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1.0 – Introdução: A Importância dos Mares. 

Várias características salientes e ímpares tornam o mar um elemento vital deste 

planeta em que vivemos. Uma delas, sua enorme extensão, cobre cerca de 3/4 da 

superfície terrestre. O volume dos oceanos é 15 vezes maior que o volume da terra 

emersa. É, consequentemente, profundo. A sua média de profundidade é de 12.600 pés, 

contra 2.300 pés de altitude média da terra emersa, ou seja, uma relação aproximada de 

6/1.1 Todos os maiores oceanos do planeta são praticamente conectados formando um 

espaço marinho único. Tais oceanos provêm ao homem um meio sem separações para 

percorrer a totalidade do globo. Apesar da humanidade naturalmente viver em terra, sua 

sustentação é crucialmente conectada e dependente das águas oceânicas. Todos os 

oceanos, mares e águas interiores formam robustas reservas de comida bem como se 

caracterizam como interminável fonte de recursos orgânicos e não orgânicos.  

As duas mais tradicionais formas de uso das águas oceânicas consistem na pesca 

e na navegação marítima. Mesmo hoje, os recursos marinhos comportam grande porção 

do consumo de proteína terrestre e o desenvolvimento de tecnologias leva ao 

incremento dessa produção. Similarmente, o transporte marítimo permanece como o 

mais vantajoso, conveniente e barato modal de transporte mundial. 2 Não é surpresa que 

a maioria dos seres humanos viva próximo ao litoral, cerca de 80% da população 

mundial, e que 90% de todas as mercadorias comercializadas no mundo sejam 

transportadas pelos mares.3 Os mares também são fontes de imensas quantidades de 

hidrocarbonetos, de uma variedade de minerais, bem como fonte de energia no 

aproveitamento de ondas e marés. Além do mais, os oceanos são, raciocinando no seu 

conjunto, o mais influente regulador de clima do globo terrestre, sendo ainda 

responsáveis pela produção de 55% do oxigênio da atmosfera que emana das algas 

marinhas (fitoplâncton)4. Tal fato comprova que a Amazônia verde não é 

verdadeiramente o “pulmão do mundo”. Fica essa denominação mais ajustada ao rol de 

atributos inerentes às áreas marítimas. 

                                                           
1 Andrade, Antonio Maria Quesada. Estratégia Marítima: Caracterização e Emprego. Conferência 
proferida no Instituto da Defesa Nacional, Portugal, 1987, p.121. Disponível em: < 
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/2749/1/NeD45_AMQuesadaAndrade.pdf>. Acesso em 
04fev2019. 
2 Super navios porta-container como o MV Edith Maersk podem transportar entre 11.000 e 15.000 
contêineres de 20 pés (TEU- Twenty foot Equivalent Unit) pesando cerca de 14 toneladas cada, ao passo 
que navios menores tipo “Panamax”, que transitam pelo canal do Panamá, podem transportar até 5.000 
TEUs. Em contraste, uma estrada de ferro típica da Europa ou América do Norte pode transportar cerca 
de 200 a 350 contêineres por locomotiva e um caminhão transporta de um a dois. O maior avião de 
transporte, o Antonov AN-124, pode transportar no máximo 120 toneladas. (Fonte: Speller, Ian. 
Understanding Naval Warfare. New York, NY: Routledge, 2014) 
3 Ahmad, Azhar. Maritime Power and Strategy. Islamabad, National Defense University Journal, Vol 28, 
2014. 
4 Ver a contribuição das árvores e das algas para a produção de oxigênio em:  
<https://www.ibflorestas.org.br/noticias/251-qual-a-contribuicao-das-arvores-e-algas-para-producao-
de-o2.html>. 

https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/2749/1/NeD45_AMQuesadaAndrade.pdf
https://www.ibflorestas.org.br/noticias/251-qual-a-contribuicao-das-arvores-e-algas-para-producao-de-o2.html
https://www.ibflorestas.org.br/noticias/251-qual-a-contribuicao-das-arvores-e-algas-para-producao-de-o2.html
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Relativamente aos hidrocarbonetos, faz-se necessário frisar o crescente aumento 

da produção mundial de petróleo extraído do mar, alcançando em números atuais 30% 

do consumo mundial em 2015.5  

O processo contínuo de globalização, com o incremento das trocas comerciais 

entre nações verificando uma sensível mudança no seu eixo econômico principal para a 

região da Ásia-Pacífico-América do Norte, tem esse fenômeno bem caracterizado por 

recente pesquisa da Menon Economics e DNV GL que indica as nações marítimas 

líderes no mundo, no ano de 2018. Tomando como parâmetros a contribuição para a 

navegação marítima (marinha mercante), o grau de desenvolvimento dos regulamentos 

e leis do ambiente marítimo, as tecnologias ligadas às atividades marítimas (incluindo 

construção naval) e a estrutura de portos e logística marítima, concluiu-se, atribuindo 

pesos e medidas, que as principais nações marítimas do mundo, em ordem de prioridade 

são: China, Estados Unidos, Japão e, empatados em quarto lugar a Coreia do Sul, a 

Alemanha e a Noruega.6 Nota-se que 2/3 dos países pertencem ao eixo econômico 

principal comentado acima. Não é novidade, também, que os quatro maiores produtos 

internos brutos (PIB) do planeta  estejam elencadas no top 5 da pesquisa. Em referência 

a esse fato, Geoffrey Till demonstra o que ele chama de ciclo virtuoso das atividades 

marítimas, ou seja, esclarece em um simples desenho, conforme a figura 1, que o 

incremento das atividades marítimas comerciais de uma nação leva a um consequente 

incremento do poder da Marinha de Guerra nacional, o que por sua vez fortalece o que 

ele denomina de supremacia marítima, fechando assim um círculo que se autoalimenta.7 

 

 
 

 

