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Este Boletim foi elaborado com o intuito de expor os dados 
militares, econômicos e geopolíticos dos seis países costeiros ao 
Mar Negro antes do início das hostilidades no dia 24 de fevereiro. 
Estruturado com gráficos, tabelas e mapas, o presente documento 
pretende ser uma valorosa contribuição do Núcleo de Avaliação da 
Conjuntura (NAC) para entender as dinâmicas da região. Ainda, 
há informações acerca do relacionamento do Estado brasileiro 
junto aos países do Mar Negro. Encaminhando-se para o final do 
Boletim, no calendário de eventos, há contribuições substanciais 
para o acompanhamento da região, bem como, das organizações 
internacionais de seu entorno.
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GUAM: Organização para Democracia e Desenvolvimento Econômico, em 
português

ONU: Organização das Nações Unidas 

OSCE: Organização para a Segurança e Cooperação na Europa 

OTAN: Organização do Tratado do Atlântico Norte

PIB: Produto Interno Bruto

UE: União Europeia

URSS: União das Repúblicas Socialistas Soviéticas

ZEE: Zona Econômica Exclusiva 

LISTA DE SIGLAS

PAÍSES DO MAR NEGRO
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Fonte: Trade Map, 2020

DADOS DOS ATORES INTERNOS (2020)
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Infográfico 1: Atores InternosDADOS DOS ATORES INTERNOS (2020)
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 Os búlgaros tiveram um governo 
socialista próximo da URSS até as revoluções 
de 1989, quando o país transitou para a 
democracia. Assim como a Romênia, a Bulgária 
aderiu à OTAN em 2004 e à União Europeia 
em 2007. O país tem o menor PIB per capita 
da União Europeia e sofre um dos mais graves 
decréscimos populacionais do mundo devido à 
emigração e baixa taxa de natalidade, o que 
compromete gravemente seu desenvolvimento 
econômico e suas capacidades militares, que 
são bastante defasadas. 
 Ainda assim, o Estado tem investido de 
forma crescente na Defesa, que atingiu 1.8% 
do PIB em 2021. Ademais, as relações russo-
búlgaras se deterioraram rapidamente nos 
últimos anos, com os russos sendo acusados 
de perpetrar ataques assimétricos contra a 
Bulgária, como tentativas de influenciar a política 
doméstica, ciberataques e espionagem. Isso 
vem aproximando diplomática e militarmente a 
Bulgária dos Estados Unidos.

Bulgária Geórgia

 A Geórgia é o único país do Cáucaso 
banhado pelo Mar Negro e tem uma economia 
baseada em serviços (turismo) e agricultura 
(vinho). O país é estratégico para a segurança 
energética europeia por ser um entreposto 
para oleodutos e gasodutos que transportam 
hidrocarbonetos do Mar Cáspio para o 
continente europeu. Desde sua saída da 
URSS, em 1991, busca uma política externa 
altiva em relação à Moscou, que vê o espaço 
pós-soviético como sua zona de influência. 
 Nesse contexto, o apoio interno para o 
ingresso na União Europeia e na OTAN supera 
os 70%. Além disso, as relações com os EUA 
são vistas como prioridade estratégica tanto 
pelo apoio diplomático nas disputas territoriais 
com a Rússia, quanto pelo auxílio econômico.
 Em 2021, foram destinados US$132 
milhões para Tbilisi, dos quais US$35 milhões 
direcionados à compra de equipamentos 
militares. Estima-se que, em 2022, sejam 
US$120,6 milhões ao todo.

Romênia

 A Romênia foi um regime socialista entre 1947 e 1989, e após esse período iniciou-se um 
processo de afastamento da URSS. Dois marcos importantes desse afastamento foram a sua 
adesão à OTAN em 2004 e à União Europeia em 2007. 
 Na Romênia fica localizado o maior porto do Mar Negro, o Porto de Constança, que se 
beneficia de uma localização privilegiada já que é conectado ao Rio Danúbio, uma importante 
rota comercial do Leste Europeu. Bucareste tem boas relações diplomáticas com os Estados 
Unidos e frequentemente apoia uma maior presença e atenção da OTAN ao Mar Negro. 
 Nesse sentido, a base área de Mihail Kogalniceanu, próxima ao Mar Negro, é a mais 
importante da OTAN no país. Nos últimos anos a Romênia vem tentando modernizar suas forças 
armadas e aumentando seus investimentos em Defesa, que ultrapassaram a meta de 2% do PIB 
em 2020.

