e também apresenta o formato de um círculo, só que, desta vez, localiza-
do a 43 milhas marítimas da costa e com um raio de 7,5 milhas marítimas, tendo como 

longitude Oeste (IMO, 2012a, p. 2).

FIGURA 13 – Áreas a serem evitadas na costa do Espírito Santo
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Após analisar a proposta brasileira, o Subcomitê de Segurança da Navegação con-
cordou com a necessidade apresentada e sugeriu ao Comitê de Segurança Marítima a 
adoção das duas áreas a serem evitadas (IMO, 2012b, p. 11). Assim, o CSM, em sua no-
nagésima primeira sessão deliberou favoravelmente ao pleito brasileiro, divulgando a 

-

anexo à SN.1/Circular no 317, de 4 de dezembro de 2012 (IMO, 2012c).
Apesar de alertar os navegantes quanto ao risco de transitar no interior dessas áre-

as, essas medidas são de caráter recomendatório e, ao contrário das zonas de seguran-
ça previstas na CNUDM, não obrigam os comandantes e proprietários de navios a se 
manterem fora das áreas delimitadas e nem garantem ao Estado costeiro a jurisdição 
necessária para adotar medidas de imposição das restrições. Até hoje, a única área a ser 
evitada aprovada pela IMO com natureza mandatória encontra-se na costa da Nova Ze-
lândia e engloba o arquipélago de Poor Knights. Porém, apesar de aprovada, a resolução 
gerou tantos protestos por parte de diversos membros da Organização que esta se com-
prometeu a aumentar o rigor dos critérios de adoção de medidas dessa natureza, restrin-
gindo-as à menor área necessária e vinculando-as a necessidades estritamente voltadas 
à segurança da navegação e à preservação do meio ambiente (KASHUBSKY; MORRI-
SON, 2014, p. 6).

No caso da área a ser evitada de 5 MN de raio proposta pelo relatório de investigação 
do Escritório de Segurança do Transporte australiano, a forma como ela é apresentada 
permitindo a entrada de navios somente mediante autorização dos operadores das insta-
lações, demonstra ser uma medida de natureza mandatória, com os efeitos práticos de 
uma zona de exclusão, o que afronta a liberdade de navegação e não encontra respaldo 
na Ordem Pública dos Oceanos, isto é, nas práticas e normas internacionalmente acei-
tas (KASHUBSKY; MORRISON, 2014, p. 6).

6 . 2 . 5  Z o n a s  d e  T rá fego  C o st e i ro

As zonas de tráfego costeiro são medidas de organização do tráfego marítimo e são 
constituídas pela designação de uma área marítima entre o limite interno (voltado para 
o litoral) de uma medida de separação do tráfego e a linha de costa. Esta medida deve 
ser utilizada em conformidade com a regra 10, alínea d, do Regulamento Internacional 
para Evitar Abalroamentos no Mar (RIPEAM), de 1972 (IMO,1985, p. 86). De acordo 
com esse regulamento:

(I) Uma embarcação não deverá usar uma zona de tráfego costeiro quando 
ela puder usar com segurança a via de tráfego apropriada dentro do esquema de 
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separação de tráfego adjacente. Não obstante, embarcações de menos de 20 me-
tros de comprimento, embarcações a vela e barcos engajados na pesca poderão 
usar a zona de tráfego costeiro.
(II) Apesar do estabelecido acima, uma embarcação poderá usar uma zona 
de tráfego costeiro quando partindo ou demandando um porto, uma instala-
ção ou estrutura em mar aberto, posto de praticagem, ou qualquer outro lugar 
situado na zona de tráfego costeiro, ou ainda, para evitar perigo iminente (RI-
PEAM, 1972, p. 013).

6 . 2 .6  C í rc u l o s  d e  Ju n ç ã o

Os círculos de junção são medidas compreendidas por um ponto ou uma área cir-
cular em torno da qual se estabelece uma rota marítima, também de formato circular, 
onde o fluxo do tráfego deve seguir obrigatoriamente o sentido anti-horário em torno 
desse ponto ou dessa área delimitada (IMO,1985, p. 86). Essa medida pode ser muito 
útil quando se pretende estabelecer a ligação entre esquemas de separação de tráfego di-
ferentes e com seus terminais próximos, sem que haja espaço suficiente para se estabe-
lecer uma área de precaução.

6 . 2 .7  Á re a s  d e  P re c a u ç ã o

As áreas de precaução também podem ser utilizadas na proteção de infraestruturas 
críticas, uma vez que se caracterizam por regiões previamente delimitadas, nas quais as 
embarcações devem navegar com particular cuidado e seguindo as diversas direções de 
tráfego já estabelecidas no seu interior (IMO,1985, p. 87). A área de precaução pode ser 
instituída no intuito de organizar o tráfego marítimo em áreas onde ele converge para 
um determinado ponto ou nas áreas onde vários esquemas de separação de tráfego ter-
minam. Podem ainda ser utilizadas somente para enfatizar a necessidade de cuidado na 
navegação (IMO,1985, p. 93).

Entre outras medidas de organização do tráfego marítimo, o relatório de investiga-
ção emitido pelo Escritório de Segurança do Transporte australiano recomenda a ado-
ção deste tipo de medida como sendo a área de segurança circular mais afastada a ser 
estabelecida ao redor de uma instalação petrolífera. Assim, o relatório sugere que den-
tro dessa área de 15 MN de raio, sejam estabelecidas rotas predeterminadas, de modo a 
orientar o tráfego marítimo e evitar que embarcações não relacionadas com a produção 
de petróleo e gás se aproximem da infraestrutura crítica a ser protegida (KASHUBSKY; 
MORRISON, 2014, p. 5).

As áreas de precaução estão intimamente relacionadas à segurança do tráfego ma-
rítimo e à preservação do meio ambiente, sendo empregadas na proteção de infraes-
truturas críticas somente no caso de haver uma grande concentração de instalações e 
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estruturas offshore, obrigando os navios a navegar com especial cautela, a fim de se evitar 
uma colisão e os danos ambientais decorrentes (KASHUBSKY; MORRISON, 2014, p. 5). 

6 . 2 . 8  Ro t a s  d e  Ág u a s  P ro f u n d a s

Consiste em uma rota com limites laterais definidos, no interior da qual têm sido re-
alizadas sondagens precisas que garantam uma navegação com calado406 suficiente e livre 
de obstáculos submersos (IMO, 1985, p.87). Podem ser empregadas nas áreas de produ-
ção petrolífera, já que, uma vez implantadas, poderiam prover rotas onde seria possível 
navegar sem o risco de colidir com as estruturas submersas que compõem o aparato de 
explotação de petróleo e gás no mar.

6 . 2 .9  O ut ro s  a sp e c t o s  re l a c i o n a d o s  à s  m e d i d a s 
d e  o rga n i z a ç ã o  d o  t rá fego  m a r ít i m o

A IMO é reconhecida como sendo o único organismo multilateral com competên-
cia para recomendar a adoção de medidas gerais de organização do tráfego marítimo no 
nível internacional. Para a adoção dessas medidas, a Organização procura verificar se 
existem auxílios à navegação e levantamentos hidrográficos suficientes nas áreas em que 
as medidas gerais de organização do tráfego marítimo são propostas, permitindo assim 
uma navegação segura dentro de um determinado esquema ou possibilitando a iden-
tificação clara e precisa de áreas de precaução ou a serem evitadas (IMO, 1985, p. 87). 

A proposta e implantação das medidas a serem adotadas são de responsabilidade 
do Estado interessado, não sendo sua proposição uma prerrogativa exclusiva do Esta-
do costeiro em cuja área marítima vier a ser adotada. Porém, a IMO não recomendará 
a adoção de qualquer medida de organização do tráfego marítimo, sem a concordância 
do Estado costeiro, caso essa venha a afetar os seus direitos de soberania na exploração 
e explotação dos recursos naturais, ou que afetem o padrão do tráfego marítimo, preju-
diquem o meio ambiente ou interfiram nas medidas de organização do tráfego previa-
mente estabelecidas nas águas sob jurisdição desse mesmo Estado costeiro. 

Não serão recomendadas, sem a anuência do Estado costeiro, aquelas medidas que 
apontem para uma necessidade de melhorias nos auxílios à navegação ou que requei-
ram novos levantamentos hidrográficos para sua implantação (IMO, 1985, p. 88). Ain-
da que o Estado costeiro venha a implantar uma medida de organização do tráfego em 
seu Mar Territorial será necessária a submissão dessa medida à apreciação da IMO, de 
modo a dotá-la do necessário reconhecimento internacional. 

406.    É a distância entre a superfície marinha e o ponto mais baixo de uma embarcação, isto é, é a 
profundidade em que se encontra o ponto mais baixo da quilha da embarcação.
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A regra 10 do capítulo V da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida 
Humana no Mar (Safety of Life at Sea – SOLAS), de 1974, em seu parágrafo 1º, reco-
menda a adoção dos sistemas de organização do tráfego marítimo e prevê que “os siste-
mas de estabelecimento de rotas para os navios contribuem para a salvaguarda da vida 
humana no mar, para a segurança e a eficiência da navegação e/ou para a proteção do 
meio ambiente marinho”. Dentro dessa mesma ideia, o Comitê de Segurança Marítima 
da IMO, no subitem 3.4.5, de sua Circular no MSC/Circ. 1060, de 6 de janeiro de 2003, 
estabelece que as propostas de medidas de organização do tráfego marítimo devem visar 
a navegação segura das embarcações e, para tal, devem conter informações a respeito de

 
[...] quaisquer plataformas de perfuração, plataformas de exploração e outras estrutu-
ras que devam existir na vizinhança da medida de organização do tráfego marítimo 
proposta. Os Estados membros devem garantir, tanto quanto possível, que tais estru-
turas não sejam estabelecidas dentro das rotas das medidas ou nas proximidades dos 
seus terminais (IMO, 2003, Anexo, p.3, tradução nossa).407 

Os Estados proponentes de medidas de organização do tráfego marítimo também 
devem informar em suas propostas as atividades realizadas e previstas no que diz respei-
to ao desenvolvimento da produção de hidrocarbonetos no leito marinho, bem como as 
mudanças previstas nos padrões do tráfego marítimo em razão do desenvolvimento de 
portos e terminais relacionados a essa atividade (IMO, 2003, anexo, p. 4). Além do mais, 
por ocasião da propositura à IMO de uma medida de organização do tráfego marítimo, 
o Estado interessado poderá propor a adoção da medida dotada de um caráter manda-
tório. Assim, as propostas submetidas à Organização deverão indicar claramente o seu 
caráter, se mandatório ou recomendatório, e as justificativas consideradas deverão ser 
“próprias e suficientes” (IMO, 2003, anexo, p. 3-4) no caso de o Estado em questão de-
cidir pela propositura de uma medida com caráter mandatório. 

Ao apresentar uma proposta de medida de organização do tráfego marítimo, o Estado 
interessado também deverá indicar os possíveis efeitos sobre os portos e terminais dos Es-
tados costeiros que podem ser afetados pela medida, bem como demonstrar que o caráter 
mandatório está limitado ao estritamente necessário para se preservar a segurança da nave-
gação e a proteção ao meio ambiente marinho. Nesse caso, o Estado proponente também de-
verá indicar detalhadamente como pretende monitorar o cumprimento das medidas pro-
postas, bem como as providências que pretende adotar no caso de alguma embarcação não 
cumprir uma medida estabelecida como mandatória (IMO, 2003, anexo, p. 3-4).

Os Estados contratantes ficam obrigados, por força do art. 6º da Convenção SOLAS, 
a aderir aos sistemas de organização do tráfego marítimo adotados pela IMO, sendo 

407.   [...] any drilling rigs, exploration platforms, and other offshore structures that may exist in the vi-
cinity of the proposed routeing system. Member Governments should ensure, as far as practicable, that 
such structures are not established within the traffic lanes of routeing systems or near their terminations.
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facultado aos Estados costeiros, caso assim entendam necessário, o monitoramento do 
tráfego nesses sistemas. A menos que haja motivo impeditivo imperioso, os navios de-
verão observar, quando lhes for exigido, a utilização do sistema de organização do trá-
fego. Caso não seja possível, o motivo para o descumprimento das medidas impostas 
deverá ser registrado no livro de quarto do navio, conforme dispõe o art. 7º da mesma 
Convenção.

Após a análise da proposta do Estado interessado, a IMO poderá recomendar a 
sua adoção e sua observância por parte dos seus Estados membros ou propor altera-
ções nessa proposta, a fim de adequá-la aos critérios estabelecidos pela Organização. 
Como critérios para a aprovação das medidas, a IMO avalia se as propostas encaminha-
das apresentam seus objetivos em conformidade com os preceitos por ela adotados, se 
os procedimentos a serem implantados seguem os padrões por ela estabelecidos, se as 
responsabilidades dos Estados costeiro e de bandeira estão de acordo com as normas 
internacionalmente aceitas e se os métodos e critérios a serem adotados correspondem 
aos previstos no item 3.8 do anexo à Resolução A.572(14). Com relação às normas in-
ternacionalmente aceitas, a Convenção SOLAS, ainda na regra 10, do capítulo V, pre-
vê seu parágrafo 9º que

Todos os sistemas de estabelecimento de rotas para os navios e todas as ações realiza-
das para exigir o cumprimento destes sistemas deverão ser compatíveis com a legis-
lação internacional, inclusive com as disposições pertinentes da Convenção de 1982 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. 

Ainda no mesmo parágrafo, a Convenção SOLAS prevê que as medidas de organização 
do tráfego marítimo, assim como as ações necessárias para garantir o seu cumprimento, de-
vem ser compatíveis com a legislação internacional, citando entre elas, a CNUDM. 

Para a definição de quais medidas de organização do tráfego marítimo são adequa-
das à proteção das infraestruturas críticas, alguns aspectos devem ser analisados. As-
sim, deve ser levada em consideração a densidade de concentração das estruturas e ins-
talações a serem protegidas, bem como a intensidade do tráfego de embarcações na área 
onde se deseja implantar tais medidas. 

A implantação de rotas para navios ou derrotas recomendadas, acompanhadas de 
círculos de junção e áreas de precaução, melhora a organização do tráfego marítimo, 
contribuindo para a manutenção de um fluxo seguro de embarcações e para a tempestiva 
identificação de embarcações não autorizadas que tentam se aproximar das instalações. 

As bacias petrolíferas de Campos, Espírito Santo e Santos possuem estruturas que 
estão localizadas distantes da costa, isto é, distantes das bases dos órgãos de segurança e 
dos meios de socorro e salvamento. Isso leva à necessidade de implantação de zonas de 
segurança e de áreas a serem evitadas, principalmente diante da crescente utilização de 
instalações dos tipos FPSO e FSO, o que demanda uma distância de segurança nas suas 
operações de descarga além dos 500 metros permitidos pela CNUDM.  
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Diante dessas especificidades, conclui-se que as medidas de organização do tráfego 
marítimo relevantes para a proteção das infraestruturas críticas são: os esquemas de se-
paração do tráfego marítimo, as rotas de um modo geral, as derrotas recomendadas, as 
áreas a serem evitadas, e as áreas de precaução, podendo ainda complementá-las com 
círculos de junção, de modo a facilitar a coordenação do fluxo de embarcações no inte-
rior ou nas proximidades das áreas de exploração e explotação petrolífera. 

6 . 3  S i st e m a s  d e  i n fo r m a ç õ e s  a  s e re m  e nv i a d a s  p e l o s  n av i o s 

Por ocasião da sexagésima terceira sessão do Comitê de Segurança Marítima foi 
adotada a Circular nº MSC.31(63), de 23 de maio de 1994. Essa Circular tem como esco-
po a alteração da Convenção SOLAS, com a inclusão da Regra V/8-1 em seu texto. Atu-
almente renomeada como Regra V/11, este dispositivo normatiza os sistemas de infor-
mações a serem enviadas pelos navios, atribuindo-lhes a finalidade de “contribuir para a 
salvaguarda da vida humana no mar, para a segurança e a eficiência da navegação e para 
a proteção do meio ambiente marinho” (IMO, 2003, Anexo, p. 4). 

Entre os diversos fatores que devem ser levados em consideração para o planeja-
mento e proposição de um sistema de informações, avulta de importância a possibilida-
de de implantação desse tipo de medida para evitar a interferência do tráfego marítimo 
com outras atividades no mar (IMO, 1994, Anexo 11, p. 6). 

Tal como as medidas de organização do tráfego marítimo, os países que desejam 
adotar sistemas de informações a serem enviadas pelos navios, com o devido reconhe-
cimento internacional, devem submeter suas propostas à IMO, uma vez que esta é reco-
nhecida como sendo o único organismo internacional com competência para estabele-
cer diretrizes e regras nessa matéria. 

A proposta a ser analisada pela IMO deverá conter a área de abrangência do siste-
ma de informações claramente definida. Além disso, as informações iniciais requeridas 
dos navios deverão limitar-se ao nome, indicativo de chamada, número de registro na 
IMO e, caso necessário, a posição em que se encontra. Outras informações poderão ser 
requeridas, desde que sejam necessárias ao bom funcionamento do sistema em vigor, tal 
como: a intenção de manobra do navio dentro da área do sistema, as dificuldades opera-
cionais que a embarcação por acaso apresente ou a categoria de carga perigosa que está 
sendo transportada pelo navio informante (IMO, 2003, Anexo, p. 5). 

As informações a serem requeridas devem limitar-se àquelas essenciais para o bom 
funcionamento do sistema e para as finalidades as quais se destina, não podendo ser uti-
lizadas para nenhum outro propósito. Além do mais, caso o Estado proponente vislum-
bre a necessidade de outras informações, além daquelas previstas pela Circular, deverá 
justificar na proposta de adoção do sistema as razões pelas quais as informações adicio-
nais requeridas são necessárias ao seu bom funcionamento (IMO, 1994, Anexo 11, p. 4). 

Repetindo o estabelecido para as medidas de organização do tráfego maríti-
mo, a criação de um sistema de informações a serem enviadas pelos navios é de 
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responsabilidade dos Estados interessados e não somente do Estado costeiro. Portan-
to, antes de deliberar sobre a proposta, a IMO deverá disseminar os detalhes dela a to-
dos os Estados que tiverem interesse comum na área a ser coberta pelo sistema propos-
to. Dessa forma, os Estados membros que possuem navios transitando frequentemente 
na área a ser abrangida pelo sistema de informações proposto são incentivados a apre-
sentar quaisquer aspectos relacionados ao seu bom funcionamento. Assim, a IMO pode 
recomendar que o Estado proponente faça os ajustes necessários, caso haja essa necessi-
dade (IMO, 1994, Anexo 11, p. 8-9). Para a avaliação das propostas, a IMO também le-
vará em consideração as possibilidades técnicas e a disponibilidade de recursos para a 
implantação e manutenção do sistema quando o Estado proponente se tratar de um Es-
tado em desenvolvimento (IMO, 1994, Anexo 11, p. 9). 

Um sistema de informações a serem enviadas pelos navios localizado no Mar Ter-
ritorial, após aprovado e estando em vigor, obriga a todos os comandantes de navio a 
cumprir as exigências impostas pela medida, enviando tempestivamente à autoridade 
competente todas as informações necessárias, de acordo com as disposições de cada sis-
tema. Com isso, os Estados de bandeira são incitados a exigir a adesão dos seus navios 
e, adicionalmente, adotar as medidas cabíveis com relação às infrações aos sistemas de 
informações por eles cometidas, devendo ainda informar as providências adotadas ao 
Estado que reportou a ofensa (IMO, 1994, Anexo 11, p. 8). Cabe ressaltar ainda que es-
ses sistemas de informações podem ser impostos a todos os navios, somente a uma de-
terminada classe de navios ou a um determinado tipo de carga, dependendo das neces-
sidades do sistema adotado (IMO, 2003, Anexo, p. 4). 

Por força do parágrafo 4º, da Regra V/11, da Convenção SOLAS, há a possibilidade 
de um Estado costeiro estabelecer em seu Mar Territorial um sistema de informações a 
serem enviadas pelos navios sem que o tenha submetido previamente à apreciação da 
IMO. Contudo, tal sistema poderá ser reconhecido pela Organização apenas como de 
natureza recomendatória, isto é, não obriga aos Estados membros a imposição de sua 
observância aos navios que navegam sob suas respectivas bandeiras. 

Em que pese o fato de que nem as normas da IMO examinadas e nem a CNUDM 
apresentam uma definição para o termo “águas internacionais”, a Organização estabelece 
que os sistemas de informações a serem enviadas pelos navios localizados nessas águas 
serão recomendados para “uso voluntário”, desde que tenham sido elaborados confor-
me os critérios e parâmetros estabelecidos pela IMO e pela Convenção SOLAS (IMO, 
2003, Anexo, p. 5).  

O Estado costeiro que propõe um sistema de informações a serem enviadas pelos 
navios deve ser capaz de estabelecer um centro de comunicações conhecido como “Au-
toridade Baseada em Terra” (IMO, 1994, p. 3, tradução nossa). Por meio desse centro 
devem ser feitos os contatos com os navios em trânsito na área de abrangência do siste-
ma. Portanto, a Autoridade Baseada em Terra deve possuir condições técnicas suficien-
tes e pessoal habilitado a comunicar-se em um idioma previamente acordado com o na-
vio participante, ou na língua inglesa (IMO, 1994, Anexo 11, p. 4). 
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Com o fim de possibilitar uma pronta resposta, o pessoal que opera o sistema deve 
ser capaz de receber e prontamente disseminar, à autoridade marítima nacional ou in-
ternacional competente, qualquer mensagem relacionada a embarcações em situação de 
emergência ou em situação que indique ameaça ao meio ambiente marinho (IMO, 1994, 
Anexo 11, p. 5). Dessa forma, os navios que adentrem a área abrangida por um sistema 
de informações a serem enviadas pelos navios devem se reportar, sem demora, à respec-
tiva Autoridade Baseada em Terra. Quando for exigido pelo sistema, esse procedimen-
to também deverá ser realizado por ocasião da saída do navio da área de abrangência. 
No caso de ocorrer alguma falha nos equipamentos de comunicações que não permita 
o contato entre autoridade em terra e o navio participante, este deverá enviar as infor-
mações assim que a comunicação tiver sido reestabelecida, registrando a ocorrência no 
livro do navio (IMO, 1994, Anexo 11, p. 6).

Na implantação de um sistema de informações a serem enviadas pelos navios, os Es-
tados contratantes deverão prover aos navegantes, de modo tempestivo, todos os detalhes 
relacionados aos procedimentos que devem ser adotados por ocasião da aproximação da 
área de abrangência do sistema. Assim, devem ser previamente disseminadas as informa-
ções relevantes, tais como, a categoria de navios da qual se exige a adesão, as áreas de apli-
cação do sistema, as horas e as coordenadas geográficas para o envio de relatórios com as 
informações requeridas, o formato e o conteúdo desses relatórios, a identificação da Auto-
ridade Baseada em Terra e as informações a serem providas aos navegantes.

Além da preocupação com a salvaguarda da vida humana no mar, com a seguran-
ça e a eficiência da navegação e com o meio ambiente, também há a preocupação com a 
prática de ilícitos no mar, uma vez que a IMO orienta aos Estados que operam sistemas 
de informações a serem enviadas pelos navios que disseminem as informações recebi-
das apenas de modo seletivo e seguro (IMO, 1994, Anexo 11, p. 5), que permita às auto-
ridades prover uma pronta resposta às emergências, mas que não possibilite o uso dessas 
informações para a prática de ilícitos no mar ou no porto, contra esses mesmos navios.

Apesar de terem sido utilizados eminentemente como medida de prevenção de co-
lisões ou de poluição do ambiente marinho por navios, desde sua regulamentação, em 
1996, os sistemas de informações a serem enviadas pelos navios também são utilizados 
na proteção de espécies marinhas em risco de extinção, como é o caso dos sistemas de 
natureza obrigatória criados pelos EUA no seu litoral leste. 

Como forma de proteger as baleias-francas, em extinção, do perigo que a colisão 
com navios representa para a espécie, os EUA propuseram duas áreas com sistemas de 
informações a serem enviadas pelos navios, uma a nordeste e outra a sudeste do seu li-
toral (KRASKA, 2011, p. 141). Na fundamentação à proposta, os EUA alegaram que es-
sas áreas se encontram em regiões de intenso tráfego marítimo, com rotas de navega-
ção internacional e que o comportamento das baleias-francas faz com que tenham o 
hábito de permanecer na superfície por um longo espaço de tempo, apresentando as-
sim um risco à espécie e à navegação. Em razão disso, o governo norte-americano ale-
gou a necessidade de estabelecer dois sistemas de informações a serem enviadas pelos 
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navios com a finalidade de prover informações relevantes e tempestivas aos navegantes 
que adentram essas áreas. Dessa forma, os navios que lá transitam seriam instruídos so-
bre o fato de estarem adentrando uma área de importância crítica para a proteção dessa 
espécie de baleias e seriam concitados a manter o contato com a Guarda Costeira para 
receberem informações sobre a possível posição dos mamíferos. Além disso, os navios 
seriam orientados a reportar qualquer visualização das baleias ou acidente que as envol-
va (KRASKA, 2011, p. 143).

No que diz respeito às deliberações na IMO, Kraska (2011, p. 142) afirma que, ape-
sar de terem sido aprovados por meio da Resolução nº MSC.85(70), de 7 de dezembro 
de 1998, sendo ainda classificados como sistemas obrigatórios, tal como os EUA haviam 
proposto, a posição não foi unânime nos órgãos deliberativos da Organização. A resis-
tência apresentada por um número expressivo de delegações à implantação de um sis-
tema de informações a serem enviadas pelos navios de natureza obrigatória estava pau-
tada no argumento de que isso poderia servir de precedente para uma série de novas 
solicitações, de mesma natureza, que acabariam por impactar na liberdade de navegação. 

No intuito de evitar a banalização do procedimento, a delegação dos EUA na IMO 
sugeriu a adoção de uma avaliação para o reconhecimento da necessidade da medida, 
composta por três critérios a serem demonstrados pelo Estado interessado: a medida 
deve dar-se para a proteção de espécies marinhas em perigo de extinção; deve haver a 
existência de grandes rotas de navegação passando através do habitat de especial rele-
vância para a população das espécies em risco; e o maior risco conhecido sobre a pre-
servação da espécie a ser protegida tem que ser o impacto físico direto dos navios (coli-
sões) (KRASKA, 2011, p. 142).

A resistência encontrada no estabelecimento desses sistemas de informações a se-
rem enviadas pelos navios, dotados de natureza obrigatória, não foi encontrada apenas 
nos debates da IMO. Durante as deliberações interagências nos EUA, o Departamento 
de Defesa colocou-se contrário à adoção do caráter compulsório da medida, alegando “o 
precedente adverso que um sistema mandatório de informações a serem enviadas pelos 
navios teria na liberdade de navegação mundial” (KRASKA, 2011, p. 144). 

Após oito anos da entrada em vigor dos sistemas obrigatórios no litoral dos EUA, a 
Comissão de Mamíferos Marinhos da Woods Hole Oceanographic Institution divulgou 
um relatório no qual afirma que as medidas obrigatórias implementadas não trouxeram 
o fim dos acidentes entre navios e baleias, além de não haver qualquer indício que possa 
relacionar a medida com a redução do número de colisões durante o período avaliado. 
Em que pese o seu caráter mandatório, a avaliação da Comissão também apontou uma 
baixa adesão dos navios que transitam nas áreas delimitadas pelo sistema, apresentan-
do um percentual médio de 53%, com 64% de adesão no litoral nordeste e 43% no lito-
ral sudeste dos EUA. Por fim, o relatório conclui que apesar de haver evitado algumas 
colisões, a medida compulsória não diminui o risco de extinção das baleias-franca no 
Atlântico Norte, sendo portanto, inócua para os fins propostos inicialmente (KRASKA, 
2011, p. 144). 
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Na tentativa de aumentar a eficiência do sistema de informações a serem enviadas 
pelos navios, em 2008, os EUA propuseram a canalização das rotas marítimas por meio 
de um esquema de separação de tráfego a ser implantado na aproximação ao porto de 
Boston. Além disso, foi criada uma área a ser evitada sazonal, devendo ser observada por 
navios com deslocamento igual ou maior a 300 toneladas, entre os meses de abril e julho, 
quando há uma maior concentração de baleias-francas nas áreas propostas. O propósito 
dessas medidas de restrição do tráfego marítimo seria minimizar o trânsito de navios na 
costa leste dos EUA, em áreas que demandam uma proteção especial em virtude da ele-
vada concentração de baleias-franca nesse período do ano (KRASKA, 2011, p. 144-145).

6 .4  S e r v i ç o  d e  t rá fego  d e  e m b a rc a ç õ e s

Segundo James Kraska (2011, p. 138), um sistema de organização do tráfego marítimo 
pode ser complementado por um serviço de tráfego de embarcações (Vessel Traffic Service 
– VTS). Esse tipo de serviço deve ser estabelecido quando as características dos navios ou o 
padrão do tráfego marítimo exija medidas que garantam a eficiência da navegação ou quan-
do o grau de risco para a vida humana, para as instalações ou para o meio ambiente marinho 
requeiram um acompanhamento preciso e contínuo dos navios em trânsito. 

Para o estabelecimento desse tipo de serviço devem ser seguidas as diretrizes impos-
tas pela Regra V/12 da Convenção SOLAS, segundo a qual, os VTS podem ser implanta-
dos, entre outras razões, para a proteção “dos sítios de trabalho e das instalações offshore 
contra os possíveis efeitos adversos do tráfego marítimo” (IMO, 1974, Regra V/12, 1º). 

Os navios que adentram as áreas abrangidas por VTS devem estabelecer contato 
com as autoridades locais, sendo, a partir de então, acompanhados pelo centro de con-
trole do VTS. Para tal, os navios devem manter-se na escuta de uma frequência prees-
tabelecida em seus radiocomunicadores para que possam atender tempestivamente as 
chamadas dos centros de controle, estes, por sua vez, disseminarão instruções para uma 
navegação segura dentro da área abrangida pelo sistema (KRASKA, 2011, p. 138). 

Os governos contratantes da Convenção SOLAS se comprometem a providenciar 
este tipo de serviço quando o padrão do tráfego marítimo ou o grau de risco apresenta-
do justificar a existência do serviço (IMO, 1974, Regra V/12, 2º). Ao mesmo tempo em 
que exige esse compromisso dos Estados contratantes, a Convenção SOLAS provê um 
alto grau de discricionariedade ao Estado de bandeira. Ao mesmo tempo em que os con-
cita a assegurar a participação dos navios sob sua bandeira nos VTS em que se encon-
trem trafegando (IMO, 1974, Regra V/12, 4º), também prevê que a utilização obrigató-
ria dos sistemas se dará apenas em águas territoriais de um Estado costeiro (IMO, 1974, 
Regra V/12, 3º). Por fim, e seguindo o previsto para todas as medidas de organização 
do tráfego marítimo, a Convenção SOLAS estabelece que os VTS não podem prejudi-
car a “legislação internacional ou o regime jurídico dos estreitos utilizados para a nave-
gação internacional e as vias marítimas dos arquipélagos” (IMO, 1974, Regra V/12, 5º).
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As medidas de organização do tráfego marítimo, tais como o estabelecimento de ro-
tas para navios, as áreas a serem evitadas, os sistemas de informações a serem enviadas 
pelos navios, associados ou não aos serviços de tráfego de embarcações, podem ser uti-
lizados para direcionar o tráfego de navios ou controlar seu movimento em áreas pre-
estabelecidas (KRASKA, 2011, p. 137), onde há a necessidade de se proteger as infraes-
truturas críticas.

6 . 5  Z o n a s  d e  E xc l u s ã o

Além da zona de segurança prevista no art. 60, parágrafo 4º, da CNUDM, existe ainda 
a prática adotada por alguns Estados408 em estabelecer áreas de restrição ao tráfego marí-
timo além do seu Mar Territorial. Essas áreas são utilizadas para proibir o trânsito de em-
barcações por razões de segurança e defesa em áreas marítimas de valor estratégico. 

Segundo o Manual de Emprego do Direito Internacional dos Conflitos Armados 
(DICA) nas Forças Armadas, do Ministério da Defesa, as Zonas de Exclusão são

áreas marítimas notificadas internacionalmente pelas partes beligerantes com o obje-
tivo de conter a área geográfica do conflito, ou para manter o tráfego mercante neu-
tro a uma distância segura das áreas de hostilidades, efetivas ou potenciais (BRASIL, 
2011d, p. 27/48). 

Essas áreas têm como propósito proibir ou regular o trânsito de navios e aeronaves 
de guerra em tempos de paz. Trata-se de um tipo de medida de proteção de infraestru-
turas críticas ou de áreas estratégicas no mar que carece de amparo por parte do direito 
internacional, uma vez que na ausência de um conflito armado o direito do mar não re-
conhece qualquer prerrogativa do Estado costeiro de estabelecer áreas fora do Mar Ter-
ritorial que restrinjam a liberdade de navegação de qualquer embarcação ou aeronave 
por motivos de segurança ou defesa (MUNDIS, 2008, p. 145-146).

Em 2004, após os ataques contra os terminais petrolíferos de KAAOT e ABOT, no 
Iraque, as forças de coalizão lideradas pelos EUA decidiram aumentar a restrição de 
acesso aos citados terminais por meio do reforço das medidas de restrição à navega-
ção ao redor dessas instalações. Antes dos ataques, ocorridos em abril do mesmo ano, 
as instalações eram cercadas por zonas de segurança de 2 milhas náuticas de distân-
cia, aproximadamente 3700 metros, ou seja, bem acima dos quinhentos metros pre-
vistos pela CNUDM. Após os ataques, as forças que patrulham os arredores dos termi-
nais decidiram estabelecer uma zona de advertência e uma zona de exclusão, medindo, 

408.   Existem ao menos 19 Estados que têm adotado a prática de estabelecer zonas de defesa cuja 
extensão varia entre 18 e 24 milhas náuticas. Entre esses Estados, a Síria estabeleceu uma zona de 
defesa de 41 milhas náuticas e a Coreia do Norte implantou uma zona desse tipo com 50 milhas náu-
ticas de extensão  (Cf. MUNDIS, 2008, p. 145).
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respectivamente, 3000 metros e 2000 metros de distância das bordas externas das duas 
instalações offshore (EUA, 2004). 

Segundo a Marinha dos EUA, essas zonas de restrição do tráfego marítimo têm por 
objetivo permitir a manutenção da segurança nas proximidades das instalações, uma vez 
que propiciam às forças da coalizão o tempo necessário para alertarem as embarcações 
que adentrem a esse espaço marítimo e, caso insistam na entrada não autorizada, inter-
ceptá-las antes que se aproximem dos terminais petrolíferos e possam desferir ataques 
contra eles. Todos os navios que adentram essas áreas de restrição ao tráfego marítimo 
são concitados a entrar em contato por rádio com os navios das forças de segurança e, 
dessa forma, são autorizados a cruzar a zona de advertência e seguir em direção a algum 
porto ou, no caso de navios-tanque demandando o terminal, adentrar a zona de exclu-
são para proceder à atracação em algum dos terminais. Caso alguma embarcação aden-
tre a zona de advertência sem realizar contato com os navios das forças da coalizão, esta 
será contatada e, caso não responda, sofrerá uma série de retaliações, podendo, inclusi-
ve, ser alvejada pelas armas dos navios em patrulha (EUA, 2004).

Visando a proteção de estruturas e instalações petrolíferas no Golfo do México, tam-
bém foram estabelecidas zonas de restrição e controle do tráfego marítimo no Campo 
de Campeche. Segundo Tiburcio (2005, p. 2-4), o campo petrolífero de Campeche pos-
sui duas zonas marítimas de prevenção e três zonas de exclusão. As zonas de prevenção 
são compostas por uma área retangular de 6100 milhas náuticas quadradas e uma área 
circular de 12 milhas náuticas de raio. O propósito dessas áreas é identificar e monito-
rar todo o tráfego marítimo que adentra o Campo, sendo facultado às embarcações pes-
queiras o trânsito através dessas zonas de prevenção até as áreas de pesca, desde que esse 
ocorra de forma rápida e contínua. 

Nenhuma atividade marítima não relacionada com a produção petrolífera é permi-
tida no interior dessas áreas controladas. Com relação às áreas de exclusão, nem mesmo 
o trânsito de pesqueiros é permitido. Somente embarcações diretamente empenhadas 
na produção petrolífera estão autorizadas a transitar no interior das zonas de exclusão 
de Campeche. Estas zonas são compostas por um polígono de 2200 milhas náuticas qua-
dradas, por um polígono de 110 milhas náuticas quadradas e por uma área circular de 
3 milhas náuticas de raio. À exceção da zona circular, todas as demais zonas de exclusão 
estão inseridas em zonas de precaução.409

O direito reconhecido do Estado costeiro de estabelecer zonas de restrição ao tráfe-
go marítimo tem seu fundamento somente no Direito da Guerra410 (jus in bello), como 

409.   A Marinha do México é encarregada de patrulhar o espaço marítimo correspondente a todas 
essas zonas e para tal criou a força naval batizada de Força Tarefa Campo III. Além de interditar o es-
paço marítimo, o Campo de Campeche também possui uma zona de exclusão que abrange o espaço 
aéreo sobrejacente a todas as zonas de prevenção e cujo limite vertical encontra-se a 15000 pés aci-
ma do nível do mar (Cf. TIBURCIO, 2005, p. 3). 

410.   A guerra é “a interação hostil entre dois ou mais Estados, seja num sentido técnico ou material. 
A guerra no sentido técnico é o status formal produzido por uma declaração de guerra. A guerra no 
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instrumento de defesa contra navios inimigos ou potencialmente inimigos. Somente 
nesse caso, estando em condição de beligerante, que o Estado costeiro poderá implan-
tar zonas de exclusão. A zona de exclusão nada mais é que uma área que compreende 
uma porção marítima e o espaço aéreo sobrejacente a esta, sobre a qual uma das partes 
de um conflito armado pretende exercer o controle, negando o acesso a navios e aero-
naves sem permissão (FENRICK apud MUNDIS, 2008, p. 49).

O direito de estabelecer zonas de exclusão decorre do direito à autodefesa previsto 
no art. 51 da Carta da ONU e tem como efeitos secundários manter o conflito no mar 
restrito a um determinado espaço geográfico e desestimular a expansão da guerra naval 
para uma escala global (MUNDIS, 2008, p. 29). Segundo o artigo 51 da Carta,

Nada na presente Carta prejudicará o direito inerente de legítima defesa individual ou 
coletiva no caso de ocorrer um ataque armado contra um Membro das Nações Uni-
das, até que o Conselho de Segurança tenha tomado as medidas necessárias para a ma-
nutenção da paz e da segurança internacionais.  [...] (ONU, 1945, p. 30).

Dessa forma, a Carta da ONU garantiu o direito à legítima defesa aos seus Estados 
membros, permitindo que qualquer desses Estados possa recorrer ao uso da força de 
forma legal. Como o próprio texto da Carta impõe, a legítima defesa só deve ser exerci-
da no caso de um ataque armado, sendo aplicável à defesa contra esse ataque com qual-
quer tipo de arma. Se o instrumento utilizado para desferir um ataque é capaz de causar 
baixas fatais, então este deve ser considerado como sendo um tipo de arma (DINSTEIN, 
2004, p. 253-255).

O art. 51 da Carta da ONU é restritivo com relação à ocorrência de um ataque ar-
mado como requisito prévio para o exercício da autodefesa, não estando abrangida pelo 
dispositivo legal a adoção da violência por parte de um Estado como forma de se pre-
caver contra um ataque. Dessa forma, conclui-se que “a escolha das palavras no art. 51 
é deliberadamente restritiva. O exercício do direito da legítima defesa, em cumprimen-
to com o artigo, é limitado à resposta a um ataque armado” (DINSTEIN, 2004, p. 254).

