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RESUMO

As mudanças que vêm ocorrendo no cenário mundial desde o fim da Guerra Fria, em
1991, facilitaram o surgimento de novas ameaças, em sua maioria de natureza transnacional e
não estatal, causadas por fatores ambientais ou sociais. A instabilidade trazida por elas tende a
provocar crises e conflitos, sobretudo em regiões de menor nível de desenvolvimento, como é
o caso dos Estados da costa atlântica da África, área de interesse estratégico para o Brasil.
Para garantir seus interesses, o Estado brasileiro pode fazer uso do seu Poder Naval, que está
em adaptação para se contrapor às ameaças do século XXI. O objetivo da pesquisa é verificar
se a Projeção Anfíbia, recentemente incorporada ao rol de capacidades da Marinha do Brasil,
pode contribuir  para a  distensão de crises e  a  prevenção de conflitos  na África atlântica.
Utilizando-se os conceitos de alguns autores acerca da geopolítica da África, a doutrina de
Operações Anfíbias dos Estados Unidos da América e do Brasil e a postura de emprego do
United  States  Marine  Corps no  continente  africano,  analisou-se  a  questão  por  meio  da
integração entre a situação da região de interesse e as possibilidades e limitações da Projeção
Anfíbia. O emprego do GptOpFuzNav, organizado por componentes e especificamente para
cada tarefa, aliado às características de flexibilidade e versatilidade providas pelo Conjugado
Anfíbio, proporciona capacidades fundamentais para a atuação frente a situações complexas e
incertas. A resposta a esse desafio se dá pela perspectiva da Projeção Anfíbia atuar igualmente
na prevenção e no controle das consequências das crises, propiciando operações e ações em
todo o Espectro das Operações Militares.  As atividades relacionadas ao comprometimento
militar para estabelecimento de parcerias na costa africana também mostram-se importantes
para esse propósito, uma vez que concorrem para impedir ou atenuar os efeitos das crises.
Aponta-se que as oportunidades de atuação complementar às forças estadunidenses na região
devem  ser  consideradas.  A pesquisa  permitiu  que  se  concluísse  de  forma  coincidente  à
suposição formulada, ou seja, que a Projeção Anfíbia contribui para a distensão de crises e
prevenção de conflitos na África atlântica. Assim sendo, ressalta-se que o corrente trabalho
acena para um novo contexto de crises e conflitos, indicando que a Marinha do Brasil deve
considerar a relevante contribuição que a Projeção Anfíbia pode trazer para a estabilidade da
África atlântica, de acordo com os interesses externos brasileiros.

Palavras-chave: Projeção Anfíbia. Crises. Conflitos. África atlântica. Marinha do Brasil.
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 1 INTRODUÇÃO

As mudanças no cenário mundial, decorrentes do fim da Guerra Fria (1947-1991),

evidenciam o  surgimento  de  novas  e  diversificadas  ameaças.  Essas  provocam crises,  que

muitas vezes levam a conflitos, nos quais, frequentemente, atores não estatais figuram como

principais. O conjunto de Estados da costa atlântica da África atrai interesses crescentes do

mundo por seus recursos naturais, sendo área estratégica para o Brasil, mas compõe uma das

regiões mais afetadas pela realidade instável contemporânea.

Dada  a  importância  dos  oceanos  e  dos  litorais  para  a  economia  mundial,  os

Estados lançam mão do Poder Naval, adaptado para enfrentar as ameaças desse novo contexto

do século XXI. Da evolução das Operações Anfíbias surge a Projeção Anfíbia, para que as

marinhas imponham a estabilidade necessária para os Estados fazerem valer seus interesses. 

O seu emprego pelas forças navais ainda é recente, e o seu conceito na Marinha

do  Brasil  (MB)  ainda  carece  de  entendimento  mais  profundo.  Assim,  a  sua  doutrina  de

emprego deve ser desenvolvida, em consonância com a vontade do Estado brasileiro em obter

maior inserção no cenário mundial, particularmente nas relações com a porção ocidental do

continente  africano.  Para isso,  a  análise  das  possibilidades  da Projeção Anfíbia,  frente  às

características dos fatores de instabilidade do mundo atual, será fundamental para verificar se

a mesma contribui para o Brasil ter capacidade de prevenção ou resposta às crises e conflitos. 

A seguinte questão de pesquisa foi colocada:  a Projeção Anfíbia pode contribuir

para a distensão de crises e prevenção de conflitos na África atlântica? Para se responder à

questão, serão analisados a situação da região de interesse e os conceitos da Projeção Anfíbia

para o Brasil e os Estados Unidos da América (EUA), e será realizado um estudo de caso

sobre como ela é empregada atualmente na África. A partir da integração das necessidades

avaliadas  com  características  da  Projeção  Anfíbia  encontradas,  concluir-se-á  sobre  as
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contribuições que ela oferece para se contrapor às crises, e, ao final do estudo, verificar a

validade ou não da suposição formulada. A suposição é que a Projeção Anfíbia contribui para

a distensão de crises e a prevenção de conflitos na África atlântica.

Assim sendo, de forma a verificar a utilidade dessa operação na região em estudo

e responder à questão proposta, foi escolhida a exploração da postura da Força Anfíbia dos

EUA na África, já que há similaridades entre essa e o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). O

estudo limitar-se-á a entender as peculiaridades providas pelos fuzileiros navais ao Conjugado

Anfíbio, não se aprofundando na parte atinente aos meios navais e aeronavais.

O presente trabalho desenvolver-se-á em quatro capítulos, além da conclusão. O

primeiro  buscará  contextualizar  o  assunto  em  tela,  de  forma  a  embasar  a  pesquisa.

Apresentará  as  crises  e  conflitos  na  atualidade,  levantará  aspectos  geopolíticos  da  África

atlântica e analisará o emprego do Poder Naval no século XXI, em particular o brasileiro, com

enfoque voltado para a dissuasão e a projeção de poder.

No capítulo seguinte, serão apresentados os fundamentos doutrinários do United

States Marine Corps (USMC) e do CFN, identificando em linhas gerais como se organizam

para realizar as Operações Anfíbias e detalhando a concepção do uso da Projeção Anfíbia.

A forma com que o USMC emprega seus meios na África será apresentada no

terceiro capítulo, considerando o seu alinhamento com objetivos dos EUA. Serão abordados o

conceito e a estrutura utilizados nessa presença estadunidense no continente em estudo.

Já no último capítulo do desenvolvimento, será realizada a síntese integrativa, no

intuito de mostrar a correlação entre as capacidades geradas pela Projeção Anfíbia frente aos

desafios postos pelas crises e conflitos, e levantar argumentos acerca da questão de estudo.

Finalmente,  no  último  capítulo  do  trabalho,  apresentar-se-ão  as  conclusões  da

pesquisa, e indicar-se-ão algumas sugestões. Dando início ao desenvolvimento, será feita a

ambientação geopolítica e a discussão sobre o papel do Pode Naval.



 2 CONTEXTUALIZAÇÃO

A partir da década de 70, influenciados pelo processo de globalização, tornaram-

se menos prováveis os conflitos internacionais, com relações mais amistosas entre os Estados.

Entretanto,  com o fim da realidade bipolar da Guerra Fria1, outros conflitos começaram a

surgir, a partir de um amplo conjunto de ameaças e crises (HOBSBAWM, 2007).

Tal dinâmica, intensificada no século XXI, tem demandado o emprego das forças

armadas, com uso da força ou não. Considerando a importância dos litorais e dos mares para a

economia, percebe-se a necessidade de marinhas modernas, que possam lançar mão de forças

de caráter expedicionário para garantir a defesa dos interesses do seu Estado (TILL, 2009). 

Nessa perspectiva, verifica-se que a África, por conter, ao mesmo tempo, recursos

em grande quantidade e  Estados menos desenvolvidos ou falidos, é uma das regiões mais

propensas  deflagração das crises. Isso tem atraído atores estatais  e não estatais  de todo o

globo, inclusive o Brasil, que objetiva maior inserção no concerto dos Estados (LEITE, 2014).

Neste  capítulo  serão  expostos  os  conceitos  adotados  para  crise  e  conflito,  na

atualidade, relacionados com as principais condicionantes geopolíticas presentes no período

pós-Guerra Fria, especialmente da África Ocidental, região de importância para o Brasil. Por

fim, será analisado o emprego do Poder Naval neste século, com ênfase no caso brasileiro.

A seção seguinte trará as definições e características das crises e dos conflitos, em

seus entendimentos contemporâneos, no intuito de diferenciá-los dos conceitos clássicos.

 2.1 VISÃO CONTEMPORÂNEA DE CRISE E CONFLITO

A crise político-estratégica é definida, pela Doutrina Básica da Marinha (DBM)

(BRASIL, 2014), como um estado de tensão que demanda decisões urgentes, entre dois ou

1 Período da história, entre os anos de 1947 e 1991, no qual foram empreendidas disputas estratégicas entre os
Estados Unidos da América e a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pela influência global. 
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mais  atores,  normalmente  Estados  soberanos,  perante  uma situação de incerteza.  Tenta-se

distendê-la, estabilizá-la ou escalá-la, visando a paz vantajosa, evitando que a crise evolua. 

Todavia, o termo crise é usado para refletir problemas enfrentados, por causa das

mudanças rápidas e profundas que a sociedade vivencia. A realidade volátil, incerta e caótica

torna crítico qualquer evento simples, provocando crises cada vez mais agudas e frequentes

(SENNA, 2017).  Uma vez  que,  para  fins  deste  trabalho,  não  foi  considerada  a  definição

específica da DBM, nem esta significação ampla da palavra, passa-se a explicar a opção feita.

O  assunto  é  complexo,  como  o  mundo  de  hoje,  e  está  na  pauta  de  diversas

discussões. Como exemplo, cita-se o simpósio intitulado Crise e Além, no qual foi frisado que

as “crises e ameaças aparentam estar sempre presentes”, sejam elas causadas por mudanças

climáticas, guerras civis, instabilidade financeira ou refugiados (UPPSALA, 2017a).

No intuito de demonstrar a acepção escolhida para o termo, sumariza-se, a seguir,

os resultados de uma pesquisa no banco de dados do sítio do Council on Foreign Relations2,

quando se consulta “crise”: conflitos que levam populações à fome; situação crescente de

refugiados;  enfrentamentos  entre  tribos;  aquecimento  global;  corrupção;  desavença

diplomática;  tráfico  humano;  armas  nucleares;  guerra  cibernética;  guerras  civis;  conflitos

religiosos e étnicos, pleitos sobre mar territorial; emergências humanitárias; e terrorismo. 

Para  tornar  mais  palpável  o  significado  do  vocábulo,  cita-se  a  sua  definição

segundo o dicionário de termos militares e afins do Departamento de Defesa (DoD) dos EUA:

Um incidente ou uma situação envolvendo ameaça  para os EUA, seus cidadãos,
forças  militares,  ou  interesses  vitais,  que  se  desenvolve  rapidamente  e  cria  uma
condição tão importante diplomática, econômica ou militarmente, que o emprego de
forças e meios militares é utilizado para alcançar objetivos nacionais (USA, 2017a,
p. 58, tradução nossa)3.

Em conformidade com o que foi apresentado, adotou-se um conceito de crise que

2 O Conselho de Relações Internacionais é uma respeitada entidade não lucrativa, sediada em Nova Iorque,
nos  EUA,  especializada  em política  exterior.  A entidade  discute  e  contribui  com ideias  para  a  política
internacional dos EUA, sendo responsável pela edição do periódico Foreign Affairs.

3 Texto original: “An incident or situation involving a threat to the United States, its citizens, military forces,
or vital interests that develops rapidly and creates a condition of such diplomatic, economic, or military
importance that commitment of military forces and resources is contemplated to achieve national objectives”
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compreende uma situação, observada em conjuntos de Estados ou internamente aos mesmos,

que evolui rapidamente e engloba deficiências ligadas à política, economia, segurança ou ao

ambiente, causando instabilidade e interferindo no desenvolvimento. Pode advir de uma nova

ameaça4 ou não, variando desde cenários mais simples até os mais complexos.

O segundo conceito a ser esclarecido nesta seção, diz respeito ao fenômeno social

provocado pelo enfrentamento,  com emprego da violência,  entre  grupos ou Estados,  após

escalada de uma crise. Conflito é um confronto de interesses, com o uso da força, na busca da

solução para o desentendimento. É o lado extremo do processo, que evolui da normalidade,

passando pela negociação, até chegar ao conflito armado ou à guerra (BRASIL, 2014). 

Quanto à diferenciação entre esses dois termos, a DBM usa a perspectiva jurídica,

o que praticamente descarta o uso da expressão guerra, já que os enfrentamentos atuais têm

ocorrido sem atender a certos requisitos. Por outro lado, o Departamento de Pesquisas sobre

Paz  e  Conflitos  da  Universidade  de  Uppsala  considera  que  a  diferença  está  no  vulto  da

violência, medido através do número de mortes provocadas, por ano. Quando provoca acima

de 25 mortes, a situação é considerada um conflito armado de menor proporção, enquanto que

quando ultrapassa a marca de mil mortes, é chamada de guerra  (UPPSALA, 2017b). 

Ainda acerca do cenário dos conflitos no mundo, há uma tendência à redução do

número de conflitos interestatais, ao mesmo tempo em que a quantidade dos intraestatais tem

se mantido em patamares elevados, como mostrado no GRAF. - 1 (ANEXO A).

Uma  vez  entendidos  os  conceitos  acima,  passa-se  a  construir  o  panorama

geopolítico  da  porção  do  continente  africano  banhada  pelo  Atlântico,  a  qual  encontra-se

permeada por crises e conflitos de variados tipos e intensidades, e o posicionamento do Brasil.

 2.2 A ÁFRICA ATLÂNTICA E O BRASIL NO JOGO DO PODER REGIONAL

Desde  o  término  da  Guerra  Fria  e,  neste  século,  de  forma  mais  acelerada,  o

4 Novas dimensões de ameaças já existentes.
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Sistema Internacional5 (SI) tem experimentado plena alteração no equilíbrio de poder. Após

breve período que parecia ser de unipolaridade, o mundo multipolar consolidou-se, ainda com

certa liderança dos EUA, o que levou a disputas e conflitos de baixa intensidade, por vezes até

patrocinados por outras partes em prol de seus interesses (PAGGIARO, 2015).

De acordo com Nye Jr. (2002), outras tendências iniciadas após o fim da disputa

entre as duas superpotências, na década de 90, são a introdução do globalismo militar e a alta

velocidade da globalização moderna. Os rápidos fluxos de informação aumentam a incerteza e

dificultam a  elaboração  das  respostas  políticas  às  crises.  Assim,  o  uso  do  poder  brando6

ganhou importância, como forma de economizar recursos militares, já que estes, por si só, não

mais resolviam os problemas, sendo desejável a construção de relações exteriores legítimas.

 2.2.1 A geopolítica da África atlântica no pós-Guerra Fria

Nesse contexto, passa-se a analisar o continente africano, com ênfase na sua costa

atlântica, através da explanação sobre a relação com os principais atores internacionais.

Segundo Pecequilo (2012), nos governos Obama (2009-2016) nos EUA, houve a

recriação do New Deal7 e a tentativa de diminuição da dependência em relação ao petróleo.

Assumiu-se política externa de internacionalismo multilateral, usando a ofensiva diplomática

e  o  lançamento  do  Poder  Inteligente8.  Em resposta  à  presença  de outros  atores,  os  EUA

acenaram, em 2012, com um Plano Marshall africano, estratégia para fortalecer as instituições

democráticas, incentivar o crescimento do comércio e promover o desenvolvimento e a paz. 

Por  sua  vez,  a  China,  vulnerável  em  matérias-primas  e  energia,  buscou  a

5 É  o  espaço  onde  ocorrem  as  interações  sociais  entre  os  Estados.  Diferente  do  sistema  doméstico,  é
anárquico, sendo a ordem internacional definida por meio dos intercâmbios e choques (PECEQUILO, 2012).

