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O presente documento tem por objetivo contribuir 
com os estudos em andamento do Estado-Maior da 
Armada sobre os países do Arco Norte da América do 
Sul. Para isso, o Núcleo de Avaliação da Conjuntura 
(NAC), vinculado à Superintendência de Pesquisa 
e Pós-Graduação (SPP) da Escola de Guerra Naval 
(EGN) elaborou um Boletim Especial sobre a Guiana, 
destacando as principais questões do ambiente interno 
― Mineração Ilegal e Disputas Étnicas, bem como 
a análise do ambiente externo e os principais atores 
internacionais interessados e envolvidos no país, seja 
por assuntos economicos, seja político ou estratégico.
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MINERAÇÃO
ILEGAL

A Guiana é rica em recursos minerais, tais como: ouro, diamantes,
bauxita, cobre, níquel, alumínio, além de uma vasta bacia de petróleo
offshore recém descoberta. Apesar das riquezas naturais, o país figura
entre os menores PIB per capita da América do Sul. A baixa diversidade
econômica e capacidade industrial estimulam as atividades de mineração
ilegal no interior e nas fronteiras com países vizinhos ao longo de
décadas. A sociedade pressiona o governo por maior regulamentação e
controle no cumprimento das regras de exploração, pois a falta de
controle técnico e manejo sustentável dos recursos põe todo o ecossistema
em risco. Outra atividade em constante crescimento nas fronteiras porosas
(com Brasil e Venezuela) é a extração ilegal de madeira em locais de
difícil acesso aos órgãos fiscalizatórios. Com isso, há um avanço até
mesmo sobre regiões de preservação ambiental e indígenas protegidas por
lei, como ocorrido recentemente na Reserva Iwokrama, que abriga uma
densa floresta tropical.

DISPUTAS
ÉTNICAS E
POLÍTICAS

A Guiana é composta por três principais grupos étnicos: cerca de 40% da
população é de origem indiana e reside na capital ou no leste do país,
enquanto mais de 30% da população é afrodescendente e outros quase
10% de origem indígena. Apesar de uma forte miscigenação, o passado de
ocupação territorial, de práticas econômicas e de uso do espaço social
promoveu divisões étnicas que refletem na política nacional entre dois
partidos rivais. Os afro-guianenses são representados pelo Congresso
Nacional Popular e os indo-guianenses pelo Partido Popular Progressista,
alterando-se no poder desde os anos 1980. Atualmente, o país é presidido
por Mohamed Irfaan Ali, do Partido Popular Progressista, empossado
após mais de cinco meses de embates políticos, sociais e judiciais pela
validade da eleição, que sofria com a suspeita de fraude, tanto do atual
presidente quanto do anterior, David Granger, seu rival político.

BRASIL

As relações diplomáticas entre Brasil e Guiana são amistosas e apresentam
potencial para um aprofundamento substancial na agenda de cooperação
em diversas áreas. Na esfera econômica, o foco está na ampliação do
comércio bilateral e maiores investimentos do Brasil no setor de energia,
em crescimento da Guiana. O Comitê de Fronteira Brasil-Guiana coordena
esforços para viabilizar maior infraestrutura entre os países, integração
regional e cooperação técnica nas áreas de transporte, comércio e
agricultura. A Guiana compõe o Entorno Estratégico brasileiro e, com
isso, a assistência militar oferecida pelo Brasil por meio de cooperação
entre a Marinha do Brasil e a Guarda Costeira da Guiana, com
treinamentos de guerra, logística e a troca de experiências contribuem para
a interoperabilidade do poder naval na articulação e manutenção da paz no
Atlântico Sul. No combate às atividades ilícitas transfronteiriças, o
Exército Brasileiro e a Força de Defesa da Guiana atuam conjuntamente
por meio do Acordo de Cooperação em Defesa.