Apesar de a CNUDM não tratar de questões relacionadas à defesa dos Estados, tal 
como a Carta da ONU411, também proíbe o recurso da força nas relações internacionais 
(DINSTEIN, 2004, p. 139). No seu art. 88, a Convenção propugna pela utilização do al-
to-mar para fins pacíficos, além disso, no seu art. 301, a CNUDM estabelece que

sentido material é gerada pelo uso da força armada, que deve ser extensiva e realizada por pelo me-
nos uma das partes do conflito” (Cf. DINSTEIN, 2004, p. 21).

411.   O art. 2º, parágrafo 4º, da Carta da ONU estabelece que “todos os Membros deverão evitar em 
suas relações internacionais a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a inde-
pendência política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação incompatível com os Propósitos das 
Nações Unidas”.
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No exercício dos seus direitos e no cumprimento das suas obrigações nos termos da 
presente Convenção, os Estados Partes devem abster-se de qualquer ameaça ou uso da 
força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado, 
ou de qualquer outra forma incompatível com os princípios de direito internacional 
incorporados na Carta das Nações Unidas (BRASIL, 1995, art. 301).

Segundo Dinstein (2004, p. 139), ao impor aos Estados Partes o compromisso de 
se absterem do uso da força de forma incompatível com os princípios de direito inter-
nacional incorporados pela Carta da ONU, a CNUDM reconhece a legalidade do uso 
da força pautado no princípio da legítima defesa ou autodefesa estabelecido no art. 51 
da Carta da ONU.

Outra questão relevante é sobre a possibilidade, ou não, de um Estado costeiro im-
plantar zonas de exclusão para a proteção de sua infraestrutura crítica localizada na ZEE, 
quando esse mesmo Estado adota uma postura neutra perante um conflito armado que 
possa vir a afetar esse espaço marítimo. Segundo o argumento apresentado por Mun-
dis (2008, p. 30), o direito à autodefesa restringe o uso da força ao estritamente neces-
sário para que, de modo razoável, sejam atingidos os fins a que se presta a medida. As-
sim, utilizando essa medida de restrição do tráfego marítimo como uma das formas de 
atingir os objetivos propostos pelo art. 51 da Carta, o Estado beligerante estará dimi-
nuindo o número de navios nas imediações de sua infraestrutura crítica e, consequen-
temente, diminuindo a probabilidade de sofrer um ataque inimigo contra essa infraes-
trutura, bem como diminuindo a probabilidade de vir a atingir por equívoco um navio 
de terceiro Estado que se encontre apenas em trânsito pela região afetada (MUNDIS, 
2008, p. 41). Porém, se o Estado costeiro não toma parte do conflito, desde que mante-
nha sua neutralidade e desde que nenhuma agressão seja desferida contra ele, não existe 
o amparo necessário pelo jus in bello para a adoção de uma zona de exclusão. Portanto, 
esse Estado costeiro não poderá proteger sua infraestrutura crítica por meio dessas zo-
nas até que venha a ser atacado e, em consequência disso, venha a abandonar sua con-
dição de neutralidade.

Foi a falta de reconhecimento internacional desse tipo de medida restritiva à nave-
gação em tempo de paz que fez com que o México apresentasse, em fevereiro de 2010, 
uma proposta à IMO para implantar quatro áreas a serem evitadas nos espaços maríti-
mos em que havia estabelecido anteriormente as zonas de prevenção e as zonas de ex-
clusão do Campo de Campeche. Na proposta são sugeridas ao Subcomitê de Seguran-
ça da Navegação a criação das áreas a serem evitadas, de modo a alertar as embarcações 
que transitam no Golfo de Campeche quanto à presença das instalações e estruturas de 
produção petrolífera do Campo, bem como a existência de uma plataforma de bombe-
amento, a presença de dois navios-tanque armazenadores e dois terminais petrolíferos 
(IMO, 2010c, p. 1-2). 

A proposta encaminhada pelo México foi considerada pelo Subcomitê como 
não sendo suficientemente clara e, portanto, deveria ser refeita (IMO, 2010d, p. 8), 
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permanecendo em vigor as medidas unilaterais anteriormente implantadas para a pro-
teção de instalações e estruturas no Campo de Campeche. 

A proposta de implantação de áreas a serem evitadas representa uma tentativa do 
governo mexicano de adotar uma medida de organização do tráfego marítimo mais per-
missiva que as zonas de exclusão lá existentes. Além disso, as medidas de organização 
do tráfego marítimo, como as áreas a serem evitadas, são dotadas do necessário reco-
nhecimento internacional, ao contrário das medidas que hoje vigoram naquele campo 
petrolífero e que carecem de eficácia junto à comunidade internacional. Tal constata-
ção deve-se ao fato de que as medidas restritivas hoje adotadas carecem da legitimida-
de que a CNUDM e as resoluções da IMO proveem aos Estados que se submetem aos 
procedimentos e critérios impostos por ambas para a implantação de medidas de restri-
ção e controle da navegação. 

6 .6  Z o n a s  d e  p rat i c age m  o b r igat ó r i a

A praticagem obrigatória é uma prática reconhecida internacionalmente e que tem 
por propósito contribuir para a garantia de uma navegação segura. Consiste na obriga-
ção que o comandante do navio possui de embarcar pessoas, alheias a sua tripulação, e 
requisitadas com o propósito de conduzir a embarcação em que se encontram através de 
um rio, rota ou canal específico, possuindo, para tal, o conhecimento das condições de 
navegabilidade de um determinado local. A prática é muito comum nos espaços marí-
timos conhecidos como águas interiores, onde o Estado costeiro possui jurisdição para 
emanar uma série de normas relacionadas à segurança da navegação e o tráfego maríti-
mo assim o requer, em virtude de sua intensidade ou da grande quantidade de obstácu-
los à navegação (ROTHWELL, 2012, p. 2).

Fora das águas interiores, a praticagem obrigatória não possui aderência à prá-
tica e as normas internacionalmente aceitas, uma vez que pode vir a impactar na 
liberdade de navegação, inclusive no Mar Territorial, onde o art. 19 da CNUDM 
garante a todos os Estados o direito de exercerem a passagem inocente, isto é, a na-
vegação contínua e não prejudicial à paz, à boa ordem e à segurança do Estado cos-
teiro (ROTHWELL, 2012, p. 4).

Além da passagem inocente, o regime da passagem em trânsito, previsto no art. 38 da 
CNUDM, também afasta a possibilidade da praticagem obrigatória nos estreitos utilizados 
para a navegação internacional de uma parte a outra do alto-mar ou ZEE, uma vez que tal 
medida acabaria prejudicando a liberdade de navegação (ROTHWELL, 2012, p. 5).

Apesar de não poder impedir a passagem em trânsito, o art. 41 da CNUDM possi-
bilita ao Estado costeiro, no qual o estreito internacional se encontra, adotar medidas de 
organização do tráfego marítimo baseado em recomendação da IMO. Porém, de modo 
semelhante ao que se refere à passagem inocente, a Convenção é silente no que diz res-
peito à adoção de sistemas de praticagem obrigatória nos estreitos utilizados para a na-
vegação internacional. O regime da passagem em trânsito também não é claro no que diz 
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respeito ao direito do Estado costeiro impedir a passagem de um navio que é visto como 
uma séria ameaça ao meio ambiente marinho (BATEMAN, 2010, p. 2).

Apesar da omissão da CNUDM, há uma situação em que tal medida de contro-
le do tráfego marítimo foi reconhecida como necessária pela IMO e aplicada, ainda 
que em caráter recomendatório, fora do Mar Territorial. O fato pode ser constatado 
no reconhecimento por parte da Organização da necessidade de praticagem obriga-
tória para os navios que naveguem no Estreito de Torres, que separa a Austrália de 
Papua Nova Guiné e provê rotas marítimas internacionais para a Indonésia e para o 
Pacífico Sul. Essa medida foi adotada por meio da Resolução A.619(15), em 19 de no-
vembro de 1987, e tinha como finalidade a garantia da segurança da navegação, em 
virtude das condições meteorológicas adversas e dos obstáculos naturais existentes 
(ROTHWELL, 2012, p. 7-8).

Além dos perigos à navegação presentes no Estreito de Torres, segundo Bateman 
(2010, p. 5), Austrália e Papua Nova Guiné consideram tal medida apropriada à preser-
vação do meio ambiente nessa área marítima, na medida em que reduz o risco de aci-
dentes que podem comprometer tal meio. 

A baixa adesão ao sistema de praticagem obrigatória recomendado pela IMO, fez com 
a Austrália, apoiada por Papua Nova Guiné, conseguisse a anuência da Organização para o 
estabelecimento de uma medida complementar que seria a adoção de um sistema de infor-
mações a serem enviadas pelos navios. Tal medida foi recomendada pela Resolução MSC.52 
(66), entrando em vigor a partir de 1 de janeiro de 1997 (ROTHWELL, 2012, p. 13). 

A baixa adesão persistiu para ambas as medidas de controle, até que, em 22 de julho de 
2005, a IMO adotou a Resolução MEPC.133(53) que designou o Estreito de Torres como 
uma Área Marítima Particularmente Sensível (Particulary Sensitive Sea Area – PSSA). Tal 
medida de caráter eminentemente ambiental propicia a possibilidade de os Estados cos-
teiros, mais particularmente a Austrália, de estabelecer medidas de restrição e controle à 
navegação, de caráter compulsório, com o objetivo de garantir a preservação do meio am-
biente nessa área marítima. Dessa forma, a mesma resolução recomenda, em seu art. 3º, 
que os Estados membros orientem os navios sob seu registro para que ajam de acordo com 
o sistema australiano de praticagem obrigatória (ROTHWELL, 2012, p. 14-15). 

A medida proposta pela Austrália e ratificada pela IMO gerou diversos protestos di-
plomáticos no Comitê de Segurança Marítima, principalmente por parte dos EUA e de 
Singapura, que declararam haver uma afronta ao direito de passagem em trânsito pre-
visto na CNUDM. Na tentativa de resolver a controvérsia, a Austrália acabou tornando 
seu sistema de praticagem obrigatório apenas para os navios que trafegam no Estreito de 
Torres e que se dirigem a algum porto australiano. Para todos os demais navios, o siste-
ma de praticagem passou a ser apenas recomendatório (ROTHWELL, 2012, p. 16-17).

Caso a embarcação não venha a aderir ao sistema de praticagem estabelecido e, ain-
da assim, demande um porto australiano, um complexo sistema de vigilância e acompa-
nhamento montado na ZEE do país que permite identificar esses navios, inclusive com o 
sobrevoo de aeronaves militares, de modo a submeter o responsável pela embarcação aos 
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procedimentos criminais previstos pela legislação australiana. Em nenhuma hipótese se-
rão feitas abordagens ou impedido o trânsito do navio infrator (BATEMAN, 2010, p. 6).

Embora se trate de uma medida de restrição e controle do tráfego marítimo, a pra-
ticagem obrigatória não possui precedentes de utilização em proveito da segurança de 
infraestruturas críticas offshore. Assim, quando se correlaciona o caso australiano do Es-
treito de Torres com as necessidades de restrição e controle da navegação nas bacias pe-
trolíferas do litoral sudeste brasileiro, pode-se concluir que se trata de uma medida de 
difícil implementação no espaço marítimo em estudo. Tal constatação se deve ao fato de 
que o litoral sudeste brasileiro não possui os requisitos essenciais para que seja reconhe-
cido como uma PSSA. Ao contrário do que se pretende, buscar o reconhecimento por 
parte da sociedade internacional de que essa área requer uma proteção especial para o 
seu ecossistema restringiria significativamente a atividade petrolífera nas Bacias do Es-
pírito Santo, Campos e Santos, em função do seu potencial poluidor. 

A Austrália, mesmo havendo obtido o reconhecimento do Estreito de Torres como 
uma PSSA nos fóruns internacionais, não conseguiu obter a adesão que almejava por 
parte dos navios que lá transitam, sendo, inclusive, o alvo de diversos protestos e ame-
aças de retaliação por parte das potências marítimas. No caso do Brasil, a implantação 
de áreas de praticagem obrigatória com o intuito de proteger a infraestrutura crítica of-
fshore levaria a uma reação ainda mais contundente por parte dos Estados operadores 
de grandes frotas marítimas. Isso se deve à ausência da legitimidade provida pela ratifi-
cação dessas medidas por parte do organismo internacional competente, o que só é pos-
sível com o reconhecimento de uma PSSA na ZEE brasileira.

Apesar de não haver sido utilizada para a proteção de infraestruturas críticas, a pra-
ticagem obrigatória mostrou ser uma medida eficaz no controle do tráfego marítimo 
quando dotada de um caráter compulsório. Porém, o caso do sistema de praticagem ado-
tado pela Austrália na sua ZEE demonstra bem as consequências negativas que as medi-
das de controle do tráfego marítimo podem acarretar quando implantadas fora do Mar 
Territorial e, principalmente, em rotas marítimas internacionais, ocasionando transtor-
nos ao comércio marítimo internacional.

Enfim, antes da parte conclusiva deste livro, e após o segundo autor apresentar im-
portantes análises de risco e possíveis medidas restritivas ao tráfego marítimo em prol 
de proteção de infraestruturas críticas marítimas, retornaremos no próximo capítulo à 
pesquisa do primeiro autor. Dessa forma, o próximo capítulo foi idealizado para refor-
çar a hipótese da primeira pesquisa que compõe este livro, e evidenciar, pela compara-
ção, aspectos organizacionais de interesse para a evolução da estrutura de defesa marí-
tima existente no Brasil. 
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CAPÍTULO 7
 EVOLUÇÃO ORGANIZACIONAL: 

MULTIPLICADOR DE FORÇA NA DEFESA 
PROATIVA DA AMAZÔNIA AZUL

A partir do modelo teórico apresentado no capítulo três 
e empregado no capítulo quatro, entabularemos neste capítulo a discussão fi-
nal dos resultados obtidos, analisando propostas organizacionais apresenta-

das em estudos anteriores, vocacionadas para a defesa marítima de amplo espectro da 
Amazônia Azul.

Em complemento, realizaremos novas verificações da hipótese da primeira pesqui-
sa que compõe este trabalho ao analisar diversas estruturas de defesa marítima do mun-
do, com ênfase em suas evoluções organizacionais e operacionais. 

Como discussão preliminar, é mister apresentar três caminhos teóricos possíveis 
para atender as necessidades estratégicas evolutivas apontadas neste estudo: a adapta-
ção, a inovação e a emulação412.

Farrell e Terriff (2002) oferecem definições abrangentes para essas perspectivas de 
evolução nas organizações militares: a adaptação envolve o ajuste das organizações e 
métodos existentes para enfrentar uma nova situação. A inovação envolve o desen-
volvimento de novas tecnologias, táticas ou estruturas. A emulação é a importação de 
ferramentas e métodos de outras organizações militares – notadamente de outros pa-
íses. Enquanto Farrel e Terriff mantém a emulação apenas entre as organizações, em-
bora ela seja normalmente inter-estatal, Resende-Santos (2007, p. 9) traz uma defini-
ção mais estrita, focada apenas entre estados: “emulação, como uma forma genérica 
de comportamento do Estado, é a imitação voluntária, intencional e sistemática de 

um estado das técnicas e práticas de outro”.413

Assim sendo, com o fito de identificar a melhor perspectiva evolutiva organizacio-
nal em proveito da defesa proativa da Amazônia Azul, convém distinguir o processo 
adaptativo do inovador, à luz dos esclarecimentos contidos na citação anterior. A tercei-
ra possibilidade, a emulação, surgirá naturalmente da análise comparativa de estruturas 

412.   PIFFER, 2014.

413.   Ibidem, p.24.
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defensivas marítimas, além do COMDABRA, COp dedicado à defesa aérea que será 
analisado em sequência.  

Isso posto, destaca-se inicialmente que adaptações incrementais podem redundar, 
ao final de um processo contínuo, em uma inovação organizacional, mas é importante 
entender a diferença entre adaptar o que já existe e apresentar uma nova solução orga-
nizacional. Tal aspecto é particularmente importante quando se cogita em transitar de 
estruturas de preparo para o emprego da força, pois a celeridade de transição, um dos 
requisitos analisados mais adiante, faz a diferença quando existe uma demanda proati-
va que requer agilidade decisória. 

Vale ainda notar que o processo de adaptação organizacional via de regra é provo-
cado quando nos defrontamos com uma situação premente, quando não há tempo para 
se pensar no aprimoramento da estrutura vigente. Muitas vezes é fruto de decisões to-
madas em gabinetes de crise, no sentido de adaptar estruturas pré-existentes para or-
ganizações ad hoc, que podem gerar dificuldades no processo decisório e de relaciona-
mentos da cadeia de comando414. Enfim, adaptações organizacionais provocadas por 
problemas de curto prazo geralmente não têm compromisso com soluções definitivas.

No entanto, é difícil antever períodos de tensão envolvendo a Amazônia Azul no 
tempo presente, já que atualmente há um aparente excedente de produção, evidenciada 
pela grande redução recente dos preços mundiais do petróleo e gás. Dessa forma, não se 
vislumbra uma ameaça direta sobre os ativos da Amazônia Azul, enquanto a sua produ-
ção não assumiu ainda uma escala global de fornecimento, e não se verifica uma insta-
bilidade conflituosa latente, como ocorre no Oriente Médio415. Tal conjuntura nos confe-
re tempo para pensar em uma evolução inovadora ou mesmo na emulação de estruturas 
estrangeiras de defesa marítima de amplo espectro, em que pese não tenhamos vislum-
brado nenhum lugar do mundo que tenha uma dependência energética tão expressiva 
em relação a seus espaços marítimos como o Brasil416.

Dessa forma, a inovação organizacional, ao lado da emulação, parecem ser alter-
nativas mais refletidas e adequadas para reconfiguração da EttaMiD atual, em prol da 
necessidade de coordenação de um sistema de defesa proativo de infraestruturas ma-
rítimas críticas. Nesse sentido, estruturas tradicionais dedicadas ao controle do tráfego 
marítimo, remanescentes do período da 2ª GM, quando a Quarta Esquadra estaduni-
dense417, sediada em Recife, comandava as ações defensivas do Brasil no mar, merecem 

414.   PIFFER, 2014, 110.

415.   Veremos mais adiante como a ameaça terrorista forçou a adaptação da estrutura organizacio-
nal de segurança e defesa do Campo de Campeche, no Golfo do México. É importante ainda ressaltar 
o contraste entre os refugiados de guerra que chegam à Europa e a relativa calmaria do Atlântico Sul.

416.   No Mar do Norte há uma forte aliança europeia defensora de interesses regionais de Estados 
produtores como a Noruega e o Reino Unido, e o México só depende em torno de 40% de sua pro-
dução petrolífera marítima.

417.  Tal estrutura organizacional, reativada recentemente, merecerá a oportuna consideração 
mais adiante.
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ser repensadas. Tal reflexão nos remete a quatro questões de briefing suscitadas naquele 
conflito pelo General alemão Hans von Seeckt:

1. Quais as novas situações que surgiram na guerra e que não haviam sido previstas 
antes da guerra? 
2. Quão efetivas foram nossas visões de antes da guerra em relação às situações aci-
ma descritas? 
3. Quais novos procedimentos foram desenvolvidos a partir do uso de novos arma-
mentos na guerra? 
4. Quais os problemas que surgiram na guerra para os quais ainda não existe 
solução?418 

Tais questionamentos nos sugerem que a percepção da necessidade de implemen-
tar uma evolução organizacional, seja ela uma inovação ou uma emulação, depende de 
uma nova visão, conforme evoca o modelo teórico deste estudo, já que a defesa de plata-
formas petrolíferas, que começou a despontar como problema defensivo após a 2ª GM, 
não possui ainda uma solução bem definida. Deve-se recordar a operação Praying Man-
tis, na qual plataformas petrolíferas iranianas foram destruídas por forças navais esta-
dunidenses, em retaliação à colisão da fragata USS Samuel B. Robert com uma mina à 
deriva no Golfo Pérsico, para entender a vulnerabilidade e a oportunidade de tais estru-
turas como alvos419.

Contudo, uma nova visão pode não ser suficiente, já que a inércia doutrinária pode 
levar a uma rigidez organizacional. Nesse sentido assente Posen (1984), acentuado por 
Piffer (2014)420, ao realçar a relutância doutrinária francesa no período entre guerras 
mundiais. O primeiro autor destaca que a inovação pode vingar de maneira mais trau-
mática, a partir de uma derrota em combate — temos o didático exemplo do conflito 
das Ilhas Malvinas no Atlântico Sul421— ou por influência do poder civil. Mais ainda:

A inovação se reveste de características de incerteza que dificultam sobremaneira a 
sua consecução efetiva: ela visa preparar uma organização militar para uma guerra 
que ocorrerá 
- num momento indeterminado no futuro; 
- contra um oponente que pode não ter sido identificado ainda; 
- em condições políticas que não podem ser previstas com precisão; e 

418.   MURRAY, 2009, p. 4–4, apud PIFFER, op. cit., p.26.

419.   POTTER, 1995.

420.   POSEN, apud PIFFER, op. cit., p. 27.

421.  BRASIL, 1999a.
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- em uma arena de brutalidade e violência que não pode ser replicada (MURRAY, 
1996, p. 301).422

Para reduzir a incerteza da inovação, desenvolveu-se neste estudo um modelo teó-
rico do qual a proatividade emerge como propriedade decorrente de uma estrutura or-
ganizacional que privilegie a agilidade decisória, consoante o incremento dos níveis de 
versatilidade e interoperabilidade da organização. Tal agilidade depende objetivamen-
te dessa evolução, já que está afeta à estrutura de comando concebida, a qual traz refle-
xos para sua infraestrutura de C2. 

Diante de tal modelo e consoante o espírito investigativo, passemos à análise de pro-
postas inovadoras e de emulação constantes de estudos realizados na EGN, para poste-
riormente, num estudo comparado, adicionar soluções implementadas em outras partes 
de mundo. Dessa feita, apontaremos perspectivas para a consecução da defesa proativa 
da Amazônia Azul na última seção deste capítulo.

7. 1  O  C o m a n d o  d e  O p e ra ç õ e s  M a r ít i m a s  e 
P ro t e ç ã o  d a  A m a z ô n i a  A z u l  (C O M PA A z )

O título desta seção corresponde a uma estrutura organizacional proposta em um 
Estudo de Estado-Maior (EEM) realizado em 2008, por um grupo de oficiais-alunos 
do Curso de Política e Estratégia Marítimas da EGN423, que abordou tópicos congruen-
tes com os objetivos deste estudo: os sistemas e recursos necessários para o monitora-
mento da Amazônia Azul; as vulnerabilidades visualizadas; a avaliação da necessidade 
de adequar a estrutura da Autoridade Marítima; as ações para a proteção e a defesa das 
instalações de prospecção de petróleo na Amazônia Azul; e a avaliação da conveniência 
de tratar o assunto de forma sistêmica e integrada com outros órgãos governamentais. 

Por oportuno, cita-se o seguinte trecho, que retrata a vulnerabilidade identificada 
naquele estudo em relação às plataformas marítimas de óleo e gás. 

Há milhares de plataformas de petróleo e gás ao redor do mundo e diversas delas ope-
ram ao longo da costa brasileira. Sob a ótica da segurança de suas instalações, as pla-
taformas de petróleo e gás no mar talvez sejam os alvos da infraestrutura de extração 
e transporte de petróleo e gás mais vulneráveis dentre todos. Localizadas nas vastas 
extensões marítimas, embora formando uma cadeia de produção altamente integra-
da e eficiente, as plataformas de petróleo e gás são, de uma perspectiva de seguran-
ça, objetivos solitários que podem ser atacados a partir de meios de superfície, aéreos 
e mesmo subaquáticos. O controle de acesso às plataformas é frequentemente pou-
co rigoroso. Assim, a detonação de um artefato explosivo em uma única plataforma 

422.  Apud PIFFER, op. cit., p.26.

423.   SANTOS et al., 2008
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de petróleo e gás, seja este artefato plantado por um grupo terrorista ou uma ogiva 
de combate de um míssil, poderia produzir incêndios de proporções imprevisíveis, 
grandes perdas de vida, destruição das instalações da plataforma ou mesmo da pró-
pria plataforma, impacto ambiental de grandes proporções e perdas econômicas que 
poderiam causar uma reação desproporcional na economia nacional (AVIS, 2006, p. 
4-5). A grande quantidade de plataformas existentes, as distâncias do litoral envolvi-
das e as extensas áreas onde as mesmas estão instaladas tornam hercúleas as tarefas 
de proteção e de garantia da segurança dessas instalações.424

No referido trabalho, ao se discorrer sobre as competências das organizações fede-
rais atinentes à proteção da Amazônia Azul, asseverou-se que as organizações públicas, 
ao possuir finalidades distintas, deveriam “atuar de forma integrada em suas esferas de 
competências, pois alguns órgãos têm competências concorrentes, como, por exemplo, 
aqueles que lidam com o mar” 425. Nessa perspectiva sistêmica, consentânea às análises 
deste estudo, o referido EEM sugere que o DPF deveria apoiar a MB, Autoridade Marí-
tima estatuída por lei, no combate aos ilícitos no mar conhecidos com antecipação, bem 
como deveria contribuir para o esforço de inteligência, o que evoca a postura proativa 
determinada na END em relação às plataformas petrolíferas marítimas426. 

Cabe aqui uma pequena digressão pelo fato de que as plataformas petrolíferas offshore 
no Polígono do Pré-sal encontrarem-se bem distantes da costa, e portanto fora do mar ter-
ritorial de 12 milhas náuticas, ou seja, onde vigora o Direito Internacional, o qual respalda 
as ações exploratórias do Brasil na Amazônia Azul. Portanto, a princípio, o apresamento de 
embarcações estrangeiras na região do Pré-sal deveria contar com a anuência dos Estados de 
bandeira das referidas embarcações. Não obstante a aparente impossibilidade de agir proa-
tivamente contra embarcações estrangeiras na Amazônia Azul, conforme análises realiza-
das em estudos anteriores427, há dispositivos legais que poderiam fornecer o embasamento 
jurídico para ações mais proativas com foco na defesa das plataformas offshore no distancia-
do Polígono do Pré-sal — como os previstos na Convenção para a Supressão dos Atos Ilí-
citos Contra a Segurança da Navegação Marítima e respectivos protocolos adicionais (SUA 
88)428, aplicáveis em relação a embarcações suspeitas situadas além do mar territorial, que 
poderiam, por exemplo,  ser combinados com o art. 1° da Convenção INTERVENTION e 
seu Protocolo Adicional429.

424.   Ibidem, p. 37.

425.   Ibidem, p. 17.

426.   Tal assertiva se baseou na ausência de delimitações específicas entre o poder de polícia da MB 
e da polícia marítima exercida pelo NEPOM em alto-mar (Ibidem, p. 24).

427.   JUDICE, 2011, p.34-38.

428.   BRASIL, 2007b.

429.   “1.As Partes da presente Convenção podem tomar, em alto-mar, as medidas necessárias para 
prevenir, atenuar ou eliminar os perigos graves e iminentes de poluição ou ameaça de poluição das 
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É digno de nota ainda que o EEM ora em análise dissertou sobre outras competên-
cias concorrentes de organizações federais, destacando-se o IBAMA e a Receita Federal 
do Brasil (RFB), não abordadas diretamente nesta pesquisa. Ao IBAMA compete exer-
cer o poder de polícia ambiental, com uma atuação fiscalizadora complementar à MB, a 
qual entraria em ação quando a poluição fosse causada por navios ou plataformas petro-
líferas offshore. Com relação à RFB, que tem por competência combater o contrabando 
relacionado ao uso do mar, o referido estudo ressaltou acordos de cooperação firmados 
com a MB para a prevenção e repressão a crimes de repercussão nacional ou interna-
cional, prevendo o apoio nas áreas de logística, inteligência, comunicação e instrução430.

Em linhas gerais, uma das conclusões desse EEM assentiu que a proteção da Amazô-
nia Azul é um tema complexo, dado que “o entrelaçamento entre os assuntos referentes 
aos recursos do mar, a preservação do meio ambiente, a segurança marítima e o combate 
às ações ilícitas exigem um fórum de entendimento e coordenação entre os órgãos públi-
cos interessados”431. Tal coordenação permitiria assim a economia de meios pela busca 
de eliminações da duplicidade de esforços e de desperdícios de recursos, o que corrobo-
ra as conclusões da presente pesquisa, em linha com um dos elementos perseguidos a 
partir do Princípio da Unidade de Comando: a unidade de esforços. 

Nesse sentido, o referido EEM analisou a estrutura organizacional da Autoridade 
Marítima vigente432, sob o prisma da interação com outros órgãos governamentais.  Res-
salta-se que, nessa linha de abordagem, tal análise restringiu-se às atividades de seguran-
ça marítima, nas vertentes safety e security, não contemplando intencionalmente o em-
prego militar do Poder Naval, e as respectivas demandas operacionais433. De qualquer 
maneira, em complemento ao que foi analisado no capítulo quatro deste estudo, ressal-
tou-se no referido EEM que o ComOpNav dispunha de um sistema de C2 capaz de su-
prir os diversos escalões operativos com os conhecimentos necessários à tomada de de-
cisão, o Sistema Naval de Comando e Controle (SisNC2). Em linhas gerais, no referido 
estudo enfatizou-se que o SisNC2 deveria estar pronto para apoiar o emprego da força 
naval quando fosse preciso434, o que é consentâneo ao requisito de “Controle” da defe-
sa proativa, conforme o segundo objetivo específico desta pesquisa.  

águas do mar por óleo, para suas costas ou interesses conexos, resultante de um acidente marítimo 
ou das ações relacionadas a tal acidente, suscetíveis, segundo tudo indique, de ter graves consequ-
ências prejudiciais.” (BRASIL, 2008c).

430.   SANTOS, 2008, p. 21.

431.   Ibidem, p. 31.

432.   Estrutura esta que permanece, com poucas variações, até os dias atuais, ressalvando-se a se-
paração recente entre o ComOpNav e a Diretoria Geral de Navegação (DGN).

433.   Pormenorizadas no capítulo terceiro da DBM.

434.   Ressalta-se que recentemente as informações fornecidas do SISTRAM foram integradas ao 
SisNC2, segundo a gerente do projeto, a Sra. Ana Porthun (informação verbal).
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Diante da diversidade de origens, agentes, vetores e formas de atuação de forças ad-
versas passíveis de ameaçar a Amazônia Azul, o EEM propugnou pela necessidade de 
existência de um fórum coordenador dos órgãos públicos interessados em tal patrimô-
nio, e concentrador dos dados de inteligência afetos a tal região marítima. Enfim, partin-
do da análise de diversas soluções adotadas por outros Estados, tal estudo chegou à con-
clusão de que seria necessário adequar a estrutura organizacional de segurança marítima 
do Brasil, visando “atribuir a um setor específico o tratamento exclusivo do assunto”435.

Em linhas gerais, vislumbra-se a necessidade da manutenção de uma estrutura exclu-
siva e permanentemente voltada para o gerenciamento da AAz. Tal estrutura, com 
ênfase nas áreas de C² e Inteligência, aumenta a eficiência na detecção, identificação 
e reposta aos eventos que ocorram na AAz, além de proporcionar um maior relacio-
namento com as entidades externas à MB. Para atender essa concepção, é sugerida 
a criação de uma OM, subordinada diretamente ao ComOpNav: o COMPAAz. Essa 
nova estrutura será responsável pela obtenção de dados externos e internos, além da 
distribuição das informações para os ComDN e para as instituições externas, de acor-
do com suas atribuições, interesses e credenciamento. O fato de ter o COMCON-
TRAM como OM subordinada proporcionará uma unificação das atividades de con-
trole de tráfego marítimo e de busca e salvamento.436

Sucintamente, o COMPAAz seria um Comando de nível operacional, paralelo ao 
ComEmCh, FFE e ComDN, que, empregando o SisNC2, prestaria as seguintes assesso-
rias ao ComOpNav e aos Distritos Navais: sugestão de níveis de alarme; alterações de 
parâmetros das operações; estabelecimento de áreas marítimas fixas e móveis; prioriza-
ção de cenários; estreito contato com a FAB; emprego de meios da Esquadra, etc. No-
ta-se que tal estrutura atuaria sobre todos os objetivos estratégicos marítimos previstos 
na END, incluindo-se a defesa do tráfego marítimo, ao ter o Comando do Controle do 
Tráfego Marítimo sob sua subordinação, conforme se depreende do seguinte organo-
grama proposto.  

435.   SANTOS, op. cit., p.46.

436.   Ibidem, p. 118.
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Outrossim, para assessorar o Estado-Maior do COMPAAz, vislumbrou-se a necessida-
de de um centro de controle nacional com a participação de todos os ministérios envolvidos, 
bem como órgãos de um escalão mais baixo, com elementos operacionais da Polícia Federal, 
RFB e o IBAMA. Tal célula “interagências”, empregando-se a terminologia atual, possibili-
taria a pronta resposta às ameaças insurgentes, e promoveria grande sinergia entre os seto-
res envolvidos. Diante da EttaMiD em vigor, que preconiza a ativação de um COp,  singular 
ou conjunto, somente a partir da identificação de uma crise, o que pode retardar respostas às 
ameaças sobre a Amazônia Azul, o COMPAAz proporcionaria mais versatilidade ao siste-
ma defensivo desse patrimônio, em termos da componente de segurança da defesa marítima. 

Salienta-se que a propositura do COMPAAz adveio pouco antes da aprovação da 
primeira versão da END, ocorrida ao final de 2008, documento de alto nível institucio-
nal que contemplou de forma inédita a defesa proativa de plataformas petrolíferas como 
objetivo estratégico. Ademais, tal objetivo já era prioritário em função da descoberta en-
tão recente das grandes reservas de hidrocarbonetos fluidos do Pré-sal, mas o que era ri-
queza potencial na época transformou-se atualmente em riqueza efetiva, já que no mês 
do julho de 2015 a produção de tal região petrolífera alcançou a marca de um milhão de 
barris de óleo equivalente437. 

437.   Disponível em < http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/08/pre-sal-alcanca-
-1-milhao-de-barris-de-oleo-e-gas-por-dia >. Acesso em: 19 set.2015.

FIGURA 14 - Inserção do COMPAAz na atual estrutura organizacional da MB 
Fonte: SANTOS et al., 2008.
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Vale notar também que a proposta de ativação do COMPAAz, em que pese incluir 
a sugestão de realizar uma tarefa de estreita ligação com a FAB, não consiste ainda em 
um COp conjunto, e não exerceria, dessa forma, o controle operacional das aeronaves 
de patrulha marítima que operassem no Polígono do Pré-sal. Contudo, não obstante o 
COMPAAz não ter sido visualizado inicialmente como um COp conjunto, já consiste 
em uma primeira proposta de evolução organizacional vocacionada para o emprego li-
mitado da força e atuação “benigna”, conforme a concepção e terminologia previstas res-
pectivamente nos capítulos quatro e cinco da atual DBM. Em síntese, analisando-se as 
atribuições de assessoramento e a forma de inserção sugerida na estrutura organizacio-
nal da MB, à luz do que foi analisado nos capítulos precedentes, o COMPAAz incremen-
taria assim a flexibilidade e rapidez do sistema defensivo vigente, no tocante às ações de 
segurança marítima.  Embora tal estrutura não estivesse especificamente dirigida para 
atender o cenário mais grave identificado na concepção do SisGAAz438 — ameaça à pro-
dução marítima energética da região sudeste, com fulcro no Pré-sal, que engloba geo-
graficamente a bacia de Campos439, a mais produtiva na atualidade — contribuiria para 
aumentar a prontidão para responder às diversas ameaças, no sentido reativo defensi-
vo, conforme a END preceitua para a proteção das linhas de comunicações marítimas. 

Enfim, tal estrutura representaria mais um passo em direção a um COp Singular, 
dedicado precipuamente às atividades de segurança marítima, o que, conforme visto 
neste estudo, representam um amplo espectro de atividades. E mais, a célula interinsti-
tucional do COMPAAz, contemplando assessores de alto nível de diversos órgãos fede-
rais, que perfariam função semelhante a de elementos de ligação de um Estado-Maior 
de um COp, promoveria a versatilidade intergovernamental, dinamizando as opera-
ções “interagências”. 

Enfim, cabe aplicar a função matemática y = K d para aferir a influência da ativação 
do COMPAAz na proatividade do sistema defensivo existente, ao compará-la com a es-
trutura atual, conforme a tabela a seguir440.

438.   JUDICE, 2010.

439.   Vide Fig. 1, pag 137.

440.   Ressalta-se que o COMPAAZ não foi pensado inicialmente em termos de aplicação do Poder 
Naval, e consequentemente de sua integração com o Poder Militar Aeroespacial, por isso o nível de 
interoperabilidade do COMPAAz seria inferior ao de uma estrutura com um Comando Operacional 
Conjunto (COpCj), que mais favoreceria o desenvolvimento da interoperabilidade. 
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TABELA 8 

Comparação da Agilidade Decisória da EttaMiD com a ativação do COMPAAz

INDICADOR d de CONTROLE

Nível de i

SUPERIOR (COpCj)
INFERIOR 
(COMPAAz/atual)

Nível de v
SUPERIOR(COMPAAz) ALTA d MÉDIA d

INFERIOR(atual) MÉDIA d BAIXA d

A TAB. 8 nos informa que, considerando constantes os meios de sensoriamento e 
proteção, tal evolução organizacional, embora não garantisse uma maior interopera-
bilidade entre FA, tomando-se o seu sentido estrito, promoveria uma maior versatili-
dade do que a existente no sistema defensivo atual, propiciando assim uma maior agi-
lidade decisória. Cumpre observar que o nível de interoperabilidade das organizações 
que compõem a EttaMiD atual, que não contempla a ativação de um COp singular ou 
conjunto dedicado à Amazônia Azul, seria equivalente ao de uma estrutura prevendo 
o COMPAAz, pois em ambas não se prevê o emprego conjunto de elementos ponderá-
veis de mais de uma força.

Dessa forma, indiferentemente ao nível inferior de interoperabilidade que o COM-
PAAz propiciaria em relação a uma estrutura de comando conjunto, chegar-se-ia a um 
nível médio de agilidade decisória, o que proporcionaria um índice de “Controle” su-
perior ao da estrutura atual. Em síntese, a análise do COMPAAz, propiciando um indi-
cador d superior, corrobora a hipótese deste estudo, além de atender ao seu terceiro ob-
jetivo específico, de caráter comparativo.

Finda a análise do COMPAAz, cabe então realizar nova comparação, aplicando o 
modelo teórico ora desenvolvido, entre uma estrutura que privilegie a interoperabilida-
de e a estrutura atual.

7. 2  O  C o m a n d o  C o n j u nt o  d o  At l â nt i c o  S u l  (C C JA S )

A proposta de COp Conjunto realçada no título desta seção consta de um trabalho 
monográfico apresentado à EGN como requisito parcial para a conclusão do C-PEM 
2010441. Tal monografia abordou a Estrutura Militar de Guerra (EMG) então vigente, que 
consistia basicamente na “organização do Poder Militar a fim de ser empregado em caso 

441.   Cf. a monografia de título: “Uma Estrutura Militar de Guerra para o Século XXI e seus impac-
tos para a Marinha do Brasil” (DANTAS, 2010). 
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de crise ou conflito armado”, e corresponde à atual EttaMiD442. Dessa forma, tal propos-
ta organizacional, além de proporcionar mais uma forma de comprovar a hipótese des-
te estudo, ao sugerir a ativação do CCjAS, fornece mais uma possibilidade de aferição 
da agilidade decisória de uma estrutura do comando dedicado aos espaços marítimos443. 

Dessa forma, o referido estudo realçou a necessidade de aderência entre os objeti-
vos formulados no nível estratégico — o que pode ser aplicado à defesa proativa de pla-
taformas petrolíferas, objeto desta pesquisa — e as ações de nível operacional e tático re-
alizadas pelo Poder Militar.  Destacam-se a seguir trechos do resumo do referido estudo. 