Incomensuráveis são as cifras desse ciclo virtuoso. Um relatório da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 2016, estimou que a 

economia dos oceanos8 pode representar US$3 trilhões em empregos e atividades 

                                                           
5 Energy Information Administration. Offshore production nearly 30% of global crude oil output in 2015. 
Disponível em: <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=28492>. Acesso em 04fev2019. 
6 Relatório “Leading Maritime Nations of the World 2018”, disponível em:<https://www.dnvgl.com/ 
maritime/publications/leading-maritime-nations-of-the-world-2018-study.html>. Acesso em 04fev2019. 
7 Till, Geoffrey. Seapower: a Guide for Twenty First Century. London: Routledge, 3 Ed., 2013. 
8 Doravante o termo a ser empregado será “Economia Azul”, já consagrado no Plano Estratégico da 
Marinha 2019. 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=28492
https://www.dnvgl.com/%20maritime/publications/leading-maritime-nations-of-the-world-2018-study.html
https://www.dnvgl.com/%20maritime/publications/leading-maritime-nations-of-the-world-2018-study.html


5 
 

produtivas em 2030.9 No caso brasileiro, um simples exame do mapa confirma sua 

condição de nação eminentemente marítima. Reforça essa dependência a estreita 

interligação entre a vida da nação e o mar, caracterizada por sua história colonial, pela 

localização da maioria do seu contingente populacional, pela posição das capitais e 

centros industriais e até mesmo da estrutura financeira e cultural do país. Ressalva feita 

a São Paulo, exceto se considerarmos que há uma ligação estreita da grande metrópole 

com a cidade portuária de Santos, separadas por meros setenta quilômetros. Estudo da 

Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio Grande do Sul, publicado pelo jornal 

Valor Econômico, estimou que os setores da chamada Economia Azul representaram 

19% do PIB brasileiro em 2015, incluindo segmentos como petróleo, transporte, pesca, 

cabos submarinos, lazer e turismo.10 

A importância do tema marítimo vem de longos séculos. A história mostra que 

as nações dominantes ou impérios não deixaram de reconhecer, invariavelmente, a 

importância que o domínio do mar e a sua utilização adequada tiveram para a realização 

dos seus objetivos e interesses nacionais. Em 500 a.C. Temístocles, célebre almirante 

ateniense, já concluía que: “Aquele que domina o mar tem o domínio de tudo”.11 Outro 

notável estudioso dos assuntos do mar e da sua utilização para fins estratégicos, o 

almirante estadunidense Alfred Thayer Mahan declarava que: “O domínio do mar 

conduz à vitória em tempo de guerra e à riqueza em tempo de paz”.12 

Este texto tem por propósito principal compreender o conceito de Estratégia 

Marítima e suas partes componentes compostas de outros conceitos que, ao serem 

definidos pari passu, colaborarão para o entendimento do conceito principal. Essas 

partes componentes consistem inicialmente nos conceitos genéricos de poder e 

estratégia. Em seguida e, no tocante ao entendimento do que é poder, o texto 

desembocará na busca pelo conceito mais amplo de poder marítimo. Neste, nos 

ateremos nas chamadas fontes e elementos do poder marítimo para chegar enfim, após 

consulta a diversos autores, ao entendimento do que vem a ser estratégia marítima. Por 

fim, apresentaremos alguns documentos disponíveis na literatura atual sobre estratégia 

marítima, com ênfase no disponibilizado nos Estados Unidos da América (EUA) e 

Europa. 

Entretanto, para melhor compreender os oceanos, suas riquezas e a 

fenomenologia decorrente, se faz necessário antes um estudo do que podemos chamar 

                                                           
9 Relatório “The Ocean Economy in 2030”, disponível em:< http://www.oecd.org/environment/the-
ocean-economy-in-2030-9789264251724-en.htm>. Acesso em 04fev2019.  
10 Chiaretti, Daniela. Economia dos Oceanos representa 19% do PIB do País. Valor Econômico, 
13Ago2018. Disponível em:< https://www.valor.com.br/brasil/5729481/economia-dos-oceanos-
representa-19-do-pib-do-pais>. Acesso em 04fev2019.  
11 Andrade ibid, p.122. 
12 Mahan, Alfred T. citado por Victor Manuel L. Cajarabille. O Papel das Marinhas no Âmbito da Política 
Externa dos Estados. Cadernos Navais, n°2, Jul-Set 2002. p. 42 

http://www.oecd.org/environment/the-ocean-economy-in-2030-9789264251724-en.htm
http://www.oecd.org/environment/the-ocean-economy-in-2030-9789264251724-en.htm
https://www.valor.com.br/brasil/5729481/economia-dos-oceanos-representa-19-do-pib-do-pais
https://www.valor.com.br/brasil/5729481/economia-dos-oceanos-representa-19-do-pib-do-pais
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das “dimensões” do ambiente marítimo, conforme aponta a doutrina britânica. São elas: 

Econômica, Política, Militar, Física e Legal.13 

2.0 – As Dimensões Marítimas 

2.1 – A dimensão física: 

 É de bom tom começar pelas sui generis características físicas dos oceanos pois 

elas influenciam todas as demais dimensões. Em linhas gerais, os oceanos são vastos, 

conectados, desimpedidos e inóspitos. Essas características trazem profundas 

implicações para a forma com que exploramos os oceanos e, por extensão, para o 

contexto em que as marinhas operam. 

 A mais óbvia característica do oceano decorre do seu tamanho. Cerca de 70% da 

superfície da terra é coberta por águas, portanto é uma massa líquida vasta. Quase que 

como uma decorrência dessa vastidão, os oceanos formam uma massa conectada que 

faz com que diferentes oceanos e mares sejam interligados, mesmo que o sejam por 

meio de canais empreendidos pela ação humana. É essa vastidão e conectividade que 

provêm a base do comércio mundial, desde remotas eras. Veremos adiante que essas 

características podem ser exploradas militarmente. Um estado pode fechar suas 

fronteiras terrestres, mas não pode impedir a passagem inocente de um navio pelos 

mares em tempos de paz. Junto com o espaço e o ciberespaço os oceanos, fora da 

jurisprudência dos estados14, formam um bem global comum, onde não pode haver 

demanda legítima de soberania estatal segundo as normas internacionais. Em 1890, 

Mahan ressaltou esse aspecto da liberdade sobre os mares da seguinte forma: “O 

primeiro e mais óbvio aspecto em que os mares se apresentam sob um ponto de vista 

político e social é de uma grande autoestrada, ou melhor, um extenso meio comum, 

onde se pode navegar em todas as direções”.15 Aliando-se a essas características, 

acompanhamos a abertura de novas rotas por águas antes congeladas, como a passagem 

Noroeste do Ártico, em decorrência das denominadas mudanças climáticas. 