6 Uma das formas de poder, segundo Nye Jr. (2004), na qual usa-se a habilidade de persuadir outros Estados a
fazer o que se quer por meios culturais ou ideológicos, sem o uso de força ou coerção. 

7 Política de estímulo contra a recessão criada pelo governo Obama em 2009, para amenizar os efeitos da crise
financeira mundial do ano anterior. Recebeu este nome por lembrara a política do presidente Roosevelt, após
a crise da Bolsa de Nova Iorque de 1929 (GRUNWALD, 2012)

8 Refere-se à capacidade de um Estado combinar o Poder Duro com o Brando em uma estratégia vencedora
(NYE JR., 2006).
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aproximação com a África. Este processo iniciou-se com Zemin, em 1999, aproveitando o

vácuo de poder deixado pelos EUA no final do século XX, e objetivava novas alternativas de

cooperação e desenvolvimento, não condicionando a ajuda econômica a elementos políticos.

De  maneira  idêntica,  Índia  e  Rússia  realizaram  movimentos  de  aproximação,

enfocando seus interesses em obter acesso aos recursos estratégicos africanos, principalmente

ao petróleo. Tal como a China, iniciaram parcerias militares e assistência à segurança, como

uma maneira de aumentar as suas influências no continente (VOLMAN, 2009).

O Brasil passou a demonstrar seu interesse pelo continente além-mar a partir do

início  da  recuperação  de  sua  economia  no  Governo  de  Itamar  (1992-1995).  Passou  pela

retomada  parcial  da  tradição  global  multilateral,  com  Fernando  Henrique  (1995-2003)  e

culminou com o alto perfil de ação internacional de Lula (2003-2012), ao ser implementada a

política externa de Eixos Combinados9 (PECEQUILO, 2012).

Cabe ressaltar que, de acordo com Penha (2011), fica patente o peso do Brasil

junto à África ao longo dos séculos. As relações Brasil-África estiveram ligadas inicialmente

às  disputas  do  poder  marítimo  português  e,  depois,  viu-se  a  entrada  de  novos  atores

acompanhando  as  estratégias  marítimas  das  grandes  potências  para  o  Atlântico  Sul  e  a

descolonização  da  África.  Várias  teorias  brasileiras  foram  formuladas  e,  em  parte,

implementadas  como  política  externa  do  Brasil  para  com  a  África,  que  mostram  certa

disparidade entre os valores percebidos e dados em relação à sua fronteira marítima.

Em meio a essa nova realidade acontecia o Renascimento Africano, materializado

pela liderança da África do Sul pós-Apartheid, pelo novo multilateralismo africano, e ainda

pelas crescentes relações extrarregionais (PECEQUILO, 2012). Baseado nas ações dos EUA,

China,  Índia,  Rússia  e  Brasil,  entre  outros,  contrapondo-se  à  busca  do  continente  pela

autonomia, percebe-se que houve, no início deste século, a superação da marginalização da

África, ocorrida nos anos seguintes ao término da Guerra Fria. Contudo, a cooperação não

9 Equilíbrio de relacionamento entre sua dimensão vertical, o eixo norte-sul, com a horizontal, o eixo sul-sul.
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pressupõe  eliminação  definitiva  dos  conflitos,  mas  relacionamentos  visando  benefícios

econômicos  para  aqueles  que  a  idealizaram.  A securitização  da  África,  com  desafios  e

oportunidades, tal como os que serão discutidos no capítulo quatro, é uma das consequências.

Cabe  ressaltar  que  se  vive  um  momento  preocupante  do  SI,  apesar  da

globalização, em que ficam patentes a possibilidade de exaustão dos recursos e a existência de

Estados falidos, somados às mudanças demográficas e climáticas (KILIAN JÚNIOR, 2016).

A eleição de Donald Trump (2017) para presidente dos EUA, segundo Mullan (2017), pode

ter adicionado ainda mais dúvidas no que diz respeito à cooperação global e à ordem liberal.

Tudo isso insere muita instabilidade, havendo ameaças de natureza transnacional e

não  estatal,  e,  em  sua  maioria  ambientais  ou  sociais,  em  vez  de  militares.  Por  outra

perspectiva, pode ser uma oportunidade para os países emergentes se afirmarem. Este assunto

será tratado, sob a ótica brasileira, nos capítulos quatro e cinco.

 2.2.2 A importância da costa africana como parte do Entorno Estratégico Brasileiro

Além de ser rota marítima há tempos consolidada, a costa africana tornou-se bacia

econômica fornecedora de petróleo tão importante quanto a do Golfo Pérsico. O Golfo da

Guiné, se estendendo desde a Mauritânia até a Namíbia, junto com a plataforma continental

brasileira aparecem como a nova “fronteira de recursos”, com reservas de petróleo estimadas

em 60 a 70 bilhões de barris em cada lado do Oceano (BENY, 200710, apud PENHA, 2011).

A Marinha do Brasil cunhou o termo Amazônia Azul11, mostrando a necessidade

inadiável  de  incorporar  a  extensão  atlântica  e  promover  o  uso  sustentado  das  riquezas

(VIDIGAL et al,  2006). Mas o país precisava,  também, expandir seu papel estratégico no

Atlântico  Sul,  na  busca  do posicionamento  adequado no mundo globalizado   (MATTOS,

2002). Assim, a Política Nacional de Defesa (PND) definiu o Entorno Estratégico Brasileiro

10 BENY, Eduardo. A nova geopolítica do petróleo. Lisboa: Novo Imbondeiro, 2007.
11 O conceito foi criado em 2004, por meio de comparação com a Amazônia verde, similar em dimensão, em

biodiversidade e em esforço necessário para estudar e proteger  recursos vivos e não-vivos.
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(EEB), ilustrado na FIG. 1 (ANEXO B), onde o Brasil pretende exercer influência e liderança:

A América  do  Sul  é  o  ambiente  regional  no  qual  o  Brasil  se  insere.  Buscando
aprofundar seus laços de cooperação, 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. Ao norte, a proximidade do mar do Caribe impõe
que se dê crescente atenção a essa região (BRASIL, 2012, p. 21).

Outrossim,  a  defesa  da  Amazônia  Azul  não  deve  se restringir  ao  seu interior,

sendo as forças adversas detidas ou dissuadidas muito além dos limites dos espaços marítimos

brasileiros12 (MONTEIRO, 2010). Logo, frente aos Objetivos Nacionais de Defesa (OND)

constantes da PND, entende-se que, se houver estabilidade no seu entorno, incluída a costa da

África, contribui-se para a preservação da soberania e dos interesses do Estado brasileiro.

Embora esta formulação estratégica  tenha sido oficializada  por documentos  na

primeira década deste século, há muito já constava das análises geopolíticas de Terezinha de

Castro (1930-2000) e Meira Mattos (1913-2007), sobre a importância estratégica da presença

ativa do Brasil no Atlântico Sul (MATTOS, 2002). Algumas iniciativas de parcerias e políticas

de  incentivo,  sob  a  liderança  brasileira,  já  existiam,  tendo  ganhado  maior  ênfase

recentemente, tal como a Zona de Paz e Cooperação no Atlântico Sul (ZOPACAS)13.

Outro exemplo  é  o conceito  de Oceanopolítica14,  segundo o qual  as  fronteiras

atuais devem ser estabelecidas  pela  forma que o Estado emprega seu Poder Nacional  nos

espaços  oceânicos  (BARBOSA JÚNIOR,  2012).  No  caso  brasileiro,  relaciona-se  com  a

segurança nas linhas de comunicação marítimas (LCM)15, as posições estratégicas, como os

salientes  nordestinos  e  africano,  formando a Garganta do Atlântico,  as  relações  histórico-

culturais com a África e, com a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa16 (CPLP). 

12 Um dos fundamentos da defensiva indica que a profundidade deve ser buscada a todo tempo para diminuir o
ímpeto do ataque inimigo, degradando o seu poder de combate o mais afastado possível do local a defender.

13 Aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1986, fruto dos esforços diplomáticos do Brasil,
Nigéria e Angola,  cujo objetivo principal é promover a cooperação regional,  a manutenção da paz e da
segurança na área do Atlântico Sul, que envolve os seus 24 países-membros (SIMIONI, 2014).

14 Distinto de Geopolítica, este conceito leva em conta o ordenamento jurídico próprio que rege os mares, os
recursos naturais,  a mentalidade marítima e as conexões comerciais,  históricas e culturais existentes nas
relações internacionais separadas por Oceanos, mas interconectadas (BARBOSA JÚNIOR, 2012).

15 Linha marítima existente entre os portos, sobre as quais se apoiam as trocas comerciais entre os Estados.
16 Organização internacional formada por países lusófonos, ou seja, de língua portuguesa, cujo objetivo é o

aprofundamento da amizade mútua e da cooperação entre os seus membros.
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Considera-se a África atlântica, uma das regiões limítrofes do EEB, para efeitos

deste trabalho, sendo formada pelos seguintes países: Senegal, Cabo Verde, Gâmbia, Guiné-

Bissau, Guiné, Serra Leoa, Libéria, Costa do Marfim, Gana, Togo, Benim, Nigéria, Camarões,

Guiné  Equatorial,  São  Tomé  e  Príncipe,  Gabão,  Congo,  República  do  Congo,  Angola,

Namíbia e África do Sul (FIG. 2 - ANEXO C). O ANEXO D traz uma análise resumida das

características desses 21 países, com culturas, línguas e religiões diversas. 

Além do petróleo já mencionado, a região guarda outras riquezas, como as crostas

cobaltíferas,  os  nódulos  e  sulfetos  polimetálicos  (NEVES,  2013).  Muitos  problemas  vêm

dessa riqueza, associada ao conturbado processo de descolonização, que abrem caminho para

as novas ameaças, trazendo conflitos, pobreza, doenças e insegurança (LAGE, 2014). 

Serão analisados os problemas dos estados e subáreas mais instáveis nos aspectos

políticos, econômicos e sociais, pois são possíveis palcos para emprego da Projeção Anfíbia.

─ Atividades ilícitas, como o tráfico de armas e de seres humanos, o despejo de

resíduos e o contrabando, estão fora do controle em muitos países (CORRÊA, 2013);

─ Algumas disputas territoriais se agravaram após a descoberta de novas reservas

de petróleo, como existentes entre a Nigéria e São Tomé e Príncipe (TAULOIS, 2013);

─ Nigéria e Gana, apesar de estarem dentre os desenvolvidos,  além de Guiné,

Serra Leoa e Libéria, enfrentam altas taxas de mortalidade infantil e doenças (LAGE, 2014);

─ Ações  de  pirataria  no  Golfo  da  Guiné  aumentaram  consideravelmente  nos

últimos  anos,  prejudicando  as  exportações  de petróleo  (NASCIMENTO, 2011).  O  modus

operandi17 dos piratas é atacar nos portos ou ainda nas águas territoriais para roubar a carga;

─ Grupos terroristas, por vezes associados à criminalidade organizada, utilizam-se

do sequestro, inclusive de estrangeiros, e do tráfico de drogas para financiar ou apoiar suas

atividades. A Nigéria é o maior exemplo, pela atuação do Boko Haram (LAGE, 2014); e

─ Angola, embora seja uma das maiores economias e tenha estabilidade política,

17 Expressão em latim que significa o modo de operação ou a maneira de agir de um indivíduo ou grupo.
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enfrenta atualmente o pleito de emancipação da província de Cabinda (IPRIS, 2016).

Segundo Ellison  (2008),  não  há tendência  de melhoria  dos  aspectos  acima.  A

instabilidade  permanece  enquanto  os  conflitos  internos  e  volatilidade  dos  governos

persistirem. O Brasil tem laços estreitos, pelo idioma ou pela cultura, com muitos dos países,

e deve continuar a aproximar-se e interagindo diplomática, econômica e militarmente.

Uma vez que já se conhecem as peculiaridades da África atlântica e sabe-se do

papel  da vertente  militar  na estabilidade,  buscar-se-á estudar,  na seção seguinte,  as atuais

formas de emprego do Poder Naval, mostrando como elas podem ser utilizadas pela MB. 

 2.3 O EMPREGO DO PODER NAVAL BRASILEIRO NA ATUALIDADE

O ambiente cada vez mais conturbado e a realidade ainda mais dura encontrados

na África atlântica, impõem desafios para o Brasil colocar em prática sua vocação no EEB.

Para tal, o país não pode prescindir do preparo e do emprego do Poder Militar, sendo mister a

participação do Poder Naval, conjugando-o com a aplicação priorizada do seu poder brando.

Para fins deste estudo, tomou-se a definição de Poder Naval18 constante da 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 terrestres limitadas de interesse para as operações navais, incluindo o
espaço aéreo sobrejacente, visando a contribuir para a conquista e a manutenção dos
objetivos identificados na Política Nacional de Defesa (PND) e na Política Militar de
Defesa (BRASIL, 2014, p. 1-4).

Entender as suas características, detalhadas no ANEXO E, permite compreender o

leque de possibilidades de uma Força Naval. Cabe deixar claro que ele é adequado justamente

em virtude dessas características, com ênfase para a versatilidade e flexibilidade, somadas ao

conceito da liberdade dos mares, preconizado por Luttwack19 (1974, apud LEITE, 2014).

A seção  seguinte  pretende  mostrar  o  quanto  o  emprego  do  Poder  Naval  tem

evoluído e, depois, detalhar como ele pode auxiliar na política externa, no caso brasileiro. 

18 Ainda segundo a DBM, o Poder Naval compreende os meios navais,  aeronavais  e  de fuzileiros  navais,
somados às infraestruturas de apoio e de comando e controle, além das parcelas logística e administrativa.

19 LUTTWAK, Edward. The political uses of sea power. Baltimore: The John Hopkins University, 1974. 90 p.
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 2.3.1 Evolução do conceito de emprego do Poder Naval no século XXI

Reforçando que as mudanças têm ocorrido rápido, Vidigal (2006) menciona que o

desafio é defender o Estado contra o aquilo que é invisível,  desconhecido e imprevisível.

Ademais,  Reis  (2014) também sustenta  que o quadro é  cada vez mais  instável,  incerto e

inseguro, denominando-o de “cenário dos 3I”. O mundo estaria atordoado, fazendo com que

os modelos tradicionais de conflitos não correspondam mais aos seus múltiplos impactos.

O conflito contemporâneo é um híbrido que mescla vários aspectos diferentes,

onde  a  ameaça  pode  operar  de  forma  convencional  e  não  convencional,  empregando

combinações de táticas tradicionais, irregulares e de crime organizado. Assim, percebe-se o

alargamento da estratégia, obrigada a alcançar, também, a segurança. (ESPIÚCA, 2016).

De forma a desempenhar melhor nesse cenário obscuro, o Poder Naval deve estar

preparado para enfrentar estes adversários híbridos. Logo, as marinhas passam a assumir um

compromisso maior, com a prevenção de crises e com as tarefas de caráter securitário.

Neste sentido, ainda no século passado, Booth (1977) enunciou que os Estados

fariam uso dos mares para três propósitos, caracterizando três papéis das marinhas: militar,

por meio da projeção da força; policial, que diz respeito à segurança; e diplomático, com o

posicionamento da força. A teoria deu origem ao triângulo de Booth, detalhado no ANEXO F.

Por sua vez, Till (2009) escreveu em seu livro Seapower a respeito do dilema das

marinhas de hoje ao se balancearem para atender a todo o espectro de demandas: 

[...]  forças  navais  estão enfrentando um novo conjunto de situações,  muito mais
politizadas, complexas e confusas no qual elas podem ser chamadas a entregar tudo,
desde bombas até bebês. [...] Marinhas precisam se diversificar para incluir nos seus
repertórios uma gama adicional de funções constabulares20 e de estabilização, que
exigem novas atitudes e habilidades.  [...]  futuro não vai tornar  mais fácil  para o
planejamento naval atingir o equilíbrio entre as opções modernas e pós-modernas, e
entre as ameaças de hoje e do amanhã. (TILL, 2009, p. 356, tradução nossa)21

20 Ações  que se prendem ao exercício  da soberania  sobre  um determinado território,  sendo uma zona de
interseção entre a defesa nacional e o provimento da segurança pública (PROENÇA JÚNIOR et al.,  1999).