AMBIENTE INTERNO

ATORES EXTERNOS



6
BOLETIM GEOCORRENTE • ISSN 2446-7014 • EDIÇÃO ESPECIAL: GUIANA • Março | 2021

CHINA

No início dos anos 2000, a Guiana já fazia parte da Going Out Policy,
criada pelo predecessor de Xi Jinping. Sendo o setor econômico
relacionado aos recursos minerais pilar fortificador desta relação. Há anos,
a China importa bauxita guianense e, em 2007, a empresa Bosai Minerals
comprou US$60 milhões em minas. Já em 2016, a China tornou-se o
maior destino de exportação de madeira da Guiana. Para mais, a estatal
China National Offshore Oil Corporation possui participação de cerca de
25% da produção de petróleo do país. Em 2018, foi assinado um
Memorando sobre cooperação dentro da estrutura do Belt and Road,
colocando a Guiana como uma das integrantes latino-americanas nos
projetos de investimento em desenvolvimento internacional chinês. É
interessante para a China que a Guiana não mantenha a soberania sobre
Essequibo, passando o controle da região para a Venezuela, garantindo o
pagamento das dívidas de Caracas a Pequim por meio da exploração do
petróleo presente na região.

ESTADOS
UNIDOS DA
AMÉRICA

Petroleiras estadunidenses, como a Exxon Mobil e Apache Corporation,
ajudaram a descobrir e explorar petróleo no mar territorial (MT) da
Guiana nos últimos seis anos. O país apoia o crescimento econômico
guianense pautado na indústria petroleira e mostra-se como um parceiro
confiável para questões econômicas e militares. Os países firmaram, em
2001, o Acordo Shiprider, que entrou em vigor em setembro de 2020, que
permite aos EUA patrulhar o espaço aéreo e o MT da Guiana para
conduzir operações de segurança de fronteiras e combate ao narcotráfico.
Não há acordos públicos de construção de bases militares estadunidenses
na Guiana ― o atual presidente se opõe publicamente a isso,
especialmente em decorrência da intenção dos EUA em pressionar
regionalmente pela saída de Nicolás Maduro da presidência da Venezuela.
Esse acordo fornece proteção dos EUA à Zona Econômica Exclusiva da
Guiana, disputada pela Venezuela, e facilita a coordenação das fronteiras
com Brasil e Suriname. Ademais, preocupados com o avanço diplomático
e econômico chinês, os EUA tentam fortalecer laços comerciais com o
país para manter sua histórica influência regional e presença militar e
econômica.

ÍNDIA

Dadas as questões étnicas, os países possuem uma relação amigável desde
1966, com a Independência do país sul-americano e estabelecimento do
Alto Comissariado dois anos após. O comércio entre os países totalizou
US$ 32 milhões em 2019. As empresas indianas têm demonstrado
interesse nos setores de mineração e silvicultura, além do investimento do
governo indiano em saúde, educação e infraestrutura. Em 2018, três
Memorandos de Entendimento foram assinados entre os países― energia
renovável, intercâmbio cultural e principalmente o acordo da Aliança
Solar Internacional. Por fim, tem-se uma perspectiva de aproximação
ainda maior entre os países, frente à possibilidade de exportação de
petróleo para a Índia, atualmente o 3o maior consumidor de petróleo.
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VENEZUELA

Guiana e Venezuela encontram-se em um imbróglio jurídico internacional
desde o século XIX pelo território disputado de Essequibo ― este
representa aproximadamente 70% do território da Guiana (rico em ouro,
bauxita e petróleo). A disputa entre os dois países estava estabilizada há
décadas, com o domínio da Guiana garantido, até que reservas de petróleo
foram descobertas na região e no mar territorial guianense, reacendendo
interesses econômicos e geopolíticos venezuelanos. Guiana tenta o
reconhecimento internacional de Essequibo na Corte Internacional de
Justiça, pautando-se na diplomacia e no Direito Internacional. Em
contrapartida, Venezuela faz uso de suas Forças Armadas numericamente
superiores às da Guiana para intimidá-la, criando divisões militares de
controle da localidade e aumentando patrulhas com navios de guerra no
MT em disputa, inclusive apreendendo navios de pesca guianense em
janeiro de 2021. Em 02 de março de 2021, dois caças venezuelanos
Sukhoi SU 30, de fabricação russa, sobrevoaram a região de Essequibo
em baixas altitudes, configurando um ato de violação do espaço aéreo
guianense. Essequibo fornece saída segura para o Atlântico, além de ser
capaz de aumentar as reservas de petróleo e ouro venezuelanas,
fundamentais para a recuperação da crise estrutural que o país vive.