O principal requisito que a EMG deve atender é possibilitar a rápida evolução da paz 
para situações de crise ou conflito, inclusive contra as chamadas “novas ameaças”: ter-
rorismo, crimes transnacionais, pirataria, dentre outros. [...] Este trabalho é realiza-
do no intuito de oferecer subsídios para uma nova EMG, construída a partir da base 
experimental da EttaMiD e coerente com o cenário político-estratégico deste alvore-
cer do século XXI, que mostra uma crescente inserção do Brasil como ator de peso 
no sistema internacional, apresenta ameaças difusas aos interesses e à soberania na-
cionais, e alto grau de imprevisibilidade. [...] No desenvolvimento do trabalho, foram 
buscados subsídios históricos nas EMG alemã e aliada na 2ª Guerra Mundial e norte-
-americana na guerra do Vietnam, e na evolução histórica da própria EMG brasileira. 
Também foram colhidos subsídios de três EMG estrangeiras atuais: Estados Unidos, 
Espanha e França. [...] Como resultado da pesquisa realizada é formulado um mo-
delo de EMG e são verificados os impactos doutrinários, administrativos, operacio-
nais e logísticos para a Marinha do Brasil em decorrência de sua adoção. (grifo nosso)

O trecho grifado nessa citação realça como requisito geral para uma EttaMiD a 
rápida evolução da paz para situações de crise ou conflito, o que seria coerente com 
a agilidade decisória requerida por um sistema defensivo proativo, indicador cru-
cial que foi demonstrado nesse estudo. Nesse sentido, o referido trabalho inovou 
ao apresentar requisitos que uma estrutura organizacional deve dispor para que as 
ações militares sejam fidedignas aos desígnios políticos previamente estabelecidos, 
os quais serão a seguir apresentados.

442.   No período da elaboração do referido estudo, a EMG vigia paralelamente à EttaMiD, que esta-
va sendo empregada experimentalmente desde 2005, até substituir a EMG em 25 de agosto de 2010, 
pelo Decreto 7.276/10, já analisado. Não obstante a terminologia, tal estudo nos proporciona concei-
tos atuais e de interesse para a agilidade decisória de uma estrutura organizacional de defesa, volta-
da para o emprego efetivo do Poder Militar. 

443.    A decisão da extensão da área de responsabilidade da estrutura de comando não é tão rele-
vante para este estudo, pois a defesa proativa da Amazônia Azul tem de ser pensada na profundida-
de adequada para tal, e o Atlântico Sul é a principal área marítima do nosso entorno estratégico, de-
finido na PND, e uma área de natural atuação do Poder Naval brasileiro.
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Assim sendo, o primeiro requisito proposto se refere a “Unidade de Comando” 444, 
congruente com a abordagem do princípio de guerra de mesmo nome realizada na pre-
sente pesquisa.

A divisão de responsabilidades entre os NCG deve proporcionar uma sinergia dos es-
forços desenvolvidos para atingir os objetivos fixados em cada nível, aderentes ao ob-
jetivo político do conflito. A unidade de comando gera este efeito sinérgico e não per-
mite que cada NCG identifique e lute um conflito diferente. Além de estar presente 
nas relações entre os NCG, a unidade tem que permear as relações de comando intrín-
secas a cada nível, especialmente o operacional, onde este requisito é o grande moti-
vador para a criação dos comandos conjuntos. É praticamente impossível, exceto em 
operações de pequeníssima envergadura, onde os objetivos de cada força singular es-
tejam perfeitamente separados no tempo e no espaço, que a unidade de comando ope-
racional seja obtida sem uma condução conjunta. (grifo nosso)

Assim sendo, a observância de tal requisito corrobora a necessidade de coordena-
ção de esforços defendida nesta pesquisa, o que pode se obter da integração da cadeia 
de comando dedicada efetivamente à defesa da Amazônia Azul. Prosseguindo as análi-
ses, o referido autor finaliza a abordagem de tal requisito citando a forte unidade de co-
mando britânica no conflito pela posse das Ilhas Malvinas, ocorrido em 1982, em con-
traste com as deficiências enfrentadas pela Argentina, onde cada Força lutou sua própria 
guerra, sem visão de conjunto, o que resultou num fracasso nacional.

Outro princípio propugnado pelo referido autor se refere à “Simplicidade”, que tam-
bém é congruente com o princípio de guerra homônimo. Nesse sentido, uma estrutu-
ra de comando “deve ser construída prevendo relações diretas entre seus elementos or-
ganizacionais, evitando a dupla subordinação, ou seja, cada elemento será diretamente 
subordinado a apenas um elemento”445, que estaria posicionado no nível de decisão su-
perior. Tal requisito concorda com as análises que levaram à validação da hipótese des-
te estudo, sendo importante ressaltar que um grande comando operacional dedicado à 
defesa da Amazônia Azul, com responsabilidade primária sobre o Polígono do Pré-sal, 
em observância a tal requisito, promoveria “a tempestividade do ciclo decisório e a ade-
rência das ações militares às normas de comportamento político”446. 

Partindo ainda da análise desse princípio, o referido estudo aborda a necessária con-
tribuição de outras expressões não militares do Poder Nacional para o nível decisório 
político. Tais considerações podem ser trazidas ao nível operacional, pela necessidade de 
contribuição das agências governamentais para tal nível, configurando uma assessoria 

444.   A expressão “nível de condução da guerra” (NCG), empregada pelo referido autor em seu estu-
do (DANTAS, 2010. p. 13), tem o mesmo significado de “nível de decisão”, empregado neste trabalho. 

445.   DANTAS, 2010, p.14.

446.   Ibidem, loc. cit. 
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multidisciplinar a um Estado-Maior conjunto. E mais, tal requisito também se aplica ao 
nível executivo tático, pela subordinação de forças policiais com competência para atuar 
na Amazônia Azul a um elemento organizacional único, um Comando de cunho ope-
racional sob a direção de um oficial da MB, guardando assim coerência com as atribui-
ções constitucionais relacionadas à Autoridade Marítima.

Por fim, é importante ressaltar a antítese desse requisito, pois uma estrutura de co-
mando mais complexa, “mesmo dotada de um sistema de C² tecnologicamente avança-
do, organizacionalmente estaria sujeita a um processo decisório mais lento e a perdas 
de aderência das ações militares às decisões políticas”447. Em suma, a simplicidade é um 
requisito congruente e coerente com a agilidade do processo decisório, e a citação ante-
rior corrobora as considerações realizadas no presente estudo, que visam ao atendimen-
to de determinação expressa da END: a defesa proativa de plataformas petrolíferas ma-
rítimas, atividade a ser realizada de forma permanente e tempestiva.  

Outro requisito abordado no referido estudo é o da “Celeridade de transição”, que 
prevê uma rápida transição da paz para o conflito448. Tal requisito também reforça a ar-
gumentação em prol da hipótese deste estudo, já que preconiza que a organização de 
tempo de paz das FA, estruturada preponderantemente para o preparo, se aproxime da 
constituição de elementos organizacionais de pronto emprego e de apoio logístico às for-
ças componentes de um COp. Uma ativação organizacional num momento subsequente 
ao da percepção de uma crise, poderia gerar uma solução de continuidade que dificulta-
ria a consecução de  uma defesa proativa, consoante a definição operacional deste estu-
do. Nesse sentido, o SisNC2 permanentemente ativado e interligado com outros centros 
de C² seria de extrema valia. Igualmente importante se revela a contínua atualização do 
planejamento da defesa da Amazônia Azul, para que propicie uma rápida transição da 
prontidão para a ação, o que só vai se atingir com a perenidade de um Estado-Maior di-
retamente focado no estudo de tal desafio estratégico.

Outro requisito apontado no referido estudo é a “Flexibilidade”, que permite que 
uma estrutura de comando receba alguns meios e abra mão de outros, atendendo a con-
flitos e situações de diversas escalas e naturezas. Assim sendo, tal requisito, juntamen-
te com a celeridade de transição, qualificaria a estrutura de comando a “atender a va-
riações dessa evolução, quando o conflito for iniciado sem uma crise anterior (ou sua 
percepção pelo NCG político), ou quando a condução da crise impedir a evolução para 
o conflito armado”449.

Por fim, o referido estudo apresentou como último requisito a “Racionalidade Sistêmica”. 

A EMG necessita ser construída segundo uma distribuição racional de elementos 
organizacionais pelos NCG. Além disso, o fluxo decisório deve ser pautado por um 

447.   DANTAS, 2010, p.15.

448.   Ibidem, loc. cit. 

449.   Ibidem, p.16.
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relacionamento claro e institucionalizado entre eles, que além de proporcionar a uni-
dade de comando, seja coerente com a organização política e o ordenamento insti-
tucional do país, de modo a contribuir para evitar que a necessidade do controle po-
lítico do emprego da força pelo Poder Militar enseje interferência indevida do NCG 
político nos níveis abaixo, com reflexos nas ações operacionais.450

Nesse sentido, as regras de relacionamento de uma estrutura defensiva proativa da 
Amazônia Azul demandariam um SisNC2 confiável, em termos de Tecnologia da Infor-
mação (TI), comunicações e apoio à decisão, o qual viabilizaria um ciclo decisório dinâ-
mico e adequado a uma ampla variedade de tarefas. Também se argumenta, baseando-se 
nesse princípio, que seria razoável a ativação de um Comando Conjunto na Amazônia 
Azul, que, em função da amplitude de controle desejável, seria inicialmente vocacionado 
para operacionalizar a defesa de sua primeira área estratégica estabelecida em Lei, con-
forme objetivo previamente estabelecido na END: o Polígono do Pré-sal. 

Uma vez apresentados os requisitos que uma EttaMiD deverá contemplar, o referi-
do trabalho passou a abordar diversos modelos referentes às estruturas organizacionais 
dos aliados e da Alemanha na 2ª GM, bem como à organização estadunidense na Guer-
ra do Vietnã. Tal abordagem permitiu, a partir de exemplos históricos, apreender como 
o atendimento ou não dos requisitos anteriormente apontados influenciaram no desfe-
cho daqueles emblemáticos conflitos.  

Oportunamente, acresce-se uma citação que registra a falta de interoperabilidade 
das FA do Japão, nos momentos que precederam a sua entrada na 2ª GM, um reflexo 
da imprevisão de estruturas militares conjuntas, situação que perdurou até o final des-
se conflito. 

Os planejadores japoneses percebiam que, na execução deste plano complexo e in-
trincado, o sucesso dependeria de uma regulação meticulosa e da cooperação íntima 
entre as forças de terra, mar e ar. Não havia nenhuma previsão de comando unificado 
para todas as forças, nem agora, nem no futuro. Ao invés disto, eram feitos acordos in-
dependentes entre o Exército e os comandantes de esquadra para cada operação. Es-
tes acordos dispunham simplesmente sobre cooperação na ocasião do desembarque 
e sobre a distribuição das forças.451 

 
Dessas análises, ficou evidenciado que a unidade de comando, ladeada pela racio-

nalidade sistêmica e demais requisitos, prevendo regras claras e institucionalizadas de 

450.   DANTAS 2010, p. 16.

451.   À época o Japão estava premido por um embargo dos EUA, efetivado principalmente pela proi-
bição de fornecimento de petróleo, e se preparava para atacar Pearl Harbour, caso as negociações 
fracassassem, o que realmente veio a acontecer em 7 de dezembro de 1941 (ESTADOS UNIDOS, 
1977, p. 104).
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subordinação, contribui decisivamente para o resultado dos conflitos, fomentando a uni-
dade de esforços via a interoperabilidade das FA.  

Enfim, o referido estudo, após abordar ainda mais três estruturas organizacionais 
estatais contemporâneas, além dos documentos condicionantes de alto nível do Brasil, 
formulou uma proposta de EttaMiD que prevê uma estrutura consentânea às conclu-
sões deste estudo: o CCjAS, situado no nível operacional. 

O CCjAS, por dispor de Forças Componentes e um Estado-Maior permanentemen-
te ativado composto por oficiais das três FA, teria um caráter dissuasório permanente, 
contando com o SisGAAz e o SisNC2 como ferramentas de monitoramento e controle, e 
com Centros de Operações subordinados. Dessa forma, a primeira função do trinômio 
da END, o MC, em atendimento ao requisito estratégico-operacional de “Controle”, vi-
sualizado neste estudo, estaria contemplado, possibilitando assim uma defesa proativa, 
na componente do Poder Naval, que passaria por um processo de aprimoramento con-
tínuo, a partir de um planejamento formal.

Cabe então comparar a agilidade decisória de tal estrutura, a partir do modelo te-
órico desenvolvido neste estudo, com uma estrutura que preveja o COMPAAz, e com a 
EttaMiD atual, a qual não prevê um comando conjunto sem que se instaure uma crise, 
ou pelo menos seja reconhecida como tal. Elabora-se assim a tabela a seguir.

 
TABELA 9 

Comparação da Agilidade Decisória da EttaMiD com a ativação do CCjAS

INDICADOR d de CONTROLE

 Nível de i

SUPERIOR 
(CCJAS)

INFERIOR 
(COMPAAz/atual)

Nível de v
SUPERIOR(COMPAAz) ALTA d MÉDIA d

INFERIOR(CCjAS/atual) MÉDIA d BAIXA d

Chega-se assim a um nível intermediário de agilidade decisória, e portanto supe-
rior ao nível atingido pela estrutura atual, o que mais uma vez corrobora a hipótese des-
te estudo. Note-se que a proposta de CCjAS, em função dos objetivos do referido estudo, 
não abordou diretamente o emprego de meios navais em prol da segurança marítima, 
em coordenação com outros órgãos federais. Assim sendo, sob o prisma da agilidade do 
ciclo decisório, por não estar previsto o exercício do controle operacional sobre meios 
de outros órgãos federais policiais em tempo de paz452, da mesma forma que ocorre 

452.   Em tempos de conflito, está prevista doutrinariamente a seção de Assuntos Civis, que seria 
uma das seções do Estado-Maior do CCjAS, a ser ativada, que lidaria com a coordenação civil-mili-
tar e assuntos afetos ao cumprimento da lei (BRASIL, 2011b, p.46). 
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atualmente, considerou-se o nível de versatilidade do CCjAS num patamar inferior em 
relação ao COMPAAZ, num nível próximo ao da estrutura atual. 

Registra-se, por fim, que no referido estudo foram propostos mais dois COp con-
juntos, além do COMDABRA, já permanentemente ativado: o Comando Conjunto Es-
tratégico (CCjEst) e o Comando Conjunto da Amazônia Brasileira (CCjAB). Como o 
COMDABRA já está permanentemente ativado, cabe analisar esse importante paradig-
ma organizacional de proatividade defensiva. 

7.  3  O  Pa ra d ig m a  d o  C O M DA B R A

4.1.4 Com exceção do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro (COMDABRA), que 
é um Comando Operacional Conjunto de caráter permanente, os demais Comandos 
Operacionais (sejam eles conjuntos ou singulares) terão caráter temporário e serão ati-
vados em caso de: a) agravamento de uma crise; b) concretização de uma ou mais HE 

previstas na Estratégia Militar de Defesa (E Mi D); ou c) ameaça não prevista nas HE.453 

Conforme tal citação, o COMDABRA seria a única exceção à regra estabelecida no 
Decreto 7.276/10, que dispõe sobre a EttaMiD, já que é um Comando Operacional per-
manentemente ativado454. Importa assim entender as motivações que levaram à ativação 
de tal Comando desde a década de 80 do século XX, e analisar o impacto de tal evolução 
organizacional em termos de agilidade decisória do sistema de defesa aérea, correlacio-
nando-o com a defesa aeroespacial de plataformas petrolíferas marítimas.

Em realidade, a necessidade de um comando integrado para a defesa aeroespacial 
brasileira foi identificada há bastante tempo. O Decreto n° 9, promulgado em 18 de mar-
ço de 1980455, previa a sua criação, com a missão precípua de realizar a defesa do territó-
rio nacional contra todas as formas de ataque aeroespacial, a fim de assegurar o exercí-
cio da soberania no espaço aéreo brasileiro. Nos artigos segundo e terceiro do referido 
decreto previa-se que o COMDABRA seria um grande comando conjunto456, que seria 
ativado quando necessário por Ato do Presidente da República457. 

453.   BRASIL, 2011a, p.37. 

454.   Subordinado em tempo de paz ao COMGAR, Comando de Operações da FAB.

455.   O referido Decreto tinha classificação de sigilo reservado, mas foi citado e atualizado pelo 
Decreto n° 1. 758/95. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1995/D1758.
htm>. Acesso em: 20 set. 2015.

456.   Na época utilizava-se a expressão “combinado”, no sentido que se dá atualmente a um co-
mando conjunto.

457.   Em realidade o Decreto n° 10, promulgado no mesmo dia do Decreto n° 9, previa a ativação 
de núcleo do COMDABRA (NuCOMDABRA), contando com um Estado-Maior para preparar a tran-
sição de estruturas organizacionais num momento de crise. 
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Poucos dias depois da criação do COMDABRA, foi promulgado o Decreto-lei nº 
1.778, de 28 de março de 1980, que criou o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro 
(SISDABRA)458, com a finalidade de assegurar o exercício da soberania no espaço aé-
reo brasileiro. Destaca-se a concepção integrada do referido sistema, constituído desde 
sua gênese pelos meios destinados a exercerem atividades relacionadas com a defesa ae-
roespacial pelas Forças Singulares, Forças Auxiliares, órgãos e serviços da administra-
ção pública, direta ou indireta, de âmbito federal, estadual ou municipal, e por organi-
zações não governamentais.

Fazendo-se uma oportuna digressão sobre a integração civil-militar, importante as-
pecto a ser observado em atendimento ao trinômio da END, não é demais relembrar 
que a duplicidade de controle aéreo civil e militar gerou dificuldades e baixa agilidade 
decisória por ocasião dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 ocorridos nos 
EUA.  Salienta-se ainda que a recém editada estratégica militar chinesa, que preconiza 
uma defesa marítima em profundidade, também enfatiza a integração civil-militar.459

Citando-se ainda um caso concreto para salientar a importância de tal visão inte-
grada, reporta-se ao ano de 1982, quando o SISDABRA foi posto à prova, pouco depois 
de ser criado.  Em 09 de abril daquele ano, ocorreu o primeiro teste do SISDABRA, em 
plena Guerra das Malvinas, quando uma aeronave ilyushin 62 de uma empresa estatal 
cubana foi interceptada por dois caças MIRAGE IIIE do 1° Grupo de Defesa Aérea460. 
Destaca-se a eficiente atuação dos controladores de voo do 1° Centro Integrado de Defe-
sa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA-1), localizado em Brasília, ao condu-
zir corretamente as aeronaves interceptadoras para a aeronave suspeita que não respon-
dia às chamadas, até ser ladeada pelos caças brasileiros e passar a cooperar. Em suma, os 
exemplos ora citados de coordenação do espaço aéreo se coadunam com a evidência de 
que a versatilidade organizacional, obtida pela integração de um sistema defensivo, pro-
move a agilidade decisória, traduzindo assim uma proatividade defensiva.

Outro aspecto importante para a agilidade decisória de um sistema defensivo con-
siste na interoperabilidade, o que pode ser visualizado em termos de defesa aeroespa-
cial, pela interação sinérgica entre a defesa aérea e a defesa antiaérea461. Nesse sentido, 
retornamos ao ano de 1981, quando ocorreu a incorporação da 1ª Brigada de Arti-
lharia Antiaérea ao SISDABRA, o que significa dizer que o seu controle operacional 
passou ao COMDABRA462, em que pese tal comando continuar vinculado à estrutura 

458.   Ibidem. 

459.   Disponível em < http://eng.mod.gov.cn/Database/WhitePapers/ >. Acesso em: 20 set. 2015.

460.   Disponível em < http://www.rudnei.cunha.nom.br/FAB/br/f-1032.html >. Acesso em: 20 
set. 2015.

461.   A defesa aeroespacial compreende meios de defesa antiaérea, como mísseis e artilharia, e de 
defesa aérea, como aeronaves interceptadoras.

462.   Disponível em < http://www.eceme.ensino.eb.br /ciclodeestudosestrategicos /index.php/
CEE/XCEE/paper/view / 13/24 >. Acesso em: 20 set. 2015.
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administrativa do Exército Brasileiro (EB) até os dias atuais. Tal brigada consiste em um 
Grande Comando que tem como missão realizar a defesa antiaérea no âmbito aeroes-
pacial brasileiro e participar da segurança integrada nas respectivas áreas de responsa-
bilidade. Dentre os objetivos defensivos dessa Brigada destacam-se: órgãos de infraes-
trutura crítica essenciais ao funcionamento do Estado Brasileiro; órgãos de controle do 
espaço aéreo e defesa aeroespacial; centros políticos; e eventos de elevada importância 
em tempo de paz.  

Vale notar neste ponto o contraste entre a previsão de tal sistema e relações de co-
mando para a defesa de infraestruturas críticas terrestres e o hiato existente na defesa 
aeroespacial de plataformas petrolíferas offshore. Doutrinariamente falando, a versão 
anterior da DBM propugnava pelo apoio do COMDABRA para o provimento da defe-
sa aeroespacial das plataformas petrolíferas offshore. Ao seu turno, a versão em vigor da 
DBM não tipifica mais uma operação de Guerra Naval específica para a defesa de tais 
objetivos — conforme comentado no capítulo um deste estudo. Destaca-se ainda que a 
doutrina naval atualizada, ao discorrer sobre a ação de defesa aeroespacial, prevê tal ação 
de defesa aeroespacial “é aplicável tanta a um força naval ou de fuzileiros navais como a 
uma organização militar de terra”463. 

Cabe relembrar, conforme sublinhado no capítulo dois, que Kearsley nos alerta que 
a Guerra Naval agora não ocorre apenas no mar, mas “pelo mar”. Nesse sentido, pode-
-se fazer uma alusão direta à necessidade de “contra-negação” da produção marítima, a 
antítese de negação de um dos atributos do mar visualizado por Geoffrey Till.  Ademais:

A coordenação dos meios de defesa aeroespacial da força naval ou de fuzileiros na-
vais e do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA), quando este pos-
suir projeção sobre o mar, exigirá troca de informações sobre a ameaça aérea, em re-
lação ao deslocamento da área de defesa aeroespacial da força e às suas dimensões.464 

Em que pese a DBM ter aludido no referido tópico à defesa aeroespacial de com-
boios, o que poderia ser interpretado por extensão de sentido à proteção de plataformas 
petrolíferas, fica evidenciada a necessidade de um maior aprofundamento sobre o tema. 
Dessa forma, para que a intercessão entre a defesa aeroespacial do território nacional 
e da Amazônia Azul que o transcende não caia num vazio pela falta de integração, res-
sente-se de uma estrutura homóloga ao COMDABRA que atue nos espaços marítimos. 

Convém neste ponto destacar que está prevista a implementação do SisGAAz por 
módulos, sendo o primeiro disposto na áreas dos 1° e 8° DN, conforme informações 
passadas pelo gerente do Programa, constantes do APÊNDICE A — Roteiro de entre-
vista com o Capitão de Mar e Guerra (RM1) Silva Roberto. Há assim a coincidência de 
abrangência desse primeiro módulo com o Polígono do Pré-sal, principalmente nas 

463.   BRASIL, 2014a, p.3-20.

464.   Ibidem, p. 3-21.
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áreas produtivas das Bacias de Campos e Santos. Contudo, na referida entrevista sobres-
saiu o fato de que não há ainda previsão de um sistema de MC particularmente dedica-
do ao ambiente aeroespacial465. 

Enfim, é também digno de nota que o COMDABRA associado a um sistema defen-
sivo aeroespacial, o SISDABRA, foi ativado de forma permanente a partir do Decreto 
nº 1.758, de 26 de dezembro de 1995, como um Comando Conjunto de nível operacio-
nal466. Tal ativação, não mencionada no Decreto 7.276/10, que dispõe sobre a atual Etta-
MiD, denota a importância da agilidade decisória na defesa aeroespacial brasileira, tan-
to em termos de versatilidade quanto interoperabilidade organizacional.

Traçando-se uma linha paralela diacrônica da evolução da produção petrolífera 
offshore com a criação do COMDABRA, bem como da ativação do NuCOMDABRA, 
eventos ocorridos em 1980, nota-se que tal atividade econômica ainda era incipiente à 
época, quando o mundo ainda se ressentia da crise do petróleo provocada pela mudan-
ça do regime de governo iraniano há então pouco tempo. Decorridas quase duas déca-
das (1997), a principal empresa brasileira do setor petrolífero, a PETROBRAS, conseguia 
extrair o primeiro milhão de boe, predominantemente do mar467, quando o COMDA-
BRA havia sido há pouco permanentemente ativado. Em 2009, pouco depois das des-
cobertas do Pré-sal, a produção da PETROBRAS chegava a dois milhões de barris de 
óleo equivalente. 

No final de 2014, a FAB decidiu passar o controle operacional das aeronaves de pa-
trulha marítima ao COMDABRA468, quando em missão na Amazônia Azul. Mais recen-
temente, em agosto de 2015, e portanto seis anos após a marca anterior, A PETROBRAS 
anunciou a produção de 3 milhões boe469 no Brasil, considerando a parte operada para 
outras empresas parceiras. 

Em síntese, o crescimento acentuado da importância estratégica do Pré-sal nos in-
duz a refletir sobre o amadurecimento da possibilidade de ativação de um Comando 
Operacional dedicado à Amazônia Azul, que cuidaria inclusive da integração do esforço 

465.   Também não há ainda para a previsão de uma defesa submarina, em que pese um sensor dedi-
cado a meios de superfície possa detectar vetores nos ambientes contíguos, contribuindo assim para 
tal defesa, conforme comentado na resposta à terceira pergunta da supracitada entrevista.  

466.   Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1995/D1758.htm >. Acesso 
em: 20 set.2015.

467.   A referida empresa levou 44 anos para atingir tal marca, desde a sua criação, em 1953.

468.  Anteriormente, tais aeronaves ficavam sobre o controle operacional de uma Força Aérea 
Numerada, que, pela doutrina da FAB, consiste num “Comando Operacional de Força Aérea, organi-
zado para a execução de uma missão específica, com duração limitada, formado por Meios de Força 
Aérea designados pelos Comandos de Preparo e, eventualmente, por meios adjudicados por outros 
elementos do Poder Aeroespacial” (BRASIL, 2012, p. 5).

469.   Disponível em < http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/producao-de-petroleo-e-gas-na-
tural-da-petrobras-cresce-e-bate-recorde-em-agosto.htm >. Acesso em: 20 set. 2015.
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das aeronaves de patrulha aérea marítima à defesa de superfície e submarina empreen-
dida pelas Forças Navais. 

7.4  A n á l i s e  C o m p a rat iva  d e  E st r ut u ra s  d e  D e fe s a  M a r ít i m a 

Uma vez que o modelo teórico desenvolvido neste estudo permitiu identificar a in-
fluência da estrutura organizacional como um elemento importante para um sistema 
defensivo que se propõe a ser proativo, cabe estender tal análise estrutural a outras na-
ções, empregando-se o método de procedimento comparativo470. Em função do objeto 
desta pesquisa, serão priorizados os aspectos comparativos congruentes com a defesa 
de plataformas petrolíferas marítimas, mormente aqueles que proporcionariam agilida-
de à estrutura organizacional. 

Para realçar o contraste entre estruturas que primam pela proatividade nas ações, e 
outras que não possuem tal perspectiva, e buscar identificar parâmetros que as diferen-
ciem, apresenta-se o seguinte quadro, encontrado num artigo publicado no Canadian 
Military Journal, baseado num livro de Peter Avis471. 

TABELA 10

Comparação da postura de Estados com relação à Segurança Marítima segundo Avis

PARÂMETROS
ESTADOS

AUSTRÁLIA HOLANDA NORUEGA CANADÁ

Importância 
relativa dos 
Interesses 
Marítimos

Alta Alta Alta Média

Exploração 
marítima de 
Petróleo

Pequena Média Alta Média

Percepção de 
ameaças

Direta Indireta 
para Direta

Indireta Indireta

470.   A rigor, ao serem comparadas diversas estruturas idealizadas com a EttaMiD vigente, por meio 
de uma função matemática que representa a definição operacional de defesa proativa, já estava se 
empregando o método de procedimento comparativo, em adição ao método funcionalista. A diferen-
ça que se apresenta nesta seção é que as estruturas a seguir demonstradas foram efetivamente imple-
mentadas, o que permite fazer um novo contraste e reforçar a hipótese deste estudo. 

471.   Disponível em <http://www.journal.forces.gc.ca/vo7/no4/notice-avis-eng.asp>. Acesso em: 
09 set. 2015.
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Prioridade 
de Atividades 
Chaves

C, CS, S e CR* C e S e 
CR e CS

CR e CS 
e S e C

C, CS, S e CR

Melhores 
Práticas** 2C e 2CS 1C e 1S 1CR ...

Postura 
defensiva

Proativa Proativa Reativa Reativa

Fonte:    AVIS, 2007, p. 38.
Notas:   Foram suprimidas da tabela original linhas comparativas 
de características de menor relevância para este estudo, 
enfatizando-se a postura defensiva em negrito.
* As siglas correspondem respectivamente às iniciais de “Colaboração”, 
“Consciência Situacional”, “Salvaguarda” e “Capacidades de Resposta”.
** Nessa linha estão também representados os quantitativos de 
melhores práticas identificadas para cada Atividade Chave.

Salienta-se que o referido artigo discutiu as melhores práticas a serem adotadas no 
Canadá a partir de estudo contendo as abordagens nacionais da Noruega, Holanda e da 
Austrália. Além de tal motivação, que é consentânea aos objetivos deste estudo, Avis in-
clui como propósito de seu artigo o atendimento de mais dois critérios que corroboram 
nossas conclusões, deduzidos de estruturas de comando efetivamente implementadas: 
o sucesso ao longo do tempo e a apresentação de resultados positivos472. 

Ao apresentar a metodologia empregada, Avis observou que, no tempo presente, os 
governos têm se envolvido em quatro grandes áreas funcionais relativas à segurança na-
cional: aplicação da lei, inteligência, proteção de infraestruturas e defesa473. Segundo o 
referido autor, o incremento da ameaça de terrorismo na virada de século fez com que 
tais áreas funcionais passassem a se interpenetrar, e as estruturas governamentais esta-
riam se alterando para fazer frente a tal sobreposição de desafios. Como decorrência des-
se inter-relacionamento para o contexto marítimo, Avis previu quatro categorias princi-
pais de “atividades chave” para enfrentar ações antagônicas aos interesses dos Estados: 

 – “Consciência Situacional” (CS): que compreende esforço de esclarecimento e inteligência 
para se compreender tudo que está acontecendo nas zonas marítimas de um Estado. Tal 
conceito já foi incorporado à doutrina naval brasileira, como foi visto, e poderia ser relacio-
nado ao primeiro indicador do componente composto “Monitoramento/Controle” inte-
grante do trinômio da END;

472.   AVIS, 2007, p. 34.

473.   Tais áreas estariam compreendidas no contexto da defesa marítima, conforme proposta apre-
sentada no capítulo quatro, o que inclui as componentes de defesa naval e segurança marítima. 
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 – “Salvaguarda” (S): Conjunto de atividades que garantem a segurança física de infraestrutu-
ras marítimas, tais como portos e navios mercantes, inclusive plataformas offshore, consi-
deradas infraestruturas críticas. Visariam ainda aumentar “a segurança pessoal, impedindo 
que as ameaças entrem no sistema marítimo nacional”474. Tal conjunto de atividades requer 
a implementação de um sistema defensivo primário local, capacidade que guarda relação 
com o elemento “Presença”, componente do trinômio da END;

 – “Capacidade de resposta” (CR): “Atividade que executa a vontade nacional para fazer cum-
prir a lei — ou para tomar uma ação militar — para evitar ameaças iminentes e apreender 
criminosos. Inclui os esforços de aplicação de todas as forças policiais competentes, agên-
cias de segurança e unidades militares, em instâncias nacionais e estrangeiras, para inter-
ceptar e capturar ameaças”475. Tal atividade também guarda coerência com a defesa proativa 
da Amazônia Azul, e sugere uma defesa em profundidade realizada em áreas distanciadas 
da costa, que, em complemento à “Presença”, demanda “Mobilidade”, terceiro integrante 
do trinômio da END; e

 – “Colaboração” (C): “Atividade qualitativamente diferente das outras três, que pode ser vis-
ta como facilitadora do trabalho de todas as partes afetas à segurança marítima. A colabora-
ção inclui elementos de informação, partilha, coordenação, cooperação e ação unificada”476. 
Nesse sentido, tal atividade sugere a necessidade de integração de sistemas de C2 e inteligên-
cia para aumentar a eficiência de um sistema defensivo, o que é congruente com o conceito 
de agilidade decisória apreendido neste estudo, consubstanciada nos parâmetros de versati-
lidade e interoperabilidade organizacional. Dessa forma, a associação entre a C e a CS, pri-
meira atividade proposta por Avis, perfaria o terceiro componente do trinômio da END, o 
“Monitoramento/Controle”.

Nota-se assim que as atividades acima listadas, se realizadas em conjunto, proveriam 
as condições para se desenvolver uma defesa proativa. Isso também pode ser depreen-
dido pelo atendimento integral dos requisitos estratégico-operacionais de “Controle”, 
a partir da capacitação para realizar as atividades de CS e da C, identificadas por Avis, 
e da “Proteção”, que tem um sentido próximo, como vimos, às atividades de S e CR. 

É digno ressalvar que Avis empregou uma definição descritiva para o conceito da 
atividade por ele visualizada de “colaboração”, portanto mais conotativa do que técni-
ca477. Dessa forma, tal conceito poderia ser definido operacionalmente como uma ati-
vidade de integração de C2 e inteligência dos órgãos de defesa marítima, o que, pela via 
da unificação do Comando, propiciaria maior agilidade decisória a tal sistema defensi-
vo. Em outras palavras, o implemento da “colaboração”, em aderência ao Princípio da 

474.   AVIS, op. cit. , p. 34, tradução nossa.

475.   AVIS, 2007, p.34, tradução nossa. 

476.   Ibidem, loc. cit., tradução nossa.

477.  MARCONI; LAKATOS, 2011, p.123.
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Unidade de Comando, propiciaria melhores condições para que um sistema defensivo 
adotasse uma postura proativa. 

Assim sendo, cabe demonstrar que a visualização de tal atividade chave por Avis 
guarda coerência com o modelo teórico de defesa proativa propugnado neste estudo.  
Nesse sentido, a “Colaboração” estaria para as demais atividades “chave” assim como o 
Princípio da Unidade de Comando está para a Defesa Proativa, pois ambos os conceitos 
primam pela unificação de esforços com vistas a gerar um efeito sinérgico em uma de-
fesa marítima de amplo espectro, em prol do interesse nacional. 

Enfim, o que Avis sugere como atividade “facilitadora a todas as partes envolvidas” 
na defesa marítima, que consistiria na atividade de “Colaboração” em uma estrutura de 
comando, nós apontamos metodologicamente como um indicador de agilidade decisó-
ria de tal estrutura. Tal agilidade, obtida pela via da integração operacional e unificação 
de Comando, incrementaria a versatilidade e a interoperabilidade de um sistema defen-
sivo, numa proposta proativa. Assim sendo, dando prosseguimento ao seu argumento, 
Avis buscou sintetizar as “melhores práticas” de Estados “pré-selecionados” no contexto da 
segurança marítima, e sua abordagem sobre a Austrália é de especial interesse para estudo. 

Nessa primeira análise, o autor retratou a evolução organizacional ocorrida num pe-
ríodo de dez anos (1997-2007), impulsionada pela decisão política australiana de remo-
ver barreiras legislativas que inibiam o compartilhamento de informações de inteligência 
entre agências federais. Mais precisamente em 2004, teria ocorrido uma mudança funda-
mental na Política de Defesa daquele Estado, quando o governo australiano decidiu que as 
Forças de Defesa Australiana assumiriam a responsabilidade direta pelo combate ao terro-
rismo marítimo478. Tal decisão teria proporcionado três iniciativas principais: a ativação 
de um Comando de Proteção Marítima sob liderança militar, de denominação Border 
Protection Command (BPC)479; a implementação do Sistema de Identificação Marítima 
Australiano e a intensificação das PATNAV. Dessas iniciativas, Avis considerou a ativa-
ção da BPC como uma das duas melhores práticas computadas na TAB. 10, relaciona-
das à atividade chave de “Colaboração”.

A BPC é uma força-tarefa interagência, mobiliada, notadamente, por pessoal oriundo 
do ACBPS e da ADF480 e conta com oficiais de ligação do Australian Fisheries Mana-
gement Authority (AFMA) e do Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), 
bem como de outras agências governamentais afins. Sua missão é gerar a consciência 

478.   Deve-se ter em mente a repercussão provocada pelos ataques terroristas em Bali, ilha turísti-
ca da Indonésia vizinha a Austrália.

479.   Disponível em < http://www.directory.gov.au/directory?sa5_lfz99_120.&organization&e-
2e099ff-b143-4a82-82 c8 -97e7ab7526ae&0=Maritime%20Border%20Command>. Acesso em:  
05 set.2015.

480.   Siglas correspondem respectivamente ao Australian Customs and Border Protection Service e 
Australian Defense Force. 
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das atividades no domínio marítimo australiano e mitigar ou eliminar os riscos ine-
rentes às ameaças à segurança, a fim de proteger os interesses nacionais australianos. 
O BPC cumpre sua missão por meio da condução de atividades em três áreas funcio-
nais, que se apoiam mutuamente: consciência situacional marítima (CSM), respos-
ta às ameaças e prevenção. Esse comando possui o controle operacional dos meios 
da ADF adjudicados, das aeronaves de patrulha marítima da ACBPS e contratadas e 
dos meios navais empregados para a segurança marítima, notadamente da ACBPS. O 
BPC é a principal organização de imposição da lei nas águas jurisdicionais australia-
nas (AUSTRÁLIA, 2009; DOWNS, 2009; SCHOFIELD, 2007)481.

A segunda medida de “Colaboração” considerada como “melhor prática” por Avis 
consiste no Australia’s Common Risk Assessment Methodology (CRAM), que sinaliza o 
incremento da interoperabilidade organizacional. Tal medida consiste em um protocolo 
comum de avaliação de risco, baseado em informações de inteligência de diversas fon-
tes governamentais, que é elaborada com uma antecedência de três meses em relação ao 
período de análise pretendido. A partir de uma avaliação que conta com diversos parâ-
metros, tais como severidade dos danos ambientais, prejuízos econômicos e probabili-
dade de ocorrência, recursos são direcionados para as regiões necessárias. Em termos 
de resultados práticos apontados por Avis, a apreensão de imigrantes ilegais saltou de 
42 pessoas no período 1998/99 para 162 pessoas em 2006. 482

O sucesso da abordagem governamental integrada ficou evidente na reação da Aus-
trália aos atentados em Bali e à guerra ao terror. Oportunamente, por meio de uma 
legislação de grande alcance e uma liderança governamental firme, a estrutura de se-
gurança australiana foi reformulada, apoiando uma cultura organizacional de intera-
ções cruzadas para o compartilhamento de informações. Além disso, um poderoso 
acordo intergovernamental contra o terrorismo abriu o caminho para proporcionar 
uma forte colaboração vertical entre os níveis decisórios de governo.483

Outro dado apontado por Avis que atesta o aumento da proatividade do sistema de-
fensivo marítimo australiano consistiu no emprego de aeronaves civis para realizar a vi-
gilância marítima na costa Australiana. Tal medida, contando com o emprego de 17 ae-
ronaves civis em 4500 missões de voo, teria contribuído para atingir uma cobertura de 
90% nas áreas mais vulneráveis do norte e nordeste da Austrália, por um custo anual 

481.   FARIA et al., 2010.

482.   Ressalta-se que tal prática se assemelha às análises realizadas pelo segundo autor deste traba-
lho, que discorreu no capítulo cinco sobre os riscos e ameaças referentes às infraestruturas maríti-
mas críticas na costa brasileira. 

483.   AVIS, 2007, p. 36, tradução nossa.
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total de 70 milhões de dólares australianos484. Com tal procedimento, incursões ilegais 
de embarcações nas costas australianas foram reduzidas de uma taxa de 3000 a 4000 in-
cidentes em 1999 para menos de 10 incidentes em 2002 e 2003485.