 Podemos, genericamente, afirmar também que os oceanos são desimpedidos, ou 

seja, no alto mar são homogêneos e não apresentam obstáculos à navegação. Na época 

da navegação à vela os ventos prevalecentes determinavam as principais rotas 

marítimas, foi desobedecendo essa premissa, e passando ao largo de uma rota dessa, que 

a esquadra Cabralina aportou na Terra de Santa Cruz. Hoje, podemos afirmar que as 

rotas são a expressão das formas mais rápidas e econômicas a ligarem dois pontos na 

superfície terrestre. Ao passo que rodovias, ferrovias ou a existência de barreiras físicas 

tornam os movimentos terrestres previsíveis, o mesmo não pode se falar dos mares, 

                                                           
13 Reino Unido. Ministry of Defence. UK Maritime Power (JDP 0-10). Development, Concepts and 
Doctrine Centre, 5a Ed., Out2017. 
14 É assegurado aos estados litorâneos demandas de soberania sobre a extensão das plataformas 
continentais até 350 milhas náuticas das linhas de base, conforme artigo 76 (Definição da Plataforma 
Continental) da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. 
15 Mahan, Alfred T. citado por Ian Speller. Understanding naval Warfare. New York, NY: Routledge, 2014, 
p.17. 
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embora algumas características geográficas como estreitos ou pontos focais16 possa 

afunilar os movimentos da navegação marítima na busca dessa mesma economicidade e 

rapidez. A manutenção dos fluxos marítimos por esses pontos focais são fundamentais 

para a economia mundial. O mais importante atualmente no que tange ao escoamento de 

petróleo e seus derivados é o estreito de Ormuz, porta de entrada do Golfo Pérsico, por 

onde transitam 18,5 milhões de barris diários (ver figura 2). Qualquer inadvertido 

entrave a esse fluxo certamente causaria repercussões econômicas globais difíceis de 

serem mensuradas. O peso dessa posição estratégica pode ser vislumbrado pelo fato dos 

EUA manterem desde os anos 1970, dentro do golfo, a sua 5ª esquadra em permanente 

prontidão no Bahrein, consistindo em uma de suas maiores bases militares no exterior, 

guarnecida por cerca de 8.300 militares, sem levar em conta as tripulações dos navios.17 

 
Fonte: Kalin, Stephen. Saudi ban on Red Sea oil shipments turns the spotlight on prices. Business World, 
Ago 2018. Disponível em:< https://www.independent.ie/business/ world/saudi-ban-on-red-sea-oil-
shipments-turns-the-spotlight-on-prices-37173007.html> Acesso em 04Fev2019. 

 
Figura 2 

 

 

Por fim, os oceanos são inóspitos. Seres humanos neles não residem e tão pouco 

os cruzam sem recorrer a plataformas, mesmo que rudimentares, onde a sustentação da 

vida seja possível. Excetuando a navegação e as plataformas petrolíferas, os oceanos são 

praticamente vazios. Não há ninguém para reportar a passagem de navios e esses não 

deixam pegadas ou marcas que registrem seu progresso. Isso torna o mar um ambiente 

                                                           
16 Denominados ´choke points´ na língua inglesa. 
17 Para maiores informações ver: <https://www.thebalancecareers.com/installation-overview-nsa-
bahrain-kingdom-of-bahrain-3354695>. Acesso em 04Fev2019.  

https://www.independent.ie/business/%20world/saudi-ban-on-red-sea-oil-shipments-turns-the-spotlight-on-prices-37173007.html
https://www.independent.ie/business/%20world/saudi-ban-on-red-sea-oil-shipments-turns-the-spotlight-on-prices-37173007.html
https://www.thebalancecareers.com/installation-overview-nsa-bahrain-kingdom-of-bahrain-3354695
https://www.thebalancecareers.com/installation-overview-nsa-bahrain-kingdom-of-bahrain-3354695
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propício para se passar despercebido, especialmente se forem evitadas as tradicionais 

rotas marítimas. Nos oceanos, as condições geográficas, oceanográficas e 

meteorológicas alteram-se, e isso resulta numa variedade enorme de temperaturas, 

pressão, salinidade e umidade sob e sobre a superfície do mar. Essas condições e suas 

variantes fazem do mar um difícil ambiente para se operar, e isso afeta sobremaneira a 

performance física de pessoas e equipamentos.  

 As características físicas dos oceanos, pelas suas particularidades, influenciam 

as demais dimensões do ambiente marítimo, o que veremos a partir de então. 

2.2 – A dimensão econômica: 

 A mais antiga atividade extrativista marinha é a pesca. Os “frutos do mar” são 

das mais apreciadas e saudáveis iguarias. De acordo com a Organização das Nações 

Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), a indústria pesqueira extraiu 94 

milhões de toneladas de pescado em 2014, correspondendo a cerca de 10% da proteína 

animal consumida no mundo e um consumo que supera os 20 quilos para cada ser 

humano, em 2016. Existe uma frota mundial de 4,6 milhões de barcos pesqueiros, sendo 

que 90% dela se concentra na Ásia e na África. Ainda há espaço para desenvolvimento, 

levando em consideração que apenas 64.000 barcos têm mais de 24 metros. Ao todo, 57 

milhões de pessoas estão engajadas diretamente na atividade da pesca mundo afora.18 

Novas técnicas e equipamentos vêm sendo introduzidos contribuindo para o 

crescimento mundial da atividade, inclusive com o uso de satélites e drones para a 

localização de cardumes.19 O aumento da população, da preocupação com a qualidade 

nutricional, e dos estoques alimentícios mundiais eleva o assunto a um nível de 

segurança nacional, em países extremamente dependentes como o Japão. 