REINO
UNIDO

O Reino Unido manteve fortes laços diplomáticos com a Guiana mesmo
após a independência da colônia em 1966, tornando-a um valioso membro
da Commonwealth e relevante parceiro estratégico. A descoberta de
petróleo nas águas territoriais atraiu mais investimentos britânicos ao país
e consolidou a participação de multinacionais petrolíferas no local, como
a britânica Tullow Oil. Tal empresa, presente no país desde 2008,
aumentou sua participação no setor de exploração energética do país a
partir da operacionalização de 60% do bloco offshore Orinduik e, 37,5%
no bloco Kanuku, além de descobrir petróleo em outros blocos.
Atualmente, o país é o maior parceiro comercial europeu da Guiana,
importando produtos agrícolas, como açúcar. Sendo integrante da
Comunidade do Caribe, segundo a visão britânica, Guiana recebe
investimentos do Foreign, Commonwealth and Development Office
(FCDO), recebendo benefícios em programas regionais, como de
assistência ao meio ambiente, ao sistema democrático, proteção dos
Direitos Humanos, entre outros. Segundo o FCDO, em 2010, as
contribuições de Londres à Georgetown totalizaram cerca de US$ 4,38
milhões.

RÚSSIA

As relações diplomáticas entre Guiana e a então República Soviética
(URSS) datam dos anos 1970. Nos anos 1980, os países firmaram
diversos acordos bilaterais nas áreas de ciência, comércio, pesca
marítima, cultura, entre outros — destacando-se a cooperação
técnico-científica, a exportação de bauxita guianense e a importação de
maquinário soviético. Em 2004, foi formada uma joint venture entre a
empresa russa de alumínio RUSAL e a Guyana Bauxite Company. A
RUSAL detém licenças para o desenvolvimento de até 2,3 milhões de
toneladas de minério nos grupos Linden, Kakwani e Ituni, além de deter
90% da empresa guianense. Postulado no Conceito da Política Externa
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russa (2016), Moscou segue comprometida com as relações estratégicas
na América Latina; o país interessa-se pelo Caribe e está alinhado com a
Venezuela, sendo esse um fator de atenção para a Guiana, visto que o país
vizinho recebe apoio russo com exercícios militares e, em 2010 havia
importado mais de US$ 11 bilhões em armamentos de Moscou.

SURINAME

Os países possuem historicamente uma relação pacífica e favorável aos
novos investimentos e oportunidades advindos de suas bacias de petróleo
offshore, recém descobertas. Contudo, há uma disputa territorial em suas
fronteiras, em que o Suriname reclama uma área de aproximadamente
6.000 km2, denominada Triângulo do New River. Todavia, os presidentes
do Suriname e da Guiana criaram, no final de 2020, uma Comissão
Conjunta para mediar as reivindicações territoriais pautadas no
compromisso de cooperação e cordialidade. A iniciativa bilateral revela a
superação temporária de litígios pendentes entre os países, visando o
desenvolvimento mútuo e integração regional, com vistas às promissoras
perspectivas socioeconômicas que a indústria petroquímica tem a
oferecer. Assim como a Guiana, o Suriname também enfrenta problemas
com a mineração ilícita de ouro e a extração ilegal de madeira nas regiões
próximas da fronteira compartilhada por ambos.

CARICOM

A Comunidade do Caribe foi criada em 1973 com a proposta de
integração regional dos espaços não-contíguos da região em três pilares:
mercado comum, cooperação funcional e coordenação de política externa.
A Guiana liderou o processo de criação da organização e passou a sediar a
Secretaria da CARICOM em sua capital. Embora seja de grande
importância para o posicionamento internacional dos pequenos estados do
Caribe, para a Guiana, a instituição não consegue evoluir na agenda
econômica, especialmente pela semelhança dos produtos e atraso
tecnológico dos Estados-membros. De tal maneira, a Guiana reúne
recursos para articular-se como ponte geoestratégica da CARICOM e sua
conexão com outros mercados, negociando com Brasil, com quem
compartilha a maior linha de fronteira; com a China, um dos principais
investidores e parceiros pós-Independência e; Índia, com quem
compartilha forte identidade étnico-cultural.