21 Original: “[...] maritime forces are facing a new, much more politicised, complex and messy set of situations
in which they may be called upon to deliver everything from bombs to babies. [...] Navies, therefore, need to
diversify, to include in their repertoire an additional range of constabulary and stabilisation functions that
call for new attitudes and new skill sets. [...] future will not make it easy for naval planners to strike balances
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Essas novas capacidades incluiriam, segundo ele: ações, a partir do litoral, contra

as forças adversas; operações contra pirataria;  ajuda humanitária,  tanto em resposta a uma

catástrofe como numa missão proativa; e operações de evacuação de não combatentes.

Por  fim,  vale  indicar  as  diferenças  relacionados  por  Till  para  as  concepções

clássicas do Poder Naval.  À consagrada tarefa de projetar poder,  ele  acrescenta que pode

acontecer  tanto  na  paz  quanto  na  guerra.  Além  disso,  o  autor  atribui  às  marinhas  a

responsabilidade por manter a “boa ordem” no mar, que está no campo da segurança.

Pelo que foi apresentado acima, pode-se inferir que a necessidade de cooperação

na área de segurança marítima e a capacidade de resposta a crises crescem de importância

para a Força Naval. Também fica nítida a relevância da alocação de um vetor de natureza

expedicionária, composto, inclusive, por tropa anfíbia, para responder às complexas ameaças.

 2.3.2 O Poder Naval brasileiro e a política externa

Passando à análise da atuação do Poder Naval brasileiro, menciona-se que, sob a

lente  do  artigo  4º  da  Constituição  Federal  (CF)(BRASIL,  1988),  devem ser  seguidos  os

princípios  da  autodeterminação,  não-intervenção,  igualdade  entre  os  Estados  e  solução

pacífica de conflitos. Pondera-se que deva haver atenção na interpretação dos mesmos. Em

que pese Vidigal (2006) considerar que isto limita, de certa forma, a Marinha na sua projeção

de poder sobre terra, ele ainda considera importante que ela mantenha tal capacidade. Não

obstante,  a  CF traz  outros  princípios,  tais  como:  defesa da paz;  repúdio ao terrorismo;  e

cooperação entre os povos, entendendo-se que o país não deve se eximir de suas obrigações. 

Sob ponto de vista semelhante, o Plano Estratégico da Marinha (PEM) cita três

OND22 vinculados  às  relações  internacionais23.  Isso  demonstra  a  intenção,  respeitados  os

between modern and post-modern options, and between present threats and future ones.”
22 O PEM considerou a redação dos OND na minuta da PND, que está em apreciação no Congresso Nacional,

cujas diferenças no texto não são significativos em relação à PND aprovada em 2012 (BRASIL, 2017).
23 Salvaguardar as pessoas, os bens, os recursos e os interesses nacionais, situados no exterior; contribuir para a

estabilidade regional e para a paz e a segurança internacional; e contribuir para o incremento da projeção do
Brasil no concerto dos países e sua inserção em processos decisórios internacionais.
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preceitos constitucionais, do Estado se afirmar e contribuir para a governança global. Assim,

considerando  a  relevância  das  novas  ameaças  e  das  novas  abordagens  às  velhas  (LIMA,

2015), o Brasil deverá estar suficientemente capacitado, já que objetiva maior inserção no

SI24. Isso pode incluir a necessidade de projeção de forças em regiões de crise.

Por conseguinte, cabe ao Brasil dar impulso ao processo de integração marítima

dos países do Atlântico Sul, evitando que o vácuo seja preenchido por outros países. Diversas

iniciativas  estão  em  andamento:  exercícios  de  segurança  marítima  no  Golfo  da  Guiné

(AMORIM, 2013); acordos de Cooperação Naval Brasil-Namíbia e Cabo Verde; e o envio do

Grupo de Apoio Técnico de Fuzileiros Navais em São Tomé e Príncipe. Porém, outras ações,

como as discussões em torno da ZOPACAS, talvez, ainda mereçam mais atenção.

Outrossim, as Tarefas Básicas do Poder Naval adequadas a esta vertente, segundo

a DBM, são a de projetar poder sobre terra25 e contribuir para a dissuasão26, requerendo que

ele seja balanceado e inspire credibilidade, seja pela presença ou por demonstrações de força.

Para que fique mais claro o emprego em apoio à política externa, enuncia-se a

Missão da MB, de acordo com o PEM, e passa-se depois à interpretação do trecho pertinente:

Preparar e empregar o Poder Naval, a fim de contribuir para a Defesa da Pátria; para
a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da
ordem; para o cumprimento das atribuições subsidiárias previstas em Lei; e para o
apoio à Política Externa (BRASIL, 2017, p. 2-1).

O Poder Naval é instrumento clássico de apoio à política externa, inclusive nos

períodos de paz e de crise. A Diplomacia Naval  bem empregada pode influenciar a opinião

pública, reforçar laços, garantir acordos e demonstrar intenções, contribuindo para a garantia

dos interesses do Estado, para a dissuasão e para a paz e o bem-estar mundial.

Nesse escopo, além das operações já previstas, a última revisão da DBM ampliou

a capacidade de emprego do Poder Naval, com a criação do quinto tipo de Operação Anfíbia,

24 O Brasil defende a reforma das instâncias decisórias de organismos internacionais, a fim de democratizá-los
e contribuir para a solução pacífica de controvérsias.

25 Transposição da influência sobre áreas terrestres ou marítimas, por força expedicionária de pronto emprego.
26 Desaconselhar adversários reais ou potenciais, de possíveis ou presumíveis propósitos bélicos.



23

a Projeção Anfíbia, objeto central do trabalho, a ser detalhada no próximo capítulo.

 2.4 CONCLUSÕES PARCIAIS

O século XXI apresenta nova configuração geopolítica e, ainda mais importante,

mudanças contínuas, rápidas e profundas, advindas do fim da Guerra Fria e da globalização.

O enquadramento dos Estados nesta nova ordem mundial é muito diverso, o que, aliado ao

surgimento de novas ameaças, propicia um ambiente de instabilidade e incerteza. 

Nele, há a ocorrência frequente de crises, que muitas vezes levam a conflitos. O

termo  crise,  hoje  em dia,  representa  situações  que  destoam da  normalidade,  provocando

sofrimento ou violência, e que comprometem a ordem e o desenvolvimento. Podem envolver

atores estatais e não estatais, e são causadas por fatores diversos, sejam ambientais ou sociais.

A porção ocidental do continente africano, dentro do complexo contexto mundial,

engloba países que, por mazelas de sua história e geografia,  experimentam graves facetas

destas crises, que provocam, frequentemente, conflitos de difícil solução e custo alto para suas

populações e economia. Iniciativas de parceria estão em andamento, mas ainda há desafios,

inclusive para o Brasil, em cujo entorno estratégico a região está incluída.

Como ferramenta para manter a liberdade de navegação e a estabilidade de áreas

marítimas ou litorâneas, o Poder Naval tem alterado o seu emprego para se contrapor às novas

ameaças. Formou-se um conceito que prevê para as marinhas, além do propósito militar de

defesa, o alargamento do uso diplomático e a adoção da responsabilidade pela segurança. 

O Poder Naval brasileiro,  respaldado pelos documentos condicionantes  e pelas

normas  doutrinárias,  possibilita,  por  natureza,  a  presença  do  Estado  no  seu  espaço

oceanopolítico, ao ter a capacidade de projetar poder e contribuir para a dissuasão. A fim de

compreender  a  Projeção  Anfíbia,  nova  maneira  que  a  MB dispõe  para  contribuir  para  a

estabilidade da África, o capítulo seguinte abordará as doutrinas estadunidense e brasileira.



 3 CONCEPÇÕES DOUTRINÁRIAS

Conforme  afirma  Till  (2009),  as  OpAnf  contribuem  para  a  estabilidade

internacional, sendo suas atividades dirigidas, em geral, contra governos ou outras forças que

possam ameaçá-la. Porém, desastres naturais e guerras civis também podem ameaçar a boa

ordem. Assim sendo, além das operações de guerra naval27 em território estrangeiro, o autor

cita outras Operações Expedicionárias (OpExpd)28 conduzidas por forças navais: ações contra

a pirataria e outros crimes; ajuda humanitária em lugares de difícil acesso, após catástrofes; e

evacuação de não combatentes, salvando vidas em região sem condições de segurança.

Haja vista a similaridade existente entre o USMC e o CFN, faz-se útil abordar,

neste  capítulo,  a  previsão  doutrinária  das  OpAnf  nos  EUA e  no  Brasil  e  aprofundar  nas

características da Projeção Anfíbia (PrjçAnf), desde a sua origem e propósito até as amplas

capacidades que ela adiciona às forças navais e, em particular, à MB. 

A seguir, serão apresentadas a concepção estadunidense quanto às OpAnf no séc

XXI, a organização do USMC para as mesmas, a evolução da PrjçAnf e alguns exemplos.

 3.1 DOUTRINA DE PROJEÇÃO ANFÍBIA DOS EUA

Os  EUA consideram  o  USMC  como  a  Força  expedicionária  designada  para,

dentre  outras  tarefas,  conduzir  OpAnf  em litorais  urbanos  e  outros  ambientes,  incluindo

comprometimento  militar29,  resposta  a  crises  e  projeção  de  poder,  para  assegurar  acesso

27 Guerra naval é a parte da guerra constituída por ações militares realizadas predominantemente em áreas
marítimas ou águas interiores (BRASIL, 2014, p. 3-1).

28 É aquela que utiliza força aprestada de pronto emprego e autossustentável, organizada para cumprir missão
por tempo limitado, sob condições austeras e em área distante de sua base (BRASIL, 2015). Nos EUA, é
entendida como uma mentalidade, pois enquanto as outras três Forças Armadas são destinadas a dominar o
mar, o ar e a terra, o USMC é otimizado para ser expedicionário, como uma força estrategicamente móvel,
leve o bastante para chegar à crise rápido, mas ainda capaz de cumprir a missão ou ganhar tempo e opções
antes da chegada de reforço (USA, 2014a). As OpExpd diferenciam-se das OpAnf tradicionais na medida
em podem advir da Diplomacia Naval , enquanto estas têm propósito essencialmente militar (TILL, 2009).

29 Termo escolhido pelo autor para representar a interação entre elementos das FA de um Estado com de outro,
ou  com  agências  civis  nacionais  ou  estrangeiras,  para  construir  relações  de  confiança,  compartilhar
informações,  coordenar  atividades  mútuas,  e  manter  a  influência.  É  a  tradução  para  o  termo  military
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(USA, 2014a). Para garantir prontidão e efetividade, deve ser customizável e versátil, capaz

de se contrapor a crises em todo o Espectro das Operações Militares30 (EOM) (USA, 2016). 

Isso demonstra a coerência da concepção doutrinária com a realidade do problema

político-militar  enfrentado  neste  século.  Mesmo  assim,  ressalta-se  que  a  Força  continua

preparada para, se necessário, executar as principais operações e campanhas. Por conseguinte,

ainda  são  previstos  cinco  tipos  de  OpAnf na  publicação  JP 3-02  Amphibious  Operations

(2014b): Incursão31, Demonstração32, Assalto33 e Retirada Anfíbia34; e a equivalente à PrjçAnf

no Brasil, que é o Apoio de Força Anfíbia para Resposta a Crises e a Outras Operações.

 3.1.1 Noções sobre a Marine Air-Ground Task Force

Dentro deste item, tratar-se-á sobre a maneira como o USMC emprega a força.

Independentemente  do  tipo  de  OpAnf  a  ser  realizada  e  do  nível  de  força  necessária,  os

fuzileiros navais (FN) estadunidenses se organizam especificamente para cada missão, por

tarefas, formando a Marine Air-Ground Task Force35 (MAGTF). Essa estrutura envolve uma

combinação equilibrada de meios, que permite o emprego a partir do mar ou pelo ar.

Embora as MAGTF possam variar em tamanho e capacidades, a sua estrutura e os

procedimentos  adotados  são  únicos,  permitindo  reorganizações  e,  ainda  mais  importante,

expansões. Seus componentes, representados na FIG. 6 (ANEXO H) são:

─ Command  Element (CE)  –  O  Elemento  de  Comando  é  o  quartel-general,

organizado para prover comando e controle (C2) durante o planejamento e a execução das

operações, incluindo meios de comunicações, reconhecimento, inteligência, entre outros;

engagement, a fim de não confundi-lo com as definições comuns de engajamento nas FA brasileiras. 
30 A grande pluralidade de atividades, missões e operações, que as Forças Armadas de um Estado podem ser

empregadas, com diferentes propósitos, escalas,  riscos e intensidades de combate (BARBOSA, 2016). A
FIG. 5, no ANEXO G, ilustra este conceito.

31 Compreende uma rápida penetração  em terra, temporária, seguida de retirada planejada (BRASIL, 2014).
32 Compreende a aproximação ao território inimigo por forças navais, inclusive com meios que caracterizam

uma OpAnf, sem o efetivo desembarque de tropas (BRASIL, 2014).
33 Ataque lançado do mar para estabelecer firmemente a ForDbq em terra (BRASIL, 2014).
34 Consiste  na retirada  ordenada e coordenada de forcas  de uma região litorânea hostil  ou potencialmente

hostil, por meio de navios, embarcações ou aeronaves embarcadas (BRASIL, 2014).
35 A tradução seria “Força-Tarefa Anfíbia do Ar e da Terra”, mas é equivalente ao GptOpFuzNav no Brasil.
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─ Ground Combat Element (GCE) – Formado geralmente por infantaria apoiada

por artilharia,  engenharia,  reconhecimento,  transporte  anfíbio  e  blindados,  o  Elemento  de

Combate Terrestre conduz as operações em terra. Ele é que conquista e ocupa o terreno;

─ Aviation Combat Element (ACE) – O Elemento de Combate Aéreo é organizado

para conduzir as operações aéreas, projetar poder de combate e contribuir para o domínio do

espaço aéreo. Para tanto, realiza ações de guerra aérea, apoio de fogo, reconhecimento, guerra

eletrônica e controle de aeronaves e de mísseis; e

─ Logistics Combat Element (LCE) – Organizado para prover o apoio logístico

necessário  à  sustentabilidade  contínua  da  MAGTF em combate,  o  Elemento  de  Combate

Logístico realiza as funções suprimento, manutenção, transporte, saúde, entre outros serviços.

 Conforme está previsto na publicação MCDP 1-0 (USA, 2011), há cinco tipos de

MAGTF, variando do nível Força, de maior escalão, até o menor escalão, inferior ao escalão

Unidade. Por fidelidade à pertinência para este trabalho, relacionam-se apenas três deles: 

─ Marine  Expeditionary  Brigade (MEB)  –  Normalmente  engloba  um  GCE

nucleado em um Regimento de Infantaria36 reforçado e tem até 16.000 militares. É adequada

para respostas a crises maiores e para realizar operações e campanhas;

─ Marine  Expeditionary  Unit (MEU)  –  Embarcada  nos  Amphibious  Ready

Groups (ARG),  os  Grupos  de  Navios  Anfíbios  da  United  States  Navy37(USN),  forma  o

conjugado ARG/MEU, que provê a presença do Poder Naval em regiões do globo. Está apta a

realizar cooperação em segurança, comprometimento militar, dissuasão, e resposta a crises

episódicas. Seu GCE é normalmente nucleado em um Batalhão de Infantaria reforçado; e

─ Special Purpose MAGTF – Normalmente de valor inferior a uma MEU, mas

formada especificamente  para  uma missão,  quando a MEU não está  disponível  ou não é

apropriada. Pode se utilizar de outros vetores para sua inserção, além dos navios anfíbios, tal

36 Conjunto de três Batalhões de Infantaria de Fuzileiros Navais, sob comando único.
37 A Marinha dos Estados unidos da América, Força Armada separada do USMC, mas subordinada ao mesmo

Departament of Navy, junto com a US Coast Guard.
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como aeronaves  comerciais  ou militares.  É este o tipo de MAGTF que é empregado nas

atividades de cooperação baseadas no mar na América Latina e na África (USA, 2011).