 Outra atividade econômica de destaque, o transporte marítimo, também 

apresenta cifras impressionantes. De acordo com a Conferência das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento e Comércio (UNCTAD), 10,7 bilhões de toneladas de mercadorias 

foram deslocadas por 94.169 navios, dos mais diversos tipos e bandeiras, no ano de 

2018.20 O crescimento da atividade em 2019 foi contabilizado em 4%, o maior 

crescimento dos últimos 5 anos. Esse aumento influencia diretamente a construção 

naval, que tem a China, atualmente, como a maior construtora de navios mercantes para 

a frota mundial.21 O desenvolvimento tecnológico aliado à necessidade de preservar o 

meio ambiente abre espaço para a construção de novos tipos de propulsão, como a que 

usa gás natural liquefeito, que em caso de vazamento não derrama resíduos no mar, o 

que incrementa e aquece esse mercado.22 Por óbvio, não são somente os Estados 

                                                           
18 Para acessar as estatísticas no sítio da FAO:< http://www.fao.org/fishery/statistics/collections/en>  
19 https://www.sportfishingmag.com/fishing-with-drones.  
20 UNCTAD. Review of Maritime Transport 2018. Disponível em:<   https://unctad.org/en/Publications 
Library/rmt2018_en.pdf>. Acesso em 04fev2019.  
21 Relatório “The Ocean Economy in 2030”, ibid. 
22 Shaw, Jim. Propulsion: is LNG the future?. Pacific Maritime Magazine. Disponível em: 
<https://www.pacmar.com/story/2013/05/01/features/propulsion-is-lng-the-future/152.html>. Acesso 
em 04fev2019. 

http://www.fao.org/fishery/statistics/collections/en
https://www.sportfishingmag.com/fishing-with-drones
https://unctad.org/en/Publications%20Library/rmt2018_en.pdf
https://unctad.org/en/Publications%20Library/rmt2018_en.pdf
https://www.pacmar.com/story/2013/05/01/features/propulsion-is-lng-the-future/152.html
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litorâneos que se beneficiam do transporte marítimo, da mesma forma estados interiores 

(landlocked) dependem desse comércio, e o fazem por meio de acordos internacionais, 

caso da Suíça (28o  posição dentre as nações marítimas líderes).23 A navegação marítima 

é um empreendimento multibilionário e multinacional cuja estrutura de portos e 

estaleiros adentra em muito as áreas litorâneas, influenciando toda a cadeia produtiva 

continental. Pequenos países limitados em recursos naturais como Singapura e Holanda 

(9o e 12o posição) são dois exemplos de como um estado pode prosperar valendo-se das 

atividades marítimas.24 

Pode-se afirmar que todos os elementos químicos naturais conhecidos 

apresentam-se na água do mar e grande parte dos depósitos minerais hoje em 

exploração nos continentes teve sua origem ligada aos oceanos, direta ou indiretamente. 

Muitos desses recursos minerais marinhos são desconhecidos pela maioria das pessoas, 

entretanto, o surgimento de novas tecnologias de extração abrem perspectivas de um 

mercado promissor a explorar os fundos oceânicos. Desses recursos, o mais famoso é o 

petróleo, sendo que das grandes reservas provadas do referido hidrocarboneto, grande 

parte se encontra no subsolo marinho, caso de países como a Venezuela, primeira 

colocada no ranking.25 Já um outro, esse desconhecido, o hidrato de metano, pode se 

configurar como uma das mais promissoras fontes de energia. Também chamado de 

gelo de metano, o mesmo se encontra na forma sólida misturado com água no 

pergelissolo26 do polo norte e nos leitos oceânicos. Um litro do referido gelo equivale a 

168 litros de gás metano. Estima-se que no mundo existem cerca de 12 trilhões de 

toneladas de hidrato de metano espalhadas por todos os oceanos, principalmente nas 

plataformas continentais (PC), conforme apresenta o mapa da figura 3. Este montante, 

por si só, é capaz de produzir mais energia que todo o estoque de petróleo, carvão e gás 

natural acumulado no mundo. No caso dos estoques marinhos, há o desafio de extraí-lo 

sem que o gás escape no processo, acumulado que está nas altíssimas pressões e baixas 

temperaturas dos leitos oceânicos.27 

 

 

 

 

                                                           
23 Para se ter uma noção do desenvolvimento marítimo suíço, o Brasil ocupa a 22ª posição segundo o 
relatório “Leading Maritime Nations of the World 2018”. 
24 Relatório “Leading Maritime Nations of the World 2018”, ibid. 
25Worldatlas. The World largest oil reserves by country. Disponível em: 
<https://www.worldatlas.com/articles/the-world-s-largest-oil-reserves-by-country.html>. Acesso em 
04fev2019. 
26 Pergelissolo ou permafrost é o tipo de solo encontrado na região do Ártico. É constituído por terra, 
gelo e rochas permanentemente congelados. 
27 World Ocean Review. Living With the Oceans: A Report on the State of the World’s Oceans. 2010. 
Disponível em: <https://worldoceanreview.com/en/wor-1/energy/methane-hydrates/>. Acesso em 
04fev2019. 
 

https://www.worldatlas.com/articles/the-world-s-largest-oil-reserves-by-country.html
https://worldoceanreview.com/en/wor-1/energy/methane-hydrates/
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Fonte: World Ocean Review (https://worldoceanreview.com) 

 
Figura 3 

 

 