Enfim, priorizando a atividade chave de “Colaboração”, seguida da “Consciência Si-
tuacional”, e com duas melhores práticas enquadradas na primeira atividade, conforme 
destacado na TAB. 10, Avis considerou a postura defensiva australiana como proativa. 
Empregando-se assim a tabela de agilidade decisória adotada neste estudo, consegui-
mos identificar a estrutura de comando australiana dedicada à defesa marítima como 
dispondo de um índice superior ao da EttaMiD do Brasil dedicada aos nossos interes-
ses marítimos. 

TABELA 11

Comparação da Agilidade Decisória da EttaMiD com a estrutura australiana

INDICADOR d de CONTROLE

 Nível de i

SUPERIOR
(AUSTRÁLIA)

INFERIOR
 (BRASIL)

Nível de v

SUPERIOR
(AUSTRÁLIA)

ALTA d MÉDIA d

INFERIOR(BRASIL) MÉDIA d BAIXA d

Dessa forma, considerando-se que fossem disponibilizados recursos e meios de sen-
soriamento e proteção equivalentes aos dois sistemas defensivos, sem diferenciar a vasta 
gama de tarefas inerentes à defesa marítima e as prioridades de cada Estado, tal compa-
ração retrataria uma tendência de maior proatividade da estrutura australiana em rela-
ção à do Brasil, consoante os dados acima apontados.

Em suma, a abordagem australiana de segurança marítima, conforme os dados da 
evolução organizacional apontados por Avis, corrobora a hipótese apontada neste es-
tudo de que a evolução organizacional pode influenciar positivamente na proatividade 
de um sistema defensivo. 

7.4 . 1  A n á l i s e  c o m p a rat iva  e nt re  o  c r it é r i o  d e  p ro at iv i d a d e  d e 
Av i s  e  o  m o d e l o  t e ó r i c o  d e  D e fe s a  P ro at iva  d a  A m a z ô n i a  A z u l

484.   A título de referência, registra-se que um dólar australiano equivale atualmente a aproximada-
mente R$2,60. Disponível em < http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txco-
tacao>. Acesso em: 06 set.2015.

485.   AVIS, 2007, p.37.
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A propósito do título desta seção, o referido autor diferencia na última linha da 
TAB. 10 posturas defensivas proativas e reativas, cabendo analisar como ele chegou a tais 
conclusões, e compará-las com o modelo teórico de nosso estudo, para verificar a con-
formidade das metodologias e eventuais diferenças. Além dos dados da Austrália, Avis 
consolidou dados da Holanda e Noruega, bem como fez uma autocrítica canadense, con-
siderações essas que merecem um exame mais aprofundado. Nesse contexto, segundo o 
critério adotado por Avis, a abordagem de segurança marítima do Estado holandês se-
ria considerada proativa, e a norueguesa seria reativa, tal qual a canadense.

Para sustentar tal conclusão, Avis afirma, ao final de seu artigo, que o fator determi-
nante de uma postura proativa de um Estado, no contexto da segurança marítima, se-
ria a percepção de que haveria ameaças diretamente dirigidas ao próprio. Consoante tal 
raciocínio, a Holanda, ao reorientar sua percepção de ameaça indireta para a direta, te-
ria assumido uma postura proativa, e a Noruega e o Canadá, ao não vislumbrarem uma 
ameaça direta aos seus interesses, assumiriam uma postura reativa. Reproduz-se aqui 
trecho de sua argumentação que fundamentou tal conclusão.

Ficou evidenciado a partir dos agrupamentos de prioridades nos três estudos de caso 
que as melhores práticas observadas revelam uma relação existente entre a percep-
ção nacional de ameaça e resposta nacional através das atividades de chave de segu-
rança marítima. Países como a Austrália, que sentem uma ameaça direta, em especial 
do terrorismo estratégico, são mais suscetíveis a priorizar abordagens cooperativas e 
proativas, consoante as atividades chave de “Colaboração” e “Consciência Situacional”. 
Assumindo tal postura preventiva, tais nações procuram impedir ativamente grandes 
ataques ao próprio território, e tentam neutralizar a ameaça muito além de suas fron-
teiras, antes que elas se concretizem. Por outro lado, países como a Noruega, que per-
cebem a ameaça, em grande medida, como indireta - ou seja, admitem que a ameaça 
existe, mas acreditam que seja direcionada para outras nações - estão mais inclinados 
a priorizar as atividades reativas. 486

Interessante observar que, para Avis, o Canadá, tal qual a Austrália, também prio-
rizaria a atividade de “Colaboração”, secundada pela “Consciência Situacional” 487, dois 
elementos que combinados equivaleriam ao binômio MC, condição necessária para 
a existência de um sistema defensivo proativo, segundo nosso modelo teórico. Nes-
se sentido, recorda-se que a defesa proativa equivaleria ao enunciado lógico compos-
to MC.(MvP), o que significa dizer que se o primeiro elemento assume o valor “ver-
dadeiro”, há condições de se estabelecer um sistema proativo, a depender do segundo 
termo, o conjugado M&P. 

486.   AVIS, 2007, p. 36, tradução nossa.

487.   Cf. TAB. 10. 
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Mesmo sabendo que as FA canadenses mantêm forças-tarefas conjuntas permanen-
tes, conforme será comentado mais adiante, Avis considera a postura em relação à se-
gurança marítima de seu Estado como reativa, o que merece discussão. Uma justifica-
tiva para tal aparente paradoxo seria em termos da ausência de graduação na acepção 
de proatividade adotado pelo referido autor. Para Avis, se uma postura governamental 
não é proativa, descartada a possibilidade de inação pela existência de marinhas, guar-
das costeiras, órgãos aduaneiros e forças policiais nos Estados pré-selecionados, ela se-
ria, por dedução lógica, reativa. Logo, como haveria uma baixa percepção de ameaça 
direta por parte da sociedade e governo canadense, conforme a preocupação demons-
trada no final de seu artigo, restaria a Avis qualificar a postura de segurança marítima 
daquele Estado como reativa. 

Por outro lado, o modelo apresentado no capítulo três da presente pesquisa propõe 
uma gradação da proatividade defensiva, e não a apresenta como uma grandeza abso-
luta, tal qual Avis percebera. Dessa forma, recorda-se que o modelo lógico inicialmen-
te desenvolvido naquele capítulo metodológico488 foi convertido para uma função ma-
temática de proatividade489, procurando-se manter uma correlação coerente entre os 
elementos do trinômio da END. Por conseguinte, tal função matemática permitiu que 
se deduzissem indicadores espaçotemporais, os quais, associados à agilidade decisória, 
possibilitaram a discriminação de índices de proatividade para diferentes sistemas de 
defesa marítima. 

Além disso, consoante tal sentido relativo, as necessidades estratégico-operacionais 
de uma defesa marítima podem corresponder a diferentes níveis de proatividade, já que 
se pode admitir distintas posturas para diferentes objetivos estratégicos. Nesse senti-
do, a END preconizou a defesa proativa de plataformas petrolíferas marítimas, ao mes-
mo tempo em que preconizou uma postura reativa em relação à defesa das vias de co-
municação marítimas. Pode haver inclusive um nível maior de proatividade em áreas 
de maior valor estratégico consoante um mesmo objetivo, como se revela o Polígono do 
Pré-sal para o Brasil, enquanto que poderia se admitir um nível inferior de atenção em 
outras áreas petrolíferas mais distantes, dispersas e menos produtivas. 

Nessa linha de raciocínio, tomando-se as linhas de comunicação marítimas como 
objetivo estratégico marítimo relevante para análise, convém observar que a Holanda, 
a Noruega e o Canadá pertencem à OTAN, a maior aliança militar do mundo, cuja área 
de responsabilidade primária seria o Atlântico Norte, conforme a própria denomina-
ção daquela OIG suscita. Porém, vale notar que tal aliança atua em outras áreas, como 
a costa oriental da África, em operações contra a pirataria490, o que denota uma postura 

488.   Y ≡ MC . (MvP). O que significa dizer que a defesa proativa é o equivalente material lógico do 
enunciado composto MC . (MvP), ou seja, a defesa é proativa “se e somente se” estão presentes mi-
nimamente as funções do trinômio da END (SALMON, 1993).

489.   Y = MC x (M+P).

490.   Vide Operação Ocean Shield. Disponível em <http://www.emgfa.pt/pt/operacoes/missoes/
oceanshield>. Acesso em: 06 set.2015.
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proativa, e combinada, quando envolve parcelas ponderáveis de mais de um Estado em 
uma mesma operação, assumindo assim um caráter multinacional. Além disso, no con-
texto da União Europeia ou sob a liderança dos EUA, tais Estados disponibilizam meios 
para participar de operações combinadas como a “Atalanta”, e para compor forças mul-
tinacionais marítimas, como a CFT-151, que atua entre a África e o Oriente Médio. Tais 
operações ocorrem sobretudo no Oceano Índico, e portanto fora da área de atuação pri-
mária da OTAN, posto que tal oceano consiste numa importante via de comunicação 
para sustentar o fluxo energético de hidrocarbonetos fluidos para o mundo ocidental491. 

Em suma, Avis identifica uma postura nacional reativa em um Estado membro 
da OTAN, como a Noruega, que priorizaria a “Capacidade de Resposta”, com o em-
prego de Forças especiais federais bem treinadas, entrosadas com forças policiais re-
gionais para reagir quando preciso492. Por outro lado, em atendimento ao Conceito de 
Segurança Energética daquela OIG, tal aliança militar estaria sendo proativa em rela-
ção ao tráfego marítimo, especialmente de insumos energéticos, com o concurso de 
meios da própria Noruega.

Cabe observar ainda que, segundo Avis, a Holanda priorizaria a atividade chave de 
“Salvaguarda” em detrimento da “Consciência Situacional”, e mesmo assim foi conside-
rada proativa pelo autor. Tal afirmação decorreria da forma de atuação holandesa em re-
lação à segurança portuária, apresentando um aspecto diferenciado em relação aos ou-
tros Estados até agora analisados, que priorizariam o tráfego marítimo, e também suas 
zonas produtivas marítimas, como o Brasil493.

Tal fato corrobora a possibilidade de coexistência de posturas diferenciadas de um 
mesmo Estado em relação a interesses estratégicos diversificados.

A melhor prática de atividade de salvaguarda observada foi da força de Polícia Fede-
ral especializada que atua na jurisdição municipal holandesa de Rotterdam. Com a 
tarefa de aplicação da legislação aduaneira e de segurança nos limites do porto, a Rot-
terdam- Rijnmond Seaport Police compartilha informações de inteligência com agên-
cias federais do maior porto de contêineres do mundo. Esse relacionamento já existe 
há 10 anos. Recentes prisões e processos judiciais de suspeitos de realizar atividades 
terroristas atestam o valor dissuasório e preventivo de tal força.494 

Um segundo aspecto que contrasta com a abordagem de proatividade adotada por 
Avis deriva do caráter subjetivo da percepção de existência de ameaça direta, o que foi 

491.   Vide o Conceito de Segurança Energética dessa OIG, discutido no capítulo inicial deste estudo.

492.   No seu artigo, Avis chegou a citar um exemplo de sucesso nessa forma de atuação integrada 
(2007, p.37).

493.   Na realidade o Brasil também deveria contemplar todas as atividades chave indistintamente, 
para realizar um sistema defensivo proativo. 

494.   AVIS, 2007, p.37 (tradução nossa). 
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evitado em nosso modelo teórico. Dessa forma, procuramos nos abstrair de inferir uma 
percepção específica de uma sociedade, que inclusive poderia não corresponder às ações 
e declarações dos respectivos governos. Ao contrário, procurou-se investigar políticas 
públicas efetivas de segurança e defesa implementadas pelos atores estatais, e apreender 
seus reflexos nas estruturas organizacionais de defesa marítima, o que traduz critérios 
mais objetivos para a análise. 

Note-se ainda que, ao basear-se em impressões sobre percepções de ameaça, que 
poderiam por exemplo, privilegiar o viés de combate global ao terrorismo, o inimigo 
da vez, tal pensamento poderia nos levar a negligenciar outras ações adversas também 
preocupantes, como sabotagens de infraestruturas críticas por motivações econômicas. 
Ademais, não se fiou neste estudo tão somente em diplomas legais e diretrizes estratégi-
cas, conforme a END preceitua, mas sim em investigar práticas organizacionais concre-
tas que consubstanciassem diretrizes consentâneas à defesa proativa de plataformas pe-
trolíferas marítimas.  Dessa forma, buscou-se perscrutar as estruturas organizacionais 
de defesa marítima e suas inovações para fazer frente a ameaças de amplo espectro, o 
que demanda integração e coordenação de esforços, aferidas em termos de versatilida-
de e interoperabilidade organizacional.

Enfim, para encerrar este tópico, cumpre analisar a postura defensiva marítima do 
Canadá495, sob o prisma organizacional, enfocando as inovações organizações que foram 
implementadas para fazer frente aos seus desafios estratégicos. Nesse contexto, a partir 
da promulgação da National Security Policy (NSP) em 2001, o governo Canadense vem 
desenvolvendo uma série de medidas visando incrementar a sua versatilidade organiza-
cional para o enfrentamento de ameaças à segurança marítima496. 

[...] o governo canadense concluiu que, considerando a existência de tantos atores e 
responsabilidades no que tange aos assuntos marítimos, a coordenação é uma função 
chave. Assim, ainda em 2001, foi estabelecido o Interdepartmental Marine Security 
Working Group (IMSWG), sob a liderança do Transport Canada (TC) com o propósi-
to de integrar os esforços federais de 17 instituições no que tange à segurança marí-
tima, por meio da identificação de vulnerabilidades e da coordenação de iniciativas 
governamentais. Os trabalhos desse grupo permitiram alcançar um entendimento 
abrangente sobre a questão e o levantamento de linhas de ação visando incrementar a 
segurança marítima. [...] Em decorrência desses estudos, o governo canadense identi-
ficou a necessidade de aprimorar a coordenação entre os órgãos federais no tocante à 
segurança marítima. Para tal, determinou ao DND reexaminar o projeto relativo aos 
Centros Operacionais de Informação de Vigilância Marítima e realizar uma mudança 
de foco, passando de um conceito centrado na Marinha para uma concepção intera-
gências. Foi, então, estabelecido o projeto dos Maritime Security Operations Centres 

495.   Note-se que, em 2007, Avis considerava tal postura reativa, em termos absolutos.

496.   FARIA et al., 2010, p. 43-45.
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(MSOC)497, cujos participantes são o Canadian Border Services Agency (CBSA), a 
CGG, a RCMP, o TC, DFO498 e o DND (Canadian Navy), que foi designado como de-
partamento líder do projeto. [...] Os centros são mobiliados com pessoal oriundo de 
departamentos e agências governamentais responsáveis pela segurança marítima e/
ou por prover apoio de meios e assessoramento, tais como o DND, a RCMP, a CBSA, 
a CCG, o DFO e o TC. (grifo nosso)

Em suma, embora o Canadá não disponha ainda de um Comando integrado de de-
fesa marítima, como a Austrália, considerando a implementação dos MSOC regionais, 
apoiada por um “SisGAAz canadense”, tal estrutura proporcionaria uma proatividade 
de nível intermediário, equiparável ao COMPAAz já analisado. 

Além disso, Avis cita ao final de seu artigo que a Canadian Joint Task Force Two 
(JTF-2), uma Força Especial Conjunta de pronto emprego, teria um reduzido compo-
nente de segurança marítima. A existência de tal força já demonstra um grau de intero-
perabilidade, o que, ao lado da busca da versatilidade organizacional pela implementa-
ção dos MSOC, revelaria um caráter proativo da defesa marítima canadense, pela maior 
agilidade decisória que tais estruturas conferem a um sistema defensivo. 

7.4 . 2  O  Pa ra d ig m a  d e  E st r ut u ra s  d e  C o m a n d o 
P ro at iva s  n o  E nt o r n o  E st rat ég i c o  B ra s i l e i ro 499

Vimos no tópico anterior que um Estado pode assumir uma postura defensiva dife-
renciada para cada objetivo estratégico marítimo identificado, o que, no caso do Brasil, 
pode ser verificado pelas distintas orientações estabelecidas na END para os objetivos 
estratégicos a cargo da MB. Dessa forma, os exemplos citados por Avis demonstraram 
uma maior propensão à proatividade quanto à ameaça do terrorismo e da imigração ile-
gal a objetivos prioritários, como no caso da defesa portuária de Rotterdam, e das águas 
jurisdicionais da Austrália. 

Nesse tópico final, apontaremos estruturas de comando proativas dedicadas a obje-
tivos estratégicos situados no Atlântico Sul, além do Campo petrolífero de Campeche, 
no Golfo do México, por ser um interesse energético comparável ao Polígono do Pré-
-sal, em termos de produtividade e desafio estratégico. Deve-se destacar que, ao abordar 

497.   Tal projeto estaria plenamente operacional desde 15 de dezembro de 2014.  Disponível em < 
http://www.msoc-co sm. gc.ca/en/index.page >. Acesso em: 07 set. 2015.

498.   As siglas DFO, RCMP e CGC correspondem respectivamente ao Department of Fisheries and 
Oceans, a Royal Canadian Mounted Police, e à Canadian Coast Guard.

499.   Segundo a Política Nacional de Defesa (PND), “[...] o País visualiza um entorno estratégico 
que extrapola a região sul-americana e inclui o Atlântico Sul e os países lindeiros da África, assim 
como a Antártica”. Além dessas regiões, a PND inclui ainda no entorno estratégico o Mar do Caribe, 
em virtude da proximidade do território brasileiro e da crescente atenção a essa região no cenário in-
ternacional (BRASIL, 2013, p. 21).
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em especial a defesa de plataformas petrolíferas, nos furtaremos aqui de detalhar a gran-
de variedade de ameaças que podem acometer tais estruturas offshore, já que tais amea-
ças já foram melhor discutidas pelo segundo autor deste trabalho, especialmente no ca-
pítulo cinco. À guisa de exemplificação, ressalta-se sucintamente que as forças adversas 
podem consistir desde grupo guerrilheiros, terroristas, com ou sem Estados patrocina-
dores, a ações criminosas de extremistas ambientais e empregados em disputas trabalhis-
tas500, dentre outras. As ameaças ressaltadas pelo segundo autor desta pesquisa podem 
inclusive combinar-se, como a tomada de um navio mercante com o fito de provocar o 
seu abalroamento com uma plataforma petrolífera, por motivações econômicas e terro-
ristas501. Dado o escopo desta pesquisa, o lidar específico com essa vasta gama de amea-
ças seria uma atribuição da estrutura de comando especialmente vocacionada para de-
fender tais objetivos estratégicos, conforme a necessidade de evolução organizacional 
ora evidenciada. 

Assim sendo, manteremos nossas análises no nível dos requisitos estratégico-opera-
cionais, o “Controle” e a “Proteção” para a defesa de objetivos de alto valor no Atlânti-
co Sul e Golfo do México, bem como focaremos o modelo teórico desenvolvido a partir 
das variáveis componentes do trinômio da END. Em especial, no que tange ao requisi-
to “Controle”, realçaremos como se favorece a agilidade decisória pela observância do 
Princípio da Unidade de Comando. Por conseguinte, produziu-se a seguinte tabela, que 
contém quatro objetivos marítimos bem definidos e respectivos Estados interessados. 

TABELA 12
Comparação da postura defensiva de Estados em relação a interesses 

estratégicos marítimos no Atlântico Sul e Golfo do México

Estados

Parâmetros EUA Reino Unido México Brasil

Objetivos 
estratégicos América do Sul

Ilhas Falklands/
Malvinas

Campos 
petrolífe-ros 
de Campeche

Campos 
petrolíferos 
do Pré-sal

Exploração 
marítima de 

Petróleo
Alta Baixa* Alta Alta

Atividades 
Chaves 

C e DA C, S, CR e DA S, C, CR e DA DA e 
limitada CR

500.   Cf. o artigo “Potential threats to offshore platforms” (JENKIS, 1988). Disponível em <http:// 
www. rand . org / contente/dam/rand/pubs/papers/2006/P7406.pdf>. Acesso em: 13 set.2015. 

501.   Tomou-se como exemplo duas ameaças de maior risco apontadas pelo segundo autor no capí-
tulo cinco deste estudo, combinando-se as motivações políticas e econômicas. 
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Estrutura 
de Defesa 
Marítima

USSOUTHCOM
USNAVSO/ 

FOURTHFLT
JIATF-South

British Forces 
South Atlantic 

Islands

Comando de 
Segurança 
e Defesa 

Marítima de 
Campeche

Com1ºDN/8º 
DN

Postura 
defensiva

Proativa Proativa Proativa Reativa

Fonte: Avis, 2007, p.38.
Notas: Tal tabela baseou-se no artigo supracitado, com as devidas 
adaptações para adequá-la aos objetivos desta pesquisa.
* A perspectiva de exploração petrolífera na ZEE das Falklands/
Malvinas está acirrando a crise político-estratégica em 
torno da posse britânica das referidas ilhas.

Uma questão preliminar deve ser suscitada. Dada a disparidade econômica entre 
tais Estados, sendo que apenas o Reino Unido teria um Produto Interno Bruto (PIB) 
comparável ao do Brasil, alguém poderia perguntar se haveria sentido prático em reali-
zar tais comparações. Para esclarecer tal ponto, vale recordar que a definição operacional 
de defesa proativa, ao apresentar funções inerentes a qualquer sistema defensivo, con-
templa os meios e recursos necessários à operacionalização de tal sistema, mormente em 
termos de sensoriamento, primeiro componente de MC, e de “Proteção”. Contudo, im-
porta distinguir de tais recursos a agilidade decisória de uma determinada estrutura or-
ganizacional, que pode ser aferida pelo grau de integração das instituições governamen-
tais no nível operacional, consoante o requisito estratégico-operacional de “Controle” e 
seu conceito homólogo “Colaboração”, atividade chave qualitativa propugnada por Avis. 

Isso significa que o modelo proposto permite apartar análises organizacionais de 
outras discussões, inclusive orçamentárias, que impactam os recursos materiais e tec-
nológicos disponibilizados para um sistema defensivo, em que pese também serem re-
levantes para a eficiência de um sistema defensivo. Tal abordagem, em proveito da vali-
dação da hipótese do primeiro autor este estudo, nos estimula a refletir sobre o tipo de 
evolução organizacional que poderíamos implantar na EttaMiD para atender a um ob-
jetivo estratégico de alto valor, como o Polígono do Pré-sal, inclusive gerando um efeito 
sinérgico pela coordenação operacional dos meios pré-existentes. Dessa forma, foram 
selecionados quatro Estados na TAB. 12, dentre os quais o Brasil, que teriam objetivos 
estratégicos desafiados ou com potencial para tal, tais como campos petrolíferos marí-
timos offshore de alta produtividade. 

Esclarecido tal ponto, passamos a analisar os EUA e o aumento de seu interesse es-
tratégico pelo Atlântico Sul, evidenciado pela reativação da Quarta Esquadra estadu-
nidense (USFOURTHFLT), numa cerimônia realizada em Mayport, Florida, em 12 de 
julho de 2008502, cujo primeiro Comandante foi o Rear Admiral Joseph D. Kernan. O 

502.   Disponível em < http://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=38366>. Acesso em: 
13 set. 2015.
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referido oficial assumiu cumulativamente o Comando das Forças Navais do Comando 
Sul (USNAVSO), organização militar que já existia, ficando assim responsável pelo con-
trole operacional de todos os meios navais adjudicados para operar nas águas do Caribe 
e das Américas do Sul e Central. Ao seu turno, o USNAVSO, como a própria denomina-
ção sugere, consiste na Força Naval Componente do Southern Command (USSOUTH-
COM), um Comando Operacional Conjunto que tem como área de responsabilidade o 
entorno estratégico da América do Sul e América Central, conforme a seguinte figura.

FIGURA  15 - Área de Responsabilidade do USSOUTHCOM 
Fonte: USA.

O argumento oficial para a ativação do Comando da Quarta Esquadra, que não é 
uma novidade, já que tal Esquadra havia sido criada por ocasião da 2ª GM, e operado até 
1950, seria a necessidade de aumentar a cooperação com as marinhas da região, sobre-
tudo no combate às chamadas “novas ameaças”, como o terrorismo e a pirataria, que não 
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são tão novas assim. Contudo, não se pode olvidar que tal arranjo organizacional ocor-
reu apenas alguns meses após o anúncio das grandes descobertas de petróleo leve na re-
gião do Pré-sal503, um fato que aumentou a importância estratégica da região.

Nesse sentido, conforme estudos científicos divulgados recentemente indicam, há 
perspectiva de existência de 176 bilhões de barris de petróleo somente no Pré-sal da cos-
ta do Brasil504. Tal montante colocaria as reservas brasileiras a frente das reservas do Ira-
que, e também do Irã, que teria 157,8 bilhões de barris em reservas provadas em 2014, e 
pouco atrás das atuais reservas da Arábia Saudita, com 267 bilhões505.

Por outro lado, os EUA, que investem recentemente no tight oil, petróleo extraído 
de formações rochosas no subsolo daquele Estado, por meio de uma tecnologia inexis-
tente há alguns anos506, consumiam em 2014 dezenove milhões de barris de petróleo di-
ários. Porém, mesmo com o crescimento da produção petrolífera em 15% em relação a 
2013, devido ao tight oil, sua produção diária chegou somente a 11, 6 milhões de barris 
diários no ano passado507. Em síntese, os EUA continuam sendo um grande consumidor 
energético de petróleo, representando individualmente 20,7 % do consumo mundial508, 
o que os leva a depender de importações, principalmente da Arábia Saudita, África Sub-
saariana, México, Canadá e Venezuela.  Aliás, em face da redução dos preços de petróleo 
no mercado mundial, a partir do segundo semestre de 2014, há uma tendência de redu-
ção da produção de petróleo pelos Estados não membros da Organização de Países Ex-
portadores de Petróleo, como os EUA. Nesse sentido, vide último relatório de mercado 
da AIE509, datado de 11 de setembro de 2015:

A última queda no preço do petróleo, que atingiu o valor mínimo de seis anos em 
agosto passado, provocará um corte na oferta de países não participantes da OPEP em 
cerca de 0,5 milhão de barris por dia (mb /d) em 2016 [...]. A redução de produção nos 
Estados Unidos, da Rússia e do Mar do Norte deve reduzir a produção total não-OPEP 

503.   Conforme observado em estudos anteriores (JUDICE, 2010).

504.   Cf. estudo citado na parte introdutória desta pesquisa, que contaria com 90% de probabilida-
de de acerto, em adição aos 31 bilhões de barris já comprovados na costa brasileira.

505.   Cf. tabela 1.1 – Reserva provadas de petróleo, segundo regiões geográficas, países e blocos eco-
nômicos- 2005-2014. Disponível em < http://www.anp.gov.br/?pg=76798#Se__o2>. Acesso em: 
13 set. 2015.

506.   Tal recurso, que não é o shale gás, ou gás de xisto, é erroneamente confundido com o “petróleo 
de xisto” e o “xisto betuminoso”, já que pode ser extraído de outras formações rochosas (YERGIN, 
2014, p. 273).

507.   Vide tabela de consumo e produção constante do Anuário Estatístico da ANP, com os dados 
consolidados até 31 de dezembro de 2014. Acesso em < http://www.anp.gov.br/?pg=76798#Se__
o2>. Acesso em: 13 set. 2015.

508.   Ibidem.

509.   Disponível em <http://www.iea.org/newsroomandevents/news/2015/september/iea-relea-
ses-oil-market-report -for-september.html>. Acesso em: 13 set.2015.
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para 57,7 mb / d. Só no tight oil dos EUA, o motor de crescimento dos Estados Unidos, 
está prevista uma redução em torno de 0,4 mb / d no próximo ano. (tradução nossa)

Cabe neste ponto ressaltar o baixo custo de extração da área do Polígono do Pré-sal, 
que atualmente encontra-se em um patamar inferior a US$10,00 o barril510, em relação 
a outras áreas petrolíferas do mundo, custo esse inclusive inferior aos campos petrolí-
feros existente no Pós-sal da Bacia de Campos, por serem mais antigos. Em termos de 
comparações internacionais, de acordo com dados de 2013, compilados pelo periódico 
Petroleum Intelligence Weekly511, os campos petrolíferos do tight oil nos EUA, por exem-
plo, teriam custos de extração variando entre US$ 56,00 e US$93,00; o offshore do Gol-
fo do México estadunidense teria custos entre US$ 41,00 e US$70,00; e o Mar do Norte 
teria custos entre US$ 27,00 e US$83,00. Tais dados explicam a queda prevista pela AIE 
na citação anterior, considerando a manutenção do preço de mercado do barril de pe-
tróleo na faixa atual de US$ 30,00, e evidenciam como é alvissareiro o baixo custo extra-
tivo do Pré-sal, após os investimentos tecnológicos já realizados.

Enfim, a ativação de uma Esquadra a partir de um Comando de Força Naval, o US-
NAVSO, subordinado ao USSOUTHCOM, é coerente com o conceito de proatividade 
estratégica marítima discutido no capítulo teórico inicial deste trabalho512. Dentro da 
visão de atuação global estadunidense, haveria a preocupação de manter uma estrutura 
permanente que realize planejamentos com vistas a conformar o futuro a seu favor. No-
ta-se assim, pela ativação da Quarta Esquadra em 2008, uma antevisão de que o Atlân-
tico Sul passaria a ter uma elevada importância estratégica, consoante a possibilidade 
de diversificação de oferta de combustíveis fósseis, numa área distante do conflagrado 
Oriente Médio, que agora está ameaçada pelo Estado Islâmico, sem depender do trânsi-
to marítimo por perigosos gargalos, como o estreito de Ormuz. Não por acaso o Polígo-
no do Pré-sal foi incluído no denominado “Triângulo Dourado”.

O crescimento mundial do setor de exploração em águas profundas foi extraordiná-
rio — de 1,5 milhão de barris por dia em 2000 para cinco milhões em 2009. […] Tor-
nou-se comum descrever a produção de águas profundas como a grande nova fron-
teira da indústria mundial de petróleo. As áreas mais promissoras estavam nos cantos 
do que ficou conhecido como Triângulo Dourado — as águas do litoral do Brasil, da 
África Ocidental e do Golfo do México513. 

510.   O denominado lifting cost não leva em conta participações governamentais e impostos, e é um 
custo básico para se avaliar a viabilidade dos projetos no setor de petróleo. Disponível em <http:// 
www. jb. com. br/ economia /noticias/2015/10/28/producao-do-pre-sal-triplica-em-30-meses/ >. 
Acesso em: 10nov.2015.

511.   ABADIE, 2015.

512.   Cf. ACKOFF, 1981.

513.   YERGIZ, 2014, p. 258.

Miolo completo.indb   306 26/09/2016   11:44:46



307

C A P Í T U L O  7

Para finalizar a abordagem da estrutura de comando estadunidense, em termos de 
proatividade operacional para a segurança marítima, com notabilizado interesse para 
este estudo, destaca-se ainda a JOINT INTERAGENCY TASK FORCE - SOUTH (JIA-
TF-South).

A JIATF-South é uma organização subordinada ao US Southern Command (US SOU-
THCOM) cuja missão é conduzir operações interagências contra tráfico ilícito, nota-
damente de drogas, cometido por embarcações e aeronaves na área de responsabili-
dade daquele comando, que envolve o mar do Caribe e o Atlântico Sul. Para tal, essa 
Força-Tarefa concentra seus esforços na detecção e acompanhamento de alvos marí-
timos e aéreos, processamento de conhecimentos de inteligência e compartilhamen-
to de informações para possibilitar a condução de ações de interrupção, interdição e 
apreensão antidrogas junto a países colaboradores. O JIATF-South é composto por re-
presentantes do DoD, DHS e Department of Justice (DoJ). A organização também con-
ta com pessoal oriundo do Drug Enforcement Administration (DEA), FBI, Imigration 
and Customs Enforcement (ICE), CBP, USCG, USN, US Air Force (USAF), Defense In-
telligence Agency (DIA), National Security Agency (NSA) e ONI, bem como de Oficiais 
de Ligação de diversos países da América do Sul, incluindo o Brasil.514

É digno de nota que agentes da Polícia Federal do Brasil compõem o Estado-Maior 
dessa força, cooperação institucional que ainda não encontra paralelo em nosso próprio 
Estado, em termos de operação integrada515. 

Dando prosseguimento à análise dos outros Estados presentes na TAB. 12, cabe ana-
lisar a estrutura permanentemente ativada pelo Reino Unido para a defesa das Falklands, 
cuja disputa pela posse levou à Guerra das Malvinas516 — que ameaça acirrar-se justa-
mente pela perspectiva de produção petrolífera na ZEE das referidas ilhas, e consiste no 
principal foco de tensão político-militar do entorno estratégico brasileiro. 

Diante de tal necessidade estratégica, o Reino Unido mantém ativado o British For-
ces South Atlantic Islands, um Comando Operacional Conjunto que se propõe a realizar 
a dissuasão por negação de uma nova investida militar argentina. Sob o controle opera-
cional desse Comando, que atua também em outras ilhas britânicas do Atlântico Sul, ha-
via em 2012 quatro aeronaves Eurofighter Typhoon, uma aeronave de transporte C-130 e 
uma aeronave VC-10 para reabastecimento em voo. Além disso, cabe mencionar que tal 

514.   FARIA et al., 2010, p. 53.

515.  Acordo informação verbal passada pelo Capitão de Mar e Guerra (RM1) José Henrique Sá 
Guimarães Cardoso, que serviu no NAVSO no período da ativação da Quarta Esquadra.

516.   O governo britânico considera que as Ilhas Malvinas são Falklands e têm o status de overseas 
territory, sendo parte integrante do Reino Unido (BRASIL, 1999a).
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Comando dispunha de baterias de Mísseis Superfície-Ar (MAS) Rapier, e de um contin-
gente militar britânico oscilando em torno de 1.200 homens517. 

É interessante ainda observar a capacidade de reforço desse contingente a partir da 
Base Aérea Wideawake, em conjunto com a Base Aérea de Mount Pleasant, ambas situ-
adas na Ilha de Ascensão. Tal capacidade leva à reflexão de como implementar a função 
“Mobilidade” da defesa proativa do Pré-sal a partir de ilhas artificiais, que atualmente 
só dispõem de helipontos518.

Enfim, a estrutura organizacional implementada pelo Reino Unido para proteger 
suas posições insulares no Atlântico Sul se propõe a ser proativa e, consequentemen-
te, dissuasória, e se revela um importante paradigma para uma estrutura correlata a ser 
empregada pelo Brasil na defesa de seu objetivo estratégico, as infraestruturas energéti-
cas do Polígono do Pré-sal.

Cabe por fim analisar neste tópico o sistema defensivo desenvolvido para a prote-
ção do Campo petrolífero de Campeche — principal campo produtivo do México, que 
fornece hidrocarbonetos fósseis prioritariamente para os EUA, e por tal motivo susci-
tou uma ameaça declarada direta do grupo terrorista AL QAEDA em 2007519. O Cam-
po Petrolífero de Campeche tem relevância estratégica comparável ao Polígono do Pré-
-sal, conforme se pode depreender da citação seguinte.

Campeche está localizado na costa do Golfo do México, é considerada uma 
área estratégica devido à sua importância na exploração e produção de hi-
drocarbonetos; depois de 36 anos, é a mais importante zona produtiva de hi-
drocarbonetos do México, produzindo uma média de 1,8 milhões de barris 
por dia [...]
Também se produz nesta área 3,3 milhões de pés cúbicos por dia de gás natu-
ral e 42% das reservas de hidrocarbonetos do país [...], gerando 16% do PIB 
nacional. (PEMEX-PEP, 2015)520

Salienta-se que a Lei do Sistema Nacional de Segurança Pública, promulgada pelo 
Estado mexicano, classifica como instalações estratégicas todos aqueles espaços, imóveis, 
construções, equipamentos e demais bens, cuja operação tenda a manter a integridade, 

517.  Também estariam em missão permanente nas ilhas três navios de guerra. Disponível em:  
<HTTP :// WWW.bbc .com /news/magazine-17157373>. Acesso em: 15 set. 2015.

518.   Parte do convés das plataformas petrolíferas onde é previsto somente o pouso de helicópteros, 
mas sem a capacidade de hangaragem e de realizar um apoio logístico mais intenso.

519.  Disponível em <http://www.jornada.unam.mx/2007/02/15/index.php?section=politica&ar-
ticle=003n1pol   >.    Acesso em: 15 set. 2015.

520.   BRAVO, 2015, p.33 (tradução nossa).
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estabilidade e permanência daquele Estado, nos termos de sua Constituição Federal521. 
Na forma da referida Lei, as instalações estratégicas em território mexicano foram clas-
sificadas em três tipos: “AAA”, “AA” e “A”, em função da magnitude do dano que acarre-
taria a interrupção de seu funcionamento, em termos políticos, econômicos e sociais. 

Em face da importância de Campeche para a matriz energética mexicana, não é difí-
cil entender porque 19 das plataformas instaladas naquela região são classificadas como 
de maior grau de importância estratégica, o “AAA”. Nesse grau máximo estariam aque-
las estruturas “cuja interrupção da operação implica em um risco desestabilizador dire-
to e/ou imediato para a Segurança Nacional”522. 

Assim sendo, a partir de um estudo interministerial realizado para proteger tais ins-
talações estratégicas, foram criadas zonas de exclusão e prevenção no entorno de Cam-
peche, onde são aplicados três vetores operativos, o que torna o sistema defensivo pro-
ativo: O Preventivo, o Dissuasivo e o de Reação. O vetor preventivo visa à manutenção 
do controle total sobre as embarcações e aeronaves que entram e saem na área marítima 
de interesse; o vetor dissuasório implica a presença permanente de forças na região; e o 
vetor de reação representa a capacidade de resposta real de acordo com a dimensão da 
ameaça523. Interessante observar aqui a correspondência entre os conceitos dos vetores 
operativos mexicanos e o trinômio da END — MC, M e P.

A diferença entre as zonas de prevenção e exclusão consiste no fato de que no pri-
meiro tipo é permitido o tráfego contínuo e rápido de embarcações não diretamente re-
lacionadas à produção petrolífera, enquanto que no segundo tipo somente é permiti-
do o tráfego ligado a tal produção524.  Para ilustrar a dimensão da Bahia de Campeche, 
com destaque para as áreas de exclusão delineadas em vermelho, em especial a área “E-
1”, apresenta-se a figura a seguir. 

521.   Ibidem.

522.   Ibidem, p.36.

523.   Ibidem, p. 38-39.

524.   Tal zona de exclusão não teria sido reconhecida ainda pela IMO. Disponível em < HTTP ://
WWW .esg.br /images /Revista_e_Cadernos/Cadernos/CEE-006.pdf >. Acesso em 23 set. 2015.
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FIGURA 16 - Áreas de Exclusão da Bahia de Campeche
FONTE: MÉXICO, 2008525.

Para atuar na zona de exclusão E-1, a Secretaria de Marinha do México (SEMAR) ins-
tituiu o Comando de Segurança e Defesa Marítima de Campeche526, um COp Singular que 
dispõe de unidades capacitadas para reagir em qualquer circunstância de risco para as pla-
taformas da referida Bacia. Estão previstos três níveis de alarme e prontidão para atuar no 
sistema defensivo: verde, amarelo e vermelho. No primeiro nível o Comando da Sétima 
Zona Naval (ZN-7) exerce o referido Comando, enquanto que nos níveis de alarme supe-
riores, a Força Naval do Golfo assume tais atribuições527. Tal COp, por meio da Ordem de 
Operação denominada “Farallón III Sonda III”, tem a seguinte missão: 

efectuar operaciones navales en la zona marítimo–costera de la citada jurisdicción a 
fin de proporcionar protección contra actos de terrorismo y/o sabotaje, que pudieran 

525.   Imagem cedida pelo Capitão de Fragata da Armada Mexicana Miguel Angel Bustos Antunes, 
aluno do C-EMOS 2015. 

526.   Disponível em < http://www.esg.br/images/Revista_e_Cadernos/Cadernos/CEE-006.pdf >. 
Acesso em 23 set. 2015.

527.   A referida Zona Naval equivale a um Comando de Área, e a Força Naval do Golfo estaria no ní-
vel superior da cadeia de comando. 