ATORES INTERNOS
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Rússia

 A presença russa no Mar Negro moldou 
geopoliticamente a região ao longo da história e 
na atualidade. A região é peça chave não só para 
o acesso russo ao Mediterrâneo, mas também 
em aspectos de segurança interna, questões 
geopolíticas e interesses geoeconômicos do 
país. Isso se evidencia pelos conflitos internos e 
externos no Cáucaso e o envolvimento da Rússia 
em beligerâncias com a Geórgia (2008) e com a 
Ucrânia. 
 A península da Criméia, anexada em 
2014, e a sua base naval de Sebastopol — sede 
da Esquadra do Mar Negro da Marinha Russa 
— são hoje elementos essenciais para influência 
geopolítica e militar de Moscou na região. Isso se 
evidencia pelo contexto de conflito com a Ucrânia 
e de tensões aumentadas com o Ocidente e 
a OTAN. Além disso, destaca-se o porto de 
Novorossyisk, principal porto comercial russo 
e de relevância geoeconômica, por ser o eixo 
de saída de gasodutos como o BlueStream e o 
TurkStream.

Turquia

  A Turquia possui a maior costa do Mar 
Negro, representando junto à Rússia, uma 
das maiores potências regionais. O país 
aderiu à OTAN em 1952, embora pertença aos 
continentes asiático e europeu, sustentando 
assim, uma importante posição geopolítica. 
 O domínio naval turco no Mar Negro 
destaca-se a partir do Porto de Samsun, o 
maior da região, além do Porto de Zonguldak. 
Além disso, a Base Naval de Bartın, atribuída 
ao Comando Naval do Norte, é uma base 
submarina da Marinha turca ao sul do Mar 
Negro. 
 Ademais, a Turquia está construindo 
a Base Naval de Trabzon, que pode servir 
também aos interesses geopolíticos 
estadunidenses. Localizada na província de 
Trabzon, no porto de Çamburnu, ela fornecerá 
logística para os principais componentes da 
Esquadra turca: fragatas, navios auxiliares e 
submarinos.
 No ano de 2020 foi inaugurado o 
gasoduto Turkstream ligando Turquia e Rússia, 
passando pelo Mar Negro, indicando uma forte 
aproximação entre esses Estados. No ano de 
2021, Ancara também anunciou que realizou 
a descoberta da maior reserva de gás natural 
até então descoberta no Mar Negro, o que 
gera especulações sobre novas e maiores 
aproximações com a Rússia.

Ucrânia

 O Mar Negro é uma região vital para a Ucrânia. O país é detentor de um dos maiores 
litorais da região e mais de 60% das exportações ucranianas são escoadas pelo Mar Negro. 
No entanto, desde 2014, a Ucrânia se encontra em uma posição geopolítica vulnerável. Isso 
se dá tanto pela perda da Crimeia (2014) e pelo atual conflito com a Rússia. Nesse sentido, 
não só está ameaçado o acesso ao Mar de Azov, mas também o controle sobre cidades 
portuárias estratégicas. Moscou já demonstrou capacidade para realizar bloqueios navais e 
desembarques anfíbios nas adjacências da Península da Crimeia. 
 Com o atual conflito, destaca-se a insegurança de Odessa, a principal cidade portuária 
ucraniana, e da cidade de Mariupol, situada no Mar de Azov e reivindicada pelas repúblicas 
separatistas. Apesar da aproximação de Kiev com o Ocidente e dos investimentos em defesa, 
a Ucrânia segue com dificuldades econômicas e instabilidade política. Essa situação tende a 
se agravar, dado o cenário de guerra com a Rússia.