 Inúmeros outros exemplos de exploração podem ser dados como a extração de 

ferro na zona econômica exclusiva (ZEE) japonesa, e a de diamantes na Namíbia e 

África do Sul. No caso brasileiro, somente no final da década de 1960, foram iniciados 

estudos em geologia marinha visando à exploração mineral. Hoje em dia sabemos que 

minerais pesados estão presentes ao longo da costa brasileira, do Piauí ao Rio Grande 

do Sul. Atividades de explotação de ilmenita, rutilo, monazita e zircônio são realizadas 

atualmente na Paraíba, na Bahia, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Jazidas de 

ilmenita, zircão e monazita têm sido estudadas, em diferentes localidades da PC 

brasileira, para identificação de elementos de alto valor econômico tais como titânio, 

zircônio, césio, lantânio, neodímio, tório, ouro, diamante e fósforo.28 

 

A exploração de minerais se aplica não somente às plataformas continentais mas 

também a grandes profundidades além das ZEE e dos limites da jurisdições nacionais na 

chamada “área”, ou área internacional do fundo do mar (international seabed area). A 

Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (International Seabed Authority - ISA) 

instituição ligada à Organização das Nações Unidas (ONU) é a responsável pelo 

licenciamento de projetos exploratórios do leito oceânico por meio do código de 

                                                           
28 Fernandes, Luiz Philippe da Costa. O Brasil e o Mar no Século XXI: Relatório aos Tomadores de Decisão 
do País.  Rio de Janeiro: Centro de Excelência para o Mar Brasileiro (CEMBRA), 2013. 

https://worldoceanreview.com/
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mineração (mining code)29. Criada em 1984, a ISA é reconhecida por todos os países 

signatários da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM). Desde 

então, o órgão aprovou apenas 26 pedidos de exploração de 20 países, nenhum deles da 

América do Sul. China e Rússia são os países com mais licenças (quatro cada). O 

grande desafio para a aprovação dos pedidos está em provar que a atividade não causará 

impactos ambientais. Além disso, os contratos têm de ser divididos com uma nação em 

desenvolvimento. O processo legislativo de formação do código de mineração, ainda em 

andamento, vem sendo acompanhado por todos os países que vislumbram, com o 

desenvolvimento de novas tecnologias, uma fronteira promissora na exploração da 

área.30 

 

Por fim, cabe mencionar outra faceta marítima pouquíssima conhecida do 

público em geral. Nada mais que 99% do tráfego global de internet circula 

exclusivamente por cabos submarinos, ficando os demais 1% a cabo das transmissões 

satelitais.31 Interrupções, intencionais ou não, podem provocar um impacto profundo em 

serviços essenciais, como o ocorrido em 2016, em Singapura.32 

 

2.3 – A dimensão política: 
 

 Dada à importância econômica dos mares é razoável entender porque os mesmos 

também demandam tanto interesse político, especialmente para governos sensíveis às 

demandas empresariais e conscientes da importância das trocas comerciais para o bem 

estar nacional.33 Entretanto, a dimensão política extravasa os aspectos econômicos. 

Estados sempre tentaram estabelecer suas jurisdições sobre as águas costeiras como um 

básico requisito de suas soberanias. Essas demandas se revestem ainda de maior 

importância se lembrarmos que 85% das nações do globo possuem saída para o mar.34 

Desde os anos 1970, tais clamores por soberania estiveram quase sempre ligados ao 

desejo de explorar economicamente o mar e o subsolo marinho, sem ignorar que o real 

desejo político era estabelecer o controle sobre águas “de propriedade” do estado 

ribeirinho. Tais clamores, rotineiramente emanados por estados em desenvolvimento 

sofreram resistências consideráveis de tradicionais  países marítimos como os EUA e o 

                                                           
29 O código de mineração refere-se a todo o conjunto abrangente de regras, regulamentos e 
procedimentos emitidos pela Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos para regular a prospecção, 
exploração e explotação de minerais marinhos no fundo marinho internacional. 
Até abril de 2019, a Autoridade emitiu Regulamentos sobre Prospecção e Exploração de Nódulos 
Polimetálicos na Área (adotados em 13 de julho de 2000), que foi posteriormente atualizado e adotado 
em 25 de julho de 2013; o Regulamento sobre Prospecção e Exploração de Sulfetos Polimetálicos na 
Área (adotado em 7 de maio de 2010) e o Regulamento sobre Prospecção e Exploração de Crustos Ricos 
em Cobalto (adotado em 27 de julho de 2012). Fonte: International Seabed Authority. Mining Code. 
2019. Disponível em:< https://www.isa.org.jm/mining-code>. Acesso em 04Fev2019. 
30 Mills, Rachel. Why are Countries Laying Claim to the Deep-Sea Floor?. BBC News. 24Jun2017. 
Disponível em: < https://www.bbc.com/news/world-40248866>. Acesso em 04Fev2019. 
31 Reino Unido. UK Maritime Power. Joint Doctrine Publication 0-10. Development, Concepts and 
Doctrine Centre, 5a Ed., Out 2017, p.13. 
32

 Chirgwin, Richard.   Major cuts to several submarine cables to Singapore. The Register, 03Mar2016. 

Disponível em: <https://www.theregister.co.uk/2016/03/03/linode_says_several_cables_serving_singa 
pore_cut/>. Acesso em 04fev2019.  
33 Speller, Ian. Understanding Naval Warfare. New York, NY: Routledge, 2014, p.19. 
34 Ribeiro, António Silva. A Consciência Estratégica dos Oceanos. Revista Nação e Defesa, n° 108, verão 
2004, p. 63. 