AREA DE EXCLUSÃO E-2 

AREADE EXCLUSÃO E-1 

AREADE EXCLUSÃO E-3 
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ocasionar daño parcial y/o total a las instalaciones estratégicas vinculadas con la ex-
plotación de hidrocarburos y generación de energía entre otras (SEMAR, 2014, 2)528. 

Tal Comando possui quatro Grupos-Tarefa:

 – Grupo de Segurança e Defesa Marítima — Dispõe de unidades de patrulha marítima e heli-
cópteros MI-17 pré-posicionados na plataforma de defesa Ixtoc-A; além de nove elementos 
da Força de Reação Imediata (FRI), com a tarefa de impedir infiltração de elementos com o 
intuito de realizar atos de terrorismo e sabotagem;

 – Grupo de Segurança e Defesa Aérea —  Possui aeronaves tipo CASA e Rendigo, além de he-
licópteros MI-17 atuando a partir plataforma de defesa Ixtoc-A, desempenhando ações de 
monitoramento, interrogação de embarcações suspeitas, e apoiando as forças de superfície;  

 – Grupo de Segurança e Defesa Terrestre —  Dispõe de tropas de Fuzileiros Navais para em-
barcar nos meios navais de patrulhamento e helicópteros, bem como guarnecer as próprias 
plataformas e estruturas críticas, por meio de convênio entre a SEMAR e a empresa Petróle-
os Mexicanos (PEMEX), o qual possibilita a adoção de procedimentos de verificação de pre-
sença e um rigoroso controle do pessoal que trabalha em plataformas; e 

 – Grupo de Vigilância Eletrônica Aérea e de Superfície —  Controla o Sistema de vigilância de-
nominado SENTINEL, vigiando o tráfego marítimo e de superfície para antecipar a detecção 
de possíveis ameaças, posicionando radares táticos, inclusive nas plataformas petrolíferas. 

 
Cumpre registrar que a zona de exclusão E-1 situa-se a 25 milhas náuticas do lito-

ral, possuindo uma dimensão máxima no sentido norte-sul de 52 milhas náutica, e 51 
milhas no sentido leste-oeste. Comparando-se as proporções de tal zona com a região a 
ser defendida no Pré-sal, se tomadas as extensões máxima de todo o seu Polígono, per-
cebe-se que este supera em muito o Campo de Campeche.   Ademais, mesmo numa área 
mais restrita e tendo sido realizado um Convênio entre a SEMAR e a PEMEX529, numa 
proposta proativa, cabe ressaltar as seguintes dificuldades destacadas para a defesa pro-
ativa de Campeche, que devem ser consideradas na defesa proativa do Pré-sal: Controle 
de embarcações pesqueiras de menor porte; inadequação de unidades de superfície; dis-
ponibilidade de aeronaves; e a não implementação de novas tecnologias530. 

528.   O que corresponde a: “conduzir operações navais na zona marítima costeira da citada jurisdi-
ção a fim de prover proteção contra atos de terrorismo e/ou sabotagem, o que pode causar danos to-
tais ou parciais contra as instalações estratégicas relacionadas com a exploração de hidrocarbonetos 
e geração de energia, entre outras” (BRAVO, 2015, p. 42, tradução nossa).

529.   Ressalta-se que a SEMAR dispõe ainda de aeronaves de asa fixa para realizar patrulhas marí-
timas e tem poder de polícia para aplicar a lei no mar, enviando transgressores diretamente para o 
Ministério Público, para a consequente persecução penal. 

530.   BRAVO, 2015.
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7. 5  A  D e fe s a  P ro at iva  M a r ít i m a  e  o s  G ra d i e nt e s  d e 
C o nt ro l e  e  P ro t e ç ã o  d o  Po l ígo n o  d o  P ré - s a l

As análises comparativas realizadas nesse capítulo permitiram a apresentação de 
conceitos estratégicos coerentes com a integração de comando da defesa proativa da 
Amazônia Azul, em observância ao trinômio da END. Dentre os conceitos analisados 
citam-se as atividades chave definidas por Avis e a integração das forças-tarefas que per-
fazem os vetores defensivos do campo petrolífero de Campeche: o dissuasivo, o preven-
tivo e o reativo. 

Tais conceitos nos auxiliaram a perceber o processo evolutivo organizacional de di-
versos Estados em relação à defesa de seus interesses marítimos, com destaque para os 
comandos conjuntos e estruturas organizacionais interagências estabelecidos nos EUA, 
Austrália e nas ilhas britânicas do Atlântico Sul. Dessa forma, por uma abordagem in-
dutiva complementar à adotada nos terceiro e quarto capítulos deste livro, as diversas 
estruturas analisadas nesta parte final corroboram a hipótese deste estudo, e sugerem a 
necessidade estratégica de evolução organizacional da atual estrutura de comando exis-
tente relativa à defesa da Amazônia Azul. 

Conforme apontado por Avis, é interessante frisar a cada vez maior inter-relação 
entre as grandes funções governamentais de aplicação da lei, inteligência, proteção de 
infraestruturas e defesa, que também induzem à integração de estruturas de seguran-
ça e defesa marítimas, no sentido da inovação organizacional531 — mais ponderada do 
que adaptações de afogadilho — e que também estimulam a emulação de boas práticas 
organizacionais no Brasil. Por oportuno, abre-se  parênteses sobre as possibilidades de 
inovação visualizadas por Drenez:

Defino inovação em um dos três tipos de atividades: (1) A introdução de um novo 
produto, ou uma nova qualidade de um bem já existente; (2) A introdução de proces-
so de produção mais eficiente; (3) A introdução de um novo tipo organizacional para 
produção e/ou distribuição. [...] Sem inovações na forma organizacional, mudanças 
tecnológicas podem não ser exploradas em sua plena extensão.532

O excerto destacado sugere que a inovação organizacional, que se distingue e até 
precede inovações de processos e produtos, potencializa evoluções tecnológicas, o que 
pode também ser contextualizado para as necessidades correlatas da END, no campo 
militar. Nesse sentido, a defesa proativa da Amazônia Azul, diante da vulnerabilidade 
das estruturas petrolíferas marítimas, também corresponde a um desafio tecnológico 

531.   Nesse sentido, as melhores práticas apresentadas no estudo do referido autor abrangeram me-
didas estruturantes em órgãos de defesa marítima da Austrália, Holanda, Noruega e Canadá.

532.  DREZNER, 2001, p. 6 (tradução nossa). 
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que pode ser suplantado com a contribuição de evoluções organizacionais e doutriná-
rias na estrutura de defesa. 

Evidencia-se assim a necessidade de ativação no Brasil de uma estrutura organiza-
cional integrada, equivalente a um Comando Operacional Marítimo533. Tal Comando 
poderia advir da ativação de uma estrutura similar ao COMPAAZ534, inovação que po-
deria evoluir futuramente para um Comando Conjunto, como o CCjAS535. Nesse proces-
so, é digno de nota realçar os requisitos que uma estrutura deve dispor para que as ações 
militares sejam fidedignas aos desígnios políticos previamente estabelecidos. Conforme 
apresentado em seção própria, tais requisitos consistem, além da unidade de comando e 
de simplicidade, na celeridade de transição para enfrentar uma situação conflituosa, na 
flexibilidade e na racionalidade sistêmica536, o que se atinge pela via da integração estru-
tural, mormente no nível operacional.  

Por conseguinte, para orientar os trabalhos e planejamentos operacionais de um co-
mando dedicado à defesa marítima, cumpre reconhecer que a END atentou para o au-
mento da dependência energética do Brasil em relação à Amazônia Azul, o que induz  
um esforço de atualização doutrinária. Por isso, ao explicitar objetivos que dão foco às 
tarefas básicas do Poder Naval, indo além do dilema estratégico entre a CAM e a NUM, 
tal documento de alto nível assinalou a defesa proativa de plataformas petrolíferas ma-
rítimas como elemento norteador para a consecução de tais tarefas. Ao seu turno, na 
atual conjuntura, aliada à perspectiva de existência de um “Irã” de petróleo na Amazô-
nia Azul, deduziu-se nesse estudo que tal defesa deve priorizar as estruturas de alta pro-
dutividade do Pré-sal. 

Assim sendo, o processo de formulação do pensamento estratégico nacional pode 
até alimentar-se de doutrina estrangeira, como derivaram do clássico conceito de “co-
mando do mar” as tarefas básicas em vigor, previstas na DBM. Contudo, para dar mais 
concretude e melhor atender às necessidades nacionais do presente, evidenciadas na área 
estratégica do Pré-sal, coração pulsante da Amazônia Azul, faz-se necessário um apro-
fundamento teórico que não pode prescindir do desenvolvimento autóctone.

Como exemplo das possibilidades e limitações de aportes teóricos forâneos, cite-
mos os embates geopolíticos que ocorrem no Mar do Sul da China, em especial na 

533.   Não estamos aqui descurando do fato de que culturas institucionais e interesses corporativos 
induzam à inércia, inclusive doutrinária, e dificultem o implemento de inovações organizacionais 
que favoreçam a sinergia de esforços, mas o interesse nacional e a necessidade estratégica em algum 
momento têm de prevalecer para que se efetive a defesa proativa da Amazônia Azul.  

534.   Conforme segunda pergunta do Apêndice C — Roteiro de entrevista com o Capitão de Fragata (T) 
Malburg, estaria previsto um Centro de Operações Marítimas  no Plano de Articulação e Equipamento 
da MB, ainda não ativado, que poderia nuclear um futuro Comando Operacional. 

535.   Na tipologia apresentada por PIFFER (2014), tal evolução corresponderia à emulação. A re-
cente desvinculação da Diretoria-Geral de Navegação (DGN) do ComOpNav, conforme sugerido em 
estudos anteriores (DANTAS, 2010), nos leva a refletir sobre a oportunidade de ativação do CCjAS.

536.   DANTAS, 2010.
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confrontação China-EUA. A recém-editada Estratégia Militar Chinesa, de maio de 2015, 
reafirma o seguinte princípio de “defesa ativa”: “Nós não atacaremos sem ser atacados, 
mas certamente realizaremos contra-ataque se atacados”537. Os chineses explicitam ain-
da: “Você luta do seu jeito e eu luto do meu”. Nessa visão, a mobilidade e presença dos 
navios-aeródromo (NAe) dos EUA no litoral chinês seria contestada por submarinos que 
interagem com aeronaves lançadas de terra e também por mísseis balísticos de grande 
poder de destruição, como os DF-21D. Tais mísseis, lançados do litoral chinês, percor-
rem elevadas trajetórias e descem sobre o eixo zenital dos meios navais, o que torna a 
sua neutralização muito difícil. 

Em linhas gerais, a doutrina operacional chinesa evoluiu da “defesa costeira” para 
a “proteção em mar aberto”. Os EUA utilizam a denominação “antiacesso e negação de 
área”538, conhecida como A2/AD (Anti-Access/Area Denial), para designar tal doutrina, 
que estaria sendo desenvolvida no Mar do Sul da China, onde os estreitos marítimos e 
os cordões naturais de ilhas favorecem a defesa.

Embora a Estratégia Militar Chinesa possa fornecer importantes elementos de inte-
roperabilidade entre as forças para a proteção de interesses e direitos marítimos, deve-se 
reconhecer que a defesa proativa da Amazônia Azul requer um maior aprofundamento 
estratégico. Ao subentender em tal conceito a defesa de plataformas distantes do conti-
nente, deve-se ter em vista, por exemplo, que o tempo de voo de mísseis pode inviabi-
lizar seu lançamento de terra, no intento de impedir o disparo de armas homólogas do 
mar, pela interceptação dos vetores atacantes. Percebe-se assim que nossa linha defensiva 
deve deslocar-se da costa para a linha exterior do “Polígono do Pré-sal” – o que pressu-
põe grande demanda tecnológica, agravada pela ocultação da arma submarina atacante.

Além disso, não cabe apenas a dissuasão por punição, nos moldes do contra-ataque 
apregoado na visão chinesa, já que o Brasil pode ser neutralizado pelo mar, em sua base 
energética. Nesse aspecto, em particular, eventuais retaliações podem se tornar menos 
relevantes em face do alto valor estratégico dos objetivos defensivos. Ou seja, deve-se 
realizar a dissuasão por negação, que pressupõe uma defesa efetiva e crível, antes de se 
pensar em contragolpes contra alvos de menor valor estratégico. 

Mais ainda, torna-se difícil expressar uma doutrina em termos de “antiacesso”, vá-
lida para a Amazônia Azul, pois o Atlântico Sul é muito mais aberto que o Mar do Sul 
da China. Restaria assim refletir sobre a “negação de área”, sua contraparte defensiva in-
terior, que poderia ser associada à combinação de um CAM e de um NUM defensivos.

Ocorre que um esforço defensivo pode assumir intensidades diferenciadas, mas as 
concepções estratégicas de CAM, ou mesmo de NUM, sua vertente negativa, não indu-
zem a maiores aprofundamentos com vistas a orientar a gradação de tal esforço. Por ou-
tro lado, em termos estratégico-operacionais, quando o que está em jogo são objetivos 
vitais estáticos e distantes, portanto difíceis de ser protegidos, tal gradação de esforço 

537.   Disponível em < http://eng.mod.gov.cn/Database/WhitePapers/>. Acesso em 07 out. 2015.

538.   TANGREDI, 2002.
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sugere esmero e otimização na aplicação de força, o que só pode ser obtido com um pla-
nejamento operacional sistemático539. 

Como ponto de partida para um aprofundamento doutrinário que oriente tal defe-
sa, deve-se ter em vista que o nível operacional é o que coordena no tempo e no espaço 
as diversas forças e vetores defensivos, traduzindo um objetivo estratégico em ação tá-
tica. Dessa forma, salienta-se que um Estado-Maior incumbido de planejar uma defe-
sa proativa deve transcender a homogeneização de esforços empreendidos num CAM/
NUM540, mesmo que restritos espacialmente. 

Dito de outra maneira, a defesa proativa de estruturas estáticas de alto valor estra-
tégico sugere uma gradação de intensidade, tanto em termos de níveis de alarme — o 
que implica variação no tempo — quanto no sentido da aproximação e afastamento em 
relação a tais objetivos estratégicos, configurando assim um gradiente de defesa.  Nesse 
sentido, segundo verbete do dicionário Houaiss (2009), sem recorrer a definições mate-
máticas complexas, um gradiente significa a variação de uma grandeza ao longo de uma 
dimensão espacial, numa determinada direção541. 

Constata-se assim que as plataformas fixas de mais alto valor estratégico542devem 
orientar geograficamente a defesa proativa do Polígono do Pré-sal.  Por conseguinte, em 
vez das tradicionais linhas de costa e de igual profundidade que definem os setores de 
aproximação pelo mar, como se visualiza na defesa de portos, deve-se delimitar linhas 
concêntricas de progressiva intensidade de esforço defensivo a partir dos pontos nevrál-
gicos da Amazônia Azul, constituídos pelas plataformas petrolífera offshore de maior re-
levância produtiva. 

Outrossim, o gradiente defensivo não seria estabelecido em termos angulares, posto 
que não se pode antever um eixo ou setor de ameaça específico para um objetivo fixo que 
pode ser atacado por qualquer direção. Deve-se portanto distribuir tal defesa no senti-
do radial em relação às estruturas petrolíferas, numa intensidade crescente até atingir 
o valor máximo de proatividade, ou 100%, nas áreas circunvizinhas a tais estruturas543. 

Definida a orientação espacial defensiva, deve-se perguntar nesse ponto da pesquisa 
quais grandezas devem ser distribuídas no tempo e no espaço para obtenção do maior 
grau de proatividade. O trinômio da END, que inspirou o modelo teórico desenvolvido 

539.   O que influencia inclusive a configuração de meios defensivos.

540.   Quando se fala num controle de área marítima móvel associado a um ponto dinâmico por onde 
se desloca um comboio a ser protegido, por exemplo, na realidade já está se raciocinando com uma 
defesa proativa, e adensando meios onde for mais provável que o ataque seja perpetrado. 

541.   Tais gradientes podem ser desdobrados assim nos ambientes aeroespacial, de superfície e 
submarino.

542.   Que poderiam ser previamente qualificadas por algo como um triplo “AAA”, como no caso 
do México, com o envolvimento da Comissão Nacional de Políticas Energéticas e outros arranjos 
interministeriais. 

543.   Devemos recordar da equação (5) — y = mc x (m + p) = (cs x d) x (m1 x m2 + p1 x p2) —  
cujo  valor máximo é unitário.                   
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neste estudo, e contempla as três funções componentes de um sistema defensivo proa-
tivo, oferece uma possível resposta. Assim sendo, numa visão sistêmica, o gradiente de 
intensidade deve ser considerado precipuamente em termos dos requisitos estratégico-
-operacionais que congregam o trinômio da END, deduzidos na persecução do segun-
do objetivo específico da primeira pesquisa que compõe este estudo, o “Controle” e a 
“Proteção”.  

Gradiente de Controle.  Tal gradiente seria associado ao elemento dual MC, que 
consiste em um binômio de funções que se interpenetram. Devemos relembrar que não 
há como se prover defesa proativa se não há capacidade de MC, independentemente da 
forma como M e P serão conjugados544. Dessa forma, deve-se intensificar o esforço de-
fensivo nas áreas marítimas contíguas às zonas produtivas, adensando sensores ativos 
nessas regiões545, para se obter um controle total de quem adentra as áreas vitais à pro-
dução petrolífera. No sentido oposto, deve-se procurar distribuir sistemas de monito-
ramento colaborativos546 além do Polígono do Pré-sal e da Amazônia Azul, ou seja em 
todo Atlântico Sul, de forma a prover alguma grau de alarme para atuação dos meios de 
proteção, que compõem um segundo gradiente.  

Em termos concretos, vimos no capítulo anterior que as patrulhas navais são rea-
lizadas por navios distritais547, e, dada a imensidão das águas sob jurisdição nacional, 
não há meios suficientes para cobrir permanentemente todos os campos petrolíferos da 
Amazônia Azul. Tais ações podem ser complementadas pelas patrulhas marítimas rea-
lizadas por aeronaves da FAB. Porém, em que pese o seu maior raio de esclarecimento, 
também não há unidades suficientes para um esforço aéreo permanente548. 

Somos remetidos assim à reflexão sobre alternativas não tripuladas para empreen-
der a defesa proativa de plataformas petrolíferas, como o concurso de veículos remota-
mente controlados, quer sejam aéreos, marítimos ou subaquáticos. Observa-se que tais 
meios vêm se tornando uma realidade cada vez mais presente nos sistemas de segurança 

544.   Recorda-se do enunciado composto lógico MC . (M V P), que informa que sem um sistema nos 
moldes do SisGAAz, e uma estrutura integrada de comando para controlá-lo, bem como os demais 
meios do conjugado M&P, é falso afirmar que haveria um sistema de defesa proativo.

545.   Vale notar que os meios que realizam patrulha são sensores ativos, pois além de atuar na fun-
ção do conjugado M&P, também contribuem para o requisito operacional de “Controle”, na compo-
nente do “Monitoramento”.

546.   Sistemas colaborativos são aqueles em que o tráfego marítimo emite espontaneamente sinais 
para facilitar a sua identificação, pressupondo boa-fé na inserção das informações a serem divulga-
das internacionalmente. 

547.   Navios sediados nos Grupamentos Navais, que por sua vez são subordinados aos Distritos Navais.

548.  Acresce-se às restrições de se realizar uma patrulha aérea marítima sem apoio naval o fato de 
que tais meios não conseguem realizar abordagens às embarcações na superfície, consoante a ver-
tente do emprego limitado da força na defesa marítima. Não obstante tal fato, atem-se neste ponto ao 
esclarecimento, componente essencial de um sistema defensivo proativo, conforme a primeira fun-
ção do trinômio da END já estudado: o “Monitoramento/Controle”. 
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e defesas dos Estados, de melhor custo versus benefício em relação aos meios tripulados, 
no que tange à tarefas sobretudo de monitoramento, com efeito dissuasório. 

Enfim, vetores não tripulados são uma opção otimizada de sensores ativos para um 
controle efetivo de tráfego marítimo em grandes áreas, que tenda a convergir sobre as 
plataformas petrolíferas previamente classificadas como de mais alto interesse estraté-
gico549. Num zoneamento intermediário, poderiam situar-se as aeronaves tripuladas, e 
num perímetro mais interno, inclusive para possibilitar a firme atuação em face de em-
barcações exercendo atividades contrárias à lei, estariam as embarcações de superfície550, 
ladeadas por pequenos grupos de tropas especiais, à semelhante do sistema defensivo 
adotado em Campeche, no México. 

Gradiente de Proteção. Note-se que adentramos naturalmente no gradiente de pro-
teção, que deve ser concatenado por uma estrutura de comando ágil com o gradiente de 
controle, haja vista tais requisitos serem indissociáveis para uma defesa proativa, confor-
me já foi demonstrado. Nesse pensamento sistêmico, ressalta-se que as peças defensivas 
do “tabuleiro” do Pré-sal não valem apenas pelas características que lhes são intrínsecas, 
no seu modo tradicional de agir, mas sim pela natureza colaborativa e resultado sinérgi-
co para a defesa integralizada das plataformas petrolíferas offshore, cuja destruição limi-
taria o sentido de uma batalha reativa posterior. Bilhões de dólares gastos para construir 
e instalar indústrias no mar, e muitos anos de trabalho, não são facilmente recuperáveis, 
e a “fome energética” nacional não confere muito tempo para reação. 

Em linhas gerais, consoante o gradiente de proteção, há de se conjugar adequada-
mente as funções M e P551, de forma a se dispor de mais P nas proximidades das platafor-
mas offshore e mais M nas áreas mais distantes.  Dessa forma, a capacidade de deslocar-
-se rapidamente para uma determinada área com o intuito de agir no tempo oportuno 
poderia contrabalançar a exiguidade de meios disponíveis para exercer a presença numa 
área mais distanciada do Pré-sal. Por outro lado, sistemas estacionários de defesa nos 
pontos próximos às infraestruturas críticas poderiam mitigar a necessidade de pronto 
deslocamento de meios, quer se esteja analisando o ambiente aeroespacial, a superfície 
marítima, ou a massa líquida submarina. 

Tecendo considerações sobre a defesa submarina, Moura (2014) já asseverara que os 
submarinos nucleares serão o meio de maior proatividade para a defesa de nossas águas 
jurisdicionais, sobretudo pelo seu aspecto dissuasório. Numa visão sistêmica, pode-se 
vislumbrar arranjos fixos, não só de sensoriamento, mas também de proteção submari-
na, nos perímetros mais contíguos às plataformas petrolíferas. Isso traduz um gradiente 

549.   Não se pode esquecer das aerovias que passem próximas às áreas de produção petrolíferas, 
bem como do próprio tráfego de aeronaves que possibilita a renovação das tripulações das platafor-
mas petrolíferas, o que impõe inclusive a necessidade de separação de altitudes de voo para evitar 
colisões com meios tripulados e não tripulados de patrulha aérea marítima. 

550.   As quais também podem ser amparadas por veículos de patrulha não tripulados. Disponível 
em < http: // www.rafael.co.il /Marketing/288-1037-en/Marketing.aspx >. Acesso em 06out. 2015.

551.   O que nós denominamos durante esta pesquisa de conjugado M&P. 
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de proteção submarina, ou seja, uma defesa em posição, que pode contar com o reveza-
mento de submarinos convencionais552 em zonas de patrulha mais próximas, comple-
mentada uma capacidade e prontidão móvel, consoante os indicadores m1 e m2 de mo-
bilidade de um futuro submarino nuclear, para atuar em áreas mais amplas. 

Em síntese, um menor índice de proatividade em áreas mais amplas, consubstan-
ciado por sistemas colaborativos já existentes e informações de inteligência operacional, 
poderia ser balanceado por maiores índices de controle e proteção nas áreas circunvizi-
nhas às unidades produtivas.  Nessa forma focada de aplicação de esforço, em Estado-
-Maior dedicado a tal sistema defensivo pode estabelecer protocolos para elevar níveis 
de alarme, arregimentando unidades em reserva de forma tempestiva. 

Enfim, o gradiente de controle deve buscar a maior consciência situacional possí-
vel, consubstanciada pela ativação de um SisGAAz, que deve ser sincronizado com os 
meios de proteção na área a defender, que conformariam um segundo gradiente voca-
cionado para a proteção. Desse modo, a agilidade decisória da estrutura de comando, 
instrumentalizando um SisGAAz de natureza dual, proveria um grau de proatividade 
defensiva aceitável do coração energético da Amazônia Azul, hoje consubstanciado no 
Polígono do Pré-sal.  

Para concluir tal ponto, constata-se que o SisGAAz tende a resolver o baixo nível 
disponível de monitoramento na Amazônia Azul, mas também não podemos prescin-
dir de um pensamento estratégico e de um planejamento operacional sistemático que 
corresponda a tal desafio defensivo. Tal pensamento, desenvolvido sob a égide de um 
Comando Operacional Marítimo, informaria a configuração de meios e orienta a capa-
citação operacional das forças, em especial a MB, instruindo os Planos de Articulação e 
Equipamento de Defesa (PAED) previstos na END. 

Dessa forma, entende-se que é consistente a visualização da defesa proativa da Ama-
zônia Azul, como orientação precípua ou tarefa fulcral da MB, para inspirar a defesa de 
um grande ativo energético nacional, consubstanciado nas plataformas petrolíferas ma-
rítimas de alta produtividade do Pré-sal. Tal defesa dependeria do atendimento simultâ-
neo dos dois requisitos interdependentes que a constituem, o “Controle” e a “Proteção”, 
graduados de forma conveniente para possibilitar a tomada da iniciativa das ações, com 
vistas a anteciparmo-nos a uma ação adversa, quer seja proveniente de um ator estatal, 
não convencional ou criminoso, numa ampla gama de tarefas defensivas.

552.  Recorda-se dos indicadores de posicionamento e permanência, p1 e p2, que comporiam o ín-
dice de P. 
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CAPÍTULO 8
CONCLUSÃO

C hega-se assim ao final deste trabalho, que congrega o 
esforço de dois pesquisadores da Escola de Guerra Naval, que, sob prismas 
distintos, lançam olhares convergentes sobre as necessidades defensivas das 

infraestruturas críticas da Amazônia Azul. Vale dizer que, conforme dados de balanços 
energéticos e anuários estatísticos, a produção marítima de óleo e gás já correspondia 
em fins de 2014 a praticamente metade da oferta interna de energia do Brasil, o que de-
nota que a Amazônia Azul já representa uma expressão significativa do “poder energé-
tico” nacional. 

Diante da realidade estratégica que o Brasil enfrenta nesse início do século XXI, os 
autores deste trabalho tecerão suas considerações finais, iniciando pelo segundo autor, 
que discorrerá sobre o compromisso entre o ordenamento do tráfego marítimo e a pro-
teção de infraesturas marítimas críticas. Na última seção deste capítulo final, o outro au-
tor especulará ainda sobre a concepção de gradientes de defesa marítima, com fulcro nas 
plataformas petrolíferas do Pré-sal, de elevado valor estratégico. 

8 . 1  O  o rd e n a m e nt o  d o  t rá fego  m a r ít i m o  e  a 
p ro t e ç ã o  d e  i n f ra e st r ut u ra s  c r ít i c a s

O uso dos mares e dos oceanos por parte dos Estados está fortemente atrelado à 
conquista ou ampliação de suas bases de poder. O petróleo, por ser uma fonte de ener-
gia estratégica, tem sido visto como um importante instrumento de poder nas relações 
entre os Estados. A importância do controle das áreas de exploração e explotação de pe-
tróleo no mar reside, principalmente, na necessidade que os Estados possuem em aten-
der suas constantes e cada vez maiores demandas por energia, de modo a sustentar o seu 
desenvolvimento econômico e garantir o bem-estar de sua população.

Um dos objetivos imediatos a ser alcançado por parte de qualquer Estado produ-
tor de petróleo e gás no mar é a proteção das áreas e das instalações e estruturas produ-
toras de petróleo existentes em sua ZEE. Dessa forma, os Estados tentam criar um am-
biente favorável para a produção petrolífera nesse espaço marítimo, o que, por sua vez, 
lhes permite alcançar seus objetivos mais amplos, que são a conquista e a ampliação de 
suas bases de poder e riqueza.

O petróleo ainda é considerado a principal fonte energética a nível mundial. A in-
terrupção no seu abastecimento tem graves repercussões na economia e no bem-estar 
da população de qualquer Estado. Por essa razão, as estruturas e instalações envolvidas 
na produção, processamento e distribuição de petróleo compõem uma infraestrutura 
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considerada crítica para a manutenção da estabilidade política, econômica e social dos 
Estados produtores. 

O nível de proteção da infraestrutura crítica contra ameaças que podem vir a causar 
destruição ou avaria em suas instalações, afetando assim a segurança energética do Es-
tado produtor, também pode vir a afetar a imagem desse Estado no plano internacional. 
A interrupção do fornecimento a outros Estados de petróleo ou gás natural em virtu-
de da concretização de uma ameaça passa a imagem de que o Estado produtor não pos-
sui a capacidade de antever e se contrapor às possíveis ameaças que o afetam. Isso afasta 
possíveis compradores de sua produção petrolífera, uma vez que estes preferem adqui-
rir suas fontes de energia de Estados mais confiáveis, isto é, com menor chance de inter-
rupção no fornecimento de energia para suas atividades econômicas.

Os Estados produtores e a indústria de petróleo, preocupados com a manutenção da 
segurança energética e com sua imagem de fornecedores confiáveis de energia, buscam 
desenvolver estratégias de proteção de suas infraestruturas críticas no mar. Para tal, pro-
curam identificar e analisar as possíveis ameaças que podem vir a acometer suas insta-
lações e estruturas petrolíferas, de modo a direcionar seus esforços para a implantação 
das medidas que possam minimizar os riscos que essas ameaças geram.

O risco decorrente de uma determinada ameaça pode estar diretamente relaciona-
do aos interesses de grupos adversos, tal como a busca por ganhos financeiros ilícitos, 
por posições políticas ou militares de vantagem, ou como forma de angariar apoio para 
causas ideológicas ou religiosas. Este grupo de ameaças intencionais diz respeito ao cam-
po da security e é composto pela pirataria, pelo terrorismo marítimo, por grupos guer-
rilheiros, pelas organizações criminosas, pelo vandalismo, por distúrbios civis, sabota-
gem e pelas hostilidades interestatais.

A escolha das infraestruturas críticas no mar como alvo de grupos adversos é fru-
to de uma combinação das vulnerabilidades inerentes às características físicas e opera-
cionais das instalações de produção petrolífera na ZEE com os potenciais danos que a 
ameaça é capaz de causar. A disponibilidade de informações a respeito das instalações, 
a distância em que estas se encontram da costa, os equipamentos e componentes essen-
ciais ao seu funcionamento, os produtos e substâncias tóxicas e altamente inflamáveis 
que são manipulados e estocados em seu interior, a posição estática em que operam e a 
velocidade reduzida com que se deslocam, a elevada frequência com que trocam seus 
operadores, bem como a grande diversidade étnica e cultural destes, tudo isso, associa-
do ainda a uma grande dependência de sistemas de TI na sua operação são as vulnera-
bilidades apresentadas pelas instalações petrolíferas offshore e constituem-se em fatores 
preponderantes na seleção de alvos por parte das ameaças intencionais.

Existe ainda o risco provocado pelas ameaças não intencionais, que são aquelas em 
que o grupo adverso não tinha a infraestrutura crítica como um alvo a ser atingido, mas 
que por razões diversas acaba gerando um risco às instalações petrolíferas. Este grupo 
está afeto ao campo de estudos da safety e, no mar, é representado pela possibilidade de 
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colisão provocada pelos navios em trânsito ou por diversas operações decorrentes da 
normal atividade petrolífera e que, por essa razão, não foram objeto deste estudo.

A busca pela autossuficiência energética e a decorrente intensificação da produção 
petrolífera no mar, a partir da década de 1970, fez com que ocorresse um aumento na 
concentração de instalações e estruturas offshore na costa brasileira. Tal adensamento 
da infraestrutura crítica no mar sofreu ainda um agravamento após 2007, ano em que o 
Brasil iniciou a exploração de petróleo e gás na região conhecida como Pré-sal, fazendo 
com que aumentasse consideravelmente a atividade de exploração e explotação no mar. 
Isto gerou um significativo acréscimo da quantidade de instalações petrolíferas no lito-
ral sudeste brasileiro, mais notadamente nas Bacias do Espírito Santo, Campos e Santos.

A concentração de instalações e estruturas associada à intensificação das ativida-
des de transporte e apoio à produção petrolífera fizeram com que aumentasse a proba-
bilidade de ocorrência de uma colisão entre um navio em trânsito e uma instalação po-
sicionada na ZEE. Tal constatação fez com que o tráfego marítimo no litoral sudeste do 
Brasil também se tornasse uma ameaça à infraestrutura crítica offshore.

 A opção da indústria petrolífera por operar instalações tipo FPSO ou FSO no lito-
ral sudeste brasileiro acabou por aumentar a vulnerabilidade da infraestrutura crítica 
no mar, em virtude das características físicas e operacionais dessas plataformas. A mo-
bilidade que possuem associada à grande quantidade de óleo e gás que armazenam e a 
importante posição que ocupam nos sistemas de produção integrada fazem das insta-
lações desse tipo grandes alvos compensadores para os grupos adversos e verdadeiros 
obstáculos à navegação.

A percepção da infraestrutura crítica no mar como um possível objeto de amea-
ças decorre da evolução do conceito de segurança, englobando seus novos componen-
tes, inclusive no ambiente marítimo. A ampliação do significado de segurança, inde-
pendentemente de ser afeto ao campo da safety ou da security, fez surgir aquilo que se 
convencionou chamar de “novas ameaças”. Essa constatação resulta na percepção de 
que as estruturas e instalações de produção petrolífera no mar estão sujeitas tanto aos 
acidentes que põem em risco a salvaguarda da vida humana e do meio ambiente quan-
to às ações correlatas àquelas que ocorreram no ataque às Torres Gêmeas, em 11 de se-
tembro de 2001, nos EUA, e que ainda hoje influenciam as discussões a respeito de se-
gurança e defesa.

Independentemente da natureza da ameaça, o fato de que esta pode afetar a integri-
dade ou a capacidade operacional das instalações petrolíferas faz com que ela se torne 
objeto de análise e da busca de formas pelas quais o Estado costeiro pode neutralizá-las. 
O comprometimento da integridade física das estruturas e instalações petrolíferas ten-
de a gerar graves prejuízos à economia, à vida humana e ao ambiente marinho. Os efei-
tos negativos criados pela materialização de uma ameaça sobre uma instalação petrolífe-
ra podem vir a afetar, ainda que em última instância, a concentração de poder e riqueza 
que todo Estado busca atingir por meio da sua produção petrolífera.
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Para se concluir a respeito do grau de risco que uma ameaça pode aportar a uma 
instalação petrolífera, deve-se inicialmente aferir a probabilidade que esta ameaça pos-
sui de concretizar-se no espaço marítimo considerado, isso é, na ZEE do litoral sudeste 
brasileiro, mais especificamente nas Bacias do Espírito Santo, Campos e Santos. Para tal, 
deve ser verificado se essa região da costa brasileira possui registros históricos de casos 
em que as instalações ou o tráfego marítimo foram vitimados pela ameaça que se quer 
analisar. Além disso, deve-se ainda avaliar se existem grupos adversos com material, co-
nhecimento técnico e motivação suficiente para a concretização dessa mesma ameaça 
contra instalações offshore.

Depois de avaliada a probabilidade de concretização de uma ameaça, deve-se ava-
liar o nível de impacto que esta ameaça gera sobre a estabilidade política, econômica e 
social de um determinado Estado costeiro. Para isso, os possíveis danos gerados devem 
ser analisados conforme o prejuízo que causam à integridade física dos operadores das 
instalações, conforme a capacidade da ameaça em análise gerar mortos ou feridos. Tam-
bém devem ser avaliadas as consequências relacionadas aos danos ao meio ambiente, 
à economia do Estado produtor e ao desgaste político que este sofre em decorrência da 
concretização de uma determinada ameaça.

Ao combinar a probabilidade de concretização de uma determinada ameaça com a 
intensidade do impacto que essa concretização gera obtém-se o nível de risco da ame-
aça avaliada. Os níveis de risco auxiliam na priorização de ações efetivas que um Esta-
do costeiro deve adotar para se contrapor às possíveis ameaças existentes em sua ZEE. 
Quando se conclui que uma ameaça gera um risco elevado, esta ameaça deve ser vista 
de forma prioritária, sendo objeto de ações proativas que visem dissuadir ou inviabili-
zar a ação dos grupos adversos contra as instalações petrolíferas. Essa avaliação contri-
bui para o emprego judicioso dos recursos disponíveis, uma vez que estes sempre são 
inferiores à quantidade necessária para uma efetiva contraposição a todos os tipos de 
ameaça existentes.

 Entre todas as ameaças analisadas, o terrorismo marítimo e o tráfego de navios no 
interior das áreas de produção petrolífera são aqueles que apresentaram o maior nível de 
risco para as instalações e estruturas existentes no litoral sudeste brasileiro. Dessa forma, 
essas duas ameaças devem ser prioritárias no que diz respeito à adoção por parte do Es-
tado brasileiro de medidas de prevenção e de mitigação de riscos.

Para desencadear ações terroristas no mar, os grupos adversos têm utilizado embar-
cações que permitem sua aproximação das instalações e estruturas petrolíferas offshore, 
buscando colocá-las no alcance do armamento que possuem ou abordá-las, de modo a 
detonar cargas explosivas que podem atingir os seus operadores, a sua estrutura como 
um todo, ou apenas os compartimentos e equipamentos vitais ao seu funcionamento. 
Assim, buscam atingir o Estado afetado em um dos mais importantes sustentáculos de 
sua base de poder e riqueza.

Apesar de não haver nenhum registro histórico, o ataque às Torres Gêmeas (2001), 
onde os terroristas colidiram aviões contra os edifícios, fez com que os fóruns de 
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discussão sobre segurança marítima passassem a considerar como plausível a hipótese 
de um grupo terrorista assumir o controle de um navio e utilizá-lo como arma contra 
uma instalação petrolífera na ZEE de qualquer Estado.

As empresas de navegação buscam encurtar seus itinerários, de modo a reduzir o 
tempo e o custo do transporte marítimo. Por vezes, navegar no interior de áreas de pro-
dução petrolífera pode representar uma economia de tempo e uma redução dos custos 
operacionais. Concomitantemente, o adensamento da infraestrutura crítica offshore e 
o aumento da utilização de plataformas tipo FPSO e FSO faz com que constantemen-
te os navios em trânsito nas áreas de produção venham a deparar-se com plataformas 
transferindo o óleo estocado para navios-tanque, com uma grande quantidade de ca-
bos de amarração, de dutos interligando diversas estruturas, de rebocadores e navios de 
apoio envolvidos no suporte às operações de exploração e explotação. Nem sempre es-
ses obstáculos são perfeitamente identificáveis e acabam aumentando significativamen-
te as chances de um acidente com graves consequências, tanto para a instalação quan-
to para o navio, para o meio ambiente, para a economia do Estado costeiro, bem como 
para sua imagem e para o bem-estar de sua população.

Além do terrorismo e do tráfego marítimo, existem ainda outras ameaças que po-
dem vir a acometer as instalações e estruturas petrolíferas na ZEE brasileira. Porém, em 
virtude de possuírem um nível de risco menor, exigem apenas algumas medidas de pre-
caução e acompanhamento. No litoral sudeste brasileiro, a ameaça representada pela sa-
botagem e por possíveis hostilidades interestatais requer apenas algumas medidas pre-
ventivas nas suas possíveis causas e o preparo de planos contingentes para o caso de 
virem a se concretizar. 