ATORES INTERNOS
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O DESEQUILÍBRIO MILITAR

 Desde a anexação da Crimeia em 2014, a região do Mar Negro experimenta a exponencial 
militarização e ações assimétricas por parte da Rússia. No aspecto naval, a Marinha Russa foi 
considerada pelo periódico de Defesa 
Global Fire Power a terceira maior 
Marinha em termos de ativos totais em 
2021, composta por 605 embarcações 
e, possuindo a terceira maior frota de 
submarinos do mundo, ficando atrás 
apenas de China e Estados Unidos. 
Nesse sentido, Moscou vislumbra no 
domínio marítimo a materialização 
tanto de seu poderio militar quanto da 
sua política externa, atuando por meio 
de quatro pilares principais: Dissuasão 
Estratégica através de suas capacidades 
nucleares; Defesa Costeira, Diplomacia Naval e Operações de Presença Oceânica de curto prazo. 
 Para esse fim, a Rússia busca constantemente novas ferramentas capazes de moldar 
o ambiente estratégico e limitar a expansão da OTAN, como o comissionamento de mísseis 
hipersônicos em fragatas e submarinos, previstos para o fim deste ano.

 Após a anexação da Crimeia por parte da Rússia, a Marinha ucraniana atravessou uma 
forte recessão em termos de ativos totais e componentes navais, contando atualmente com 
cerca de 38 embarcações. A tomada russa de quase 75% do efetivo da Marinha ucraniana, 
reduziu drasticamente seu poderio militar, além da perda de infraestruturas importantes, como 
estaleiros e a mudança do quartel-general de Sebastopol para Odessa. 

 Diante disso, a Ucrânia lançou 
a sua Estratégia Naval para 2035 
em novembro de 2018, que dentre 
o desenvolvimento de suas Forças 
Navais, tinha por intuito contribuir para 
sua prossecução em tornar-se membro 
pleno da OTAN. Objetivando, portanto, a 
interoperabilidade de sua Marinha com 
a Organização e visando neutralizar 
ameaças internacionais, com destaque 
para a Rússia. 
 Para tanto, como parte de sua 
Doutrina Naval, a Marinha ucraniana irá 

privilegiar a aquisição de embarcações menores, mas com alta furtividade, como navios-patrulha, 
além da promoção de exercícios multilaterais na região, como o Sea Breeze e o PASSEX.

*Desconsiderando embarcações auxiliares
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Mapa 2: Crises no Mar Negro (2021)