https://www.isa.org.jm/mining-code
https://www.bbc.com/news/world-40248866
https://www.theregister.co.uk/2016/03/03/linode_says_several_cables_serving_singa%20pore_cut/
https://www.theregister.co.uk/2016/03/03/linode_says_several_cables_serving_singa%20pore_cut/
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Reino Unido, desejosos de manter o princípio da “liberdade sobre os mares”, contra 

qualquer tentativa política de territorialização.35 
   

 Deixando de lado as soberanias estatais e a economia, os mares sempre 

apresentaram acentuado valor político ao prover um útil meio para transmissão de sinais 

diplomáticos, apoiar um aliado ou atacar um inimigo. Se as trocas internacionais 

cessassem por ventura de serem transportadas pelo mar, ainda assim as marinhas de 

guerra teriam seu valor reconhecido por essas razões. Uma das grandes vantagens das 

atividades navais é o fato de que o mar é um meio politicamente livre. Um navio pode 

navegar por onde quiser sem estar atravessando fronteiras ou infringindo a soberania de 

qualquer estado. Isto significa que as marinhas podem prover aos políticos um grande 

leque de opções em cenários caóticos, fazendo-as particularmente úteis como 

ferramentas diplomáticas e de gerenciamento de crise. Isto também significa que as 

marinhas operam em um ambiente compartilhado com neutros e potenciais adversários 

que, da mesma forma, gozam da “liberdade sobre os mares”.36 Cabe lembrar uma 

citação do Almirante francês Hubert Moineville dita no contexto da expansão naval 

Soviética nos anos 1970: “Mesmo em tempos de paz, forças navais potencialmente 

hostis estão em todos os lugares, incluindo regiões onde você certamente preferiria não 

vê-las”.37 

 

 É de conhecimento que os estados necessitam de uma variedade de contatos com 

a comunidade internacional para fazer avançar sua influência, objetivando estabilidade 

política e progresso nacional. O mar é um facilitador na promoção de trocas comerciais, 

culturais, científicas e industriais dentre os estados litorâneos. Nesse sentido, não é 

exagero dizer que um estado com saída para o mar faz fronteira com o mundo. Quando 

Moçambique se viu livre da dominação colonial Portuguesa, o reestabelecimento dos 

laços comerciais com a comunidade internacional foi relativamente rápido em virtude 

de seu acesso ao oceano Índico. Navios mercantes paquistaneses imediatamente 

demandaram portos moçambicanos para despejar neles seus produtos de exportação. 

Por outro lado, o estado da Rodésia (atual Zimbabwe) levou um tempo muito maior 

para estabelecer contatos internacionais pela inexistência de acesso ao mar. Nesse 

sentido, o próprio Paquistão se mostra um importante entreposto para as repúblicas 

Centro-Asiáticas e o Afeganistão, ao possibilitar acesso ao mar para os produtos desses 

países.38 
  

 É notório, então, que países com acesso livre para o mar detêm, invariavelmente, 

uma voz mais forte quando o assunto é comércio, tarifas, quotas, fretes de transporte,  

políticas de navegação e direito marítimo. Nações como Singapura, Malásia, Irã, Egito, 

Panamá e Turquia têm um papel importante a cumprir no teatro político internacional 

em virtude de sua proximidade a estreitos, canais e pontos focais da navegação mundial. 

Da mesma forma, a chamada Diplomacia das Canhoneiras (Gun-Boat Diplomacy) tão 

peculiar no século XIX, permanece viva na esfera internacional com o poder naval de 

países desenvolvidos cumprindo seu papel político-estratégico como forças de 

deterrência, em apoio à diplomacia estatal.39 

                                                           
35 Speller, ibid. 
36 Ibid, p.20. 
37 Moineville, Huberth, citado por P.R. Compton Hall. Naval Warfare Today and Tomorrow. London: Basil 
Blackwell, 1983. 
38 Ahmad, ibid, p.30. 
39 Ahmad, ibid, p.30. 
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2.4 – A dimensão militar: 

 

Pensando estrategicamente, o mais profundo impacto que o ambiente marítimo 

causa nas operações militares está vinculado às características intrínsecas de 

conectividade que os mares apresentam. Essa conectividade pode ser usada para atacar a 

longas distâncias diferentes lugares. Pode ser usada, também, para manter unidos 

aliados regionalmente dispersos, caso dos EUA e o Reino Unido na 2ª Guerra Mundial. 

Ainda, pode ser usada para mobilizar recursos e negar esses mesmos recursos aos 

inimigos. Colin Gray argumenta que a conectividade provida pelos mares consolida a 

base de uma estratégia global que não desfruta um poder continental. Ao passo que 

exércitos eventualmente locomovem-se com dificuldade por terrenos impenetráveis, 

lidam com neutros que impedem sua passagem e esbarram em mares intransponíveis, as 

marinhas não se encontram restringidas. Os mares funcionam como autoestradas para 

aqueles que têm o domínio e como barreiras para aqueles que não o controlam. 

Conforme Gray aponta: “A continuidade dos mares e oceanos traduz-se em uma 

mobilidade e agilidade global para as forças navais e marinhas mercantes que não tem 

paralelo no continente”. 40  
 

Caso adicionemos à continuidade dos mares a sua intrínseca opacidade que pode 

ser usada para fazer com que navios surjam onde não são esperados, explorando assim 

as vantagens da surpresa operacional e tática41, veremos que fica fácil de compreender a 

correlação que existe entre uma forte força naval e o sucesso na guerra, defendida por 

vários autores. Adicionamos à opacidade as grandes distâncias a serem transpostas nos 

oceanos. Batalhas e campanhas ocorrem em imensas áreas se comparadas com a 

congênere terrestre. A distância de 4.000 milhas náuticas que separam o Japão do Havaí 

não foram suficientes para impedir Pearl Harbour. Um dos mais impressionantes feitos 

da Marinha dos EUA, na Guerra do Pacífico, ao recuperar-se dos reveses iniciais, foi 

sua habilidade em desenvolver modernos “trens da esquadra” que possibilitavam o 

apoio logístico necessário para sustentar operações a grandes distâncias, sem depender 

prioritariamente de bases insulares. 
 