Com relação à ameaça representada pela pirataria, por grupos guerrilheiros, por or-
ganizações criminosas, pelos distúrbios civis e pelo vandalismo, estas possuem um baixo 
nível de risco e, por essa razão, devem ser apenas acompanhadas pelos setores de inte-
ligência dos órgãos de segurança, das Forças Armadas e da ANP. Isso visa ao acompa-
nhamento da situação de segurança interna e internacional, de modo a detectar possí-
veis alterações na conjuntura que venham a justificar a mudança no nível de risco que 
essas ameaças possuem.

A importância estratégica das instalações petrolíferas offshore, associada à identifi-
cação de suas vulnerabilidades e à análise das ameaças possíveis de se concretizar contra 
uma dessas instalações aponta para a necessidade de protegê-las. Além disso, a definição 
das ameaças que apresentam um maior risco para a infraestrutura crítica localizada nas 
bacias petrolíferas do Espírito Santo, Campos e Santos possibilita a orientação do esfor-
ço do Estado brasileiro na proteção das instalações que lá operam.

Na tentativa de proteger sua infraestrutura crítica no mar, os Estados se valem de di-
ferentes estratégias que, quando utilizadas em conjunto, se complementam e têm como 
resultado a redução do risco. Essas estratégias podem possuir uma natureza competitiva, 
onde os Estados utilizam seus instrumentos de pressão econômica e o seu Poder Naval 
na proteção de suas instalações petrolíferas na ZEE, ainda que isso impacte a utilização 
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desse espaço marítimo por outros atores. Assim, garantem o atendimento de suas de-
mandas na regulação e ordenação do uso dos espaços marítimos adjacentes ao seu lito-
ral, expandindo sua soberania e jurisdição para além do Mar Territorial, ainda que isso 
represente uma violação dos princípios da Ordem Pública dos Oceanos.

A proteção de infraestruturas críticas no mar contra ameaças de naturezas tão di-
versas como o terrorismo marítimo e o perigo imposto pelo tráfego marítimo requer a 
utilização de estratégias que vão além do constante patrulhamento por forças navais e 
de segurança das áreas de produção petrolífera na ZEE. Diversos são os fatores que in-
terferem na ação estatal para a proteção de áreas petrolíferas fora do Mar Territorial, fa-
zendo com que o esforço de proteção da infraestrutura crítica em análise vá além do as-
pecto militar e da imposição da lei nacional, transbordando para o campo do direito e 
das relações internacionais. 

Quando optam por adotar estratégias cooperativas, os Estados se valem de trata-
dos internacionais que visam regular os direitos e as obrigações das partes signatárias no 
que diz respeito à utilização e regulação das atividades nos espaços marítimos de inte-
resse. Em todas as estratégias, sejam competitivas ou cooperativas, os Estados se valem 
de suas capacidades diplomáticas, econômicas e militares, diferenciando apenas uma da 
outra pela ênfase que dão a cada uma dessas capacidades na defesa dos seus interesses.

Em virtude da natureza das “novas ameaças”, com suas características assimétrica, 
não convencional e de baixa intensidade, permeando as fronteiras dos Estados, tem ha-
vido um esforço por parte da sociedade internacional em promover a cooperação in-
terestatal como forma de garantir a segurança nos espaços marítimos. Ao contrário de 
estratégias unilaterais, tem-se constatado o aumento dos acordos de cooperação e dos 
regimes internacionais que visam à promoção da segurança marítima. Essas estratégias 
têm buscado confrontar as ameaças marítimas por meio de operações militares nuclea-
das por blocos internacionais, tal como a OTAN e a União Europeia, e por meio de acor-
dos de cooperação que visam dotar os Estados participantes de meios materiais e de co-
nhecimento técnico adequado.

Os Estados em desenvolvimento, tal como o Brasil, por não possuírem um Poder 
Naval expressivo para a proteção de sua infraestrutura crítica na ZEE, tendem a dar ên-
fase ao emprego de suas capacidades diplomáticas na busca do apoio da sociedade inter-
nacional a suas demandas de segurança. Assim, uma forma de o Brasil garantir a prote-
ção da infraestrutura crítica petrolífera no mar é por meio dos tratados e das resoluções 
emanadas nos fóruns internacionais, o que lhe permite estabelecer medidas de restri-
ção e controle do tráfego marítimo, visando à segurança das áreas de produção petrolí-
fera fora do seu Mar Territorial.

Na tentativa de impedir um ataque terrorista contra uma instalação petrolífera lo-
calizada na ZEE, bem como uma colisão com navios em trânsito no interior das bacias, 
o Estado brasileiro deve restringir a aproximação de embarcações, de modo a mantê-
-las a uma distância considerada segura para as instalações e estruturas. Portanto, de-
vem ser previstas zonas de segurança que mantenham as embarcações não autorizadas a 
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mais de 1 MN de distância das plataformas fixas e a mais de 2 MN de distância das pla-
taformas tipo FPSO e FSO. 

A zona de segurança, prevista no art. 60, parágrafo 4º, da CNUDM, é uma medi-
da voltada à restrição do tráfego marítimo não autorizado nas proximidades das insta-
lações, ilhas artificiais ou estruturas posicionadas na ZEE. Segundo esse dispositivo da 
Convenção, a zona de segurança deve atender à natureza e às funções das instalações pe-
trolíferas ao redor das quais são previstas. Portanto, não há uma limitação por parte da 
Convenção quanto ao tipo de instalação que pode ser objeto da proteção das zonas de 
segurança. A CNUDM apenas requer que essas áreas de restrição do tráfego marítimo 
atendam à finalidade e sejam compatíveis com a natureza das instalações a que se des-
tinam, mantendo uma distância máxima de 500 metros dessas instalações. Assim, essas 
zonas são passíveis de serem implantadas ao redor de quaisquer tipos de instalações, in-
clusive do tipo FPSO ou FSO.

Para regulamentar a análise e aprovação da implantação de zonas de segurança, a 
IMO, no seu papel de organização internacional competente, emitiu o memorando SN. 
1/Circ. 295, de 7 de dezembro de 2010, em cujo anexo consta o Guia para Zonas de Se-
gurança e Segurança da Navegação ao Redor de Instalações e Estruturas Offshore. Por 
meio desse documento, a IMO incentiva os Estados costeiros a estudar e propor medi-
das de organização do tráfego marítimo, de modo a complementar as zonas de seguran-
ça, aumentando assim a efetividade destas.

As medidas de organização do tráfego marítimo são adequadas para a organização 
do fluxo de embarcações e para alertar as tripulações quanto à necessidade de se evitar 
o trânsito de todas ou de determinada classe de navios, dependendo do risco, no inte-
rior das áreas de exploração e explotação de recursos naturais.

O Brasil, no intuito de prover uma proteção às estruturas e instalações petrolíferas 
posicionadas no litoral sudeste do país tem adotado a prática de estabelecer áreas a se-
rem evitadas nos locais onde há uma concentração de instalações e a presença de plata-
formas tipo FPSO ou FSO. Essa medida de organização do tráfego marítimo é utilizada 
em complemento às zonas de segurança de 500 metros estabelecidas em torno das ins-
talações e estruturas offshore e possui um caráter recomendatório. Dessa forma, o Go-
verno Brasileiro alerta às tripulações dos navios em trânsito nas Bacias do Espírito San-
to, Campos e Santos que a navegação deve ser evitada em determinadas áreas dessas 
bacias, devendo as embarcações manter uma distância mínima de 3 MN entre suas ro-
tas e as instalações petrolíferas. 

Em que pese a falta de um caráter obrigatório das áreas a serem evitadas, essa me-
dida de organização do tráfego marítimo, juntamente com as zonas de segurança, foi a 
solução possível que o Brasil encontrou para mitigar o risco de colisão entre navios em 
trânsito e instalações petrolíferas. Assim, pretende o Estado brasileiro prover um mí-
nimo de segurança às operações de produção de petróleo e gás, sem infringir a Ordem 
Pública dos Oceanos.
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Além das medidas de restrição do tráfego marítimo, existem outras medidas volta-
das mais ao controle do que à restrição desse tráfego e que também podem vir a contri-
buir para a segurança da infraestrutura crítica no mar. Uma delas é o monitoramento 
do tráfego marítimo por meio do emprego de satélites de detecção e acompanhamen-
to. Ainda que pouco eficazes com relação às pequenas embarcações, o monitoramento 
do tráfego marítimo por meio de satélites contribui para a formação de uma consciên-
cia situacional marítima e acaba por facilitar as ações de contraposição às ameaças, uma 
vez que permite o pré-posicionamento de forças onde há um maior risco, bem como a 
detecção e interceptação tempestiva de embarcações envolvidas em algum tipo de ame-
aça às infraestruturas críticas.

Outra medida de controle do tráfego marítimo é o sistema de informações a serem 
enviadas pelos navios. Apesar de possuir um caráter recomendatório quando aplicado à 
ZEE, esse tipo de sistema se presta a monitorar o tráfego marítimo que adentra uma de-
terminada área por meio da comunicação via rádio entre navios e uma estação contro-
ladora em terra. Portanto, uma vez implantado nas áreas de produção petrolífera, esse 
tipo de medida auxiliaria no controle do tráfego de embarcações que adentra as áreas a 
serem evitadas, possibilitando o acompanhamento das embarcações detectadas, prin-
cipalmente aquelas que não tenham aderido ao sistema e que, por seu comportamento 
não colaborativo, podem estar indicando uma ameaça.

O sistema de informações a serem enviadas pelos navios pode ainda ser comple-
mentado por um sistema de tráfego de embarcações, conhecido pela sigla em inglês VTS 
(Vessel Traffic Service). Mais complexo que o sistema de informações, o VTS se presta a 
direcionar o tráfego de navios ou controlar seu movimento em áreas preestabelecidas, 
dessa forma, trata-se de uma medida de controle capaz de contribuir com a segurança 
das instalações offshore, orientando o fluxo de embarcações por rotas afastadas das ins-
talações. A desvantagem deste sistema é que, tal qual a maior parte das medidas de res-
trição e controle à navegação, possui natureza recomendatória na ZEE, sendo vedado ao 
Estado costeiro impor a sua observância aos navios em trânsito nesse espaço marítimo.

O estabelecimento de uma zona de praticagem obrigatória no Estreito de Torres, en-
tre a Austrália e a Papua Nova Guiné, mostrou-se uma medida de restrição e controle do 
tráfego marítimo inadequada à proteção da infraestrutura offshore nas bacias petrolífe-
ras do litoral sudeste brasileiro. Essa conclusão decorre do fato de que tal medida só seria 
legitimada pelos organismos internacionais caso o Governo Brasileiro conseguisse de-
monstrar a necessidade de restringir o tráfego marítimo com a finalidade de proteger um 
ecossistema vulnerável a esse tráfego. Isso demandaria a necessidade de o Brasil declarar 
as Bacias do Espírito Santo, Campos e Santos como inclusas em uma Área Marítima Par-
ticularmente Sensível, o que seria inconsistente com os alegados objetivos ambientalis-
tas desta medida, em virtude do conhecido potencial poluidor da atividade petrolífera. 

No caso de o Estado brasileiro tentar implantar zonas de praticagem obrigatória sem 
o respectivo reconhecimento internacional, ele estaria atentando contra os fundamentos 
da Ordem Pública dos Oceanos e, por essa razão, não contaria com o reconhecimento 
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da sociedade internacional, acarretando em uma baixa adesão por parte dos navios em 
trânsito por essa porção de sua ZEE. Isso pôde ser notado pela Austrália que, mesmo 
com todo o apoio obtido nos fóruns internacionais, viu-se obrigada a adotar medidas 
coercitivas que visavam ao aumento da adesão ao seu sistema de praticagem obrigató-
ria, além de sofrer forte pressão de outros Estados que tentam obter a revogação desse 
sistema junto aos fóruns internacionais.

Apesar de estar fora do escopo das estratégias cooperativas apresentadas, alguns Es-
tados adotam a prática de estabelecer zonas de exclusão do tráfego marítimo nas áre-
as estratégicas de produção de petróleo offshore. Dessa forma, excluem o direito de ou-
tros atores de se utilizarem desses espaços marítimos, adotando medidas unilaterais que 
acabam por privar esses atores do direito à liberdade de navegação. Esse tipo de medi-
da não tem o amparo da Ordem Pública dos Oceanos e tem sua legitimidade reconheci-
da apenas nos casos de conflito armado. É no Direito da Guerra que essas medidas são 
reconhecidas e normatizadas não sendo possível sua utilização fora das situações que 
este direito prevê.

Ainda que as estratégias de proteção da infraestrutura crítica não estejam pautadas 
exclusivamente no uso do Poder Naval, ao adotar qualquer estratégia, seja para a res-
trição ou para o controle do tráfego marítimo nas áreas de produção petrolífera, o Es-
tado costeiro não pode prescindir do patrulhamento dessas áreas com os meios navais 
e aéreos que possui. O reconhecimento internacional das medidas restritivas adotadas 
pelo Estado brasileiro não dispensa os meios adequados à fiscalização do cumprimen-
to dessas medidas, principalmente daquelas dotadas de caráter obrigatório, tal como as 
zonas de segurança.

Algumas disposições da CNUDM são o resultado de um esforço diplomático no 
sentido de conciliar o aproveitamento dos recursos naturais e os tradicionais usos do 
mar naquilo que a própria Convenção estabeleceu como sendo a ZEE. Contudo, os de-
bates que resultaram no seu texto foram dominados pela disputa entre os EUA e a ex-
tinta União Soviética, em plena Guerra Fria, com o apoio de seus respectivos aliados. 

A pauta de negociações, profundamente marcada pela Guerra Fria, propiciou o sur-
gimento de uma ampla e irrestrita liberdade de navegação. Essa liberdade tão pleiteada 
pelas duas potências visava à manutenção da capacidade, por parte de ambas, de posi-
cionar suas plataformas de lançamento de armas nucleares em qualquer região do mun-
do. Outro reflexo da Guerra Fria no texto da Convenção é o fato de que, no intuito de se 
manter o diálogo aberto, os assuntos relacionados à segurança e à defesa que não eram 
consensuais entre os EUA e a União Soviética eram deixados de fora da pauta de nego-
ciações. Assim, surgem na CNUDM um caráter de “convenção voltada exclusivamente 
para o uso pacífico dos mares” e diversos dispositivos pouco precisos sobre segurança, 
tal como o art. 60, parágrafos 4º a 7º, que dispõe sobre as zonas de segurança ao redor 
das ilhas artificiais, instalações e estruturas.

Ao adotar as zonas de segurança de 500 metros permitidas pela CNUDM, o Estado 
costeiro nem sempre vê atendida sua necessidade de estabelecer uma segurança efetiva 
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ao redor de suas instalações petrolíferas. O aumento do emprego de plataformas do tipo 
FPSO e FSO faz com que haja a necessidade uma distância de segurança bem maior que 
os 500 metros previstos na Convenção. De fato, essa distância máxima nunca teve a in-
tenção de atender às necessidades das instalações offshore, uma vez que ela foi adotada 
com base na regulação utilizada para a precaução de incêndios em instalações de arma-
zenagem e refino de petróleo em terra. 

Outro aspecto que demonstra a fragilidade dos dispositivos da CNUDM afetos à 
segurança é a possibilidade de ampliação das zonas de segurança prevista no art. 60, pa-
rágrafo 5º. Segundo esse dispositivo, o Estado costeiro poderá ampliar a distância máxi-
ma das zonas de segurança para além dos 500 metros, caso seja constatada essa neces-
sidade pela organização internacional competente que, para este fim, é a IMO. Mesmo 
previsto no texto convencional, até hoje nenhum Estado conseguiu a anuência da Or-
ganização para adotar uma zona de segurança com distâncias superiores aos 500 me-
tros estabelecidos.

A exploração e explotação de petróleo e gás por meio da utilização de estruturas e 
instalações no mar, bem como a delimitação de suas respectivas zonas de segurança, é a 
atividade que mais interfere na liberdade de navegação na ZEE. Tanto o direito ao apro-
veitamento dos recursos naturais quanto o direito à livre navegação são contemplados 
pela CNUDM nesse espaço marítimo. Dessa forma, deve-se analisar individualmente 
cada caso, toda vez em que o exercício simultâneo de ambas as prerrogativas gere um 
conflito. Porém, pode-se também afirmar, como regra geral, que o direito à liberdade de 
navegação na ZEE deve prevalecer sobre o direito do Estado costeiro de explotar os re-
cursos naturais quando o aproveitamento desses recursos redundar em obstrução de ro-
tas marítimas reconhecidas essenciais para a navegação internacional.

No litoral sudeste brasileiro, as rotas marítimas reconhecidas essenciais para a nave-
gação internacional não seriam afetadas pela ampliação das zonas de segurança na Bacia 
de Campos, uma vez que, ao aprovar as áreas a serem evitadas na mesma região, a pró-
pria IMO reconheceu tacitamente a inexistência de uma rota marítima vista como es-
sencial à navegação internacional, do contrário, não teria aprovado a implantação dessa 
medida restritiva ao tráfego. Assim, pode-se afirmar que a ampliação das zonas de se-
gurança, na mesma área marítima onde foi prevista a área a ser evitada, está em confor-
midade com o que preconiza a CNUDM. Portanto, deve prevalecer o direito do Estado 
brasileiro de instalar e operar com segurança suas estruturas de explotação de recursos 
naturais naquela região, principalmente as plataformas tipo FPSO e FSO, em virtude da 
vulnerabilidade e da importância que estas possuem para a matriz energética brasileira.

Por meio dos relatórios elaborados pela DNV e pelo CENPES, o Brasil demonstrou 
a necessidade da ampliação das zonas de segurança em função das instalações existen-
tes na Bacia de Campos, principalmente das plataformas FPSO. Ainda assim, mesmo ha-
vendo cumprido todas as exigências da Organização, o parecer contrário do Comitê de 
Segurança Marítima demonstrou que, ainda que a CNUDM apresente a possibilidade de 
extensão das zonas de segurança, a IMO pauta suas decisões na promoção da liberdade 
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de navegação como um princípio basilar, buscando garanti-lo a todo custo, ainda que em 
detrimento das prerrogativas de outros atores previstas no texto convencional.

A posição política dominante na IMO é fruto de um déficit de democracia nas suas 
deliberações. A pouca participação de países em desenvolvimento nas decisões dessa 
Organização leva a uma carência de equidade nas suas resoluções e, consequentemen-
te, tende a privilegiar as potências marítimas, detentoras de poder econômico e mili-
tar, passíveis de serem utilizados como instrumentos de pressão nos fóruns de debate. 

A tentativa frustrada do Brasil ilustra a posição política prevalente nos órgãos de-
liberativos da Organização Marítima, uma vez que nesses fóruns a ideia de liberdade 
dos mares é vista como um fim em si mesmo. Dessa forma, a liberdade de navegação 
se consubstancia em uma ideologia patrocinada, principalmente, pelas maiores potên-
cias marítimas.

 A obstrução da extensão das zonas de segurança ao redor de instalações petrolíferas 
para além dos 500 metros visa à manutenção da abertura irrestrita das ZEE às grandes 
frotas mercantes e às forças navais das grandes potências marítimas. Ao mesmo tempo, 
diminui a possibilidade de os Estados costeiros protegerem as áreas de produção petro-
lífera, das quais dependem para o seu desenvolvimento econômico e para a garantia do 
bem-estar de sua população. Trata-se da prevalência da “miopia internacionalista” so-
bre o direito soberano dos Estados em desenvolvimento de explotarem os recursos na-
turais existentes em suas ZEE.

Abandonando os aspectos políticos e abordando os aspectos legais, pode-se concluir 
que a decisão da IMO com relação ao pleito do Brasil ignora os dispositivos da CNUDM 
afetos à possibilidade de ampliação das zonas de segurança e à obrigatoriedade destas 
atenderem a critérios relacionados com a natureza e a finalidade das instalações, ambos 
previstos no art. 60, parágrafo 5º, do texto convencional.

 Outro tema que é abordado pela CNUDM de forma extremamente imprecisa é a 
regulamentação da ZEE. Sendo uma inovação no direito internacional, a ZEE tem como 
sua principal característica um regime jurídico “suis generis”. Isto é, não é considerada 
alto-mar, mas também não está sob a soberania plena do Estado costeiro. Assim, esse 
espaço marítimo tem a peculiaridade de encontrar-se sob a égide de dois tipos de juris-
dição diferentes, concomitantemente e, por vezes, conflitantes. Tratam-se da jurisdição 
do Estado costeiro e da jurisdição do Estado de registro dos navios em trânsito.

A tentativa da CNUDM criou a ZEE como uma forma de compor as necessidades 
econômicas do Estado costeiro, principalmente dos Estados em desenvolvimento, com 
as demandas por liberdade de navegação das grandes potências marítimas. Mais do que 
uma solução política que buscasse atender a todos, a ZEE também é a materialização 
do conflito entre dois princípios historicamente reconhecidos pela Ordem Pública dos 
Oceanos como sendo os valores de base dos atores nas interações afetas ao uso do mar, 
são eles: o Princípio da Liberdade de Navegação e o Princípio da Soberania Permanen-
te sobre os Recursos Naturais.
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A composição desses dois princípios basilares no uso do mar reflete-se na Ordem 
Pública dos Oceanos como um corpo de práticas e normas internacionalmente aceitas 
que se formou ao longo de séculos, no intuito de nortear a solução de conflitos oriun-
dos da utilização simultânea dos mares e oceanos por parte de diversos atores. Trata-se 
de um conjunto de condutas possíveis aos atores ou das quais estes devem abster-se no 
sentido de promover um equilíbrio entre a proteção dos interesses de natureza exclusiva 
e aqueles de natureza inclusiva. Para tal, deve ser priorizada uma visão finalística segun-
do a qual os mares e oceanos devem servir para a promoção dos povos em geral, garan-
tindo-lhes meios para atingir seus objetivos sociais e econômicos por meio da utiliza-
ção equânime dos espaços marítimos.

A liberdade de navegação é um instituto importante que garante o transporte de 
pessoas e bens de um país ao outro. Porém, é só isso. A conotação ideológica atribuída 
por Hugo Grotius, ainda no século XVII, à liberdade de navegação passou a representar 
a possibilidade das grandes potências marítimas atuarem sem limites para a ampliação 
de suas bases de poder e riqueza. Tal fato é historicamente comprovado pela mudança 
de posição da Inglaterra que, sendo inicialmente a maior oposicionista do ideário “gro-
tiano”, o adota no final do século XVII para justificar a expansão do seu império, forte-
mente amparada por sua hegemonia marítima.

Da mesma forma que a Inglaterra agiu no período conhecido como a Pax Britanni-
ca, as potências marítimas pós-Guerra Fria também sabem fazer uso da ideologização 
da liberdade de navegação para atender a suas aspirações de poder. Isso confirma mais 
uma vez a ideia da distorção e da valorização exacerbada do Princípio da Liberdade de 
Navegação, o que prevalece até hoje.

Como resultado do embate entre o Princípio da Soberania Permanente sobre os Re-
cursos Naturais e o Princípio da Liberdade de Navegação nas negociações da CNUDM, 
a jurisdição do Estado costeiro na ZEE ficou caracterizada por ser uma jurisdição limi-
tada aos assuntos inerentes ao aproveitamento dos recursos naturais. Em regra, o Esta-
do costeiro não pode interferir na liberdade de navegação e tem jurisdição para regu-
lamentar e fiscalizar somente os assuntos afetos à exploração e explotação de recursos 
naturais, inclusive no que diz respeito à regulação do posicionamento e operação das 
instalações petrolíferas.

Ao ratificar a CNUDM, em 1994, o Brasil passou a ter suas bacias petrolíferas mais 
importantes na ZEE, inclusive as Bacias do Espírito Santo, Campos e Santos. Com isso, o 
Brasil reconheceu a impossibilidade de adotar medidas unilaterais de restrição e contro-
le do tráfego nesse espaço marítimo, garantindo aos demais Estados a liberdade de na-
vegação. Cabe ainda ao Brasil exercer seus direitos de soberania, representados por uma 
jurisdição limitada, ao mesmo tempo em que deve observar as prerrogativas inerentes à 
jurisdição do Estado de registro dos navios que trafegam em sua ZEE.

É uma prerrogativa do Estado de registro impor medidas coercitivas aos navios sob 
sua nacionalidade quando estes estiverem em trânsito fora do Mar Territorial de qual-
quer outro Estado. Assim, quando navegando na ZEE, o navio estará sujeito à jurisdição 
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do seu Estado de registro, inclusive no que diz respeito à imposição de sanções por des-
cumprimento de medidas de restrição e controle do tráfego marítimo. Cabe ao Esta-
do costeiro apenas comunicar a infração ao Estado da nacionalidade do navio infrator.

 Em decorrência da prerrogativa de jurisdição, na ZEE, do Estado de registro, as me-
didas de restrição e controle do tráfego marítimo tendem a ter sua efetividade esvazia-
da. A observância dessas medidas fica à critério da vontade dos comandantes de navios, 
uma vez que, à exceção das zonas de segurança, todas as demais são de caráter recomen-
datório e dependem muito da cooperação dos Estados de registro para a aplicação de 
sanções aos navios infratores, o que nem sempre acontece.

A “interferência” com a liberdade de navegação a que se refere a CNUDM deve ser 
vista como uma interferência intencional, onde o Estado costeiro ignora a existência de 
rotas marítimas essenciais à navegação internacional e posiciona suas estruturas e ins-
talações obstruindo essas rotas. Nesse caso, trata-se da inobservância ao direito reco-
nhecido pela comunidade internacional que outros atores possuem de promover o co-
mércio e as comunicações por meio da utilização dos espaços marítimos. Ressalta-se, 
contudo, que essa interferência deve ser deliberada, e não uma consequência decorrente 
do normal e legítimo exercício da exploração e explotação de recursos minerais na ZEE. 

Assim, na ausência de rotas marítimas essenciais à navegação internacional, o direi-
to dos Estados costeiros, principalmente dos Estados em desenvolvimento, deve preva-
lecer sobre os interesses dos demais atores em virtude da natureza atribuída pela CNU-
DM à Zona Econômica Exclusiva. Esta conclusão encontra ainda reforço no fato de que 
a comunidade internacional entende o exercício da soberania sobre os recursos natu-
rais como um instrumento essencial para o desenvolvimento econômico e social desses 
Estados, devendo, portanto, prevalecer sobre a mera ampliação das bases de poder e ri-
queza das potências marítimas. Dessa forma, busca-se garantir um uso equânime e jus-
to dos mares e oceanos. 

A adoção de medidas unilaterais não atende às demandas de segurança impostas 
pelas “novas ameaças”. Adotar esse tipo de medidas pode ser interpretado como ofen-
sivo à Ordem Pública dos Oceanos e, consequentemente, requer a utilização de medi-
das de restrição e controle do tráfego marítimo sem o reconhecimento internacional, 
logo, não necessitam ser observadas por parte de outros Estados. Além disso, as limi-
tações conjunturais enfrentadas pelo Brasil não permitem a consolidação de um Poder 
Naval intimidador que lhe possibilite assegurar a eficácia de medidas restritivas unila-
terais perante outros Estados.

Apesar da constante prevalência da “miopia internacionalista” nos fóruns da IMO, 
esta continua sendo um importante ator na normatização do uso de medidas de restri-
ção e controle da navegação para a proteção de infraestruturas críticas. Desse modo, é 
importante fortalecer a participação dos Estados em desenvolvimento nos debates rela-
cionados a essa matéria. Conforme destacado, as medidas de restrição e controle do trá-
fego marítimo, aceitas pela Ordem Pública dos Oceanos, podem contribuir significativa-
mente para a proteção de instalações e estruturas petrolíferas, contudo, faz-se necessário 
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o fortalecimento de uma visão mais universal e colaborativa no que diz respeito à inter-
pretação dos princípios que regem a Ordem Pública dos Oceanos. Assim, será possível 
fortalecer o papel da IMO como uma verdadeira “organização internacional competen-
te”, principalmente nos assuntos afetos à segurança marítima.

As medidas de restrição e controle do tráfego marítimo, tal como concebidas, são 
adequadas para a proteção de infraestruturas críticas na ZEE brasileira, tanto para as 
ameaças intencionais como para aquelas decorrentes da intensificação do tráfego ma-
rítimo. Contudo, a leitura distorcida da Ordem Pública dos Oceanos, consubstanciada 
na CNUDM, e a falta de apoio ao Brasil nos fóruns da IMO tem tornado essas medi-
das inexequíveis quando se trata de confrontar as ameaças intencionais. A necessidade 
de anuência por parte da IMO faz com que tais medidas só sejam autorizadas no caso 
de objetivar a garantia da segurança da navegação e a preservação do meio ambiente.

Com relação à proteção contra as ameaças decorrentes do tráfego marítimo, e tam-
bém relacionada à segurança da navegação e à preservação do meio ambiente, pode-se 
afirmar que esta tem sido comprometida pelo uso político da liberdade de navegação. 
Isso deve-se ao fato de que a evolução dos meios de produção, tal como as plataformas 
FPSO e FSO, e o distanciamento de terra cada vez maior dos campos petrolíferos, fize-
ram com que a distância máxima de 500 metros para as zonas de segurança deixasse de 
atender à finalidade a qual se destina. Além do mais, as outras medidas de restrição e 
controle do tráfego marítimo passaram a ser desprovidas de qualquer efetividade, ten-
do em vista a priorização do caráter recomendatório com que são dotadas pela IMO, e a 
prevalência da jurisdição dos Estados de registro no que diz respeito à imposição dessas 
medidas aos navios sob sua bandeira. Tal postura da organização internacional compe-
tente tem deixado o Estado brasileiro sem instrumentos para prover uma efetiva prote-
ção às infraestruturas críticas em sua ZEE.

8 . 2  G ra d i e nt e s  d e  D e fe s a  M a r ít i m a

No alvorecer do século XXI, com o desenvolvimento da produção de petróleo e gás 
no Polígono do Pré-sal, o “poder energético553” da Amazônia Azul, que já se prenun-
ciava no século XX, ascendeu a um nível de relevância mundial, conforme os relató-
rios da AIE apontam. Tal expressão de poder sobressai como um grande instrumento 
de desenvolvimento econômico e social, e corresponde a um dos quatro atributos visu-
alizados por Till: o mar como fonte de recursos. Para corroborar tal fato, recente estu-
do científico indicou, com 90% de probabilidade de acerto, a existência de 176 bilhões 
de barris de óleo equivalente somente no Polígono do Pré-sal554, o que torna as reservas 

553.   Expressão de poder cunhada pelo autor que será objeto de um próximo estudo. À guisa de infor-
mação, na Amazônia Azul do início de século XXI despontam os hidrocarbonetos fluidos como fon-
tes de energia, mas já se destaca em outros espaços marítimos a produção de energia eólica offshore.

554.   Num futuro próximo a PETROBRAS já espera comprovar 46 bilhões de barris de  petróleo em 
reservas, o que equipararia o Brasil à Líbia em termos de tal insumo energético. 
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energéticas da Amazônia Azul comparáveis às dos Estados mais importantes da OPEP 
no Oriente Médio. 

O Poder Político nacional não pode ficar alheio a tal fato, e tem de se munir de 
um Poder Militar adequado para garantir tais riquezas, mormente o Poder Naval555. 
Não por acaso a END, ao estabelecer de forma inédita objetivos estratégicos a cargo 
da MB, destacando-se dentre eles a defesa proativa de plataformas petrolíferas, pro-
curou dar foco às tarefas básicas do Poder Naval, que não sofreram grandes altera-
ções desde a primeira edição da DBM, datada de 1979. É importante passar da letra 
fria de um documento estratégico para a prática da defesa proativa do coração ener-
gético nacional, e este trabalho, ao lado do caráter metodológico, também guarda o 
compromisso com a ação efetiva.

Diante desse quadro, a presente pesquisa partiu da indagação sobre a adequação da 
atual estrutura de defesa para fazer frente a tal desafio, especulando-se, por hipótese, que 
há necessidade estratégica de evolução organizacional da EttaMiD em vigor, para assim 
proporcionar maior proatividade ao sistema defensivo do Polígono do Pré-sal. 

Para comprovar tal hipótese, revisitaram-se os fundamentos teóricos que emba-
saram a atual doutrina naval brasileira, posto que uma doutrina manifesta a aplicação 
de uma teoria num determinado tempo e lugar556. Lançou-se assim um novo olhar so-
bre o arcabouço teórico e doutrinário “pré-existente”, de forma a acomodar um objeti-
vo estratégico concreto que cresceu de relevância na conjuntura atual, e de uma forma 
sem precedentes na história brasileira, que inclusive induziu o surgimento do concei-
to de Amazônia Azul.  

Nessa visão, não é demais relembrar que Kearsley (1992) salientou que a Guerra 
Naval atualmente se dá não só no mar, em função de objetivos terrestres, mas também 
pelo mar, pelas riquezas que ele encerra, alertando para o fenômeno por ele denomina-
do “territorialização” do mar557. É necessário reconhecer que a Guerra Naval moderna 
transcende a batalha naval e a projeção de poder sobre terra, podendo também ser re-
presentada, de acordo com as circunstâncias, por “um cabo de guerra” que visa assegu-
rar uma riqueza intrínseca aos espaços marítimos.  Dessa forma, a batalha naval perde 
sentido se a produção marítima essencial a um Estado já tiver sido arruinada, pois o co-
lapso seria iminente, consoante a dependência energética do Brasil em relação à produ-
ção offshore de petróleo e gás. 

Diante dessa necessidade, investigamos os pressupostos teóricos do início do sécu-
lo XX que embasaram o constructo de Turner, no célebre artigo intitulado “missions of 

555.   É razoável que a própria riqueza energética do Pré-sal contribua minimamente para um fun-
do de defesa que concorra para o enfrentamento das vulnerabilidades evidenciadas neste estudo. 

556.   TILL, 2013.

557.   O que um autor mais contemporâneo denominou mais precisamente de “infraestruturação” 
do mar (WEDIN, 2015).
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the U.S. Navy”558, que por sua vez inspirou as tarefas básicas de CAM e NUM559, cons-
tantes da nossa doutrina naval. Observou-se que o CAM abrangeria basicamente três 
dimensões: espaço, tempo e intensidade560. A sua vertente negativa, a NUM, conforme 
os quatro atributos visualizados por Till, pode objetivar o tráfego marítimo, as informa-
ções561, as forças navais562 e a produção marítima. Importa especialmente para este estu-
do a “contra-negação” dessa produção, por corresponder com mais exatidão ao que se 
pretende com a defesa proativa de plataformas petrolíferas, objeto desta pesquisa. Nesse 
sentido, verificou-se a inadequação de uma NUM, que não garanta a produção maríti-
ma própria, consoante objetivo estratégico defensivo previamente estabelecido de defe-
sa de plataformas petrolíferas. Mais precisamente, há de se proceder a neutralização de 
golpes às infraestruturas marítimas petrolíferas, além de intentar infringi-los nas forças 
adversas que ameacem nossos objetivos563. 

Ao seu turno, a proposta de controle absoluto do mar, antevisto na época de Mahan, 
foi gradualmente sendo relativizada pela participação cada vez maior de meios aéreos 
e submarinos na Guerra Naval, na medida em que a velocidade e a ocultação desses úl-
timos faziam diferença. Assim evoluiu-se para uma visão relativa de CAM, circunscri-
ta a um espaço mais restrito, posto que a ampliação demasiada da área de controle acar-
retaria um aumento da dificuldade em progressão geométrica. Aliás, considerando-se 
o estado da arte da Guerra Naval atual, que confere a iniciativa das ações à arma sub-
marina, tornar-se-ia difícil564 idealizar um CAM para o exercício de uma defesa proati-
va de infraestruturas petrolíferas nas vastas áreas abrangidas pelo Polígono do Pré-sal. 
Além disso, ao considerarmos um CAM fixo restrito tão somente ao espaço ocupado 

558.   TURNER, 1974. 

559.   Já comentamos a menor expressividade da pesca, sem descurar da crise denominada “Guerra 
da Lagosta” no Brasil, mas o sistema defensivo idealizado nesta pesquisa também pode ser aprovei-
tado para tal demanda.

560.  BRASIL, 2014a; MOURA, 2014. Tais dimensões guardam semelhança com os fatores condicio-
nantes ESPAÇO, TEMPO, FORÇA da Arte Operacional, conceito empregado no referido nível deci-
sório em complemento à metodologia do planejamento militar, sobretudo nas operações conjuntas.  

561.   Cabe destacar que a quase a totalidade das comunicações intercontinentais são conduzidas 
por meio de cabos submarinos de fibra ótica, que podem ser danificados por operações especiais e 
assimétricas. 

562.   Afeto ao constructo de negação de área, derivado do conceito de A2 / AD, visualização esta-
dunidense da estratégia chinesa, sendo a estratégia “antiacesso” muito dificultada pela maior aber-
tura do Atlântico Sul em relação ao Mar do Sul da China (JUDICE, 2015). 

563.   Exemplificando, um míssil de cruzeiro lançado da costa da África sobre a infraestrutura pe-
trolífera offshore do Brasil não pode se contra-arrestado pela NUM. Raciocínio análogo encontra-se 
em MOURA, 2014.

564.   Nos termos da metodologia militar uma linha de ação é impraticável se com os meios e recur-
sos disponíveis não se cumpre a missão.
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pelas plataformas petrolíferas, estaríamos em realidade falando de uma defesa pontu-
al, na escala dos oceanos. 

Há um outro fator que limita a visualização de um CAM para a concepção de um 
sistema defensivo dessa natureza. Mesmo que restrinjamos a área a defender ao espaço 
mais crítico, a defesa proativa de plataformas petrolíferas tem um caráter permanente, e 
portanto deve ser exercida de forma irrestrita no tempo. 

Por fim, salienta-se que a implementação da CAM ou da NUM sofre restrições em 
tempo de paz, nem sempre tranquilos, diga-se de passagem, em função da liberdade de 
navegação consistir em um princípio fundamental do Direito do Mar565. Em suma, a par-
tir das análises deste estudo, percebeu-se a necessidade de conceber um modelo teóri-
co mais focado na defesa de ativos da Amazônia Azul, o qual deveria prever uma grada-
ção de esforço defensivo no tempo e no espaço, de uma forma ininterrupta e otimizada. 

Vale notar que tal modelo tornou-se útil para demonstrar a influência da estrutura 
de comando — tomada neste estudo como variável independente — na consecução da 
defesa proativa das plataformas petrolíferas da Amazônia Azul — tomada como variável 
dependente. Dessa forma, consoante o método de procedimento funcionalista, tal mo-
delo correspondeu à definição operacional da defesa proativa566 das riquezas da Ama-
zônia Azul, consubstanciadas nas estruturas petrolíferas offshore. 

Para fundamentar essa definição, a END nos forneceu uma orientação expressa para 
a reorganização das FA, já incorporada pela DBM, que consiste no adequado empre-
go do “Monitoramento/Controle”, a “Mobilidade” e a “Presença” no tocante à defesa 
da Amazônia Azul. Assim sendo, consoante o triplo imperativo estabelecido na END, a 
conjunção desses elementos induziria a emergência da proatividade como propriedade 
resultante de um sistema defensivo. Nessa visão sistêmica, importou especialmente co-
nhecer qual dentre tais elementos comportaria o indicador decisivo para um sistema de-
fensivo proativo. Tal indicador, ao também ser influenciado pela estrutura de comando 
estabelecida, especificamente exercendo a função de variável interveniente, por hipóte-
se, explicaria como a organização da EttaMiD influencia a defesa proativa do Polígono 
do Pré-sal, objetivo geral desta pesquisa. 

Nesse afã, dando-se prosseguimento ao processo de definição operacional de defe-
sa proativa567, coube decompor os elementos do trinômio em indicadores, predominan-
temente espaçotemporais568, para buscar identificar o elemento diferencial que promo-
veria a defesa proativa. O trinômio da END representaria assim três funções defensivas:

565.   Num raciocínio analógico, linhas de ações que descumprem preceitos legais infringem limita-
ções ao planejamento, sendo portanto consideradas inadequadas, na metodologia do planejamen-
to militar.  