OEA

A Guiana é um Estado-membro da Organização dos Estados Americanos
(OEA), tendo uma missão permanente desde 1994. O escritório guianense
apoia a capacitação de pessoas na área de segurança pública e em bolsas
estudantis, com diversos estudantes sendo beneficiados. O país faz parte
de alguns programas promovidos pela organização na área de segurança
(como o Inter-American Network for the Prevention of Violence and
Crime) e de direitos humanos (como o Human Rights of Women living
with HIV). Recentemente, a OEA teve participação ativa nas questões
guianenses, tanto internamente ― como na apuração das eleições de
março de 2020, quanto externamente ― quando a organização condenou
a Venezuela pelo aprisionamento de dois barcos do país.
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O início da extração de petróleo na Guiana e a importante descoberta no Suriname - Boletim 109 
(30/01/2020)

João Felipe Ferraz

No dia 20 de janeiro de 2020, a Guiana enviou seu 
primeiro lote de petróleo bruto para refinarias dos 

Estados Unidos da América (EUA), correspondendo a 
cerca de 1 milhão de barris. Empresas petrolíferas, como 
a estadunidense Exxon Mobil e a britânica Tullow Oil, 
realizam prospecções e consequentes descobertas na 
costa da Guiana desde 2015, totalizando uma reserva de 
mais de 8 bilhões de barris de petróleo e gás (Boletim 
84). Sendo assim, a produção foi iniciada oficialmente 
no ano de 2020, correspondendo a uma extração diária 
inicial de 120 mil barris, havendo projeções potenciais 
de 750 mil barris por dia até 2025. O Fundo Monetário 
Internacional (FMI) prevê um crescimento de 85,6% do 
PIB do país sul-americano, o menor da América do Sul 
(dados de 2018), onde habitam cerca de 785 mil pessoas.

Em paralelo a esse importante marco da economia 
guianesa, as petrolíferas Apache Corp e Total anunciaram 
a descoberta de um importante campo de petróleo e gás 
na costa do país fronteiriço à Guiana, o Suriname — país 
detentor do segundo menor PIB da América do Sul. Por 
efeito comparativo, é relevante notar as distintas situações 
políticas de ambos os países, que se apresentam como 

fatores de influência direta em uma projeção econômica 
na exportação de combustíveis fósseis. Na Guiana, o 
mandato presidencial de David Granger chega ao fim em 
março deste ano, podendo significar uma alternância no 
poder e uma consequente revisão dos contratos assinados 
com as empresas exploradoras. O Suriname, por sua 
vez, vivencia um quadro político ainda mais instável, 
suscetível a decisões equivocadas que podem impactar 
diretamente o setor petrolífero. Desde 2010, o presidente 
do país sul-americano é Desi Bouterse, um líder político 
e militar acusado de graves violações dos Direitos 
Humanos e diversos casos de corrupção. É importante 
ainda destacar a sua participação na liderança militar de 
um governo totalitário ocorrido na década de 1980.

As citadas condições particulares dos dois países 
sul- americanos tornam incertas as previsões de 
especialistas econômicos que veem com cautela uma 
grande injeção financeira em curto espaço de tempo. No 
entanto, a inserção da Guiana e do Suriname no mercado 
petrolífero é uma grande oportunidade de crescimento 
para duas economias historicamente dependentes apenas 
da extração de minérios e da agricultura.