Outro aspecto interessante da guerra naval é o fato de que os mares não podem 

ser ocupados ou fortificados. Marinhas não podem cavar trincheiras nem apoderar-se de 

áreas oceânicas que tenham algum intrínseco valor. De fato, embora os objetivos de 

operações navais envolvam controle de áreas marítimas, essas mesmas áreas não podem 

ser ocupadas fisicamente indefinidamente.42  
 

As forças navais em batalhas tendem a ser guarnecidas por muito menos 

indivíduos que os esforços terrestres. Pela natureza das plataformas navais, há uma 

tendência em tê-las desagregadas com poucas unidades em cada área geográfica. A 

maioria das batalhas navais do século XX ocorreu com lados antagônicos que eram 

guarnecidos no máximo por poucas dezenas de milhares de combatentes, em 

contraponto a batalhas terrestres como a de Leningrado, em 1941, com perdas de vida 

humanas na casa dos milhões. Falando em plataformas, trata-se de uma característica 

                                                           
40 Gray, Colin S. The Leverage of Seapower. London: Macmillan, 1992, p.2. 
41 Essa inerente opacidade, apesar dos modernos sensores e sistemas de vigilância, pode ser 
comprovada pela contínua efetividade dos submarinos e minas navais. Acima da superfície, para uma 
visualização a olho nu e nas melhores condições de visibilidade, o horizonte visual raramente passará de 
10 milhas náuticas, a depender da altura em que se encontra o observador. 
42 Índia. Ministério da Defesa. INBR8, Indian Maritime Doctrine, 2004, p.45. 
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óbvia da atividade humana no mar que a mesma somente se faz por meio de 

“equipagens especiais”. Isto significa que a atividade no mar é necessariamente focada 

nas plataformas navais, nos indivíduos que guarnecem essas plataformas e o que eles 

podem fazer por meio delas. Isto não significa que a tecnologia seja um fator primordial 

no sucesso da guerra naval.43 A performance de um navio reflete suas especificações 

técnicas, mas também contribuem o adestramento, a experiência, a motivação de suas 

tripulações, a liderança e a adoção de táticas de combate preconizadas em uma doutrina 

que é ímpar e exclusiva do meio marinho. O que nos conduz a crer, hodiernamente, que 

a variável tecnológica não apresenta solução única na equação marítima. 

 

A importância das áreas marítimas como terreno das guerras navais tem crescido 

exponencialmente com o tempo. Em tempos remotos, o uso militar dos mares era 

restrito ao transporte de material e pessoal de um ponto do litoral para outro. A ação 

militar, naturalmente, desfechava-se em terra. No entanto, com a passagem do tempo, a 

proeficiência no uso dos navios e sistemas de armas induziu a oficialidade a considerar 

mais sensato e prudente encarar o inimigo no mar. Num conflito militar, o mar atua 

como a primeira linha de defesa para uma nação litorânea. Para muitas nações é a última 

reserva de espaço a engajar antes de cair em mãos inimigas. Apesar dos avanços 

tecnológicos e das doutrinas, as operações de assalto anfíbio permanecem como as mais 

intrincadas e espetaculares ações militares desfechadas do mar. Desembarques como os 

da Normandia (1944) e Inchon (1950) tiveram papéis decisivos nos desfechos de suas 

respectivas guerras. Tais operações ainda são consideradas formas atrativas de projeção 

de poder especialmente contra adversários mais fracos.44 

 

 Consultando a doutrina naval brasileira vemos que mobilidade, permanência, 

versatilidade e flexibilidade são as características marcantes das forças navais. Elas se 

deslocam com facilidade, são capazes de sustentar posições por tempos razoáveis, 

formam grupos diversos para o cumprimento de uma plêiade de missões e trocam de 

postura defensiva para uma ofensiva, e vice-versa, ao sabor das contingências políticas e 

diplomáticas.45 Forças navais projetam poder dando suporte direto para ações em terra 

ou agindo independentemente no mar. Devido à crescente dependência dos estados no 

que tange ao comércio marítimo, a proteção ou interdição de Linhas de Comunicações 

Marítimas (LCM) tem se figurado como importante atribuição das forças no mar. Em 

palestra proferida na Escola de Guerra Naval, em julho de 2018, o Comandante de 

Operações Navais da Marinha dos EUA afirmou que se cortassem pela metade o 

orçamento voltado para a segurança marítima de interesse daquele país, o mesmo 

sofreria perdas comerciais da ordem de 500 bilhões de dólares. Tal é a importância de 

manter as LCM desimpedidas e seguras.46 
  

O desenvolvimento de novas armas como mísseis de cruzeiro que podem ser 

lançados de diversas plataformas do mar, torna possível ataques letais em alvos 

terrestres, mesmo em regiões afastadas de um litoral. Entretanto, na era nuclear, os mais 

cobiçados instrumentos de valor estratégico à disposição nos oceanos são os submarinos 

nucleares de mísseis balísticos, que garantem aos detentores dessa onerosa arma a 

resposta assegurada mútua a ataques nucleares inimigos (second strike).  
 

                                                           
43 Speller, ibid, p.26. 
44 Ahmad, ibid, p.28. 
45 Brasil. Doutrina Militar Naval. EMA-305. 2017, p. 1-5. 
46 Richardson, John M. Palestra proferida na Escola de Guerra Naval. Rio de Janeiro, 31 de julho de 2018. 
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2.5 – A dimensão legal: 

 

 Na sua maioria, as áreas marítimas não estão sujeitas à regulamentação de 

normas estatais. Entretanto, toda atividade marítima é coberta pelas normas 

internacionais, seja ela consuetudinária ou arregimentada por tratados. Nesse sentido, 

existem duas vertentes: a primeira diz respeito à normatização do uso dos mares e à 

regulamentação do ambiente marítimo em tempo de paz, e a segunda refere-se aos 

conflitos armados. 
 No passado, critérios como o do alcance dos canhões dispostos no litoral, foram 

amplamente aceitos pelos países europeus como norma de delimitação de águas 

jurisdicionais do estado ribeirinho. Dessa maneira, a distância de três milhas náuticas 

foi aceita até a Segunda Guerra Mundial como norma delimitadora dos mares 

territoriais.47 A partir de então, dois fatores tornaram-se fundamentais para o 

acirramento dos desejos de soberania sobre mais amplas áreas marítimas: o 

desenvolvimento tecnológico e o processo de descolonização. Atuando em conjunto, 

esses dois fatores viram o surgimento de novas formas de exploração dos recursos 

marinhos e o aumento do número de estados soberanos ansiosos por explorar tais 

riquezas. Nesse bojo, surge também o entendimento que os almejados recursos não 

seriam infinitos, como os estoques de pescado por exemplo, e que isso demandaria um 

conjunto de regras aceitas internacionalmente de forma a administrar judiciosamente 

esses recursos. Adicionalmente, os problemas decorrentes da poluição marinha e o 

transporte de cargas perigosas somaram-se à demanda por uma forma de arbitragem.48 