O DESEQUILÍBRIO MILITAR CRISES REGIONAIS NO MAR NEGRO

 O Mar Negro é uma das fronteiras de segurança transatlântica da OTAN e de seus aliados. 
Nesse cenário, as dinâmicas regionais*, por vezes fomentadas pela Rússia, podem impactar não 
somente a segurança, mas a estabilidade de um espaço crítico em recursos energéticos e comércio 
internacional. Destacam-se, nesse contexto, a Abecásia e Ossétia do Sul, Crimeia, Donbass e a 
Transnístria.
 A Transnístria é uma província separatista da Moldávia localizada à beira do Rio Dniester, 
na fronteira com a Ucrânia, com uma população majoritariamente russófona. Desde o cessar-fogo 
de 1992, a região conta com forças rebeldes pró-Moscou, as quais poderiam ser mobilizadas em 
uma eventual intervenção russa na Ucrânia. A essa tensão, destaca-se a região de Donbass e a 
Península da Crimeia, ambas em evidência após os eventos da Euromaidan em 2014. Na ocasião, 
forças russas interferiram na península, anexando-a ao território russo. Ao mesmo tempo, ocorreu 
um levante na região de Donbass — composta pelas províncias de Donetsk e Luhansk, habitadas 
majoritariamente por russos étnicos — por rebeldes pró-Moscou, o que deu inicio a uma guerra 
civil. 
 A leste do Mar Negro, a Geórgia possui duas províncias separtistas, Abecásia e Ossétia do 
Sul, habitadas por etnias que também vivem na Federação Russa. Em 2008, as Forças Armadas 
georgianas tentaram derrotar as forças separatistas com uma invasão para mitigar a tensão que 
ameaçava à sua adesão à OTAN. Assim, visando proteger as minorias georgianas, Moscou realizou 
incursões militares nas duas províncias, o que motivou seus movimentos independentistas. 
*Desconsiderando os atuais conflitos.
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 Os Estados Unidos possuem presença no 
Mar Negro materializada por meio de diferentes 
programas, parcerias e exercícios. Uma das 
iniciativas de maior magnitude coordenadas 
pelos EUA na região é a Parceria para a Paz 
(PfP, em inglês). Trata-se de um programa de 
cooperação entre a OTAN e os Estados da 
região. 
 O Exercício Sea Breeze, desempenhado 
no Mar Negro dentro do âmbito da PfP é 
conduzido anualmente desde 1997, buscando 
incrementar a interoperabilidade entre países 
envolvidos. Em 2021 ocorreu a edição com o 
maior número de países desde sua concepção, 
com 21 Estados, incluindo o Brasil. Dentro 
da cobertura espacial das Forças Armadas 
estadunidenses, o Mar Negro se situa no 
alcance da 6ª Esquadra, sediada em Nápoles, 
Itália. 
 Diante da percepção de deterioração do 
quadro securitário na fronteira russo-ucraniana, 
os EUA estão recentemente aumentando o 
destacamento de militares para a região, com 
um incremento de cerca de 5.000 militares 
enviados para a Polônia e à Romênia em 2022.

Estados Unidos GUAM

 O acrônimo GUAM - Geórgia, Ucrânia, 
Azerbaijão e Moldávia - se refere à Organização 
para Democracia e Desenvolvimento 
Econômico. Dentre os principais atributos da 
organização estão: a promoção da democracia, 
a prosperidade econômica e a garantia da 
segurança regional, além do combate à 
corrupção, ao crime organizado e aos crimes 
cibernéticos. 
 Apesar de um PIB (2020) combinado 
relativamente inexpressivo, de cerca de US$225 
bilhões, essa organização desempenha um 
importante papel geopolítico no Cáucaso e 
Leste Europeu, uma vez que seus membros 
têm desavenças com a Rússia ou com aliados 
(caso de Armênia e Azerbaijão em Nagorno-
Karabakh).
 No entanto, quanto à integração com 
a OTAN, o grupo se divide, com Ucrânia e 
Geórgia favoráveis ao ingresso, e Moldávia 
e Azerbaijão com um posicionamento mais 
neutro, voltado à cooperação com a Aliança. 
Em 2021, a organização, com exceção de Baku, 
emitiu a Declaração de Batumi, documento 
reforçando os valores democráticos e a 
intenção de integrar a União Europeia.

Iniciativa Três Mares

 A Iniciativa Três Mares foi criada em 2015 pelos então presidentes Kolinda Grabar-Kitarović 
da Croácia e Andrzej Duda da Polônia. Atualmente a Iniciativa é composta por 12 Estados-
Membros da União Europeia (UE) que são costeiros aos mares Adriático, Báltico e Negro, como 
Bulgária e Romênia. Por área, os 12 países representam quase ⅓ da UE e abrigam cerca de 111 
milhões de habitantes. Considerados o "coração da Iniciativa", Romênia e Polônia, são os mais 
enfáticos na atuação dos países na contenção das movimentações russas a oeste.
 Ademais, no que se refere ao seu objetivo principal, a Iniciativa visa o crescimento econômico 
no Centro e Leste Europeu, por meio do desenvolvimento de infraestrutura, transporte, energia 
e interconectividade digital. Além disso, busca estabelecer um corredor comercial do Norte para 
o Sul, reduzindo, assim, a dependência econômica e energética oeste-leste em detrimento da 
China e Rússia.