566.   Tal definição contempla os indicadores desenvolvidos neste estudo, conforme será reprodu-
zido mais adiante.

567.   Consoante o primeiro objetivo específico deste estudo.

568.   À exceção da agilidade decisória, que é o indicador chave deste estudo. 
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“Presença”  —  Primeiro elemento do trinômio da END analisado, foi decomposto 
em dois indicadores, “posicionamento” e “permanência”, notados por p1 e p2. Salienta-
-se que, em caso de ocorrência de uma crise político-estratégica no Polígono do Pré-sal, 
não se poderia ceder espaços marítimos vitais por tempo569, o que relegaria inclusive os 
tripulantes das plataformas petrolíferas à própria sorte. Portanto, consoante tal elemen-
to, há de se manter no mínimo uma defesa em posição, última linha de um sistema de-
fensivo. Dessa forma, tal função guarda coerência com o supracitado artigo de Turner, 
que previa a necessidade de uma defesa local, quando o CAM e o NUM em grandes áre-
as não fosse exequível570.  Nesse sentido, Turner previa a concentração defensiva, nos três 
ambientes operacionais marítimos, em torno dos elementos a serem protegidos, aguar-
dando a aproximação das forças adversas para a sua neutralização. 

A título de ilustração, tomando novamente por empréstimo a alegoria do jogo de 
xadrez desenvolvida no final do capítulo quatro, os submarinos convencionais da MB 
poderiam ser considerados como os “cavalos” da defesa marítima. A despeito da menor 
mobilidade dessas peças, se elas foram previamente posicionadas de forma convenien-
te no “tabuleiro” do Pré-sal, podem tomar a iniciativa das ações quando necessário, pelo 
seu movimento “não direcional”, ocultos pela submersão. Manter assim pelo menos um 
“cavalo” numa zona de patrulha submersa, a ser rendido por outro meio homólogo na 
área a defender, seria uma importante medida dissuasória em face de presenças navais 
não colaborativas na Amazônia Azul, com fulcro no Pré-sal. 

Uma outra possibilidade, além da rendição de meios na área a defender, consoante 
o indicador temporal de “permanência”, seria o estabelecimento de defesas fixas571, dis-
pondo-se de “torres” no “tabuleiro” do Pré-sal. Tais defesas poderiam inclusive ser ins-
piradas tecnologicamente nos próprios navios-plataformas que já operam no Pré-sal, 
já que o Brasil deve exercer o direito declarado de instalar em suas águas jurisdicionais 
estruturas de qualquer finalidade, inclusive defensivas. Tais “torres” poderiam também 
atuar contra ameaças de reduzido porte, como aeronaves remotamente tripuladas e em-
barcações menores não colaborativas, considerando-se uma defesa marítima de amplo 
espectro. Procedimentos e tecnologias específicas para tais “torres” de defesa poderiam 
ser visualizadas para contra-arrestar ameaças difusas, como o emprego pontual de ar-
mas de energia direcionada, que começam a se tornar operacionais572. 

“Mobilidade” — Elemento complementar ao primeiro, definido neste estudo pe-
los indicadores “capacidade e prontidão móvel”, respectivamente m1 e m2. Tal função 

569.   Contrasta-se tal situação com a possibilidade de realização de um movimento retrógrado, con-
soante a doutrina de operações terrestres, quando se troca espaço por tempo até que se obtenha uma 
situação favorável para uma contraofensiva. 

570.   TURNER, 1971, p.9.

571.  Note-se que continuaria havendo a necessidade de rendições das tripulações, conforme já ocor-
re com as plataformas offshore a serem defendidas. 

572.   Disponível em <file:///C:/Users/luciano/Downloads/CNAS_Directed_Energy_Weapons_
April-2015 pdf>. Acesso em: 27 set. 2015.
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defensiva significa que, para deter ameaças muito além da área a defender do Polígono 
do Pré-sal, como é inviável manter permanentemente meios com capacidade de atuação 
em todo um extenso perímetro defensivo, deve-se ao menos manter em prontidão meios 
para atuar de forma tempestiva onde for preciso. À guisa de exemplo, os meios aéreos se 
destacariam como os “bispos” do sistema defensivo, ao percorrer grandes “diagonais” do 
tabuleiro do Pré-sal no menor tempo, incluindo-se dentre esses os meios aeronavais573. 

É importante destacar ainda nessa conclusão, que a conjugação da Presença e da 
Mobilidade, que denominamos de forma simplificada por M&P, daria maior consis-
tência ao sistema de proteção do Pré-sal. Nesse sentido, enquanto num CAM não se dis-
tingue necessariamente os pontos ou porções marítimas em termos de intensidade do 
esforço defensivo574, na defesa proativa deve-se atentar para graduação dessa intensida-
de no espaço e no tempo, diferenciada inclusive em função do ambiente operacional e 
das ameaças correlatas. Percebe-se assim um gradiente de esforço que se intensifica em 
direção às infraestruturas críticas, o que, no limite, Turner denominou de defesa local. 

Vale notar ainda, conforme visto no sistema defensivo implementado no Campo pe-
trolífero de Campeche, no México, a perspectiva de atomização de um sistema defensi-
vo primário, decomposto em elementos-tarefa associados a cada plataforma a proteger. 
Naquele campo petrolífero, algumas plataformas petrolíferas de mais alto valor contam 
com o guarnecimento permanente de grupos de Fuzileiros Navais munidos de mísseis 
portáteis575, vocacionados mormente contra ameaças terroristas. Trazendo tal concep-
ção para a realidade brasileira, cabe uma reflexão sobre a ativação de reduzidos grupos 
de operações especiais e de meios remotamente controlados, de forma a contribuir para 
uma defesa proativa. Poder-se-ia dizer que um sistema assim concebido proporcionaria 
uma cadeia de “peões”, peças de menor mobilidade no jogo de xadrez, mas que em con-
junto propiciariam algo assemelhado ao que Kearsley denominou Sea Tripwire, estabe-
lecendo uma barreira de risco para uma ampla gama de ameaças, complementadas por 
peças de maior valor, em termos de mobilidade ou presença. 

No sentido inverso, ao afastarmo-nos das plataformas petrolíferas, a densidade 
de meios defensivos poderia ser substituída pelo esforço de inteligência e disponibi-
lização de meios em prontidão, com capacidade móvel para antecipar ameaças576. Em 
suma, conjugar-se-ia uma maior Presença nos círculos mais próximos das estruturas a 

573.   Em que pesem os “bispos” andarem nas diagonais de uma cor só, pretas ou brancas, no jogo 
de xadrez.

574.   Uma das exceções seria quando se faz a proteção a um comboio com uma escolta cerrada de 
meios navais, quando se estaria realizando um CAM móvel. Como tal área estaria restrita ao ponto 
dinâmico onde os navios protegidos se encontram, na escala dos oceanos, pode-se dizer que tal es-
colta busca realizar efetivamente uma defesa proativa. 

575.   Na DBM, tal concepção poderia se enquadrar na operação denominada projeção anfíbia, pre-
vista inclusive para atividades de emprego limitado da força (BRASIL, 2014a, p. 3-6).

576.   Como as “damas”, poderiam ser considerados os Navio-Aeródromos, que quanto mais integra-
dos ao sistema defensivo têm mais valia.
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defender — estratégia de posição —e maior Mobilidade para atingir os círculos exterio-
res tempestivamente, numa atuação mais clássica do Poder Naval — estratégia de mo-
vimento — abrangendo assim todo o Atlântico Sul. 

Além disso, deduzimos que o conjugado M&P consubstanciou-se no primeiro re-
quisito estratégico-operacional para a consecução da defesa proativa de plataformas pe-
trolíferas, a “Proteção”, entendida nas vertentes da defesa naval e segurança marítima, 
sintetizadas no que denominamos defesa marítima577. Todavia, tal requisito é um condi-
ção necessária, mas não suficiente para a defesa proativa, pois requer o respectivo “Con-
trole”, que evoca a terceira e última função defensiva, consoante o último elemento do 
trinômio da END analisado.

“Monitoramento/Controle” — Tal elemento, de dupla composição, nos permite 
elucidar como a estrutura de Comando influencia a postura de um sistema defensivo, 
e, dessa forma, deduzir a variável interveniente entre a estrutura de comando e a proa-
tividade do referido sistema. 

Cabe ressaltar que o primeiro componente, associado ao indicador “Consciência Si-
tuacional”, grafado por cs, foi correlacionado neste estudo ao esforço de desenvolvimen-
to do SisGAAz. É importante destacar que tal esforço é vital para um sistema defensi-
vo proativo, posto que a Mobilidade e Presença podem até se complementar, e mesmo 
se sobrepor, conforme as circunstâncias e os avanços tecnológicos; porém, sem a cons-
ciência situacional não há alarme antecipado, conforme se depreende do enunciado ló-
gico MC. (M V P), que representa o equivalente material578 da proatividade, do qual se 
deduz que, quando MC é falso, Y seria necessariamente falso. 

Além disso, registra-se que o gradiente de intensidade que observamos para o con-
jugado M&P, também pode ser pensado em termos de consciência situacional no Po-
lígono do Pré-sal. Para áreas mais afastadas, sistemas de monitoramento colaborativos579 
poderiam ser desenvolvidos, em adição aos já existentes, e conjugados com sistemas de 
inteligência para prover antecipação, ao constatar-se situações anômalas em relação ao 
tráfego marítimo regular. Por outro lado, na defesa das áreas circunvizinhas às platafor-
mas petrolíferas, há necessidade de confirmação das informações passadas pelo tráfego 
marítimo que se aproxime dessas estruturas580, ou seja, deve-se empreender um maior 
esforço de monitoramento. 

Feitas tais considerações, faltaria perscrutar pelo menos um indicador de MC 
para representar seu segundo componente, que, associado à consciência situacional, 

577.   Assim como o Poder Naval doutrinariamente compõe o Poder Marítimo, a defesa naval deve 
ser entendida como um componente da defesa marítima.

578.   SALMON, 1993.

579.   No qual embarcações fornecem voluntariamente as informações que permitem a sua identificação.

580.   O autor deste estudo já participou de exercícios em que sistemas de identificação automática 
de navios (AIS) foram intencionalmente alterados, o que nos remete à necessidade de identificação 
positiva por sensores dos meios dedicados a um sistema defensivo. 
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corresponderia ao requisito estratégico-operacional de “Controle”. Para ajudar na espe-
culação sobre tal indicador, fizeram-se as seguintes perguntas objetivas: A quem caberia 
dispor de consciência situacional na Amazônia Azul para defender seus ativos? Qual a 
característica que tal entidade deveria possuir para realizar tal defesa de forma proativa?

Vimos que tal entidade, necessariamente vinculada à Autoridade Marítima, e por-
tanto ao Comando da Marinha, não deveria ser um órgão regulador, de orientação es-
tratégica, mas sim voltado para ação. Sem restringir seu horizonte ao exercício de uma 
função executora pré-determinada, tal estrutura de comando deveria atuar no nível ope-
racional da defesa marítima, tendo competência para contra-arrestar uma gama de ame-
aças de diversos matizes, que poderia assolar a Amazônia Azul, e em especial o Pré-sal. 

Para responder à segunda pergunta acima formulada, recorremos à Doutrina mili-
tar de C2, em especial ao conceito de ciclo decisório OODA, que prevê quatro fases: “Ob-
servar”; “Orientar-se”; “Decidir” e “Agir”. Ao analisarmos o referido ciclo, percebemos 
que as duas primeiras fases estariam associadas à consciência situacional; e a última, à 
ação propriamente dita, consoante o requisito estratégico-operacional de “Proteção”. 

Logo, o diferencial de uma defesa proativa estaria na fase de decisão das ações a se-
rem empreendidas por um sistema defensivo, e chegou-se então ao indicador de agilida-
de decisória, grafado por d. De posse desse último indicador, foi possível assim descre-
ver a definição operacional de defesa proativa, contemplando todos os seus indicadores: 
“aquela que dispõe de consciência situacional e agilidade decisória para conjugar tem-
pestivamente meios com capacidade móvel e/ou predispostos na área a ser protegida, de 
forma a aumentar as possibilidades de dissuadir ameaças e rechaçar agressões de qual-
quer natureza a objetivos estratégicos predefinidos”. 

Restava ainda explicar como a estrutura de comando influenciaria a agilidade de-
cisória de um sistema defensivo, e o princípio da guerra denominado “Unidade de Co-
mando”, que também pode ser aplicado em relação às operações voltadas para a seguran-
ça marítima, nos orientou em tal investigação. Diante desse princípio, perscrutando-se 
parâmetros para aferir a agilidade decisória de um sistema defensivo581, selecionou-se 
aqueles mais abrangentes para promover um integralização do controle operacional so-
bre os meios defensivos atuantes numa determinada área, e para favorecer a coordena-
ção de esforços. Chegou-se assim aos parâmetros de versatilidade e a interoperabilidade 
organizacional, que ao serem analisados, indicam o grau de agilidade decisória de um 
sistema defensivo, o que impacta o seu grau de proatividade. 

Enfim, o estabelecimento de uma estrutura integrada no nível operacional, ao uni-
ficar as ações no Polígono do Pré-sal, empregando parcelas ponderáveis de mais de uma 
FA e de outras agências governamentais, inclusive compondo os quadros de seu Estado-
-Maior, conferiria maior versatilidade e interoperabilidade ao sistema defensivo atual. 

581.   Os parâmetros escolhidos nesses estudo são coerentes com os componentes da agilidade visu-
alizados por outros autores (ALBERTS, 2011). 
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Em suma, para a mesma quantidade de meios e sensores582, um comando unificado so-
bre o Polígono do Pré-sal, no nível operacional, proveria maior proatividade à sua defe-
sa do que a estrutura atual, comprovando assim a hipótese deste estudo.

Para reforçar tal comprovação, desenvolveu-se mais um capítulo para, contemplan-
do a abordagem indutiva, realizar um estudo comparado da evolução de outras estrutu-
ras organizacionais no mundo, incluindo-se o importante paradigma do COMDABRA, 
um COp conjunto desde há muito ativado no Brasil. Nesse capítulo final, consoante as 
análises do canadense Avis, observou-se em Estados desenvolvidos um processo evolu-
tivo organizacional para fazer frente à gradual interpenetração das atividades de aplica-
ção da lei, de inteligência, de proteção de infraestruturas e de defesa nos espaços marí-
timos sob jurisdição nacional583. 

Em síntese, tais análise corroboraram duas propostas organizacionais complemen-
tares apresentadas em estudos anteriores da EGN, o COMPAAz e o CCjAS. 

O COMPAAz previa a integração de agências governamentais com competên-
cias concorrentes sob uma estrutura de comando unificada, promovendo a versatilida-
de organizacional e, consequentemente, a agilidade decisória do sistema defensivo da 
Amazônia Azul,  o que se aproveitaria para a área crítica do Pré-sal. Infere-se que do 
COMPAAZ derivou o Centro de Operações Marítimas, concepção organizacional que 
encontra-se em estudo na MB, conforme descrito no APÊNDICE C — Roteiro de en-
trevista com o Capitão de Fragata Malburg. Tal concepção vai ao encontro das análi-
ses presentes, e seria uma inovação organizacional que envolveria a MB e demais agên-
cias governamentais.

O CCjAS, ao seu turno, pela teoria de evolução organizacional apresentada no ca-
pítulo anterior, seria uma emulação de uma modalidade de integração estrutural já con-
sagrada nas FA de maior projeção mundial, e encontra-se farta literatura a respeito dos 
benefícios que tal forma de organização confere à eficácia do emprego das FA. A conver-
gência do Centro de Operações Marítimas com um Comando Conjunto seria um pro-
cesso natural, que não pode tardar. Um exemplo significativo dessa necessidade pode 
ser dado no ambiente subaquático, a partir de uma orientação da END que implica em 
transformações, tanto tecnológicas como de emprego operacional dos submarinos584: 

Para assegurar a tarefa de negação do uso do mar, o Brasil contará com força naval 
submarina de envergadura, composta de submarinos convencionais e de submarinos 
de propulsão nuclear. O Brasil manterá e desenvolverá sua capacidade de projetar e 
de fabricar tanto submarinos de propulsão convencional, como de propulsão nuclear. 

582.   Recorde-se que utilizamos a fórmula simplificada y = K x d.

583.  Nesse sentido, as quatro atividades chave definidas por Avis: a “Consciência Situacional”; a 
Capacidade de Resposta”; a “Salvaguarda”; e a “Colaboração”, demonstraram congruência com os 
elemento do trinômio da END. 

584.  BRASIL, 2013, p.11.
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Acelerará os investimentos e as parcerias necessários para executar o projeto do subma-
rino de propulsão nuclear. Armará os submarinos com mísseis e desenvolverá capacita-
ções para projetá-los e fabricá-los. Cuidará de ganhar autonomia nas tecnologias ciber-
néticas que guiem os submarinos e seus sistemas de armas, e que lhes possibilitem atuar 
em rede com as outras forças navais, terrestres e aéreas.   (grifo nosso)

Nesse sentido, uma forma de colocar os submarinos em rede sem aumentar a sua 
exposição nas zonas de patrulhas defensivas no “tabuleiro” do Amazônia Azul seria con-
jugar os “bispos” do mar, as aeronaves de patrulha marítima P-3 AM, com os “cavalos” 
submarinos585. A interoperabilidade desses meios requer harmonização e integração de 
doutrinas e procedimentos táticos, algo que pode ser fomentado por um comando con-
junto. Por conseguinte, dedicar o controle operacional das aeronaves P-3AM a uma es-
trutura integrada vocacionada para a defesa marítima traria ainda mais agilidade de-
cisória do que a situação atual, em que o COMDABRA assume o controle operacional 
dessas aeronaves quando em emprego real586. 

Concluindo nossa pesquisa, não seria oportuno considerar a defesa proativa da 
Amazônia Azul como uma tarefa básica do Poder Naval, deduzida dos objetivos da 
END? Conjugaríamos assim uma ideia-força que busca promover a conscientização na-
cional sobre a importância de nossos espaços jurisdicionais que transcendem o territó-
rio nacional com uma ação qualificada sobre nosso patrimônio marítimo. É importante 
reconhecer que o pensamento estratégico precede a configuração de meios e deve ins-
truir o Plano de Articulação e Equipamento de Defesa (PAED)587 – o qual, por conse-
guinte, orienta os sistemas de aquisição de defesa588. 

Por conseguinte, desenvolver barreiras de risco, em aderência ao paradigma da de-
fesa proativa da Amazônia Azul, com fulcro no Pré-sal, é o desafio estratégico nacio-
nal que emerge no presente. Sob a égide do trinômio da END, os requisitos estratégi-
co-operacionais de controle e proteção devem ser atendidos e assegurados pela criação 
de um comando unificado dedicado a tal defesa. Tal comando pode inclusive auxiliar 
na concepção operacional do SisGAAz e na configuração de meios para a efetiva defe-
sa da Amazônia Azul. 

585.   Dispositivos assemelhados a sonoboias podem ser dispostos para evitar que os submarinos ve-
nham próximos a superfície para expor seus mastros de comunicação.

586.   Note-se que já houve um avanço em tal medida, mas previsivelmente um Comando Operacional 
sediado em Brasília, dedicado à defesa aeroespacial do território nacional seria menos ágil na condu-
ção de um esforço de defesa marítima na Amazônia Azul do que um Comando Operacional Marítimo. 

587.   Plano previsto na END para reaparelhamento das FA em face das necessidades estratégicas vis-
lumbradas (BRASIL, 2013).

588.   A título de exemplo da influência de um modelo teórico na configuração de meios, depreende-
-se deste estudo que arranjos sonar fixos no entorno das plataformas offshore seriam uma necessidade 
mais premente e de menor complexidade técnica do que arranjos rebocáveis, os quais demandam tec-
nologias adicionais para a retirada de ambiguidades inerentes ao movimento de um meio submarino.  
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Afinal de contas, se a nossa EttaMiD já contempla um COMDABRA permanente-
mente ativado desde os tempos de paz, diante da necessidade estratégica evidenciada 
neste estudo, por que não se ativar um Comando de Operações Marítimas, atendendo 
a objetivos estratégicos predefinidos, e focado no Polígono do Pré-sal, diante das cir-
cunstâncias atuais?

De fato, não convivemos no Atlântico Sul com disputas intensas como as que ocor-
rem em outras regiões marítimas. Entretanto, enquanto se avoluma a produção petrolí-
fera do Pré-sal, a cobiça aumenta proporcionalmente, e a história – como se sabe – não 
favorece os incautos. Se já mostramos competência, como nação, para nos desvencilhar-
mos da dependência energética do Oriente Médio, região historicamente conflagrada e 
estrangulada por estreitos marítimos, não podemos deixar o Pré-sal se tornar um Calca-
nhar de Aquiles num futuro próximo. Urge portanto a necessidade do desenvolvimento 
da defesa proativa do Pré-sal, área estratégica vital da Amazônia Azul, em consonância 
com a END, o que demanda a evolução organizacional da nossa EttaMiD. 
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E ste livro apresenta as implicações, nos planos estratégi-
co-operacional (na parte do primeiro autor – Luciano Ponce) e de regulação 
na chamada “Ordem pública dos Oceanos” (parte do segundo autor – Charles 

Piñon), das medidas de implementação da principal determinação da Estratégia Nacio-
nal de Defesa para o Poder Naval: prover a defesa proativa das plataformas petrolíferas, 
primeiro objetivo estratégico focado por aquele documento.

O ponto fulcral da obra consiste no fato de esses ativos serem altamente vulneráveis 
por seu isolamento em mar aberto e pelas atividades que realizam, e também vitais para 
a vida nacional, pelo provimento de energia que proporcionam, o que chega, atualmen-
te, a mais de 50% do consumo do País. Esses aspectos determinaram o estudo de risco 
realizado pelo segundo autor em termos de probabilidade de ocorrência versus impacto 
de eventuais avarias, cujo resultado, preocupante, é agravado pela baixíssima capacida-
de de estoques estratégicos, como destacado pelo primeiro autor. Tais deficiências não 
encontram, na situação atual, resposta adequada nos planos abordados pelos autores.

No plano da “Ordem Pública dos Oceanos”, o problema básico se encontra na área 
da Política global e reside no conflito entre o Princípio da Liberdade da Navegação e o 
Princípio da Soberania Permanente sobre os Recursos Naturais do Estado, no caso, os 
passíveis de extração em sua área de jurisdição marítima, que exigem estruturas fixas 
acima d’água, podendo implicar alterações nas rotas comerciais.

Esse conflito é historicamente novo. Para se ter uma ideia, no início do século XX 
ele não existia, tanto que Corbett afirmava que

“o único método correto é perguntar o que podemos assegurar para nós próprios e o 
que podemos negar ao inimigo pelo Comando do Mar. Agora, se excluirmos os direi-
tos de pesca, que são irrelevantes para este assunto, o único direito que nós ou nosso 
inimigo podemos ter no mar é o direito de passagem. Em outras palavras, o único va-
lor positivo que o alto mar tem para a vida nacional é o de meio de comunicação”.589

Apenas após a primeira crise do petróleo, em 1973, quando esse produto teve um 
grande e brusco aumento de preço, sua extração marinha passou a ser realizada em es-
cala que exigia maiores cuidados dos navios em trânsito. Atualmente, a atividade ocor-
re em vários pontos do globo, muitos deles em regiões em desenvolvimento, como o 
Golfo da Guiné e o Brasil, sendo que este apresenta a particularidade de possuir pla-
taformas extremamente afastadas, como o campo “Lula”, distante 300 km da costa, e 

589.   CORBETT, 1911, p.89§3 e 90§3.
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outras agrupadas em áreas densamente navegadas, como as da Bacia de Campos, exi-
gindo procedimentos para evitar a passagem próxima de embarcações não envolvidas 
em seu apoio. 

Como exposto no livro, a situação mais segura seria a proporcionada por um au-
mento da área de segurança da CNUDM, atualmente com irrisórios 500 metros ao re-
dor das plataformas, mas esse pleito brasileiro foi derrubado na IMO por ação da repre-
sentação norte-americana, confirmando a “miopia internacionalista”, que se traduz em 
tratar o Princípio da Liberdade de Navegação como dogma imutável.

A atividade cresce rapidamente e não se resume apenas ao petróleo. Desde a segun-
da metade do século passado são extraídos vários minerais dos fundos marinhos, des-
de areia até nódulos polimetálicos (pequenos seixos depositados no leito do mar, ricos 
em minérios importantes), estes no Pacífico e no Índico. No Atlântico, o Brasil obte-
ve, em 2014, uma concessão para explorar “crostas cobaltíferas” cerca de 1500 quilôme-
tros ao largo de costa do Rio Grande do Sul, na chamada “Elevação do Rio Grande”590, 
tudo contribuindo para o aumento progressivo do número de estruturas fixas e embar-
cações de apoio em áreas litorâneas e oceânicas. Para dar uma ideia, apenas na extração 
de petróleo havia, em maio de 2015, 1470 plataformas operando no mundo, das quais 
104 no Brasil.591 

O tráfego marítimo, por sua vez, não faz por menos. A globalização econômica ini-
ciada nos anos 1980 resultou num aumento drástico, quadruplicando o número de na-
vios entre 1992 e 2012592 e, em janeiro de 2015, havia 50.420 navios mercantes em ope-
ração no Globo.593 

Segundo a United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), o 
transporte marítimo responde pelo comércio global em cerca de 80% do volume e 70% 
do valor, sendo esses quantitativos ainda maiores no caso dos países em desenvolvimen-
to594 , e Geoffrey Till afirma que ele tende a continuar crescendo com o aumento da po-
pulação mundial, sendo que os mares constituem a única via capaz de suportar tal cres-
cimento para que sejam mantidos os atuais padrões de vida595.

A concepção de Corbett foi atualizada quase um século depois por Till596, que con-
sidera o mar como recurso e como meio – de transporte, informações e domínio. O es-
teio de seu emprego como meio é o Princípio da Liberdade de Navegação, sendo que o 
transporte fornece larga justificação ao domínio, ainda que o emprego do mar como re-
curso esteja em ascensão.

590.   FARIELLO, 2014.

591.   STATISTA, 2016.

592.   WORLDWIDE, 2014.

593.   STATISTA, 2016a.

594.   PANITCHPAKDI, 2012, “Highlight”.

595.   TILL, 2006, p.8.

596.   TILL, 2009, p.23-31.
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O segundo autor do livro identifica aí uma falta de democracia na IMO, manifesta-
da pela fidelidade a esse princípio, defendido pelas grandes potências marítimas, em de-
trimento do Princípio da Soberania Permanente sobre os Recursos Naturais do Estado, 
defendido, no caso da extração de petróleo dos fundos marinhos, principalmente por 
países em desenvolvimento, entre eles o Brasil. Tal afirmação é questionável, pois não é 
de se esperar que haja democracia no trato entre Estados, onde prevalecem relações de 
poder, mesmo no âmbito de organizações multilaterais, principalmente na acima cita-
da, que trata de assunto tão relevante para a política internacional. 

De qualquer forma, como as duas atividades estão em crescimento disputando es-
paços progressivamente comuns, a pressão sobre a “Ordem Pública dos Oceanos” resul-
taria em sua alteração futura.   

No que toca ao plano estratégico-operacional, a construção de uma defesa adequa-
da pelo Brasil encontra obstáculos de várias naturezas, como econômicos – o elevado 
custo dos sistemas que se mostram necessários, doutrinários – relativos à organização 
dos vários elementos constituintes da Defesa, estratégicos – relativos à constituição e lo-
calização desses sistemas, e políticos – referentes à necessária alocação de recursos fi-
nanceiros, além da manutenção por longo tempo da vontade política de implementá-la.

Verifica-se, ainda, que a defesa de plataformas não é bem coberta na atual doutrina 
brasileira (a Doutrina Básica da Marinha - DBM). O estudo doutrinário-estratégico re-
alizado conclui que a negação do uso do mar prevista na END seria necessária, mas não 
suficiente, cabendo, numa aproximação aos conceitos da DBM, um sistema de contro-
le de áreas marítimas com enfoque defensivo, do qual a negação faz parte, pois o propó-
sito é permitir permanentemente o uso do mar materializado na operação das platafor-
mas petrolíferas, tudo perfazendo uma dissuasão crível e severa, eficaz mesmo contra 
oponentes mais poderosos. O estudo ressalta ainda que, dadas as consequências gravís-
simas do ataque a apenas uma plataforma, a dissuasão deveria ser negativa, acenando 
com o impedimento da ação inimiga, e não punitiva, a que acena com uma represália.

O livro, assim, contribui para a construção de alternativas em dois planos até ago-
ra pouco exploradas na literatura pertinente, para a solução do principal problema co-
locado pela END.

Prof. Dr. José Augusto Abreu de Moura
Capitão de Mar e Guerra Reformado

PPGEM/EGN
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C omecei a ler o “A Defesa do Ouro Negro da Amazônia 
Azul” com dificuldade: problema de visão versus letra miúda e linhas 
muito próximas. Mas ao começar a compreender o significado do con-

teúdo, o interesse superou a dificuldade. Realmente: o livro expõe com clareza 
e detalhes o tema pré-sal. Atende tanto aos profissionais de segurança e defesa 
como aos alheios a esses aspectos do problema, mas também interessados no pa-
radigma brasileiro de extração de petróleo pelo e para o Brasil, no alto-mar. De-
senvolve considerações sobre a localização e a dimensão do potencial de petró-
leo e gás - cuja dimensão relativa no mundo produtor é auspiciosa - e sobre sua 
exploração e extração, em que a PETROBRAS vem sendo bem sucedida. E se es-
tende sobretudo à segurança e defesa desse macro empreendimento nacional -  
extensão compreensível, dado o “DNA” profissional dos autores...

Uma perspectiva da segurança, desenvolvida ao detalhe no livro, é a que re-
laciona a localização – alto-mar, muito além do mar territorial, ainda que na 
ZEE brasileira, que assegura ao país vantagens econômicas, mas não soberania 
territorial –, com o direito internacional que garante a liberdade de navegação. 
Esse “conflito” dificulta a adoção de medidas elementares de proteção das ins-
talações do pré-sal, como seriam algumas restrições e o controle da navegação 
nas áreas críticas, contra a ameaça de acidentes / colisões não intencionais, que 
podem ocorrer na medida em que as rotas de navegação cortem a região produ-
tora. Os autores abordam o emaranhado de postulações internacionais sobre a 
ordem pública acordada internacionalmente para os oceanos e realçam a relu-
tância da IMO, de aceitar restrições à navegação comercial. 

Ainda na segurança, outra perspectiva se refere à ameaça de agressões in-
tencionais, em realce hoje o terrorismo, mas também outras modalidades: guer-
rilha, pirataria, sabotagem, vandalismo, atividades de organizações criminosas 
e distúrbios tipo trabalhista... Esse aspecto da segurança do pré-sal é analisado 
em profundidade, sob o enfoque operacional e relacionando-o com o sistema 
nacional de segurança e defesa - sua organização em si e seus instrumentos nor-
mativos, a exemplo da END. 
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Os autores enfatizam o conceito de defesa proativa: o controle e a proteção 
que abortem preventivamente as agressões. Há sentido para a ênfase: é impor-
tante impedir que ocorra o ato agressivo porque numa instalação de petróleo 
e/ou gás um ato dessa natureza, ainda que em princípio limitado, pode (com 
grande probabilidade) propagar-se, destruí-la completamente pondo em gran-
de risco sua tripulação e até mesmo estender-se a outras instalações próximas e 
interligadas. A defesa proativa - meios e sistemática de procedimento - é desen-
volvida com objetividade, no livro.

A defesa contra hostilidade agressiva de Estado - praticamente a guerra, pro-
blema em outra dimensão da defesa nacional - é referenciada, embora sem de-
talhamento similar.

Enfim: os autores oferecem ao leitor interessado no assunto energia uma 
oportunidade de se familiarizar com questões importantes envolvidas no uso 
pelo Brasil, do petróleo e gás produzidos no alto-mar, em nossa ZEE, cujo po-
tencial é imenso, mas onde é limitado nosso direito de adoção de medidas de se-
gurança e defesa.  Uma equação complexa, desenvolvida em profundidade pe-
los autores.

Mario Cesar Flores
Almirante de Esquadra Reformado

Ex-Ministro da Marinha e da Secretaria de Assuntos Estratégicos 
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Glossário

AÇÕES ANTAGÔNICAS – ações de toda ordem, internas ou externas, que se contra-
põem ao alcance e à preservação dos Objetivos Nacionais.

ACOMPANHAMENTO - Ação de obter informações continuadas sobre os movimen-
tos e a composição de alvos ou forças, após sua detecção e localização.

AÇÕES CINÉTICAS - São aquelas desencadeadas no interior da Área de Operações, 
que envolvem movimentos (fogos, voos, deslocamento de tropas e de blindados) e pro-
duzem resultados tangíveis (destruição, captura, conquista etc.).

ADEQUABILIDADE - Um dos requisitos a que deve satisfazer uma linha de ação a ser 
adotada ou uma solução para determinado problema que, quando executada com êxi-
to, for capaz de, por si só, cumprir a missão. 

ADESTRAMENTO - Atividade destinada a exercitar o homem, quer individualmen-
te, quer em equipe, desenvolvendo-lhe a habilidade para o desempenho eficaz das tare-
fas para as quais já recebeu a adequada instrução, e a capacitar as unidades a operarem 
eficazmente em conjunto.

ADJUDICAÇÃO - Processo por meio do qual o Ministro de Estado da Defesa determina 
a transferência do comando ou do controle operacional de meios de cada Força Arma-
da para um comando combinado, de acordo com as necessidades levantadas durante o 
planejamento. Pode ocorrer, por decisão do comandante combinado, para atender uma 
necessidade operacional, consistindo na transferência provisória dos meios de uma for-
ça componente (singular ou combinada) para outra, ou para constituição de uma Força 
Tarefa durante o desenrolar de uma campanha.

AEROESPACIAL - Adjetivo usado para referir-se a tudo que se inter-relacione com os 
espaços aéreo e exterior.

AEROVIA - Área de controle, ou parte dela, disposta em forma de corredor tridimen-
sional e provida de auxílios à navegação aérea.

AGÊNCIA - Organização, instituição ou entidade, fundamentada em instrumentos le-
gais e/ou normativos que tem competências específicas, podendo ser governamental ou 
não, militar ou civil, pública ou privada, nacional ou internacional

ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS - águas interiores e espaços marítimos, nos 
quais o Brasil exerce jurisdição, em algum grau, sobre atividades, pessoas, instalações, 
embarcações e recursos naturais vivos e não vivos, encontrados na massa líquida, no 
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leito ou no subsolo marinho, para os fins de controle e fiscalização, dentro dos limites 
da legislação internacional e nacional. Esses espaços marítimos compreendem a faixa de 
200 milhas marítimas contadas a partir das linhas de base, acrescida das águas sobreja-
centes à extensão da Plataforma Continental (PC) além das 200 milhas marítimas, onde 
ela ocorrer, até o limite de 350 milhas marítimas.

ALARME – comando ou sinal para acionamento de meios ou para adoção de ações, 
procedimentos e medidas em face de acidentes, degradações de funcionamento, emer-
gências ou ataques.

ALTO-MAR - Espaço marítimo caracterizado por compreender todas as partes do mar 
não incluídas nas zonas econômicas exclusivas, nos mares territoriais e nas águas inte-
riores ou nas arquipelágicas dos Estados, onde está garantida a liberdade de navegação, 
de sobrevoo, de colocação de cabos e dutos submarinos, de construção de ilhas artifi-
ciais, de pesca e de investigação científica, sendo inaceitável, por parte de algum Estado, 
qualquer pretensão à sua soberania.

AMAZÔNIA AZUL - Região que compreende a superfície do mar, águas sobrejacentes 
ao leito do mar, solo e subsolo marinhos contidos na extensão atlântica que se projeta a 
partir do litoral até o limite da plataforma continental brasileira.

AMEAÇA - É qualquer conjunção de atores, entidades ou forças com intenção e capaci-
dade de, explorando deficiências e vulnerabilidades, realizar ação hostil contra o país e 
seus interesses nacionais, com possibilidades de causar danos ou comprometer a socie-
dade nacional (a população e seus valores materiais e culturais) e seu patrimônio (terri-
tório, instalações, áreas sob jurisdição nacional e o conjunto das informações de seu in-
teresse). Ameaças ao país e a seus interesses nacionais também podem ocorrer na forma 
de eventos não intencionais (naturais ou provocados pelo homem). 

APRESTAMENTO - Conjunto de medidas de prontificação ou preparo de uma for-
ça ou parte dela, especialmente as relativas à instrução, ao adestramento, ao pessoal, ao 
material ou à logística, destinado a colocá-la em condições de ser empregada a qual-
quer momento.

ÁREA CRÍTICA - Área que pela importância estratégica é especialmente visada pelo 
inimigo.

ATAQUE CIBERNÉTICO - Ações para interromper, negar, degradar, corromper ou des-
truir informações ou sistemas computacionais em dispositivos e redes computacionais 
e de comunicações do oponente.

BLOQUEIO - Interdição diplomática e militar (marítima, aérea ou terrestre) que uma 
nação impõe a outra, impedindo o acesso de pessoas e mercadorias, inclusive de neu-
tros, aos portos, aeroportos e entradas de fronteira do país antagonista.
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BUSCA - modalidade da operação de esclarecimento que consiste na investigação sis-
temática de determinada área, com o propósito de localizar um objeto que se supõe ou 
se sabe estar naquela área ou de confirmar sua ausência ou obter informações essenciais 
para o planejamento ou prosseguimento das operações.

BUSCA E SALVAMENTO (SAR) - Consiste no emprego de todos os meios possíveis a 
fim de localizar e socorrer aeronaves abatidas ou acidentadas, navios, materiais e insta-
lações diversas, avariadas ou sinistradas, no mar ou em terra e, também, socorrer suas 
tripulações ou pessoas em perigo.

CALCO - Folha de papel transparente em que estão marcados todos os dados de inte-
resse militar de maneira que, colocada sobre a carta, fotografia aérea ou mosaico, que 
lhe serviu de base, completam-no no sentido desejado.  

CAMPANHA - Conjunto de operações militares a serem desencadeadas como parte de 
uma grande operação militar, subdividida normalmente em fases, visando a um deter-
minado fim.

CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO 
- Elo permanente do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro, ao qual compete exer-
cer as atividades relacionadas com a Defesa Aeroespacial, sujeito à orientação normati-
va do Órgão Central do Sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estru-
tura administrativa estiver integrado.   

CICLO DE COMANDO E CONTROLE - Sequência na qual as ações em combate são 
desenvolvidas, de forma cíclica: observação - orientação - decisão - ação (OODA). Na 
primeira etapa, é percebida uma mudança no curso dos acontecimentos; na segunda, é 
produzida uma imagem mental da nova situação; na terceira etapa, chega-se à decisão 
da conduta a ser desenvolvida; e, na última, são implementadas as ações decorrentes da 
decisão tomada, voltando-se à da observação para um novo ciclo. Deve-se buscar reali-
zar o ciclo completo mais rapidamente que o oponente. O mesmo que CICLO DE DE-
CISÃO ou CICLO DE BOYD ou CICLO OODA.

COBERTURA - Nas operações navais, é a proteção proporcionada a um corpo principal 
(força ou comboio), por navios, aeronaves ou tropas, interpostos entre ele e o inimigo.

COMANDO E CONTROLE - Constitui-se no exercício da autoridade e da direção que 
um comandante tem sobre as forças sob o próprio comando, para o cumprimento da 
missão designada. Viabiliza a coordenação entre a emissão de ordens e diretrizes e a ob-
tenção de informações sobre a evolução da situação e das ações desencadeadas.

COMANDO OPERACIONAL (OU OPERATIVO) - 1. Comando conjunto ou singular 
organizado de acordo com a Diretriz para o Estabelecimento da Estrutura Militar de De-
fesa, ao qual cabe a responsabilidade de execução da campanha militar e demais ações 
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militares, segundo diretrizes de planejamento específicas. 2. Autoridade atribuída a um 
comandante para estabelecer a composição das forças subordinadas, designar missões e 
objetivos, além de orientar e coordenar as operações. Não inclui, normalmente, autori-
dade nos assuntos de administração, organização interna, instrução e adestramento das 
unidades, exceto quando um comando subordinado solicitar assistência nesses assuntos.  