Por fim, pode-se dizer que o Conceito Operacional do USMC para emprego da

MAGTF do século XXI é centrado na condução da Guerra de Manobra38 tanto na dimensão

física  quanto  na  cognitiva  do  conflito,  procurando  gerar  e  explorar  vantagens  sobre  o

adversário em todos os campos. Assim o faz aplicando a abordagem das armas combinadas,

englobando a guerra da informação para ter efeito sobre os cinco domínios39 (USA, 2016).

 3.1.2 A evolução doutrinária da Projeção Anfíbia no USMC

O processo evolutivo das forças militares não cessa, fazendo com que as OpAnf,

eficiente  opção de emprego contra litoral  fortemente defendido durante a Segunda Guerra

Mundial  e  a  Guerra Fria,  passassem a ser  também uma opção menos bélica,  destinada  a

enfrentar  crises  que  se  desenvolvam  em  ambientes  apenas  potencialmente  hostis,  ou  até

permissivos, para prevenir ou mediar conflitos. Em razão disso, surgiu a Projeção Anfíbia,

solução autêntica para as novas ameaças advindas da ordem mundial instalada no século XXI.

Concomitante com o marco histórico que determinou tais mudanças no SI, passa-

se a prever na doutrina dos EUA, em 1989, as OpAnf não tradicionais, para enquadrar as

ações nos conflitos de baixa intensidade e outras operações relacionadas. Em 2001, de forma

inédita,  cita-se  um quinto  tipo,  nomeado  apenas  como “Outras  OpAnf”.  Já  em 2009,  tal

modalidade passa a ser chamada de “Apoio Anfíbio a outras OpAnf”. 

Em meio à necessidade do USMC fazer renascer o caráter anfíbio, em 2009, após

quase uma década de participação nas Guerras do Afeganistão e do Iraque, é proposto um

nome com significado mais abrangente,  na publicação  Amphibious Operations in the 21st

38 Estilo de guerra que visa comprometer  o centro de gravidade  do inimigo, por meio de ações  rápidas e
decisivas que neutralizem ou retardem sua capacidade de observação, orientação, decisão e ação, não lhe
permitindo completar o ciclo decisório (BRASIL, 2015).

39 Os cinco domínios da guerra, segundo a fonte são: ar, terra, mar, espacial e cibernético (USA, 2016).
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Century:  “Engajamento  Anfíbio  e  Resposta  a  Crises”,  já  sendo classificada  como a mais

provável das cinco modalidades. Com o intuito de ampliarem sua utilização e esclarecerem o

seu significado, os estadunidenses alteraram a denominação para “Apoio de Força Anfíbia

para Resposta a Crises e a Outras Operações”, em 2014 (FERREIRA, 2014a).

O General  Amos (2014),  demonstrou a  perfeita  adaptação entre  capacidades  e

finalidades da MAGTF com os desafios de segurança do futuro incerto: 

A MAGTF [baseada no mar] é a Força pronta Expedicionária do Estado, e o seu
propósito é responder a crises. Os fuzileiros são organizados, treinados e equipados
para  operar  no mar e  a  partir  do mar  como parte  da  Força  Naval  para  engajar,
responder e proteger. Consequentemente, Forças-tarefa Anfíbias e as MAGTF nelas
embarcadas conduzem, rotineiramente, missões que requerem o comprometimento
com uma ampla gama de parceiros, a construção de relacionamentos sólidos apesar
de  barreiras  culturais,  e  a  promoção  de  acesso  diplomático—tudo  isso  ainda
mantendo-se preparados para responder a crises e projetar poder do mar com curto
aviso prévio40 (AMOS, 2014, não paginado, tradução nossa).

Outrossim, o Apoio de Força Anfíbia para Resposta a Crises e a Outras Operações

está vocacionado para prover rápida reação a crises, dissuadir inimigos, solucionar conflitos,

promover  a  paz e  apoiar  autoridades  em reposta  a  problemas  internos.  Entre  os  tipos  de

operações  previstas  para serem amparadas  pela  versão estadunidense  de Projeção Anfíbia

estão as de cooperação de segurança, Assistência Humanitária41 (OpAssHum), Evacuação de

Não-combatentes42 (OpENC), de Paz43 (OpPaz), e de Salvamento. 

Esse foi o tipo de OpAnf mais empregado nas últimas duas décadas, tendo como

exemplos: OpPaz na Macedônia, em 1999; Op ENC no Líbano, em 2006; as OpAssHum, em

40 Original: “The unpredictability of tomorrow’s security challenges is clearly counterbalanced by the core
competencies of a sea-based MAGTF. The MAGTF is the nation’s expeditionary force in readiness, and
responding to crisis is its purpose. Marines are organized, trained, and equipped to operate at and from the
sea as part of the naval team to “engage, respond, and project.” Consequently, amphibious task forces and
embarked MAGTFs routinely conduct missions requiring them to engage with a wide set of partners, forge
solid relationships across cultural barriers, and promote diplomatic access—all while remaining prepared to
respond to crises and project power from the sea on a moment’s notice”(AMOS, 2014,  não paginado).

41 São  operações  realizadas  em  outros  países  para  reduzir  os  efeitos  de  desastres  naturais  ou  acidentes
provocados pelo homem, que representem seria ameaça a vida ou resultem em extenso dano ou perda de
propriedade, e para prestar assistência (BRASIL, 2014, p. 5-2)

42 É uma operação realizada que tem como efeito desejado a evacuação de cidadãos brasileiros e de outras
nacionalidades indicadas pelo Governo, impossibilitados de prover sua autodefesa que, por qualquer motivo,
encontrem-se em região de risco (BRASIL, 2014).

43 São a principal forma de emprego do Poder Naval em ações sob a égide de organismos internacionais. Essas
operações  visam ao cumprimento de resoluções  ou de acordos  e  são definidas  por conceitos  básicos e
essenciais estabelecidos nas legislações específicas dos organismos internacionais (BRASIL, 2014).



29

2010, no Haiti e no Paquistão; a execução da Zona de Exclusão Aérea na Líbia, em 2011; e as

ações de Parceria Africana, que serão melhor abordadas no capítulo quatro (USA, 2014b).

Até aqui, conheceram-se os fundamentos do USMC, importantes para o capítulo

quatro e para a posterior comparação. Na seção seguinte, será feito o mesmo para o Brasil.

 3.2 DOUTRINA DE PROJEÇÃO ANFÍBIA DA MARINHA DO BRASIL

Tal como o USMC, o CFN da MB tem retomado o foco nas OpAnf, após um

período de mais de dez anos de participação em OpPaz no Haiti.  Isto  se coaduna com a

observância aos seus Eixos Estruturantes44 e acompanha a incorporação da quinta modalidade

de OpAnf, na última revisão da DBM, chamada de Projeção Anfíbia (BRASIL, 2014).

Apesar  da  semelhança  com  a  doutrina  estadunidense  em  relação  às  cinco

modalidades de OpAnf, a evolução da concepção da PrjçAnf foi repentina e ainda guarda

alguns questionamentos.  A definição de OpAnf na DBM ainda prevê uma operação naval

lançada do mar sobre região litorânea hostil ou potencialmente hostil, não abrangendo o grau

permissivo,  como nos  EUA (FERREIRA,  2014a).  Já  o  conceito  de  PrjçAnf  inclui  o  seu

emprego, para enfrentar crises, apenas no ramo das Operações de Guerra Naval ou relativo às

mesmas, como pode-se perceber na transcrição a seguir:

A projeção anfíbia utiliza-se das capacidades intrínsecas do Conjugado Anfíbio para
introduzir em área de interesse, a partir do mar, meios para cumprir tarefas diversas
em apoio a operações de guerra naval ou relacionadas, dentre outras contingências,
com a prevenção de conflitos e a distensão de crises. É, também, apropriada para a
condução de atividades de emprego limitado da força e benignas, tais como OpENC,
resposta a desastres ambientais e OpAssHum (BRASIL, 2014, p. 3-6). 

Cabe  ainda  destacar-se  que,  entre  outros  Objetivos  Navais45 (OBNAV)

relacionados com a Perspectiva "Resultados para a Sociedade"46 no PEM (BRASIL, 2017),

estão: contribuir para a defesa da pátria, que engloba não apenas a preservação da integridade

44 Definidos  no  artigo  “A Próxima  Singradura”,  do  AE (FN)  Monteiro,  como sendo:  realizar  Operações
Anfíbias;  operar  sob a organização de GptOpFuzNav; e atuar  segundo o estilo de pensar o combate da
Guerra de Manobra (MONTEIRO, 2010).

45 Os OBNAV são os objetivos estratégicos da MB, a serem perseguidos para o cumprimento de sua Missão.
46 "Camada" mais elevada no Mapa Estratégico, onde se encontram os OBNAV necessários para se alcançar a

Visão de Futuro da MB e o cumprimento da sua Missão, entregando resultados para a Sociedade.
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territorial,  mas  os  demais  interesses  nacionais;  apoiar  a  política  externa,  exercendo  forte

influência  nos  períodos  de  paz  e  situações  de  crise,  nos  termos  da  Diplomacia  Naval

mencionada no capítulo dois; e prover a segurança marítima, que inclui, também, a segurança

nos mares, podendo ocorrer o emprego do Poder Naval para prover segurança em casos de

conflitos até mesmo para a proteção dos interesses nacionais no exterior. 

 3.2.1 O Conjugado Anfíbio e o GptOpFuzNav

As características do Poder Naval, especialmente a versatilidade e a flexibilidade,

como  visto  no  capítulo  anterior,  alicerçam  o  Conjugado  Anfíbio,  vocacionado  para  a

realização de OpExpd e para a dissuasão, podendo ser pré-posicionado em uma determinada

região de interesse a fim de contribuir na condução de crises (BRASIL, 2013).

Segundo a definição constante na DBM (BRASIL, 2014), o Conjugado Anfíbio é

composto pelo Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav) embarcado em

uma Força Naval, junto aos meios aeronavais adjudicados. Apesar da importância dos meios

navais,  este  estudo limita-se ao GptOpFuzNav,  que é  dotado de  capacidade  intrínseca  de

planejamento, combate e apoio logístico. Quando executando uma OpAnf, o GptOpFuzNav

constitui a Força de Desembarque (ForDbq), a bordo da Força Tarefa Anfíbia (ForTarAnf). 

Esta  organização  por  tarefas  é  básica  para  emprego  dos  FN,  e  possui  as

capacidades  expedicionária  e  de  prontidão  operativa,  sendo  adestradas  e  equipadas,

prioritariamente,  para  a  projeção  de  poder  sobre  terra.  Otimizando  o  seu  emprego,  para

conferir  flexibilidade  e  versatilidade  ao  comandante  e  possibilitar  o  gradualismo,  adota  o

conceito  de  componentes  (BRASIL,  2013).  Como  as  MAGTF,  os  GptOpFuzNav  são

constituídos, normalmente, pelos seguintes componentes (ver FIG. 7 – ANEXO H): 

─ Componente de Comando (CCmdo) – Realiza tarefas relacionadas ao C2, sendo

responsável  pelas  ligações  externas.  Essa  separação  permite  ao  comandante  dedicar-se  à
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interação  com  os  comandos  superiores  ou  outras  agências  envolvidos,  aliviando-o  da

preocupação direta com a manobra terrestre e seus apoios logístico e aéreo;

─ Componente de Combate Terrestre (CCT) – Concentra os meios de combate e

de apoio ao combate que executam as tarefas relacionadas com a conquista e manutenção do

terreno, destruição da coesão mental e sistêmica do inimigo, entre outras;

─ Componente de Apoio de Serviços ao Combate (CASC) – Destinado a prestar o

apoio de serviços ao combate, nas funções logísticas essenciais para a operacionalidade; e

─ Componente de Combate Aéreo (CCA) – Concentra ou coordena o apoio aéreo,

o controle aerotático e a defesa antiaérea, além de executar o apoio logístico de aviação.

Os tipos de GptOpFuzNav seguem o valor do seu componente de maior escalão:

─ Brigada Anfíbia (BAnf) – Um dos componentes é constituído por dois ou mais

elementos de valor batalhão. Possui capacidade de realizar operações de qualquer natureza,

tem efetivo de até 7.000 militares, podendo durar na ação por até trinta dias;

─ Unidade  Anfíbia  (UAnf)  –  Possui  pelo  menos  um  componente  de  valor

Batalhão, efetivo de até 2.000 militares e capacidade média de durar na ação por até dez dias.

É  dimensionada e aprestada para emprego rápido, constituindo-se um importante instrumento

para rápida resposta a situações de crise. Será aprofundado o seu estudo, na seção seguinte; e

─ Elemento  Anfíbio (ElmAnf)  – Com seus componentes  de valor  máximo de

Companhia e efetivo aproximado de trezentos militares, tem capacidade média de durar na

ação por até cinco dias. Como pode ser transportado em poucos meios navais ou aéreos, é

ainda mais rápido do que a UAnf nas repostas a crises, porém restringe-se ao cumprimento de

tarefas específicas e limitadas, normalmente, de pequena duração (BRASIL, 2013).

Vale  ressaltar,  neste  estudo,  a  característica  do  GptOpFuzNav  que  o  permite

expandir seu efetivo e poder de combate, sem prejuízo da continuidade da operação. Caso seja

necessário o emprego rápido, não sendo possível deslocar todo o efetivo, ou ainda haja uma
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evolução da situação, é possível ampliá-lo posteriormente. Como exemplo, tem-se o emprego

da Força de Emprego Rápido (FER) de forma escalonada, com o envio de um ElmAnf que já

contenha as agências de C2 da UAnf, conforme pode ser visto na FIG. 8 do ANEXO H.

 3.2.2 O papel da Projeção Anfíbia para a Marinha do Brasil

A Projeção Anfíbia é a modalidade de OpAnf que contribui para trazer a doutrina

da  MB  ao  encontro  da  realidade  atual.  Foi  estabelecida  para  abranger  operações  não

enquadradas em guerra, com desembarque ou não de forças em terra, sejam elas de curta ou

longa duração, e de qualquer natureza. Ela é justificável, ainda que ocorra em ambiente sem

ameaça real, já que as OpAnf exigem especificidades de planejamento, preparo e execução

somente providas pelas tropas anfíbias, junto aos meios navais (LEITE, 2014).

Sendo assim, passa-se a relacionar as possibilidades conferidas pelas PrjçAnf ao

Poder Naval, com base na interpretação da DBM feita por este.

No  que  tange  às  Operações  de  Guerra  Naval,  a  PrjçAnf  tem  sua  finalidade

principal ligada à prevenção de conflitos e à distensão de crises, por exercer pressão direta ou

indireta a partir de presença, demonstração de força ou o efetivo emprego da coerção, em

sintonia com as premissas e os interesses do Estado brasileiro. Ademais, ainda pode apoiar

outras operações e ações de guerra naval, como as Especiais, de Informação e Combate-SAR.

A PrjçAnf igualmente  possibilita  ou  contribui  para  as  seguintes  Atividades  de

Emprego Limitado da Força47: Ações Contra Delitos Transfronteiriços e Ambientais; Patrulha

Naval; Cooperação com outros Órgãos; Operações de Retomada e Resgate; OpPaz; e OpENC.

Dentre  as  Atividades  Benignas48,  destacam-se  as  de  Apoio  à  Política  Externa,

também denominadas de Diplomacia Naval, e a Diplomacia Preventiva49. Na medida em que

47 Aquelas em que a MB exercerá o poder de polícia para impor a lei. A força só é admitida nas situações de
legítima defesa ou no nível mínimo necessário ao desempenho da função (BRASIL, 2014).

48 São aquelas, desenvolvidas no País ou no exterior, em que o Poder Naval, com suas estruturas organizadas e
autossustentáveis e com capacidades e conhecimentos especializados, atua com o propósito de contribuir
com a ordem social, não sendo admitido o emprego da força (BRASIL, 2014).

49 Ações sob a égide de organismos internacionais que compreendem as atividades para prevenir o surgimento
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uma Força-Tarefa pode navegar livremente em águas internacionais, ou até mesmo atracar a

convite  no  estrangeiro,  ela  leva  consigo  o  tudo  que  o  Estado  representa  (LEITE,  2014).