Em meio à pandemia de COVID-19 e à crise econômica 
mundial, a Guiana lida com circunstâncias que 

vão além da ordem internacional. Em decorrência das 
extrações de petróleo conduzidas por um consórcio 
liderado pela estadunidense Exxon Mobil, desde janeiro 
de 2020 (Boletim 109), o país sul-americano vivencia o 
maior crescimento econômico de sua história. Mesmo 
diante das severas flutuações de preço no mercado de 
petróleo, as promissoras reservas guianesas, estimadas 
em cerca de 8 bilhões de barris, atraíram interesses de 
diversas empresas petrolíferas — como da multinacional 
Royal Dutch Shell — no fim do mês de abril.

As expectativas também são expressas pela previsão 
do Fundo Monetário Internacional (FMI) de que o 

crescimento do PIB real será por volta de 53% em 2020. 
Entretanto, existem outros fatores que comprometem 
essa projeção do país no mercado internacional. Além 
da intensa instabilidade política regional, advinda das 
relações da Venezuela com os Estados Unidos (Boletim 
114), o país sul-americano também presencia uma grave 
crise política interna. O resultado das eleições gerais 
de 02 de março do ano corrente, que dariam vigência 
ao mandato do atual presidente, David Granger, teve 
a legitimidade questionada pelo opositor do People’s 
Progressive Party (PPP), que requisitou uma recontagem 
dos votos. A condução da Comissão Eleitoral da Guiana 
(GECOM, em inglês) foi caracterizada por falta de 
“credibilidade”, por parte de observadores eleitorais de 

Governança e petróleo: a realidade de incertezas da Guiana - Boletim 115 (07/05/2020)

João Felipe Ferraz

  »

PUBLICAÇÕES

https://www.marinha.mil.br/egn/sites/www.marinha.mil.br.egn/files/flipping_book/index_84/mobile/index.html
https://www.marinha.mil.br/egn/sites/www.marinha.mil.br.egn/files/flipping_book/index_84/mobile/index.html
https://www.marinha.mil.br/egn/sites/www.marinha.mil.br.egn/files/flipping_book/index_119/mobile/index.html
https://www.marinha.mil.br/egn/sites/www.marinha.mil.br.egn/files/flipping_book/index_119/mobile/index.html
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entidades como a Organização dos Estados Americanos 
(OEA), a União Europeia (UE) e a Comunidade do 
Caribe (CARICOM). A recontagem ainda não tem data 
definida.

A instabilidade política, somada à inexperiência 
guianesa ante a gestão da produção, expõe a debilidade 
da estrutura operacional e de armazenamento de petróleo. 

Portanto, a legitimidade governamental é imprescindível 
para o país, considerando a conjuntura regional já abalada 
e uma entrada de divisas na economia nacional jamais 
antes vista ou gerida. Por esse lado, e dispensando a 
ingerência em assuntos internos, a pressão de instituições 
externas pode se mostrar necessária para conduzir a 
Guiana em direção a uma política mais transparente.

Fonte: Hedgeye

A Guiana e a continuidade da disputa por Essequibo - Boletim 120 (16/06/2020) 

João Felipe Ferraz

Em 30 de junho de 2020, uma delegação representante 
da Guiana reivindicou a jurisdição da Corte 

Internacional de Justiça (CIJ) na resolução do caso do 
território do Essequibo, em uma audiência na qual a 
Venezuela não fez parte. Como justificativa para a CIJ 
interceder no caso, a Guiana alega o esgotamento das 
possibilidades de negociação do Acordo de Genebra de 
1966. Todavia, a justificativa para a não participação da 
Venezuela na audiência é a alegação de que o mecanismo 
de mediação do Acordo de Genebra ainda não se esgotou. 
Esta foi a primeira audiência requisitada pela Guiana, 
com a finalidade de reafirmar a validação do Laudo 
Arbitral de Paris de 1899. Este atribuiu a posse da região 

de Essequibo e da ilha de Anacoco à Grã-Bretanha, a 
então metrópole do território que viria a ser a Guiana.