COMANDO TÁTICO - Autoridade delegada a um comandante para atribuir tarefas a 
forças, sob seu comando, para o cumprimento de uma missão imposta por uma autori-
dade superior. Inclui a autoridade nos assuntos de administração, organização interna, 
instrução e adestramento de suas unidades.

COMBOIO -  Conjunto de navios mercantes ou de navios auxiliares da Marinha, geral-
mente escoltados por navios de guerra ou aeronaves, reunidos e organizados para fim 
de uma viagem em conjunto.

CONSCIÊNCIA SITUCIONAL – percepção precisa e atualizada do ambiente operacio-
nal no qual se atuará e reconhecimento da importância de cada  elemento percebido em 
relação à missão atribuída. É a perfeita sintonia entre a situação percebida e a situação 
real, proporcionando ao Comandante melhores condições para decidir.

CONSCIÊNCIA SITUACIONAL MARÍTIMA (CSM) – formação da percepção advin-
da do processamento de todos os dados disponíveis que podem afetar as linhas de co-
municação marítima, a exploração e o aproveitamento dos recursos vivos e não vivos; 
o meio ambiente e a proteção e a defesa nas águas jurisdicionais e a salvaguarda da vida 
humana no mar na região de responsabilidade SAR, resultando em informações acura-
das, oportunas e relevantes.

CONTROLE - Caracteriza-se pelo acompanhamento efetivo das ações em curso, con-
frontando-se os resultados da execução com o que fora previsto no planejamento. Efe-
tiva-se por meio de informações que permitam acompanhar o andamento de ordens 
emitidas e de ações em execução, auxiliando a reavaliar decisões e atualizando as infor-
mações disponíveis ao comandante sobre o ambiente operacional. Viabiliza o exame/es-
tudo de situação continuado, com vistas a contornar óbices, desencadeando ações que 
corrigem os rumos da operação de modo a garantir a consecução dos objetivos finais a 
despeito da atuação do inimigo.

CONTROLE DE ÁREA MARÍTIMA (CAM) – objeto da Tarefa Básica do Poder Naval 
que consiste em controlar, garantindo certo grau de utilização, ainda que temporário, 
de áreas marítimas limitadas, fixas ou móveis, e sendo exercido na intensidade adequa-
da à execução de atividades específicas.

CONTROLE OPERACIONAL (OU OPERATIVO) - Poder atribuído a um comandan-
te para empregar e controlar forças, em missões ou tarefas específicas e limitadas, de 
modo a capacitá-lo ao cumprimento de sua missão. Exclui a autoridade para empregar, 
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separadamente, os componentes destas forças bem como para efetuar o seu controle lo-
gístico ou administrativo e atribui autoridade para controlar outras forças que, embo-
ra não lhe sejam subordinadas, operem ou transitem em sua área de responsabilidade.

CONTROLE TÁTICO - Autoridade exercida por um comandante na direção e controle 
dos movimentos e manobras de forças adjudicadas, necessárias para a execução da mis-
são ou tarefa atribuída, dentro da área de operações. Não inclui a autoridade nos assun-
tos de administração, organização interna, instrução e adestramento das suas unidades.

CRISE POLÍTICO-ESTRATÉGICA - 1. Estado de tensão, na fronteira do emprego da 
violência, em que são geradas oportunidades de alcançar objetivos ou salvaguardar in-
teresses ameaçados. 2. Tipo de conflito desencadeado imediatamente após a ruptura do 
equilíbrio existente entre duas ou mais partes envolvidas em determinado contencioso, 
evoluindo para uma fase de tensão que, quando falham as tentativas de solucionar as di-
vergências, tende a exacerbar-se, aproximando-se do conflito armado.

DEFESA - 1. Ato ou conjunto de atos realizados para obter, resguardar ou recompor 
a condição reconhecida como de segurança. 2. Neutralização ou dissuasão de ações 
hostis que visem a afetar a segurança de uma organização militar ou ponto sensí-
vel, pelo emprego racional de meios adequados, distribuídos conforme um planeja-
mento, devidamente controlados e comandados. 3. Reação contra qualquer ataque 
ou agressão real ou iminente.  

DEFESA CIBERNÉTICA - Conjunto de ações ofensivas, defensivas e exploratórias, 
realizadas no Espaço Cibernético, no contexto de um planejamento nacional de ní-
vel estratégico, coordenado e integrado pelo Ministério da Defesa, com as finalida-
des de proteger os sistemas de informação de interesse da Defesa Nacional, obter da-
dos para a produção de conhecimento de Inteligência e comprometer os sistemas de 
informação do oponente.  

DESTRUIÇÃO - Ato ou efeito de atingir e danificar, deliberadamente, pelo uso da força, 
um alvo, objetivo, ponto sensível ou ponto crítico, de modo a que fique impedido, de-
finitivamente, ou por tempo indeterminado, de exercer sua função ou de cumprir mis-
são para a qual foi destinado.

DISSUASÃO - Atitude estratégica que, por intermédio de meios de qualquer natureza, 
inclusive militares, tem por finalidade desaconselhar ou desviar adversários, reais ou po-
tenciais, de possíveis ou presumíveis propósitos bélicos.

DISTRITO NAVAL - Divisão administrativa do território nacional pela MB em dife-
rentes Organizações Militares. Cabe aos Distritos Navais, dentro de sua área de jurisdi-
ção, a vigilância marítima, a cooperação com os demais comandos da MB, a proteção e 
a segurança da navegação.
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DOUTRINA BÁSICA DA MARINHA - Documento da Marinha do Brasil, que tem o 
propósito de estabelecer conceitos, princípios e, de forma ampla, os métodos de em-
prego em combate, ou em outras participações não relacionadas à atividade-fim, com 
o propósito de orientar o planejamento, o preparo e a aplicação do Poder Naval brasi-
leiro, servindo de base para a elaboração dos demais documentos doutrinários da Ma-
rinha do Brasil.  

DOUTRINA MILITAR DE DEFESA - Parte da doutrina militar brasileira que aborda 
as normas gerais da organização, do preparo e do emprego das Forças Armadas, quan-
do empenhadas em atividades relacionadas com a defesa do País. Seus assuntos relacio-
nam-se diretamente com a garantia da soberania e da integridade territorial e patrimo-
nial do país, além da consecução dos interesses nacionais.

ENGAJAMENTO - Ato de iniciar combate com força inimiga.

ENLACE - Estabelecimento de ligações de comunicações, normalmente feito por meio 
de radiofrequência, meios físicos, tais como cabos telefônicos ou óticos ou sinais visu-
ais. O mesmo que link, termo internacionalmente consagrado. 

ESCLARECIMENTO - Operações efetuadas por aeronaves (incluindo os veículos aéreos 
não tripulados), navios, submarinos ou satélites, com o propósito de obter informações 
táticas e estratégicas a respeito do inimigo ou da área provável de operações.

ESCOLTA - Força Naval ou navio que acompanha, para proteger, um conjunto de na-
vios de guerra ou mercantes, ou navio isolado.

ESQUADRA - Organização constituída de navios, aeronaves, forças de fuzileiros e es-
tabelecimentos de apoio diretamente relacionados com suas atividades, subordinada a 
um comandante-em-chefe.

ESQUADRA EM POTÊNCIA - Esquadra ou força que evita uma ação decisiva, em ra-
zão da própria força e de sua localização, o que faz provocar ou requerer concentração, 
por parte do adversário, e, com isso, reduz o quantitativo de unidades oponentes dispo-
níveis para realizarem operações em outros locais.  

ESTADO-MAIOR - Órgão composto de pessoal militar qualificado, que tem por finali-
dade assessorar o comandante no exercício do comando.

ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA - Conjunto de opções e diretrizes governa-
mentais que orientam a nação quanto ao emprego dos meios de que dispõe para superar 
as ameaças aos seus objetivos, conforme o estabelecido na Política Nacional de Defesa.  

ESTRATÉGIA NAVAL - Arte de prever o emprego de meios navais, visando à conse-
cução ou manutenção de objetivos fixados pela política e orientar a aplicação de tais 
meios durante os conflitos. Nesse sentido, a estratégia naval representa uma linha mestra 
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ordenada pela consecução dos objetivos estratégicos delineados nas concepções estra-
tégicas navais.  

ESTRUTURA MILITAR DE DEFESA -  estrutura ativada, no todo ou em parte, em caso 
de concretização das Hipóteses de Emprego constantes do conceito estratégico nacional, 
sendo estabelecida a partir das organizações já existentes desde o tempo de paz, tendo 
em vista a execução de operações militares inerentes àquelas hipóteses.

EXEQUIBILIDADE - Possibilidade da solução, com êxito, de um problema militar ope-
racional ou administrativo, tendo em vista os meios de que se dispõe, os meios de que 
dispõe o inimigo ou os meios antagônicos, e as características do teatro de operações ou 
do ambiente.  O mesmo que praticabilidade.

FORÇA ADVERSA – Força constituída por pessoas, grupo de pessoas ou organizações 
cuja atuação compromete o pleno funcionamento do estado democrático de direto, a 
paz social e a ordem pública.

FORÇA EXPEDICIONÁRIA - Força de pronto-emprego, autossustentável e adequada-
mente aprestada, com estrutura conjunta ou singular, organizada para cumprir missão 
por tempo limitado, sob condições austeras e em área operacional distante de sua base.  

GABINETE DE CRISE - Gabinete composto por autoridades do mais alto nível do Esta-
do e assessorado por um grupo executivo responsável pela análise final e decisões reque-
ridas, em decorrência das variações dos quadros político e estratégico, durante a crise.  

GARANTIA DA LEI E DA ORDEM - Atuação coordenada das Forças Armadas e dos 
Órgãos de Segurança Pública na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de quaisquer 
dos poderes constitucionais, possui caráter excepcional, episódico e temporário. Ocor-
rerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, após es-
gotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumida-
de das pessoas e do patrimônio.

GUERRA CENTRADA EM REDES - Guerra que reúne em rede os mais diversos ele-
mentos das forças armadas de um país, permitindo-lhe administrar diversas tarefas que 
vão desde a coleta até a distribuição de informações críticas entre esses muitos elemen-
tos. Outorga-lhe maior capacidade de combate ao ligar em rede os elementos de senso-
riamento, de combate e de comando. Visa obter melhor sincronismo entre aqueles ele-
mentos e os efeitos que podem proporcionar, assim como o incremento na velocidade 
das operações bélicas e do processo decisório de comando. 

GUERRA CIBERNÉTICA - Corresponde ao uso ofensivo e defensivo de informação e 
sistemas de informação para negar, explorar, corromper, degradar ou destruir capacida-
des de C² do adversário, no contexto de um planejamento militar de nível operacional 
ou tático ou de uma operação militar. Compreende ações que envolvem as ferramentas 
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de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) para desestabilizar ou tirar provei-
to dos Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicações e Comando e Controle 
(STIC2) do oponente e defender os próprios STIC2.

GUERRA DE CORSO - Utilização de meios navais que se caracteriza por ataques espo-
rádicos e múltiplos, geralmente por unidades operando isoladas, lançados contra o trá-
fego marítimo do inimigo, explorando, no mais alto grau, o fator surpresa.

INTELIGÊNCIA - A Inteligência é o ramo da Atividade de Inteligência de Defesa (AID) 
responsável pela produção de conhecimentos relativos a fatos e situações atuais ou po-
tenciais que afetem o processo decisório.

INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS - Instalações, serviços, bens e sistemas que, se tive-
rem seu desempenho degradado, ou se forem interrompidos ou destruídos, provoca-
rão sério impacto social, econômico, político, internacional ou à segurança do Estado 
e da sociedade.

INTERESSE NACIONAL - Expressão dos anseios e desejos coletivos, despertados pelas 
necessidades materiais e espirituais, vitais ou derivadas, de toda a Nação.

INTEROPERABILIDADE – 1. capacidade de Forças Militares nacionais ou aliadas ope-
rarem, efetivamente, de acordo com a estrutura de comando estabelecida, na execução 
de uma missão de natureza estratégica ou tática, de combate ou logística, em adestra-
mento ou instrução. O desenvolvimento da interoperabilidade busca otimizar o em-
prego dos recursos humanos e materiais, assim como aprimorar a doutrina de empre-
go das FA. A consecução de um alto grau de interoperabilidade está ligada diretamente 
ao maior ou menor nível de padronização de doutrina, procedimentos, documentação 
e de material das FA. São os seguintes níveis de padronização: compatibilidade, inter-
cambialidade e comunialidade. 2. capacidade dos sistemas, unidades ou forças de inter-
cambiarem serviços ou informações ou aceitá-los de outros sistemas, unidades ou for-
ças e, também, de empregar esses serviços ou informações, sem o comprometimento de 
suas funcionalidades.

JOGO DE GUERRA - Simulação, apoiada ou não por um programa, que conta com 
jogadores distribuídos em um, dois ou mais partidos (unilateral, bilateral ou multilate-
ral, respectivamente), em que são postos em execução um ou mais planos atinentes a um 

implica no emprego condicional de meios militares colocados à disposição dos partidos.

LINHA DE AÇÃO - Solução possível que pode ser adotada para o cumprimento de uma 
missão ou execução de um trabalho.  

MAR TERRITORIAL BRASILEIRO - Compreende uma faixa de 12 milhas maríti-
mas de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral continental e insular 
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brasileiro, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficial-
mente no Brasil. Nos locais em que a costa apresente recortes profundos e reentrâncias 
ou em que existam um franja de ilhas ao longo da costa na sua proximidade imediata, 
será adotado o método das linhas de bases retas, ligando pontos apropriados para traça-
do da linha de base a partir da qual será medida a extensão do mar territorial.

MATRIZ DE SINCRONIZAÇÃO - Documento empregado, no arranjo das atividades 
de todos os sistemas operacionais no tempo e no espaço, com a finalidade de obter o má-
ximo de poder relativo de combate no ponto decisivo.  

MILHA NÁUTICA - Unidade de distância usada em navegação, igual ao comprimen-
to de um minuto de meridiano terrestre correspondente a aproximadamente 1.852 me-
tros ou 2.000 jardas.

MISSÃO - Tarefa, dever ou ação que deve ser executada por um indivíduo, tripulação, 
fração de tropa ou tropa, mais o propósito que se tem em vista alcançar, unidos pela ex-
pressão “a fim de”. Seu enunciado deve indicar claramente a tarefa ou ação a ser execu-
tada e o fim a ser atingido.

MÍSSIL - Engenho espacial bélico autopropulsado e não tripulado que se desloca acima 
da superfície da terra com trajetória preestabelecida ou dotado de sistemas diversos de 
orientação, podendo ser controlado ou não, que o dirijam de encontro ao alvo.

MOBILIDADE - Capacidade de uma força deslocar-se prontamente e a grandes distân-
cias, mantendo elevado nível de prontidão, ou seja, em condições de emprego imediato.

NAVIO-AERÓDROMO - Navio capaz de operar, reabastecer, municiar, alojar e reparar 
aeronaves com rapidez e eficiência. Possui grande importância devido ao alcance de seu 
armamento ofensivo - aviões e helicópteros - sendo o corpo principal de uma força na-
val. Caracteriza-se pelo convés corrido, sem obstruções, servindo de pista e espotagem 
para aeronaves, denominado convés de voo ou convoo, por uma superestrutura lateral, 
denominada ilha, e pelas instalações necessárias à manutenção das aeronaves, localiza-
das cobertas abaixo, os hangares e as oficinas.  

NAVIO DE ESTADO - Navio que executa serviços não-comerciais e governamentais, 
como, por exemplo, polícia marítima, alfandegária etc. Também é considerado Navio 
de Estado aquele posto a serviço de soberanos, chefes de estado ou representações di-
plomáticas.  

NAVIO DE GUERRA - Navio pertencente às forças armadas de uma nação, devendo os-
tentar marcas externas que distingam seu caráter e nacionalidade; estar sob o comando 
de oficial, que, estando relacionado em lista de oficiais da Força Armada a que pertença, 
tenha sido devidamente designado pelo governo da nação à qual este navio pertença; e 

Miolo completo.indb   371 26/09/2016   11:44:50



A  D E F E S A  D O  O U R O  N E G R O  D A  A M A Z Ô N I A  A Z U L

372

estar, ainda, guarnecido por tripulação composta de pessoal sujeito às regras da disci-
plina militar.  

NAVIO-PATRULHA - Navio de pequeno ou médio porte empregado em patrulha oce-
ânica, costeira ou fluvial, em águas jurisdicionais brasileiras.

NEGAÇÃO DO USO DO MAR – objeto da Tarefa básica do Poder Naval que consiste 
em dificultar o estabelecimento do controle de área marítima pelo inimigo, ou a explo-
ração deste controle por meio da destruição ou neutralização de suas forças navais, do 
ataque às suas linhas de comunicação marítimas e aos pontos de apoio.

NEUTRALIZAR - Produzir, temporariamente, um certo grau de dano às forças, equi-
pamentos, bases ou meios de apoio logístico do inimigo, de modo a tornar as suas ope-
rações ineficazes ou incapazes de interferir numa determinada operação.

NÍVEL ESTRATÉGICO - Nível responsável pela transformação dos condicionamentos 
e das orientações políticas em ações estratégicas a serem desenvolvidas pelas forças mi-
litares. Neste nível são formuladas as possíveis soluções estratégicas para o problema po-
lítico para o emprego das forças em operação.  

NÍVEL OPERACIONAL - Nível que compreende o planejamento militar e a condu-
ção das operações requeridas pela guerra, em conformidade com a linha estratégica es-
tabelecida.  

NÍVEL POLÍTICO - Nível responsável pela definição dos objetivos políticos da guerra, 
das alianças, das ações nos campos político, econômico, psicossocial, científico-tecno-
lógico e militar, as limitações de uso do espaço geográfico, dos meios militares e do di-
reito internacional e os acordos a serem respeitados. É o responsável pelas orientações e 
parâmetros para o desenvolvimento das ações estratégicas.  

NÍVEL TÁTICO - Nível responsável pelo emprego de frações de forças militares, orga-
nizadas, segundo características e capacidades próprias, para conquistar objetivos ope-
racionais ou para cumprir missões específicas.  

OBJETIVO - 1. Fim, resultado ou produto que se pretende obter ou atingir ao fim de 
determinado processo. 2. Elemento material específico em relação ao qual se desenvol-
ve o esforço militar numa operação, contribuindo para a obtenção do efeito desejado. 
Os objetivos podem ser elementos pertencentes tanto a forças amigas como inimigas, 
e, também, as posições ou áreas geográficas específicas. 3. O mesmo que PRINCÍPIO 
DO OBJETIVO.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO - 1. Efeito desejado, em nível estratégico, que deve ser al-
cançado ou visado e que contribui para a consecução de um objetivo político ou de um 
outro objetivo estratégico. 2. Objetivo cuja destruição ou neutralização contribui para 
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abater a estrutura política, militar, psicossocial ou econômica do inimigo, privando-o 
de recursos necessários ao prosseguimento da guerra.  

OPERAÇÃO - Ação militar, para a execução de uma missão de natureza estratégica ou 
tática de combate ou logística, em adestramento ou instrução.  

OPERAÇÃO CONJUNTA - Operação que envolve o emprego coordenado de elemen-
tos de mais de uma força singular, com propósitos interdependentes ou complementa-
res, mediante a constituição de um Comando Conjunto.

OPERAÇÃO DE DEFESA DO TRÁFEGO MARÍTIMO - Operação que visa a impedir 
ação do inimigo contra navios, adotando medidas defensivas e ofensivas. Caracteriza-se 
pela designação de escoltas para os comboios, pelo emprego de coberturas, pelo patru-
lhamento de rotas, pelo desvio tático de comboios e navios independentes e pelas con-
tramedidas de minagem em portos ou áreas de trânsito.

OPERAÇÃO DE GUERRA NAVAL - Operação realizada em Teatro de Operações Ma-
rítimo e, em alguns casos específicos, em outros teatros ou zona de defesa.  

OPERAÇÕES INTERAGÊNCIAS - Interação das Forças Armadas com outras agências 
com a finalidade de conciliar interesses e coordenar esforços para a consecução de ob-
jetivos ou propósitos convergentes que atendam ao bem comum, evitando a duplicida-
de de ações, dispersão de recursos e a divergência de soluções com eficiência, eficácia, 
efetividade e menores custos.

ÓRGÃO DE DIREÇÃO SETORIAL - Órgão, representado pelos Comandos-Gerais, Di-
retorias-Gerais, Departamentos e Secretarias da Força Singular, encarregado de planejar, 
executar, coordenar e controlar as atividades setoriais inerentes às suas atribuições, e em 
conformidade com as decisões e diretrizes do Comandante da Força.

PASSAGEM EM TRÂNSITO - Consiste no exercício da liberdade de navegação e so-
brevoo, exclusivamente para fim de trânsito contínuo e rápido pelo estreito, entre uma 
parte do alto-mar ou uma zona econômica exclusiva e uma outra parte do alto-mar ou 
zona econômica exclusiva, no modo normal de operação, utilizado por navios e aerona-
ves para realização de tal passagem.  

PASSAGEM INOCENTE - Permissão concedida pelo Direito Internacional aos navios - 
porém não às aeronaves - de todos os Estados, referente ao direito de passagem inocente 
pelo mar territorial, com o propósito de atravessá-lo, sem penetrar nas águas interiores, 
ou fazer escala em um ancoradouro ou instalação portuária situada fora das águas inte-
riores. A passagem deverá ser contínua e rápida. Compreende, ainda, o parar e funde-
ar, mas apenas na medida em que estes constituam incidentes comuns de navegação ou 
tenham sido impostos por motivo de força maior ou dificuldade grave, ou tenham por 
fim prestar auxílio a pessoas, navios ou aeronaves em perigo ou em dificuldade grave. 
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A passagem é inocente, na medida em que não seja prejudicial à paz, à ordem e à segu-
rança do Estado costeiro.  

PATRULHA NAVAL - Atividade conduzida por meios navais e aéreos, com o propósito 
de implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos, em águas jurisdicio-
nais brasileiras, na plataforma continental brasileira e no alto-mar, respeitados os trata-
dos, convenções e atos internacionais ratificados pelo Brasil.  

PATRULHA MARÍTIMA – atividade conduzida por meios aéreos da FAB, aplicável à 
tarefa de interdição, destinada à investigação sistemática ou não de área marítima de in-
teresse, a fim de detectar, localizar, identificar, acompanhar, neutralizar ou destruir ob-
jetivos marítimos de superfície.

PERMANÊNCIA – possibilidade de operar, continuamente, com independência e por 
longos períodos, em áreas distantes e de grandes dimensões.

PRESENÇA – emprego do Poder Naval em apoio à diplomacia envolvendo, normalmen-
te, avisita a portos estrangeiros, exercícios com outras marinhas e operações em áreas de 
interesse, de forma a demonstrar interesse, reafirmar amizades e alianças ou para dissu-
adir. Sinônimo de “mostrar bandeira”.

PIRATARIA - Saque, depredação ou apresamento de navio ou aeronave, em geral, me-
diante violência e para fins privados. Constitui pirataria: todo ato ilícito de violência ou 
de detenção ou de depredação cometidos, para fins privados, pela tripulação ou pelos 
passageiros de um navio ou de uma aeronave privados e dirigidos contra um navio ou 
uma aeronave ou bens a bordo destes, em alto-mar ou em lugar não submetido à juris-
dição de algum Estado; todo ato de participação voluntária na utilização de um navio ou 
de uma aeronave, quando aquele que o pratica tenha conhecimento de fatos que deem a 
este navio ou a esta aeronave o caráter de pirata; e toda ação que tenha por fim incitar ou 
ajudar intencionalmente a cometer um dos atos acima mencionados. Para ocorrer atos 
de pirataria no alto-mar é necessário que estejam envolvidos pelo menos dois navios ou 
duas aeronaves ou um navio e uma aeronave (critério assim chamado “dos dois navios”).  

PLANEJAMENTO - 1. Ato ou efeito de idealizar e fixar, com maior ou menor grau de 
detalhes, a ação, operação ou atividade a ser realizada, por meio da determinação e or-
denação de um conjunto de ações que permitem atingir certo objetivo. Compreende a 
identificação: do que; de quando; de como deve ser feito; e de quem deve fazê-lo. 2. Ati-
vidade permanente e continuada que se desenvolve de modo orientado e racional, siste-
matizando um processo de tomada de decisões na solução de um problema, que envol-
ve também a implantação e o controle.  

PLATAFORMA MARÍTIMA - Termo genérico atribuído às estruturas destinadas à ex-
ploração prolongada ou continuada de recursos naturais localizados no mar, em rio ou 
lago. Pode ser do tipo fixa, móvel auto-elevável ou móvel flutuante.
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PODER MARÍTIMO - Projeção do Poder Nacional, resultante da integração dos recur-
sos de que dispõe a Nação para a utilização do mar e das águas interiores, quer como 
instrumento de ação política e militar, quer como fator de desenvolvimento econômico 
e social, visando a conquistar e manter os objetivos nacionais. 

PODER MILITAR - Expressão do Poder Nacional, constituída de meios predominante-
mente militares de que dispõe a nação para, sob a direção do Estado, promover pela dis-
suasão ou pela violência a conquista dos objetivos nacionais ou sua manutenção.  

PODER MILITAR AEROESPACIAL - Parte integrante do Poder Aeroespacial que com-
preende a Força Aérea, suas bases e suas estruturas de comando e controle, logísticas e 
administrativas, bem como os meios adjudicados pelos Poderes Naval e Militar Terres-
tre e outros meios, quando vinculados ao cumprimento da missão do Poder Militar Ae-
roespacial e submetidos a algum tipo de orientação, comando ou controle de autorida-
de militar aeroespacial.  

PODER MILITAR TERRESTRE - Parte integrante do Poder Terrestre capacitada a atu-
ar militarmente em terra e em certas áreas limitadas de águas interiores, as quais sejam 
de interesse para as operações terrestres, bem como, em caráter limitado, no espaço aé-
reo sobrejacente. Compreende a Força Terrestre, incluídos os meios aéreos e fluviais pró-
prios, suas estruturas de comando e controle, logísticas e administrativas, bem como as 
forças adjudicadas pelos Poderes Naval e Militar Aeroespacial, e outros meios, quando 
vinculados ao cumprimento da missão do Exército e submetidos a algum tipo de orien-
tação, comando ou controle de autoridade terrestre.  

PODER NACIONAL - É a capacidade que tem a Nação para alcançar e manter os Ob-
jetivos Nacionais, em conformidade com a Vontade Nacional. Manifesta-se em cinco 
expressões: a política, a econômica, a psicossocial, a militar e a científico-tecnológica. 

PODER NAVAL - Parte integrante do Poder Marítimo capacitada a atuar militarmen-
te no mar, em águas interiores e em certas áreas terrestres limitadas de interesse para 
as operações navais, incluindo o espaço aéreo sobrejacente. Compreende as Forças Na-
vais, incluídos os meios navais, aeronavais próprios e de fuzileiros navais, suas bases e 
posições de apoio e suas estruturas de comando e controle, logísticas e administrativas, 
bem como os meios adjudicados pelos poderes militares terrestre e aeroespacial, e ou-
tros meios, quando vinculados ao cumprimento da missão da Marinha e submetidos a 
algum tipo de orientação, comando ou controle de autoridade naval.

POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA - Política de Estado essencialmente para amea-
ças externas, que tem por finalidade fixar os objetivos para a defesa da Nação e, tam-
bém, orientar o preparo e o emprego do Poder Nacional, com o envolvimento dos se-
tores civil e militar.  
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PRESENÇA - Manter forças em uma área para demonstrar interesse e dar solução, e 
de elevar a capacidade de responder rapidamente a crises.

PRINCÍPIO DA SIMPLICIDADE - Princípio de Guerra que preconiza a preparação e a 
-

duzir a possibilidade eventual de equívocos na sua compreensão, sem prejuízo da preci-

relação de comando clara, direta e ininterrupta.

PRINCÍPIO DA UNIDADE DE COMANDO - Princípio que é caracterizado pela atribui-
ção da autoridade a uma só pessoa, ou seja, à pessoa do comandante. A guerra contempo-
rânea não admite o emprego de Forças Armadas em campanhas isoladas. Assim sendo, a 
combinação dos meios e a convergência de esforços tornam-se indispensáveis para que seja 
obtido o máximo rendimento das forças disponíveis. Atuando em íntima cooperação, o 
que somente se consegue com planejamento integrado e emprego coordenado, os esforços 
serão maximizados para a obtenção das metas comuns. Isso só é possível quando há uni-

militares ao longo da história e apresentam variações no espaço e no tempo. São pontos 
de referência que orientam e subsidiam os chefes militares no planejamento e na con-
dução da guerra sem, no entanto, condicionar suas decisões.

PROCESSO DECISÓRIO - Conjunto de ações realizadas pelo comandante e seu esta-
domaior para a tomada e execução das decisões.

PROCESSO DE PLANEJAMENTO MILITAR - Metodologia  desenvolvida na MB de-
senvolvida para ser empregada na solução de problemas militares, ou seja, onde se fa-
zem presentes forças militares antagônicas. É um processo de tomada de decisão que 

estado-maior.

-
parada para sair do quartel, tão logo receba ordem, para desempenhar qualquer missão 
dentro da respectiva guarnição ou à distância tal que permita o atendimento de suas ne-
cessidades com os recursos da própria unidade.

tarefa atribuída 
normalmente, atingido com a obtenção dos efeitos desejados. No processo de planeja-
mento militar, sua redação deve iniciar-se, sempre, por um verbo.

PROTEÇÃO - Envolve a reação contra qualquer ataque ou agressão real ou iminente, 
ou o ataque direto aos meios que possam representar ameaça, ainda que não iminente. 
Portanto, a tarefa de proteger confere ao comandante, ao qual foi atribuída essa tarefa, 
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a possibilidade de realizar ações ofensivas ou defensivas, ao passo que a tarefa de defen-
der lhe permitiria realizar tão somente ações de natureza defensiva.

REQUISITO - Necessidade ou demanda, podendo ser operacional, técnico, de desem-
penho, entre outros.  

a gravidade de ocorrência de um evento.

SABOTAGEM - Qualquer ação sub-reptícia, ativa ou passiva, direta ou indireta, des-
tinada a perturbar, interferir, causar dano, destruir ou comprometer o funcionamento 

psicossocial e militar.  

SEGURANÇA - 1. É a sensação de garantia necessária e indispensável a uma sociedade 
e a cada um de seus integrantes, contra ameaças de qualquer natureza. 2. Condição que 
resulta do estabelecimento e conservação de medidas de proteção que assegurem a in-

SENSOR - Equipamento que detecta algum tipo de informação eletromagnética, acús-
tica ou magnética.

-
nado e que, quando executada adequadamente, cumprirá ou contribuirá para o cum-
primento da própria Missão ou da Missão do Superior.

TEATRO DE OPERAÇÕES - Parte do teatro de guerra necessária à condução de ope-
rações militares de grande vulto, para o cumprimento de determinada missão e para o 
consequente apoio logístico.   

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Conjunto formado por pessoal técnico especia-
-

tos (computadores, roteadores, switches etc.) e programas que são utilizados na gera-
ção, no armazenamento, na veiculação, no processamento, na reprodução e no uso da 
informação pelas Forças Armadas.

VULNERABILIDADE - Situação de fraqueza de uma força, sistema, instalação ou 
equipamento, que pode ser explorada por um oponente para auferir vantagens.

ZONA DE PATRULHA - Área marítima reservada a operações de submarinos com ir-
restrita liberdade de ação.

ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA - Zona situada além do mar territorial e a ele ad-
jacente, que se estende até 200 milhas da linha-base, a partir da qual se mede a largu-
ra do mar territorial. 
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Longitude (W) Latitude (S) Vértices

-45:44:36.0471 -25:41:22.5716 1

-44:47:53.9830 -24:49:35.1760 2

-43:38:35.4476 -24:12:17.6269 3

-41:33:25.5775 -23:44:10.0175 4

-40:06:22.2845 -21:45:39.7714 5

-40:15:23.4219 -21:14:11.9733 6

-39:49:33.0613 -20:44:03.4618 7

-38:59:07.5038 -21:53:41.2238 8

-39:21:59.3079 -22:34:07.0141 9

-42:25:50.6551 -26:28:06.1684 10

-45:34:38.1506 -26:54:20.6233 11

-45:34:38.1506 -25:41:22.5716 1

FONTE:  Lei 12.351/10 (BRASIL, 2010a).
Notas:
1.Software utilizado na transformação de coordenadas policônicas, 
empregadas em coordenadas  MERCARTOR/WGS 84: Global Mapper. 
2.Software utilizado na verificação/plotagem: Microstation.

APÊNDICE A
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
DO POLÍGONO DO PRÉ-SAL EM 

PROJEÇÃO DE MERCATOR/WGS 84
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F ormalização dos e-mails trocados no dia 08 de setembro 
de 2015, entre o Capitão de Fragata Luciano Ponce Carvalho Judice, então mes-
trando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos da Escola de 

Guerra Naval, e o Capitão de Mar e Guerra (RM1) Marcus Vinícius da Silva Roberto, 
gerente do PROGRAMA SisGAAz. 

P rimeira Pergunta: 

 “O Sr. poderia informar em que fase se encontra atualmente o Programa SisGAAz?”

Re sposta: 

O SisGAAz foi planejado para ser obtido em três fases distintas: Concepção, Con-
tratação e Desenvolvimento. Atualmente estamos na fase de Contratação. Nessa fase a 
MB escolherá a empresa que apresentar a proposta mais vantajosa para o desenvolvi-
mento do SisGAAz de acordo com os requisitos, conceito operacional e arquitetura ob-
tidos na fase de Concepção.

S egunda Pergunta: 

“Fui informado de que era intenção realizar o desenvolvimento do programa por 
módulos. O Sr. poderia comentar qual seria o escopo do primeiro módulo, incluindo a 
sua área de abrangência?”

Re sposta: 

 O primeiro módulo abrange as áreas marítimas do 1º e 8º DN.  As metas contidas 
em todos os Módulos são:

— Desenvolver o Software Principal do SisGAAz;
— Integrar Sistemas Existentes da MB;
— Integrar Sistemas Existentes do MD, do EB e da FAB;
— Integrar Sistemas Existentes em outras Agências;
— Instalar o SisGAAz nos Centros Operacionais de nível Comando; 
— Implantar Monitoramento nas Áreas de Vigilância;

APÊNDICE B
ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O 

CMG (RM1) SILVA ROBERTO
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— Instalar o SisGAAz nos Centros Operacionais de nível Força e Unidade; e
— Integrar Meios Navais ao Sistema.

Terceira Pergunta:  

“Na minha dissertação, abordo o primeiro objetivo estratégico a cargo da MB cons-
tante da END, a defesa proativa de plataformas petrolíferas, que deve ser priorizado. 
Consoante o modelo teórico desenvolvido no meu trabalho, uma defesa proativa deve 
pelo menos atender a três ambientes operacionais básicos: superfície, submarino e ae-
roespacial. Consoante tal necessidade defensiva, o Programa SisGAAz contempla a de-
fesa nos três ambientes operacionais citados?”

Re sposta:

 Negativo. O foco do SisGAAz é apenas a superfície. Caso algum sensor de alvos de 
superfície também seja capaz de detectar alvos em outros ambientes, a informação será 
utilizada pelo SisGAAz.

Quarta Pergunta: 

“Já foi definida a vinculação funcional do SISGAAz, ou seja, qual organização mili-
tar irá ficar responsável pela operacionalização dele mesmo?”

Re sposta: 

O SisGAAz será obtido com base nos requisitos, conceito operacional e arquitetu-
ra de alto nível levantados pela DGePEM nas OM do Comando de Operações Navais.

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2015.
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F ormalização dos e-mails trocados nos dias 21 e 22 de se-
tembro de 2015, entre o Capitão de Fragata Luciano Ponce Carvalho Judice, en-
tão mestrando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos da Escola 

de Guerra Naval, e o Capitão de Fragata (T) Mauricio Pires Malburg da Silveira, encar-
regado da Divisão de Tecnologia da Informação do ComOpNav. 

P rimeira Pergunta: 

 “Qual foi a contribuição do ComOpNav para a PROGRAMA SisGAAz e quais as 
ações que estão sendo tomadas atualmente?”

Re sposta: 

Inicialmente o ComOpNav participou da elaboração e refinamento do Conceito 
Operacional do Sistema (CONOPS). Posteriormente, durante a fase de levantamento 
do sistema, o ComOpNav coordenou as visitas técnicas a todos os comandos operacio-
nais (Esquadra, ComFFE, Rede DPC, Estações Rádio, etc.) para levantamento dos pro-
cessos operacionais, das áreas de operação, dos requisitos de monitoramento e da infra-
estrutura disponível.

Entendendo que o levantamento dos processos operacionais efetuado pela equi-
pe de refinamento do CONOPS redundou no mapeamento do processo decisório e na 
identificação das áreas de operações e seus respectivos cenários operacionais, pode-se 
assumir que o Setor Operativo estabeleceu os requisitos funcionais para os Subsistemas 
de monitoramento e Comando e Controle do SisGAAz. Os cenários Operacionais e as 
áreas de operação mapeadas foram então classificados e agrupados de forma identificar 
as capacidades necessárias para um sistema de monitoramento e controle como o Sis-
GAAz. Dessa forma, Setor Operativo é a fonte da identificação dos Cenários Operacio-
nais e das áreas de operação do sistema, bom como suas métricas.

Atualmente o ComOpNAv participa com diversos oficiais do processo de seleção da 
Short List das empresas candidatas a Main Contractor do SisGAAz. Participa também da 
Comissão de Assessoria do Sistema. 

APÊNDICE C
ROTEIRO DE ENTREVISTA 

COM O CF (T) MALBURG
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S egunda Pergunta: 

“Considerando que o primeiro componente do trinômio da END consiste no Mo-
nitoramento/Controle, o que realça que o SisGAAz deve estar associado a uma estru-
tura organizacional que irá operacionalizá-lo, Já foi definida a unidade funcional em 
relação à qual o SisGAAz seria vinculado, conforme a previsão inicial do conceito ope-
racional do referido sistema?”

Re sposta:

Embora o SisGAAz seja um processo estruturante, a estrutura organizacional 
ainda não foi definida. A princípio foram mapeados Centros de Comando, do nível 
operacional ao tático/unidade, na atual estrutura da MB. Dessa forma o SisGAAz 
irá, no momento atual, mobiliar os atuais Comandos que compõem a estrutura do 
Setor Operativo da MB. Entretanto, sabe-se de antemão que a estrutura organiza-
cional atual é estruturada para um tipo de Comando e Controle (por veto) que não 
será o aplicado em um sistema de C4ISR como o SisGAAz. Mas a Marinha carece 
de visão doutrinária e organizacional que confira a um sistema como esse a agilida-
de de comando necessária. 

Cabe ressaltar que o PAEMB menciona a implantação de Centro de Operações 
Marítimas. Mas sua localização e seu escopo não foram, ao meu conhecimento, for-
malizados. 

Terceira Pergunta:

 “Considerando que o Primeiro Módulo do SisGAAz será desenvolvido na região 
sudeste brasileira, qual foi o pior macrocenário vislumbrado de ameaças à Amazônia 
Azul em tal região?”

Re sposta:

 Os Macrocenários foram levantados em termos de requisitos e áreas de atuação. 
Não foram objeto de classificação quanto a sua importância relativa. Claro, é consenso 
que a proteção das infraestrutura críticas, seja no mar (plataformas de produção de pe-
tróleo) seja em terra (portos, unidades de energia, etc.) e questões ligadas à gestão am-
biental de desastres foram identificados. Porém, considerando o rol das ameaças assimé-
tricas e seu potencial de efeito de transcender e contaminar outras áreas, entende-se que 
monitorar e gerir uma área como a da região sudeste envolve a compreensão de todos 
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os fatores que envolvem o espaço marítimo, cujos efeitos possam ser deletérios às ativi-
dades econômicas e segurança.

Rio de janeiro, 22 de setembro de 2015.
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