CRISES REGIONAIS NO MAR NEGRO ATORES EXTERNOS
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OTAN
 Em 1949, a Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (OTAN) foi criada, 
estabelecendo uma organização de defesa 
e segurança coletiva. O Artigo 5 do Tratado 
de Washington estabelece a obrigação de 
uma resposta de defesa mútua no caso de 
um Estado-membro ser atacado. Atualmente 
a Aliança conta com 30 Estados-membros, 
dos quais três estão presentes no Mar Negro 
(Bulgária, Romênia e Turquia). 
 Em resposta à ocupação russa da 
Geórgia em 2008, Crimeia em 2014 e pelo 
conflito no leste da Ucrânia, a OTAN reforçou 
a sua postura de dissuasão e defesa, 
aumentando sua presença no Mar Negro e 
intensificando a cooperação marítima com a 
Ucrânia e a Geórgia. 
 Em 2020, a Aliança intensificou seus 
treinamentos e policiamentos aéreos e 
expandiu as atividades das Forças Navais 
Permanentes no Mar Negro. A implementação 
dessas medidas permite que a Aliança 
melhore significativamente sua consciência 
situacional, sua interoperabilidade e suas 
capacidades.

OSCE

 A Organização para Segurança e 
Cooperação na Europa (OSCE)  é um fórum 
de diálogo político e de segurança que 
delineia ações conjuntas para melhorar a 
vida de indivíduos e sociedades. Ela trabalha 
pela estabilidade, paz e democracia através 
dos conceitos de segurança político-militar, 
econômico, ambiental e as dimensões 
humanas.
 No Mar Negro, destacam-se dois projetos 
da Organização em território ucraniano: o 
Projeto OSCE na Ucrânia e a Missão Especial 
de Monitoramento. 
 O primeiro tem por finalidade promover e 
apoiar as reformas na Ucrânia e auxiliar o país 
no enfrentamento de crises atuais. A segunda 
teve início em 21 de março de 2014, ano da 
anexação da Crimeia pela Rússia. É uma 
missão civil desarmada, presente em todas 
as regiões da Ucrânia e que tem por objetivo 
principal observar e relatar a situação no país, 
além de facilitar o diálogo entre todas as partes 
em conflito.

INFOGRÁFICO: RELAÇÕES BRASIL E MAR NEGRO
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INFOGRÁFICO: RELAÇÕES BRASIL E MAR NEGRO
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Mapa 3: O Gás Natural na região

GÁS NATURAL NO MAR NEGRO

A proximidade geográfica dos Estados costeiros ao Mar Negro acaba por proporcionar intensos processos     
de exploração em campos offshore e, principalmente, que buscam reduzir a dependência do gás russo. 

O país, considerado um dos maiores exportadores desse recurso, pode representar riscos econômicos e 
políticos para aqueles com quem faz negociações. Nesse sentido, as descobertas de novos blocos offshore  
na região por parte da Romênia e Turquia, junto aos recursos naturais nas Zonas Econômicas Exclusivas 
(ZEE) búlgara, georgiana e ucraniana pretendem, a longo prazo, diversificar o abastecimento e rotas de gás 
natural.  
 Pelo lado turco, Ancara pretende inicar a produção de suas novas reservas de gás a partir de 2023, 
uma vez que sua segurança energética depende quase que inteiramente de importações, seja no Mar Negro 
ou no Mediterrâneo. Além disso, o país compartilha com a Rússia o gasoduto Turkstream, ligando o sul 
do território russo ao noroeste turco, chegando a bombear até 31,8 bcm³ por ano. A Romênia, por sua vez, 
encontrou seu primeiro campo de exploração em 2010, sendo atualmente uma das maiores produtoras 
desse recurso na região, estando próxima da autossuficiência e com pouco volume de gás russo importado. 
 Em contraste, sua vizinha Ucrânia, a qual não controla mais do que 70% de sua ZEE desde 2014, depende 
de, aproximadamente , 40% das importações de gás natural para manter a demanda doméstica, além das receitas 
obtidas como país de trânsito do gás natural russo para o restante da Europa. Portanto, Kiev é dependente 
dos gasodutos russos, tanto pela questão energética, como também pela receita por ser um país-trânsito.
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