Com a independência guianense, o Acordo de 
Genebra determinou a posse de Essequibo à Guiana, 
agora independente, reconhecendo ainda a reclamação 
da Venezuela pelo mesmo. Vale ressaltar que a região 
a oeste do rio Essequibo compreende cerca de 70% do 
território guianense, além de seu espaço marítimo ter 
sido palco de recentes conflitos de soberania entre os 
dois países (Boletim 86). Além disso, ambos os Estados 
enfrentam instabilidades: as duradouras complicações 
político-econômicas do governo venezuelano (Boletim 
118); e a indefinição do resultado eleitoral da presidência   »

https://app.hedgeye.com/insights/72640-venezuela-rising-oil-market-risk-with-maduro-second-term-guyana-moves?single_item=true
https://www.marinha.mil.br/egn/sites/www.marinha.mil.br.egn/files/flipping_book/index_86/mobile/index.html
https://www.marinha.mil.br/egn/sites/www.marinha.mil.br.egn/files/flipping_book/index_127/mobile/index.html
https://www.marinha.mil.br/egn/sites/www.marinha.mil.br.egn/files/flipping_book/index_127/mobile/index.html
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guianense, em meio à maior expectativa de crescimento 
econômico da história do país (Boletim 115). A 
recontagem de votos da eleição guianense depende do 
consentimento do atual presidente, David Granger, 
que vem sendo pressionado pela oposição para ceder à 
intermediação da Comunidade do Caribe (Caricom) e da 
Organização dos Estados Americanos (OEA). 

Neste contexto, as negociações na CIJ somam-se, 

não somente às complicações do processo eleitoral da 
Guiana, mas também ao aumento dos impactos sociais 
da pandemia de COVID-19 em uma população de 
aproximadamente 780.000 pessoas. Com isso, põe-
se ainda mais em questão as condições com que o 
país gerenciará o crescimento exponencial de divisas, 
provenientes da exploração do petróleo offshore.

Fonte: Petroleum World

Guiana tem novo presidente e projeta crescimento econômico recorde - Boletim 124 (10/09/2020)

Victor Cabral

Em 02 de agosto de 2020, Mohammed Irfaan 
Ali tomou posse como presidente da República 

Cooperativa da Guiana pelos próximos cinco anos. O 
líder da oposição foi empossado no mesmo dia em que 
o resultado oficial foi anunciado, após cinco meses de 
disputa judicial e política sobre as eleições. O pleito de 
março foi questionado como fraude pelo então presidente 
David Granger.

A definição do vencedor ocorreu após os EUA 
ameaçarem restringir vistos e da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e as Nações Unidas (ONU) clamarem 
pelo respeito à democracia. Observadores internacionais 
dos EUA, Canadá, União Europeia e Comunidade do 

Caribe recontaram os votos e garantiram a eleição do 
líder do People’s Progressive Party, findando a disputa 
que preocupava investidores do petróleo.

Os investidores voltaram suas atenções para a Guiana 
desde 2015, quando a Exxon Mobil Corp. descobriu 
reservas de 8 bilhões de barris de petróleo no bloco 
Starbroek, equivalentes a US$ 100 bilhões, a 200 km 
da costa. Dependente da exploração de minérios e da 
agricultura, a Guiana deixará de ser um dos Estados 
mais pobres da América do Sul, podendo ter o maior PIB 
per capita da região até 2030, de acordo com o Fundo 
Monetário Internacional e Banco Mundial. Em 2020, a 
economia deverá crescer mais de 50% pela exploração 

  »
  »

https://www.marinha.mil.br/egn/sites/www.marinha.mil.br.egn/files/flipping_book/index_121/mobile/index.html
http://www.petroleumworld.com/storyt19011002.htm
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do petróleo, apesar da pandemia e queda dos preços dos 
combustíveis fósseis.

Com o desenvolvimento econômico, o presidente 
Ali precisará: renegociar os royalties do petróleo para 
o Estado; investir em segurança pública para evitar a 
instalação de grupos de criminosos no país, bem como em 
segurança cibernética. Ademais, o país deverá expandir 
políticas de distribuição de renda para redução da pobreza, 
apaziguar a divisão étnica e também seguir na disputa 

com a Venezuela pela região de Essequibo, equivalente a 
mais de 60% do território da Guiana (Boletim 120). Com 
reservas de petróleo, ouro, diamante e outros minerais, 
Essequibo é disputado pelos dois países há um século, 
que aguardam na Corte Internacional de Justiça (CIJ) 
uma solução para o imbróglio territorial e fronteiriço. 
Para isso, Ali manteve como assessor o ex-ministro 
das Relações Exteriores de Granger e representante da 
Guiana no processo, até que a CIJ se decida sobre o caso.