Presença de Força Naval em áreas de interesse, cooperação na formação de marinhas amigas,

OpAssHum, e exercícios com marinhas amigas são exemplos das atividades abrangidas pela

Diplomacia Naval, que denotam a importância da PrjçAnf para a MB (BRASIL, 2014).

Entende-se  que  os  conflitos  podem  ser  prevenidos  e  as  crises  distendidas,

primordialmente, a partir de ações prévias, aplicando-se as ações citadas, com propriedade e

equilíbrio.  Em outras  palavras,  pondera-se que as PrjçAnf contribuem para a estabilidade

regional  ao  atuar  na  prevenção,  empregando  de  forma  limitada  e  benigna  a  força;  e,  se

necessário, ao atuar na Guerra Naval, já com a finalidade de distender as crises instaladas. 

Dado o exposto, entende-se que a PrjçAnf é uma opção consolidada e moderna,

tendo grande probabilidade de emprego, ocorrendo com maior frequência do que as outras

quatro modalidades de OpAnf (GAVIÃO, 2010). O trecho a seguir, do artigo “A Próxima

Singradura” do Almirante Monteiro (2010), discorre de forma precisa sobre a essência dessa

operação e sobre como ela pode ser fundamental para o Brasil na proteção da Amazônia Azul:

[...] segurança da Amazônia Azul decorrerá da propagação da influência do Poder
Naval […]. A presença crível do Poder Naval deverá ser percebida não apenas no
mar, mas também nos litorais de nosso entorno estratégico. Nessa presença,  uma
força que avance sobre terra, a partir de bordo, seja para combater, seja para oferecer
apoio  humanitário,  será  uma  ferramenta  imprescindível  no  balanço  de  poder  da
futura esfera de influência da Marinha do Brasil (MONTEIRO, 2010, p. 33).

 3.3 CONCLUSÕES PARCIAIS

Os EUA contam com o USMC como Força expedicionária para dar trato às crises

instaladas ou potenciais, garantindo assim o acesso a todas as áreas, dentro de sua perspectiva

de  ator  global.  A evolução  do  conceito  da  PrjçAnf  ocorrida  na  doutrina  estadunidense

comprova a incessante busca pela adaptação à realidade da ordem mundial pós-Guerra Fria,

na intenção de criar uma ferramenta para tornar mais favorável o futuro incerto.

de disputas entre as partes, evitar que as disputas existentes degenerem em conflitos armados e impedir que
estes, uma vez eclodidos, alastrem-se (BRASIL, 2014).
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Para  tanto,  utiliza-se  dos  diferentes  tipos  de  MAGTF,  organizadas  para  cada

missão, mas flexíveis, especialmente as MEU embarcadas nos meios dos ARG. Assim, estão

prontos  para se  comprometer  militarmente  onde for  necessário,  e  atuar  em todo o EOM,

graduando o uso da força para enfrentar desde o cenário permissivo até o não permissivo.

No Brasil, ainda resta ser definida uma redação mais esclarecedora para a PrjçAnf

em dois aspectos: o enquadramento desta operação junto às outras OpAnf, apenas dentro de

Guerra Naval, não faz jus à concepção de emprego, nos mais variados cenários e níveis de

violência.  Uma solução seria categorizá-la à parte, fazendo menção em todos os capítulos

pertinentes da DBM. A outra sugestão visa a clarificar a definição de OpAnf, ou somente a de

PrjçAnf, quanto ao grau de hostilidade do litoral. Alterar-se-ia, a fim de incluir no texto os

litorais permissivos e incertos, além dos hostis ou potencialmente hostis.

Apesar dos dois níveis de GptOpFuzNav serem indicados para conduzir PrjçAnf,

a UAnf permite flexibilidade e duração nas ações, enquanto o ElmAnf é restrito, porém mais

rápido. Aliando à expansibilidade, conclui-se que uma dotação inicial de um ElmAnf, já como

estrutura de C2 preparada para controlar uma UAnf, caso necessário, é plausível.

Isso posto, conclui-se que a PrjçAnf, com sua atuação moderna em apoio aos mais

diversos campos da Guerra Naval, do Emprego Limitado da Força e das Atividades Benignas,

é uma opção substancial, possível e provável, para distender as crises e evitar conflitos, por

meio do contato preventivo com os Estados amigos, em consonância com as vontades e os

princípios que regem a política externa do Brasil. 

Não tendo sido a abordagem pretendida, sugere-se o estudo mais detalhado das

especificidades  do  planejamento  e  execução,  nos  níveis  tático  e  operacional  para  cada

operação provida pela PrjçAnf, apesar da base conceitual das OpAnf, já sólida, ser comum.

Com a finalidade de facilitar a visualização de um Poder Naval atuando apoiado

nas PrjçAnf, será apresentado, no próximo capítulo, como é o emprego do USMC na África.



 4 POSTURA ADOTADA PELO USMC NA ÁFRICA

Fruto da realidade  geopolítica  descrita  no segundo capítulo,  os EUA adotaram

nova postura frente ao continente africano, tendo intensificado a parceria econômica por meio

do  African Growth and Opportunity  Act (AGOA)50,  em vigor  até  hoje  e  alinhado  com a

diplomacia  transformacional51.  O  interesse  nas  fontes  energéticas  africanas  foi  grande  o

suficiente para alterar, também, a tendência de desmilitarização da região, representada pelos

tratados da ZOPACAS e Pelindaba52. O seu marco foi a criação, em 2007, do USAFRICOM,

voltado, dentre outros propósitos, para o combate ao terrorismo (PECEQUILO, 2012).

Com a finalidade  de enriquecer  a  análise  sobre o emprego da PrjçAnf para  a

prevenção  de  crises,  identifica-se,  neste  capítulo,  a  maneira  pela  qual  o  USMC  tem

desenvolvido este instrumental para a política externa. Torna-se relevante na medida em que

os EUA têm reconhecida capacidade anfíbia e grande similaridade doutrinária e de meios com

o CFN, vista no capítulo anterior, embora sem comparações em termos de envergadura de

suas forças e pretensões geopolíticas dos Estados (GAVIÃO, 2010).

 Serão relacionadas a forma de aplicação da força e a estrutura do  US Marine

Corps Forces Europe and Africa53 (MARFOREU/AF), responsável por coordenar exercícios,

assistência militar e operações do USMC, incluindo o que diz respeito aos Assuntos Civis, à

ajuda  humanitária,  às  operações  de  paz  e  ao  combate  contra  o  terrorismo,  de  forma  a

promover a segurança sustentável e a estabilidade  (GLOBAL, 2013).

Em  2008,  foi  criado  o  Marine  Corps  Forces,  Africa  (MARFORAF)54,  tendo

recebido incrementos, na medida em que crescia a atenção para o continente (SANBORN,

50 Legislação estadunidense aprovada pelo Congresso em 2000, com o propósito de auxiliar as economias dos
países da África Subsaariana, desenvolvendo relações mais próximas entre os mesmos e os EUA.

51 Política para forçar a mudança de regimes políticos nos Estados por meio de incentivos político-econômicos.
52  Tratado africano que estabeleceu a Zona Livre de Armas Nucleares, assinado na África do Sul em 1996. 
53 É o Comando Componente do USMC na Europa e África, operando com um quartel-general, que apoia dois

comandos distintos, com suas próprias autoridades, responsabilidades e prioridades (USA, 2016b).
54 É o Comando Componente do USMC especificamente para a África, adjudicado ao USAFRICOM.
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2015a). Sua missão é promover a segurança regional, manter parcerias e a cooperação, e deter

as ameaças transnacionais (USA, 2017b). Em 2015, por ocasião de uma reestruturação, surge

o  MARFOREU/AF,  a  partir  da  junção  administrativa  do  MARFORAF com o  Comando

análogo na Europa. Para fins de emprego operacional, eles são adjudicados, respectivamente,

ao U.S. European Command (USEUCOM) e ao U.S. Africa Command (USAFRICOM)55. 

 4.1 CONCEITO DE EMPREGO

Embora o conceito de emprego do USMC no continente africano não se utilize

exclusivamente de OpAnf ou OpExpd, como explicado adiante, a sua importância está em

mostrar  que  tudo está  interligado.  A concepção  do comprometimento  militar  tem no seu

âmago a ideia da presença, que faz com que as PrjçAnf possam garantir o acesso no futuro. A

título  de  exemplificação,  o  epílogo  do  manual  dos  EUA sobre  OpExpd  traz  um cenário

simulado exatamente na área que está sendo estudada, com o nome de “Operação Caos no

Litoral”, em que o enfrentamento à crise é baseado em contatos anteriores (ver ANEXO J).

O  Plano  de  Campanha  2016-2020  do  MARFOREU/AF,  aqui  detalhado  com

ênfase nos países da costa atlântica (USA, 2016b), segue a visão trazida pelo seu documento

base, o Expeditionary Force 21 (EF21) (USA, 2014a). A citação abaixo sintetiza o espírito da

estratégia utilizada, clareando o seu efeito desejado mais amplo, no âmbito militar:

A África permanece como um interesse duradouro para os EUA e a sua importância
vai aumentar à proporção que crescem sua economia, população e influência. Nosso
comprometimento hoje pode auxiliar os nossos parceiros africanos a perceber o seu
potencial  e  adquirir  a  capacidade  de  resolver  os  problemas  da  África.  Soluções
africanas para problemas africanos são a melhor opção para a África, para os EUA e,
de fato, para o mundo (USA, 2016b, p. 3, tradução nossa)56.

Mesmo admitindo a importância das missões de paz multilaterais em curso, sob a

55 São os Comandos Combatentes Unificados (CCU), ou conjuntos, e permanentes dos EUA para a Europa e
África. Para melhor entendimento acerca dos CCU, a FIG 9 (ANEXO I) traz o mapa explicativo.

56 Texto original: “Africa remains an enduring interest for the United States and its importance will continue to
increase as African economies, population, and influence grow. Our engagement now can assist our African
partners in realizing their potential and gaining the capability to solve African problems. African solutions to
African problems are in the best interest of Africans, Americans, and indeed the world.”
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égide da ONU ou da União Africana57 (UA), na restauração da segurança e prevenção de

massacres,  o  documento  em análise  ressalta  que ainda  há  muitas  ameaças  na África  que

impactam diretamente os EUA, no caso de ataques às suas representações diplomáticas, ou

indiretamente,  afetando  seus  interesses.  Ao  apresentar  a  área  de  responsabilidade  do

Comando, são ressaltadas quatro regiões, sendo que as duas últimas estão relacionadas a este

trabalho: África oriental, noroeste africano, área do Lago Chade e Golfo da Guiné.

A Nigéria e Camarões enfrentam o crescimento do grupo islâmico Boko Haram

nas porções leste dos territórios, próximas ao Lago Chade. Nesse sentido, o USMC almeja

cooperar para fortalecer as atividades de contraterrorismo, pouco eficientes até o momento.

Mais ligada à presença naval, a problemática do Golfo da Guiné envolve pirataria

e outros crimes, exigindo uma abordagem colaborativa no treinamento e nas atividades de

segurança, aumentando a capacidade de patrulhamento das águas. O USMC, além da atuação

em terra, contribui para a Africa Partnership Station58. Ainda há outros problemas, agravados

pela pobreza e falta de estrutura, como foi o caso do surto de Ebola em 2014, durante o qual o

USMC atuou na Operação Assistência Unida, coordenando a ajuda logística do socorro.

Por meio de quatro linhas de esforço, quais sejam, resposta a crises, resposta a

contingências, OpExpd, e cooperação em segurança, o Comando pretende, até 2020, construir

capacidades com as forças navais e de fuzileiros navais parceiras, tendo planos aprovados e

ensaiados para antecipar ou conter crises, ao mesmo tempo que provê a segurança regional.

Como  a  postura  avançada,  prevista  no  EF21,  exige  que  um terço  das  forças

operativas do USMC estejam em missão, o Plano do MARFOREU/AF prevê o aumento das

atividades de cooperação, desempenhadas por frações ou grupos formados especificamente

para  a  tarefa.  Porém,  a  força  unificada  não deve  perder  a  capacidade  de  dar  a  primeira

57 Sucessora  da Organização  da Unidade Africana,  esta  Organização  foi  criada em 2003 para promover  a
democracia, direitos humanos e desenvolvimento econômico na África (PECEQUILO, 2012).

58 É uma operação permanente de parceria, dentro do plano de comprometimento militar do Comando Naval
dos EUA para a África. Tem seu foco em promover capacidades, para resolver os problemas de segurança.
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resposta a crises menos complexas. Esta parcela avançada no continente africano deve ter alto

grau de interoperabilidade com uma força maior, que fica de prontidão nos EUA. 

Essa maneira de empregar os meios disponíveis, ora divididos para obter maior

abrangência na presença, ora agrupados para enfrentar uma ameaça, pode ser entendida como

uma variante das Operações Distribuídas59. De acordo com a concepção em análise, emprega-

se  aggregated e  disaggregated forces, traduzido como forças agregadas e desagregadas. Na

realidade  africana,  como  as  tropas  ficam  baseadas  na  Europa,  os  fuzileiros  navais  têm

utilizado bases temporárias, chamadas de locais seguros de cooperação (SANBORN, 2015b). 

Porém,  o  sistema  traz  vários  desafios,  que  podem  inviabilizar  as  tarefas  de

enfrentamento de crises. As distâncias em relação às suas bases de apoio podem comprometer

a capacidade de apoio ou de reforço. Além disso, a flexibilidade pode ser afetada pela grande

dependência no estabelecimento de bases. Mas o mais preocupante seria a dificuldade de C2

evidente quando se tem tropas lançadas em inúmeros pontos distantes (ELLISON, 2008).

 4.2 ESTRUTURA PARA O EMPREGO DA FORÇA

Um episódio  marcante  nos  últimos  anos,  na  área  deste  Comando  Combatente

Unificado (CCU), foi o ataque que matou o Embaixador dos EUA na Líbia, em 2012. Foi um

dos  fatores  que  levaram  ao  estabelecimento  do  rodízio  permanente  de  tropa  para  o

MARFOREU/AF. A partir de 2013, cerca de 500 fuzileiros navais e oito aeronaves têm ficado

no sul da Espanha (SANBORN, 2015c).  Junto com outro efetivo equivalente,  baseado na

Itália, formam a Special Purpose Marine Air Ground Task Force ─ Crisis Response ─ Africa

(SPMAGTF-CR-AF), capaz de atuar em um amplo conjunto de operações. Dá capacidade

limitada de: contraposição a crises, apoio a embaixadas estadunidenses, OpENC, AssHum,

operações de auxílio em desastres, busca e salvamento, entre outras (USA, 2016b).

59 O conceito foi apresentado por Silva (2008) na revista Âncoras e Fuzis, sendo proveniente de estudos do
USMC para maximizar a capacidade das MAGTF empregarem suas frações em profundidade e amplitude
em um campo de batalha não-linear ou até mesmo no desenrolar de operações de baixa intensidade.
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Essa organização é baseada em militares da infantaria e da aviação, que podem ser

enviados  de  forma  distribuída,  mantendo  sua  integridade  tática  ou  formando  grupos

especializados, para cumprir diversas missões de cooperação. Realizam, por exemplo, desde o

treinamento da infantaria da marinha do Senegal no esforço de combate ao tráfico até a troca

de experiências em manutenção de lanchas junto às forças nigerianas combatendo o grupo

Boko  Haram  (GLOBAL,  2014).  No  ANEXO  K,  há  outra  amostra  dessa  desagregação,

mostrando operações em curso durante parte do ano de 2014 (USA, 2014c). 

Casualmente, a SPMAGTF-CR-AF integra a MEU enviada à região, otimizando a

unidade de comando e facilitando os esforços, pois já está habituada às peculiaridades do

ambiente e aos parceiros africanos. Nos cenários de crises complexas, o MARFOREUR/AF

conta com as capacidades providas pelas 2a MEB e suas MEU designadas. As possibilidades

de  uma ágil  elevação  do nível  da  força  e  da  operação  em coalizões  multinacionais  com

interoperabilidade são planejadas e exercitadas periodicamente (USA, 2017b). 