Escalada de tensões na disputa por Essequibo - Boletim 131 (28/01/2021)

Bruna Soares Corrêa de Souza

A crise fronteiriça entre Venezuela e Guiana promove 
uma escalada nas tensões marítimas no norte da 

América do Sul. Caracas tem retomado as discussões 
sobre sua reivindicação territorial da região de Essequibo, 
área concedida à Inglaterra no século XIX por arbitragem 
internacional e, desde então, pertence à Guiana (Boletins 
86 e 120). Rica em minérios, recursos hídricos e com 
grandes reservas petrolíferas offshore recém-descobertas, 
a região instiga interesses venezuelanos e internacionais. 
O Brasil, que compartilha fronteira com ambos os países, 
deve observar atentamente a questão, dadas as crescentes 
tensões entre os dois Estados. Destarte, seria possível 
evitar o aprofundamento dessas tensões na esfera 

geopolítica da região?
O mandatário venezuelano Nicolás Maduro tem 

atuado em duas frentes distintas visando reaver Essequibo: 
projeção militar e Direito Internacional. Na esfera militar, 
Maduro criou, por decreto, a Zona Econômica Militar 
Especial de Desenvolvimento Florestal, na fronteira 
terrestre com Essequibo, coordenada pelo seu Ministério 
da Defesa. Na frente marítima, Caracas intensificou o 
patrulhamento da costa atlântica com navios de guerra, 
como provável resposta ao incremento de apoio dos 
Estados Unidos ao governo guianense. Em janeiro 
de 2021, a Guarda Costeira estadunidense realizou 
exercícios militares em parceria com a Guarda Costeira   »

https://www.marinha.mil.br/egn/sites/www.marinha.mil.br.egn/files/flipping_book/index_131/mobile/index.html
https://www.marinha.mil.br/egn/sites/www.marinha.mil.br.egn/files/flipping_book/index_86/mobile/index.html
https://www.marinha.mil.br/egn/sites/www.marinha.mil.br.egn/files/flipping_book/index_86/mobile/index.html
https://www.marinha.mil.br/egn/sites/www.marinha.mil.br.egn/files/flipping_book/index_131/mobile/index.html
https://pemedianetwork.com/petroleum-economist/articles/upstream/2020/exxonmobil-makes-fresh-guyana-discovery
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REFERÊNCIASda Guiana nas águas do território disputado com o USCG 
Stone (WMSL-758). Em visita à Guiana entre os dias 11 e 
13 de janeiro, o Comandante do SOUTHCOM Almirante 
Craig Faller reafirmou o compromisso de cooperação 
em Defesa entre os EUA e Guiana e na manutenção da 
soberania de seus territórios e zonas marítimas.

A Corte Internacional de Justiça (CIJ) possui 
jurisdição e capacidade deliberativa na disputa entre os 
Estados. Entretanto, Maduro contestou a interferência 
da Corte e defendeu negociações diretas com a Guiana. 
A CIJ atua em disputas legais submetidas pelos Estados 

contenciosos e sua arbitragem na questão de Essequibo 
resultaria em uma solução pacífica das controvérsias. 
Outra possibilidade seria a intermediação diplomática 
de algum Estado sul-americano, como o Brasil, a fim de 
viabilizar a negociação entre os Estados litigantes e evitar 
a escalada militar. Com isso, vê-se que a via diplomática 
e o Direito Internacional constituem possíveis caminhos 
para evitar um conflito bélico entre Guiana e Venezuela, 
algo a ser observado de perto pelo governo brasileiro, 
uma vez que o imbróglio envolve seu entorno estratégico 
e proximidade de fronteiras.

Fonte: ABC

https://www.abc.es/internacional/abci-maduro-decreta-establecer-nuevo-territorio-rica-region-disputa-guyana-202101081255_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
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