Ou seja, a estrutura é dosada e complementar, conveniente para tempos em que há

disparidade entre orçamentos e necessidades. Ficam evidentes os benefícios, pois o custo da

força empregada é muito inferior ao ganho obtido com o amadurecimento das relações e o

preparo combinado para enfrentamento das dificuldades vindouras (GUERRA, 2017). 

Outro ponto interessante do plano é que, dentro da conjuntura enfrentada pela US

Navy, com número de navios anfíbios aquém do desejado e priorização para outros CCU, o

MARFOREU/AF  explora  alternativas  provenientes  da  combinação  de  bases  flutuantes  e

litorâneas, novas bases móveis expedicionárias (T-ESB)60 e navios modulares de combate de

litoral (LCS)61, somadas ao uso de navios aliados. Além disso, conta com as aeronaves para o

rápido deslocamento, ao menos no norte do continente, viabilizando seu emprego tempestivo. 

60 Navios,  baseados em cascos de mercantes  civis, de mais baixo custo e capacidades operacionais que os
tradicionais navios anfíbios, servindo para dar o suporte expedicionário em missões de menor intensidade.

61 Navios pequenos, voltados para operação próximo ao litoral, sendo ágeis para derrotar ameaças assimétricas
e antiacesso. Podem receber módulos anfíbios, transportando certa quantidade de meios e pessoal.
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 4.3 CONCLUSÕES PARCIAIS

Neste capítulo foram vistas características da presença dos EUA, por intermédio

do MARFOREU/AF, no continente africano. A FIG 12 (ANEXO L) traz a representação da

Situação Futura do USMC, até o ano de 2020, que ratifica, primeiramente, a importância dada

à  costa  oeste  africana.  Além  disso,  também  confirma  o  modelo  de  atuação  isolada  de

elementos  da  MAGTF,  em  exercícios  e  colaborações  englobadas  no  comprometimento

militar, refletindo a filosofia de que prevenir guerras é mais importante que ganhá-las.

Pela  apreciação  do  Plano  do  MARFOREU/AF para  o  quinquênio  2016-2020,

pode-se perceber que há uma contínua busca pelo aperfeiçoamento do USMC para se adaptar

à presença global por meio de parcerias, em que a estabilidade das regiões requer atuação

integrada, mas traz benefícios igualmente coletivos. 

Percebe-se que o conceito de emprego obedece à orientação geral de desagregação

da força trazida pela visão do EF21, sem deixar de se preparar para a atuação reunida dos

meios.  Isso traz vantagens na abrangência  do comprometimento  militar  junto às  áreas  de

interesse na costa da África, mas também oferece riscos ligados à logística e ao C2.

 Ademais, entende-se que, mesmo com meios desagregados, a SPMAGTF-CR-AF

não consegue atuar em todo o território deste estudo, havendo regiões desassistidas, mesmo

que apenas em certos intervalos de tempo, abrindo oportunidade para atuação de outro Estado

parceiro.  Além disso,  mesmo as  FA estadunidenses  tem recursos  finitos,  destacando-se as

dificuldades desta MAGTF em ter apoio constante de meios navais e as soluções flexíveis

encontradas, com uso de  meios navais alternativos e pontos de apoio em litoral amigo.

As considerações acerca do emprego do USMC na África apresentadas acima,

somadas às observações dos capítulos anteriores, serão integradas no próximo capítulo,  na

síntese das ideias apresentadas ao longo de todo o trabalho.



 5 SÍNTESE

Até aqui, foram examinadas a situação geopolítica após o fim da Guerra Fria, com

ênfase nas relações do Brasil com a África atlântica, a nova concepção de crise dela derivada

e  as  consequentes  implicações  para  o  Poder  Naval.  Também  foram  descritas  as  bases

doutrinárias,  especialmente da PrjçAnf,  dos EUA e do Brasil,  detalhando as atividades do

USMC na África. Cabe agora a avaliação crítica integrativa desse conjunto de informações.

Assim, neste capítulo, serão comparadas as realidades de emprego do USMC e do

CFN, e relacionadas as capacidades e dificuldades visualizadas para a PrjçAnf nesse contexto

contemporâneo. Depois, serão feitas algumas considerações político, doutrinárias e sobre a

contribuição do uso dessa ferramenta pelo Brasil para a estabilidade da África.

 5.1  AS REALIDADES DE EMPREGO DO USMC E DO CFN

A maneira como os Estados estadunidense e brasileiro consideram os seus CFN é

muito próxima uma da outra, pois ambos são considerados como forças expedicionárias por

natureza, prontas para projetar poder sobre litorais em caso de crise. Já o emprego de cada um

deles,  depende do uso do Poder Militar;  globalmente,  para dissuadir  ameaça ao território,

como nos EUA, ou mais internalizado, preocupado com a defesa direta, no caso do Brasil.

Embora esse último aspecto tenha influência no reduzido alcance operacional do

CFN, a semelhança apontada permite cogitar-se o direcionamento futuro do CFN para a sua

efetiva atuação avançada, dentro da área de influência brasileira. Somado a isso,  percebe-se

que há uma base doutrinária comum, tanto em termos de fundamentos e operações, quanto de

organização  para  o  combate.  Ambos  se  organizam  por  tarefa,  utilizando  os  mesmos

componentes, e são integrados à Força Naval, por meio do Conjugado Anfíbio.

Isso não só valida o uso das comparações feitas nos capítulo 3 e 4, mas também
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exibe uma janela  de oportunidades  para atuação combinada,  numa atividade  ou de forma

substituta,  com  alternância  de  atribuições  em  ações  de  longa  duração.  Além  disso,  a

similaridade  traz  consigo  a  possibilidade  de  que  a  concepção  de  emprego  da  força

estadunidense,  pioneira  em  diversos  segmentos  devido  à  sua  própria  abrangência  e

intensidade de atuação, sirva de balizamento para o desenvolvimento da maneira própria de

agir do CFN, respeitadas as premissas da política externa brasileira, comentadas a seguir.

Da  mesma  forma  que  os  EUA,  apenas  variando  pelos  diferentes  pesos  das

economias, o Brasil tem interesses na porção da África banhada pelo Atlântico Sul. Disso,

surgem responsabilidades de manter a boa ordem dos mares e dos litorais adjacentes, para que

a  situação  favorável  tenha  benefícios,  tanto  para  as  populações  locais  quanto  para  os

interesses político-econômicos do Estado que provê a ajuda. 

A mudança na maneira dos EUA se relacionarem com outros Estados, observada

após  suas  últimas  eleições,  que  trouxe  a  tendência  de  reversão  da  crescente  presença

estadunidense  na  África,  é  relevante.  Soma-se  a  isso,  a  oportunidade  oferecida  pela

incapacidade do MARFOREU/AF em atender toda a demanda dos países da costa atlântica

africana. Assim, cabe ao Brasil aproveitar para adotar postura mais atuante, devendo buscar a

complementaridade das ações em relação ao seu parceiro, não um papel competitivo,  seja

alternando no tempo ou somando forças em determinada região. 

A relação, ainda insuficiente, do Brasil com seus irmãos africanos, na sua maioria

em estágio inferior de segurança social, pode permitir a entrada ainda mais ativa de outros

atores, processo esse já em andamento. Ademais, conforme visto neste trabalho, os valores

constitucionais, como os da não intervenção e da solução pacífica de conflitos, ao contrário de

limitarem a atuação da força militar na política externa, indicam o caminho a seguir para a

garantia da solidez da paz junto aos Estados vizinhos, em especial os necessitados da África. 

Isso posto, o Brasil, dependente do comércio exterior marítimo, não deve abrir
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mão  de  sua  maritimidade,  chancelando  sua  influência  regional  por  meio  da  presença

estratégica no Atlântico Sul e da aproximação cada vez maior do Poder Naval da função

diplomática. Nisso se destaca a capacidade provida pela PrjçAnf à MB de levar o CFN à costa

atlântica africana, para contribuir no estabelecimento de laços, e, também, atuar na construção

da estabilidade, como será detalhado nas seções seguintes. Composto por homens e mulheres

de parcela representativa de um povo multiétnico e pacifista, o CFN tem autoridade moral

para estabelecer parcerias e resolver crises, segundo também observou Leite (2009).

 5.2 POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES PARA O PODER NAVAL BRASILEIRO

Como já visto, os GptOpFuzNav moldados para a prevenção ou resposta a todos

os tipos de crises deste século, junto a meios navais específicos ou adaptados para a atividade

anfíbia, acentuam as características do Poder Naval. Examinando as finalidades das operações

propiciadas pela PrjçAnf e as lições aprendidas do USMC, apontam-se como possibilidades:

─ O grau de presença ou força podem ser dosados, mesmo quando a ForTarAnf já

está em comissão, realizando desembarque além do horizonte ou mantendo-se junto ao litoral;

─ Como a organização por componentes é customizável, pode inserir e retirar o

vulto de força estritamente necessário para obter efeitos desejados militares ou diplomáticos;

─ A assiduidade da tropa junto à  determinada região cria  laços  que ajudam a

prever e dissuadir conflitos, ao mesmo tempo que preparam o terreno para o uso da força;

─ A credibilidade traz vantagens decisivas para a Força, que são desproporcionais

ao  efetivo,  aos  custos  e  à  área  abrangida.  Um  possível  impacto  político-diplomático  da

presença da força em terra pode ser minorado pela capacidade de operar a partir do mar;

─ A estrutura  flexível  e  completa  de  C2  facilita  as  ações  multinacionais  e

interagências, podendo dar suporte até mesmo para implantação de centros de coordenação; e

─ A PrjçAnf é ímpar para as OpAssHum e OpENC, em função das capacidades de
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abrigo, alimentação e cuidados médicos providas pela ForTarAnf, conjugada com a ForDbq.

De forma a aprofundar o estudo das possibilidades da Projeção Anfíbia, seja no

cenário preventivo ou no seu papel responsivo, mostrando a sua marcante característica de

poder transitar por todo o EOM, fez-se uma adaptação, a partir da percepção que Ferreira

(2014a)  teve  da  obra  de  Eric  Grove62.  Assim,  formulou-se  o  Triângulo  do  Emprego  da

Projeção Anfíbia, que consta do Apêndice A, tentando mostrar, pelo entendimento das ideias

analisadas  neste  trabalho,  em  especial  o  “cenário  dos  3I”,  que  as  PrjçAnf  podem  estar

envolvidas constantemente na atividade benigna do comprometimento, passarem ao apoio às

operações com emprego limitado da força, e terminarem, em caso extremo, possibilitando a

imposição da estabilidade regional através de introdução de forças em apoio à Guerra Naval. 

Importa  ressaltar,  ainda,  que  cada  uma  dessas  opções  tem  diferentes

probabilidades de ocorrência e pode se concretizar de forma isolada, conjugada ou sequencial,

aspectos também explorados no triângulo. Ademais, indica-se que o caráter preventivo está

evidenciado na vertente diplomática da PrjçAnf, enquanto o responsivo, nos outros dois tipos,

em resposta às crises, de origem ambiental ou social, com uso limitado ou total da força.

Um  aspecto  limitador  que  não  se  deve  deixar  de  mencionar  é  o  escalão  do

GptOpFuzNav designado para o cumprimento da missão. Como já analisado, o ElmAnf é leve

e ágil, podendo ser expandido para uma UAnf posteriormente. Assim, pode-se esperar uma

resposta  rápida,  porém  somente  contra  crises  menos  complexas,  ou  contra  litoral  com

razoável grau de permissividade. Para a UAnf, a limitação reside no fato de exigir dias para

estar  pronta,  podendo  complementar  o  ElmAnf,  absorvendo-o.  Estaria,  então,  apta  a

permanecer mais tempo na cena de ação e realizar praticamente todas as operações previstas.

No campo dos riscos,  fica  o questionamento  se seria  factível  para uma tropa,

mesmo  com  todas  as  qualidades  dos  FN  apoiados  por  meios  navais  e  aeronavais,

62 O autor, em sua obra The future of sea power (1990), desenvolveu o conceito apresentado por Booth (1977),
representando as funções do Poder Naval relacionadas ao uso do mar através de um triângulo e três círculos. 
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desempenhar-se igualmente bem em vastas áreas das operações militares. Para tanto, teria que

receber  treinamento  contínuo em todas  as  proficiências  do EOM, que engloba posturas  e

mentalidades díspares. Vê-se duas possíveis soluções, não havendo consenso sobre o assunto:

assumir que o adestramento para o pior cenário é o suficiente para se operar com eficiência na

parte menos violenta do espectro; ou investir em uma tropa instruída e inovadora, que estaria

apta, em termos de mentalidade, a alternar sua postura em todos os desafios da atualidade.

 5.3 CONSIDERAÇÕES POLÍTICAS E DOUTRINÁRIAS 

Do contido nos capítulos anteriores, podem ser extraídas considerações para os

níveis  de  decisão,  importantes  para  que  as  possibilidades  sejam efetivadas  e  para  que  as

contribuições para o Brasil e para a África, a serem expostas na seção seguinte, possam se

concretizar. Apesar de a situação orçamentária não estar no escopo, vale ressaltar-se que o

gasto atual seria um investimento inteligente para se evitar um custo muito maior no futuro.

Começa-se pelo Poder  Político,  que reflete  o  entendimento  e  as aspirações  da

sociedade brasileira; este deveria ser conscientizado de que a presença no território africano,

em situação de normalidade ou crise, é imprescindível para fortalecer a soberania brasileira e

garantir  a  paz  regional.  Isto  já  foi  contemplado  parcialmente  pelo  LBDN,  mas  requer

ampliação e difusão, para compreensão de sua sintonia com os preceitos constitucionais.

O nível estratégico, respaldado pelo anterior, seria o responsável pela ampliação

da parceria militar  tanto com os EUA, a CPLP e a UA, quanto com os países da área de

estudo, isoladamente. Em consonância com o Ministério das Relações Exteriores, garantiria

os fundamentos para a manutenção ou o resgate da estabilidade da região.

Enquanto isso, planos para possíveis  contingências  estariam sendo ensaiados e

ratificados  pelo  nível  operacional,  de  forma  combinada  multinacional.  Isso,  por  si  só,  já

garantiria  a  desejada  e  vital  capacidade  dissuasória.  Também se  desenvolveria  a  doutrina
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pertinente a cada uma das operações ligadas à PrjçAnf. A presença da tropa poderia obedecer

ao conceito de alocação desagregada, com agregação prevista em momento de necessidade.

No nível tático, aproveitando-se as características de bom relacionamento do povo

brasileiro, o comprometimento se efetivaria, tornando os laços duradouros, mesmo em épocas

de crise. Isso seria possível com o uso de adestramento profissional, de meios e sistema de C2

adequados, e do respeito pelo próximo, aspectos inerentes aos valores essenciais do CFN63.

Outra  consideração  doutrinária  interessante  é  o  conceito  de  comprometimento

militar. Sugere-se o fomento das discussões de alto nível para inclusão do comprometimento

militar, com suas notórias vantagens tanto diplomáticas quanto militares, como uma estratégia

de  emprego das  Forças  Armadas  em tempos  de  normalidade,  na  esfera  do Ministério  da

Defesa (MD). Já na DBM, seria inserido como potencializador das atividades, especialmente

da diplomacia naval, sendo a PrjçAnf uma das principais maneira de sua implementação.

Contudo, quanto ao conceito de Operações Distribuídas, que multiplica efeitos do

emprego da força, recomenda-se a realização de estudos aprofundados, principalmente sobre

os impactos nos meios de C2 e os riscos para a missão, antes de sua inclusão doutrinária.

 5.4 A PROJEÇÃO ANFÍBIA NA ESTABILIDADE DA ÁFRICA ATLÂNTICA

Como já visto, os Estados da costa atlântica da África, em quase sua totalidade,

apresentam estruturas  débeis  e  pouca  capacidade  de melhoria,  constituindo-se,  ao mesmo

tempo, um desafio, uma oportunidade e uma responsabilidade para o Brasil, dentro de sua

perspectiva de influência regional.  Porém, considerando a realidade do país  e da MB, no

nicho da política externa que lhe cabe,  é necessária a busca pela complementaridade com

outras marinhas e pelo emprego judicioso dos meios. E o comprometimento com todos os

atores envolvidos neste contexto tem papel crucial a ser explorado. A despeito das atividades

já em curso neste sentido, como o acordo Brasil-Namíbia, muito se tem a fazer.

63 O CFN tem como valores fundamentais a honra, a competência, a determinação e o profissionalismo.
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Para  retratar  todas  as  qualidades  positivas  do  Conjugado  Anfíbio  que  estão

envolvidas  na  aplicação  da  PrjçAnf  estudadas  neste  trabalho,  empresta-se  o  termo

“anfibiosidade”, proposto por Ferreira (2016). A “anfibiosidade” exprime a essência do que

deve  ser  colocado  em prática  pelo  Poder  Naval  brasileiro,  de  modo  a  prevenir  conflitos

futuros pelos mais variados motivos, tanto no Atlântico, quanto no litoral africano. 

Concordando  novamente  com  Ferreira  (2016),  considera-se  importante  a

construção de uma  “arquitetura anfíbia” no Atlântico Sul, que sintetiza o efeito desejado para

o  qual  as  várias  potencialidades  da  PrjçAnf  apontadas  contribuiriam.  Pois  tal  arquitetura

representa, justamente, os benefícios da formação de uma rede de marinhas e seus corpos de

fuzileiros navais. Isto de daria pelo fenômeno do espelhamento de marinhas amigas a partir da

criação de laços com a MB e, talvez, com as Forças Navais estadunidenses. O efeito dessa

proposta  se  multiplicaria,  possibilitando  não  só  exercícios  e  operações  combinadas,  mas

também,  a  melhor  compreensão das  diferenças  e  o  apoio mútuo quando necessário.  Essa

pretensão é ainda mais ampla do que a esperada pela postura do USMC para a região. 

Obviamente, para isso se concretizar, a percepção do problema e o apoio eficaz de

todo o Estado brasileiro seria indispensável. Considerando tal premissa, visualiza-se alguns

eventos que poderiam ou deveriam ser realizados por meio da Projeção Anfíbia, ordenados

em escala de probabilidade e de aplicação da força: intercâmbios de adestramentos, exercícios

multinacionais, cooperação para a segurança marítima e costeira, OpPaz, OpENC, e Força

interina de estabilização a pedido de organismo internacional.

Sugere-se  também,  mesmo  sabendo  das  limitações  conjunturais  e  das  outras

tarefas da MB, a criação de uma ForTarAnf que, de forma gradual, poderia se tornar contínua,

por rodízio, para manter a presença no Atlântico Sul e nos seus contornos. O GptOpFuzNav

de  nível  ElmAnf  deste  conjugado  empregaria  constantemente  a  PrjçAnf  para  o

comprometimento militar com os parceiros. Adicionalmente, estaria, certamente, pronto para
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responder a uma eventual crise, expandindo seu nível se preciso, e para prevenir conflitos.

Esta visão também foi compartilhada por Silva (2010), em sua monografia.

Outra sugestão, ligada à anterior, seria a instalação seletiva e pontual, de bases de

apoio  em Estados  amigos  da  costa  africana,  consistindo  de  material  pré-posicionado,  ou

mesmo, pontos para alojamento. Permitiria potencializar respostas a crises, mesmo sem haver

navios anfíbios próximos, como pode ser visto nas análises dos dois capítulos anteriores. 

Ressalta-se que todo esse esforço proposto não seria um fim em si mesmo. Dentro

da  concepção  estratégica  da  defesa  da  Amazônia  Azul  já  apresentada,  as  ações  de

comprometimento das PrjçAnf materializam o aprofundamento, na camada mais externa64 do

dispositivo, afastando as ameaças. O modelo de defesa sistematizado em camadas, tal como

idealizado por Ferreira (2014b), é baseado no conceito de “Antiacesso e Negação de Área”65 e

está mostrado na FIG. 13 (ANEXO M). Também pode-se visualizar que os GptOpFuzNav,

projetados a partir da operação em foco, teriam papel a desempenhar na segunda camada, em

situações de crise, além de poderem ser vetores perenes que contribuiriam para a obtenção e

manutenção da Consciência Situacional Marítima (CSM)66.

Concluindo, a síntese de todos os argumentos apresentados ao longo do trabalho

permite afirmar que é viável e desejável para o Brasil, sob os aspectos político, econômico e

militar, o emprego ostensivo da Projeção Anfíbia pela MB, a fim de colher os benefícios antes

ou durante uma situação de crise, a partir de suas vastas possibilidades. Porém, fica o alerta

que a incerteza do futuro não permite erros estratégicos, exigindo a adoção de providências

imediatas no sentido da criação de mentalidade e da consolidação da doutrina. O próximo

capítulo trará a conclusão geral deste trabalho.

64 Nessa camada, o Poder Naval precisa atuar no litoral de países de interesse contribuindo para a boa ordem
no mar e a partir do mar (FERREIRA, 2014b).

65 Ou A2/AD, da sigla em inglês para “Antiaccess - Area Denial”. Nele, os sistemas defensivos são dispostos e
orquestrados  para  atuarem  sucessivamente,  combinando  seus  efeitos  e  alcances,  tornando  mais  forte  a
resistência à medida que a ameaça se aproxima do litoral (TAULOIS, 2013).

66 Consciência  proveniente  de  conhecimentos  consolidados,  a  partir  da  obtenção  de  dados  por  diversos
sistemas,  que  deve  permitir  a  adoção  de  ações  preventivas  e/ou  repressivas  para  neutralizar  possíveis
ameaças marítimas (SIMIONI, 2014).



 6 CONCLUSÃO

O caráter cada vez mais instável do Sistema Internacional e o amanhã incerto são

características que acompanham o aparecimento das novas ameaças mundiais, para o que os

Estados devem estar preparados para conviver e, idealmente,  se proteger. Em meio a esse

cenário,  nota-se  que  o  crescente  interesse  pelo  continente  africano  não  se  converte,

automaticamente, em prosperidade. Pelo contrário, a maioria dos países da África atlântica

têm dificuldade de se desenvolver, em meio a crises de origens ambientais e socioeconômicas.

Como a região faz parte do seu entorno estratégico, tal problemática acende um

alerta  para  o  Brasil,  que  tem  como  preceitos  a  busca  pelo  desenvolvimento  e  pela  paz

mundial.  Na  sua  jornada  por  maior  inserção  nos  processos  decisórios  globais,  o  Estado

brasileiro conta com o Poder Naval para garantir seus interesses no Atlântico Sul e na África. 

Assim,  a  MB se  vê  perante  o  desafio  de  lidar  com crises  das  mais  diversas

naturezas, na tentativa de preveni-las ou evitar que se desdobrem em conflitos. O surgimento

do conceito de Projeção Anfíbia representou o esforço da Força Naval em acompanhar as

mudanças  rápidas  e  profundas que vêm se implementando no século XXI,  no sentido de

manter-se apta a atuar em proveito da política externa por meio de parcerias e presença.

A seleção da postura de emprego do USMC na África para o estudo foi decorrente

de ele ser reconhecido como força expedicionária com vocação para tratar crises, ao mesmo

tempo que facilita a comparação com o CFN por suas semelhanças doutrinárias.

Analisando  as  características  das  crises  e  dos  conflitos  contemporâneos,  em

especial  a  sua  ocorrência  nos  Estados  costeiros  do  oeste  da  África,  e  examinando  as

possibilidades e limitações da Projeção Anfíbia para o CFN, particularmente correlacionadas

com as  experiências  do emprego real  do USMC naquela  região,  buscou-se verificar  se  a

operação contribui para dar respostas às crises, distendendo-as ou prevenindo os conflitos.
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Inicialmente,  criou-se  uma  ambientação  em  torno  dos  conceitos  que  seriam

importantes para a pesquisa. Adotou-se que as crises envolvem as situações anormais que

trazem sofrimento ou desordem de qualquer natureza, provocadas por novas ameaças ou até

mesmo por fatores naturais. Analisou-se como a complexidade das relações entre os atores,

estatais  ou não,  aliada  às  raízes  históricas  e  às  determinantes  geográficas,  condicionam a

grave situação de quase todos os países da África atlântica.  Detalharam-se as dificuldades

enfrentadas,  para que  fosse possível  avaliar  a  aplicação  da Projeção Anfíbia  pela  MB na

estabilização da região. Para tal, mostrou-se que o emprego das marinhas ampliou-se além da

tradicional vertente de defesa, para os campos da segurança e da diplomacia. 

No prosseguimento do trabalho, apresentou-se o referencial doutrinário vigente no

USMC e na MB, verificando-se a estruturação da força para OpAnf. Percebeu-se que tanto o

USMC quanto o CFN se organizam por tarefas, em GptOpFuzNav. Em seguida, ressaltou-se

como a evolução da PrjçAnf se deu ligada às novas demandas, resultando em capacidades

oferecidas que abrangem todo o EOM, quando não enquadradas em situação de guerra.

Ao se estudar a concepção de emprego adotada pelo MARFOREU/AF na costa

africana,  pôde-se entender  a  aplicação dos conceitos  ora estudados em uma situação real,

detalhando como é a desagregação da SPMAGTF-CR-AF para cumprir inúmeras tarefas de

comprometimento militar, mas também como está prevista a junção das forças, e até mesmo a

expansão para uma MAGTF maior, vindo dos EUA. Percebeu-se a relevância das parcerias

em tempos de normalidade para garantir o acesso durante a crise ou conflito. Demonstrou-se a

flexibilidade que está sendo implementada para se contrapor às dificuldades de meios navais e

de fuzileiros navais, e também os riscos que estão sendo assumidos, principalmente para o C2.

O conteúdo deste estudo foi importante  como plataforma de comparação com a realidade

brasileira,  para ratificar  várias constatações  da pesquisa.  A adaptação do acervo de meios

navais para manutenção do apoio, a partir do mar, ao emprego distribuído da força anfíbia se
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constitui um interessante tema para futuras pesquisas.

Por fim, foi feita uma síntese das observações obtidas até então. Os estudos do

emprego do USMC na África orientaram a estrutura de desenvolvimento da argumentação.

Estudaram-se as possibilidades da Projeção Anfíbia, confrontando-as com as características

das crises identificadas, principalmente na costa atlântica africana. Com essa correlação, fez-

se a avaliação do seu emprego,  que foi  comparada  com a suposição formulada de que a

Projeção Anfíbia contribui  para a distensão de crises e a prevenção de conflitos na África

atlântica.   Parece de interesse aprofundar futuramente as pesquisas das especificidades do

planejamento  e  execução,  nos  níveis  tático  e  operacional,  de  cada  operação  provida  pela

Projeção Anfíbia. Vê-se, a seguir, o detalhamento das conclusões obtidas neste estudo. 

A percepção inicial apontava para a dificuldade do emprego da Projeção Anfíbia

frente a tão diversas ameaças, em rápida transformação. Após a pesquisa, entendeu-se que a

resposta está ligada à capacidade dessa operação em atuar igualmente na prevenção e,  se

necessário,  no  controle  das  crises  instaladas.  Mostrou-se  que  isso  está  evidenciado  na

característica  de  poder  transitar  por  todo  o  EOM.  Assim,  foi  formulado  o  Triângulo  do

Emprego da Projeção Anfíbia para mostrar que ela pode estar envolvida rotineiramente no

comprometimento,  apoiando  as  atividades  benignas,  passar  àquelas  ações  com  emprego

limitado da força, e ainda, se necessário, alterar o emprego para introduzir forças a fim de

impor a estabilidade regional, por meio de Operações de Guerra Naval. Como exemplo da

gradualidade da força envolvida, citam-se algumas ações que poderiam ser desenvolvidas pela

MB  na  África  ocidental,  por  intermédio  da  PrjçAnf: intercâmbios  de  adestramentos;

exercícios multinacionais; cooperação para a segurança marítima e costeira; OpPaz, OpENC;

e força interina de estabilização a pedido de organismo internacional.

A  pesquisa  indicou,  então,  que  o  conceito  de  comprometimento  militar,

materializado pelas parcerias e outras maneiras de assistência militar em território africano,
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seria  fundamental  na potencialização das  outras  formas de atuação da PrjçAnf.  Inclusive,

sugeriu-se o fomento das discussões de alto nível para inclusão do comprometimento militar

como uma estratégia de emprego das Forças Armadas. 

Também  foi  possível  depreender  os  benefícios  da  adoção  da  mentalidade  da

“anfibiosidade” pelo Poder Naval brasileiro, como a formação de uma rede de marinhas e

corpos de fuzileiros  navais no Atlântico Sul,  entre Brasil  e países amigos da África.  Esta

“arquitetura  anfíbia”  contribuiria  decisivamente  para  a  prevenção  de  conflitos  futuros,  na

medida em que seria mais fácil construir saídas para as crises.

Concluiu-se, ainda, que há janelas de oportunidades para atuação combinada com

os EUA, através da Projeção Anfíbia, na costa atlântica da África, que é vasta em território e

em necessidades. Entendeu-se que o CFN poderia atuar de forma complementar em certas

atividades desenvolvidas pelo USMC, enquanto, em outras de longa duração, poderia revezar

sua presença com os elementos da SPMAGTF-CR-AF.

Nesse sentido, entendeu-se que, dentro das limitações conjunturais e normativas

do Estado brasileiro, seria viável e relevante a criação de uma ForTarAnf com um ElmAnf

embarcado, com a estrutura de C2 preparada para uma UAnf, para manter as parcerias nos

contornos do Atlântico  Sul,  aí  incluída  a  África.  Ela seria  inicialmente  pontual,  podendo,

gradualmente,  se tornar permanente,  o que traria,  além das vantagens diplomáticas,  maior

capacidade de resposta imediata a crises.

Em termos doutrinários, concluiu-se que são necessárias duas adaptações ao texto

da DBM para torná-la mais clara quanto às possibilidades visualizadas para a PrjçAnf. Uma

seria a inclusão dos litorais permissivos ou potencialmente hostis na definição de OpAnf, ou

somente no conceito da Projeção. A segunda, seria considerá-la à parte das OpAnf, para que

fique claro o seu emprego, igualmente, em prol de operações e ações constantes nos capítulos

três, quatro e cinco daquela publicação.  
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Identificou-se que o assunto estudado não deve ser considerado de forma isolada,

como sendo apenas uma possibilidade de assistência aos Estados amigos da África atlântica.

Na verdade, todas as ações realizadas por meio de PrjçAnf naquela região seriam entendidas

no contexto estratégico mais amplo de proteção da Amazônia Azul, constituindo-se da atuação

na primeira e, eventualmente, na segunda camada do sistema defensivo.

Questões que talvez mereçam atenção em estudos futuros são as que se referem:

ao conceito de Operações Distribuídas, que pode trazer riscos para a missão, por assumir que

é possível reunir rapidamente toda a força no momento necessário e por demandar adequada

estrutura de C2; e à provável dificuldade que  os militares teriam para cumprir,  com igual

eficácia, operações militares com características muito diversas.

A questão de estudo foi:  a Projeção Anfíbia pode contribuir para a distensão de

crises e a prevenção de conflitos na África atlântica? De acordo com as conclusões citadas, a

pesquisa permitiu concluir de forma aderente à suposição, ou seja, que a PrjçAnf contribui

para a distensão de crises e a prevenção de conflitos na África atlântica.

A Projeção Anfíbia concretiza essa contribuição por meio da atuação nos diversos

campos da Guerra Naval, do Emprego Limitado da Força e das Atividades Benignas. É, pois,

opção  relevante,  plausível  e,  principalmente,  recomendável,  para  contribuir  com  a

manutenção da estabilidade regional, consoante com interesses do Estado brasileiro.

Mas, talvez, tão importante quanto o que a pesquisa conclui, ou até mais, é o que

ela sugere. E ela sugere que, para a Projeção Anfíbia exercer, na íntegra, suas capacidades de

resposta  a  crises,  há  necessidade,  desde  já,  da  implementação  da  mentalidade  do

comprometimento. Por sua vez, para isso se concretizar, seria indispensável a percepção do

problema pela sociedade e pelo Poder Político, e o apoio eficaz do Estado. Portanto, isso deve

ser disseminado por meio de pesquisas na área de estudos militares, realizadas por pessoas e

instituições, militares ou civis, voltadas para as áreas de defesa e política externa do Brasil.
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ANEXO A – TIPOS DE CONFLITOS E SUA FREQUÊNCIA ANUAL

GRÁFICO 1 – Guerras e conflitos armados por tipo entre os anos de 1946 e 2013
Fonte: THEMNER; WALLENSTEEN, 2014, p. 544.

Os quatro tipos de guerras ou conflitos armados aqui citados distinguem-se pelo

status formal dos partidos beligerantes:

- Extrastate ou extra systemic war : Guerras ocorridas entre as colônias e os seus

colonizadores. Tal tipo parou de acontecer após a década de 1970, com a maioria das colônias

tendo obtido suas independências; 

- Interstate  : São as guerras tradicionais, travadas entre dois ou mais Estados. A

tendência é de desaparecimento, também, deste tipo de guerra.

- Intrastate : São os conflitos internos, tipicamente chamados de guerra civil, entre

governos e um ou mais grupos armados oposicionistas; e

-  Internationalized  internal  conflicts : Atualmente,  os  conflitos  internos  têm

sofrido crescente internacionalização, quando um ou mais Estados contribuem com meios ou

tropas para um dos lados em conflito ou para os dois (EGELAND, 2014).
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ANEXO B – ESBOÇO DO ENTORNO ESTRATÉGICO BRASILEIRO

     FIGURA 1 – Esboço do Entorno Estratégico Brasileiro (EEB)
    Fonte: GUERRA, 2016, não paginado.



62

ANEXO C – MAPA DOS PAÍSES DA ÁFRICA ATLÂNTICA

FIGURA 2 – Mapa dos países da África atlântica
Fonte:  BLOG DE GEOGRAFIA, 2015, não paginado, modificado de forma a ressaltar  os
países da África atlântica, tendo sido sombreados os países africanos não pertencentes à área
de estudo. 
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ANEXO D –  PAÍSES DA ÁFRICA ATLÂNTICA

Embora  estejam  todos  situados  no  mesmo  continente,  tenham  tido,  em  sua

maioria,  potências  europeias  como colonizadoras  durante  séculos,  e  sejam banhados pelo

mesmo oceano, os países do litoral  oeste da África tem níveis de desenvolvimento social,

político e econômico muito distintos. Abaixo, as causas de algumas destas diferenças estão

relacionadas, por país, do norte para o sul na ordem de sua posição geográfica:

− Senegal:  apesar  de  ainda  lutar  para  erradicar  a  pobreza  nas  áreas  rurais  e  um

pequeno movimento separatista, é um dos Estados mais estáveis (STRATFOR, 2017);

− Cabo Verde: fez vários acordos com a China, além de ser ajudado por outros países

africanos, em especial Angola, nos desafios enfrentados quanto à segurança interna;

− Gâmbia: estável, em grande parte por ser muito influenciado pela estabilidade do

Senegal, já que forma um “enclave” no seu território (STRATFOR, 2017);

− Guiné-Bissau: ainda não totalmente recuperada de um golpe sofrido pelo primeiro-

ministro há poucos anos, convive com violência extrema (INTERNATIONAL, 2017a);

− Guiné: outro país que passou por golpe de estado recente. Assim, vive instabilidade

política, que provoca problemas crônicos, como a epidemia de ebola (FOREIGN, 2015);

− Serra Leoa: Tal como seu vizinho, é ameaçado pela epidemia de ebola, sendo um

dos países mais pobres do mundo (INTERNATIONAL, 2017b);

− Libéria: Sofreu com guerra civil recentemente e também foi atingida pela epidemia

de  ebola.  É  um dos  Estados  mais  corruptos  do  mundo  (Instituto  Português  de  Relações

Internacionais e Segurança, IPRIS, 2016);

− Costa do Marfim: Possibilitado pela operação de paz instalada após a guerra civil de

2002, o recente regresso à estabilidade  política tem acelerado o seu comércio,  através  de

investimentos estrangeiros, já que tem setores promissores de mineração e hidrocarbonetos

(IPRIS, 2016);
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− Gana: Apesar da proximidade, não experimentou muitos conflitos étnicos, tal como

em seus vizinhos. Assim, tem vivido um período democrático duradouro (FOREIGN, 2015);

− Togo: viveu em guerra civil até 2003, mas agora tem demonstrado capacidade de

manter a estabilidade política e social (INTERNATIONAL, 2017b);

− Benim: sua democracia, frente aos outros países de sua região, é considerada um

modelo (FOREIGN, 2015);

− Nigéria: Ao mesmo tempo que é o segundo país em economia da África e o mais

populoso, tem enfrentado graves problemas. O pior deles é a atuação de grupos terroristas,

como o insurgente BOKO HARAM, além de ter que se preocupar com ataques de piratas no

Golfo da Guiné (INTERNATIONAL, 2017a);

− Camarões: Pela proximidade com a Nigéria, tem que realizar o combate ao BOKO

HARAM no norte do país. Porém, tem boa condição política e social (INTERNATIONAL,

2017a);

− Guiné Equatorial: país que alia razoável condição econômica com graves violações

dos direitos humanos no mundo (INTERNATIONAL, 2017b);

− São Tomé e Príncipe: grande promessa de produção de petróleo em suas águas, mas

ainda  convive  com  a  pobreza  e  o  sentimento  de  insegurança  frente  aos  piratas

(NASCIMENTO, 2011);

− Gabão:  como  tem  recursos  naturais  abundantes  para  a  relativamente  pequena

população, é um dos Estados mais desenvolvidos da região (INTERNATIONAL, 2017b);

− Congo: apresenta certa estabilidade, após recuperar-se da guerra civil encerrada em

1999 (IPRIS, 2016);

− República Democrática do Congo: em razão da recente guerra civil, da corrupção e

da  instabilidade  política,  sua  economia  tem  declinada,  apesar  de  ser  um  dos  mais  bem

servidos em recursos naturais. Uma missão de paz da ONU tenta estabilizar o país desde 2010

(FOREIGN, 2015);
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− Angola: embora tenha uma das maiores economias da África e esteja apresentando

certa estabilidade política, enfrenta a questão da emancipação dos separatistas de Cabinda,

província ao norte da República do Congo, além de outros problemas de menor envergadura

(IPRIS, 2016);

− Namíbia: Estado que obteve a independência há pouco tempo, em 1990, ainda vive

problemas  de  distribuição  de  renda e  doenças  como a  AIDS.  Entretanto,  sua  democracia

multipartidária parlamentar é estável (FOREIGN, 2015); e

− África do Sul: após resolver seus problemas de segregação racial,  tem a primeira

economia do continente, sendo o país mais estável da região.
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ANEXO E – CARACTERÍSTICAS DO PODER NAVAL

   FIGURA 3 – Características do Poder Naval
   Fonte: LEITE, 2014, p. 17.

As quatro características definidas pela DBM são as seguintes: mobilidade, que é

entendida como a capacidade de deslocar-se com os meios navais de forma imediata e para

grandes  distâncias;  permanência,  que  permite  que  se  opere  em  áreas  amplas,  a  grandes

distâncias e por períodos longos e contínuos; versatilidade, que significa poder adaptar-se às

mais  variadas  condições,  alterando  a  postura,  sem  perda  de  capacidade  de  operar;  e

flexibilidade, possibilitando a graduação do valor e da organização da força em função da

missão atribuída.
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ANEXO F – TRINDADE DAS FUNÇÕES NAVAIS DE BOOTH

      FIGURA 4 – Triângulo do uso do mar de Booth
      Fonte: BOOTH, 1977, p. 16.

Destacando o papel das marinhas na condução da política externa de seus países,

Ken Booth (1977) enunciou a “trindade das funções navais”, mostradas em cada um dos lados

do triângulo  do  uso do mar,  mostrado  acima.  O emprego militar  é  realizado  em prol  da

soberania,  buscando a projeção  de  força  e  o  equilíbrio  do poder.  Enquanto  isso,  o  papel

policial das marinhas é colocado em prática na fiscalização e exigência da obediência às leis,

estando mais afeto à segurança. Prioritariamente, exerce tal função contra atores não estatais,

graduando sua força.  Já  a  vertente  diplomática  engloba  o uso das  marinhas  para mostrar

bandeira, através de visitas e exercícios militares com países parceiros.

É importante ressaltar, ainda, que essas maneiras de emprego não são excludentes

entre si, podendo haver situações de superposição.
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ANEXO G – ESPECTRO DAS OPERAÇÕES MILITARES

FIGURA 5: Espectro das Operações Militares
Fonte: BARBOSA, 2016.

As Forças Armadas de um país são instrumentos do poder nacional e podem ser

empregadas em uma grande variedade de atividades, tarefas, missões e operações, que variam

em propósito, escala, risco e intensidade de combate. Essa diversidade de ações é conhecida

como o Espectro das Operações Militares, representado pela ilustração acima.
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ANEXO H – COMPOSIÇÃO DAS MAGTF E DOS  GptOpFuzNav 

     FIGURA 6 – Organograma Esquemático das MAGTF
     Fonte: USA, 2011, p. 2-7.

  FIGURA 7 – Organograma dos componentes do GptOpFuzNav
  Fonte: BRASIL, 2013, p. 4-2.

  

  FIGURA 8 – Expansibilidade dos GptOpFuzNav
  Fonte: BRASIL, 2013, p. 4-7.
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ANEXO I – COMANDOS COMBATENTES UNIFICADOS DOS EUA

FIGURA  9 – Áreas de Responsabilidade dos Comandos Combatentes Unificados dos EUA
Fonte: USA, 2017c, não paginado.
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ANEXO J – CASO SIMULADO “OPERAÇÃO CAOS NO LITORAL”

 FIGURA 10 – Esboço do caso simulado “Operação Caos no Litoral”
Fonte: USA, 1998, p. 129.

Este  estudo de caso  simula  um conflito  armado que  se  inicia  em região  com

situação política  deteriorada,  com a presença de doenças  endêmicas  e de grupos armados

rebeldes. Situação esta que se espalharia por outros países da região. 

Além de discutir uma série de conceitos relativos às OpExpd idealizados à época,

este estudo de caso futuro do USMC revela a preocupação com o litoral  oeste da África.

Outro  ponto  interessante  é  a  necessidade  de  pontos  de  apoio  em  países  amigos  para

complementar o poder de combate em terra e facilitar as operações, apesar da doutrina de

apoio a partir do mar (Sea Basing).
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ANEXO K – OPERAÇÕES DO USMC EM CURSO DURANTE 2014

FIGURA 11 - Esquema das operações do MARFORAF em curso durante período de 2014
Fonte: USA, 2014c, p. 8.
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ANEXO L – SITUAÇÃO FUTURA DA FORÇA DO USMC ATÉ 2020

FIGURA 12 – Situação futura da Força do USMC até 2020
Fonte: USA, 2014c, p. 18.
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ANEXO M – SISTEMA PARA DEFESA DA AMAZÔNIA AZUL

FIGURA 13 - Esboço das camadas para a defesa da Amazônia Azul
Fonte: FERREIRA, 2014b, p. 78.
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APÊNDICE A – TRIÂNGULO DO EMPREGO DA PROJEÇÃO ANFÍBIA

FIGURA 14 - Triângulo do Emprego da Projeção Anfíbia
Fonte: o próprio autor, por adaptação do Triângulo do Uso do Mar de Eric Grove  
(GROVE, 1990, apud FERREIRA, 2014a).

Esta  representação  gráfica  foi  idealizada  no  intuito  de  facilitar  o  entendimento  de

como a PrjçAnf pode ser empregada em apoio, ou exercendo a ação principal, em operações

enquadradas nas três categorias previstas na DBM (BRASIL, 2014). Assim, mostra-se a sua

atuação por todo o Espectro das Operações Militares, exceto os casos extremos de guerra,

quando outras OpAnf teriam preponderância, como pode ser visto no ANEXO G.

Importa ressaltar  que o efeito desejado mais amplo em todas as possibilidades é o

enfrentamento  a  crises,  seja  ainda  na  postura  preventiva  do  primeiro  caso,  seja  já  como

resposta, nos dois outros. 

A seguir, lista-se estas três posturas adotadas, com detalhamentos e exemplos. Cada

uma delas está representada por um dos círculos na figura acima:

Comprometimento
 militar

Estabilização

Apoio a outras
 Operações
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1 – Comprometimento Militar: campo das Atividades Benignas, no intuito preventivo

de construção de laços sólidos de parceria ou socorro emergencial; ambiente permissivo, com

acordos de cooperação, na normalidade ou em crise proveniente de causas naturais; pequena

possibilidade  de  conflito;  emprego  de  frações  ou  pequenas  organizações  por  tarefas,

desagregadas; em substituição à vertente diplomática, prevista por Grove. 

2 – Apoio a outras operações: campo das Atividades de Emprego Limitado da Força,

no  intuito  de  promover  a  paz  e  a  segurança,  ambiente  incerto,  em  atendimento  a  leis,

resoluções  ou  acordos;  em crises  locais  provenientes  de  crimes  ou  novas  ameaças,  com

possibilidade  de  conflitos  de  baixa  intensidade;  emprego  de  frações  com subordinação  a

Comandos  de  níveis  superiores  ou  GptOpFuzNav  de  nível  ElmAnf  ou  superior;  em

substituição à vertente policial, prevista por Grove.

3 – Estabilização: campo da Guerra Naval, no intuito de garantir interesses brasileiros

ou impor o retorno à estabilidade; ambiente hostil, porém com anuência do governo legal, em

crises regionais provenientes de perda de controle pelo Estado, com possibilidade de conflitos

de média intensidade; emprego de GptOpFuzNav de nível UAnf ou superior; em substituição

à vertente militar, prevista por Grove.

OBS.: O tamanho dos círculos da figura indica a probabilidade de ocorrência, não em escala,

apenas simbólica, dentro do contexto geopolítico da região estudada, no futuro próximo. O

triângulo formado, consequentemente, não é equilátero, demonstrando a realidade incerta. As

zonas de interseção entre os círculos representam as possibilidades de ocorrência simultânea

ou sequencial dos três tipos de emprego.

Estas informações encontram-se sintetizadas no quadro a seguir:
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QUADRO 1 
Detalhamento do Triângulo do Emprego da Projeção Anfíbia

Característica /

Postura

Comprometimento

Militar

Apoio a outras

operações
Estabilização

Categoria na

DBM
Atividades Benignas

Atividades de Emprego

Limitado da Força
Guerra Naval

Caráter Preventivo Responsivo Responsivo/Repressivo

Propósito

Construção de laços

sólidos de parceria ou

socorro emergencial

Promover a paz e a

segurança

Garantir interesses

brasileiros ou impor o

retorno à estabilidade

Grau de

hostilidade
Ambiente permissivo Ambiente incerto Ambiente hostil 

Embasamento

legal
Acordos de cooperação

Atendimento a leis,

resoluções ou acordos
Anuência do governo legal

Situações de

emprego

Na normalidade ou em

crises provenientes de

causas naturais; 

Em crises locais

provenientes de crimes ou

novas ameaças

Em crises regionais

provenientes de perda de

controle pelo Estado

Nível de

conflitos

Pequena possibilidade de

conflito

Possibilidade de conflitos

de baixa intensidade

Conflitos de média

intensidade

Escalão

empregado

Frações ou pequenas

organizações por tarefas,

desagregadas

Frações subordinadas a

Comandos Superiores ou

GptOpFuzNav nível

ElmAnf ou superior

GptOpFuzNav nível UAnf

ou superior

Correspondência

com Groove
Vertente diplomática Vertente policial Vertente militar

Probabilidade

de ocorrência
Alta Média Baixa

Fonte: o próprio autor.
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