Não obstante, o evento derradeiro foi a declaração unilateral feita pelo presidente dos 

EUA, Harry Truman (1945-1953), que clamava por soberania nacional sobre os 

recursos do fundo e do subsolo da PC, contígua ao seu  território, o que levou outros 

estados a segui-lo. Dessa situação caótica, pois totalmente desregulamentada, realizou-

se, pelo projeto elaborado pela Comissão de Direito Internacional  das Nações Unidas, a 

primeira reunião das convenções do direito do mar em Genebra, no ano de 1958, tendo 

sido atendida inicialmente por 86 estados participantes. Com o propósito de evitar uma 

aprovação pela maioria qualificada, foi adotado o método do consenso, onde se fazia 

necessário a aprovação de todas as delegações, resultando em grande lentidão.49 Os 

trabalhos atinentes à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) 

resultaram no mais amplo processo de negociação com participação multinacional da 

história das Nações Unidas. A utopia da total anuência foi quase conseguida em 1981, 

com a exceção dos EUA e o novo governo de Ronald Reagan (1981-1989). Levou mais 

um ano para que o critério do consenso fosse desconsiderado. No mês de abril de 1982, 

o projeto de convenção e suas quatro resoluções complementares foram enfim adotadas 

por ampla maioria.50 

 

A CNUDM veio a dirimir um debate histórico ao fixar o limite do mar territorial 

em 12 milhas náuticas.51 Além disso, proporcionou um equilíbrio entre a soberania dos 

estados costeiros e a liberdade de navegação, através da garantia do direito de passagem 

                                                           
47 Swarztrauber, Sayre A. The Three Mile Limit of Territorial Seas: A Brief History. Washington: The 
American University, 1970. p. 243. 
48 Speller, ibid, p.20. 
49 Conforme o artigo 76 da CNUDM.  
50 Beirão, André Panno; Pereira, Antônio Celso A. Reflexões sobre a Convenção do Direito da Mar. 
Brasília: FUNAG, 2014. 
51 Conforme o artigo 3 da CNUDM. 



16 
 

inocente52, em conformidade com a convenção e as normas do direito internacional. Por 

outro lado, viu surgir um crescente processo de territorialização dos oceanos. Nela, 

temos um mar territorial adjacente a uma zona contígua de mais 12 milhas e, por 

conseguinte, de uma zona econômica exclusiva de 200 milhas de extensão, onde o 

estado ribeirinho possui direitos soberanos para o propósito de exploração e explotação 

dos recursos naturais. Em adição ao preconizado, uma comissão foi estabelecida para 

analisar as demandas estatais de prolongamento da ZEE, onde há extensões da 

plataforma continental até 350 milhas náuticas da linha de base, ou até 100 milhas 

náuticas da linha que une as profundidades de 2.500 metros. Nesse diapasão, o Brasil 

submeteu por meio do Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira 

(LEPLAC)53 sua proposta de extensão da PC à Comissão de Levantamento da ONU 

(CLPC). Em abril de 2007, após concluir a análise da proposta, a CLPC encaminhou 

suas recomendações ao governo brasileiro. De um total aproximado de 960 mil km2 de 

área reivindicada, além das 200 milhas náuticas, a CLPC não concordou com cerca de 

190 mil km2 .  A área não aceita pela CLPC corresponde, aproximadamente, a 4,2% da 

área de nossa Amazônia Azul e a 19% da área da nossa plataforma continental 

estendida. As atividades do GT LEPLAC continuam, com o fito de obter uma revisão 

da análise da CLPC, no tocante a área não concordada.54 Cabe ressaltar que todo esse 

processo ocorre sem sobressaltos em face das características do litoral brasileiro que não 

possui áreas sobrepostas com a ZEE de nenhum outro estado. O mesmo não ocorre, por 

exemplo, com áreas do mar Egeu, repleto de pequenas ilhas próximas pertencentes a 

dois estados distintos: Turquia e Grécia. O mesmo pode se afirmar das ilhas do mar Sul 

da China, região extremamente contestada por vários estados do sudeste asiático, onde 

bases militares estão sendo construídas em ilhas artificiais pelo estado chinês.55 A 

possibilidade que pequenas porções de terra, desde que habitadas, tem de prover mar 

territorial, zona contígua e uma larga ZEE56, levaram muitos países a sobrevalorizar 

suas ilhas oceânicas. É o caso, por exemplo, da Ilha da Trindade que possui 

insignificantes 13,5 km² comparados aos 430.796 km² de ZEE circundante. Observa-se, 

por isso, a importância de manter o Posto Oceanográfico da Ilha da Trindade (POIT) 

guarnecido a uma distância de 1.140 km do litoral capixaba. 
 

 Um considerável processo de territorialização dos mares, conforme demonstra a 

figura 4, leva países como os EUA e o Reino Unido a se preocuparem com decisões 

nacionais unilaterais que ultrapassem os conceitos relativos de soberania já 

preconizados na CNUDM, e que venham a abalar a liberdade de navegação sobre os 

                                                           
52 A passagem deve ser realizada de forma contínua e rápida e deve não ser prejudicial à paz, à boa 
ordem e à segurança do estado costeiro, conforme o artigo 19 da CNUDM. 
53 É um projeto da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), instituído pelo Decreto n° 
98.145/1989. 
54Marinha do Brasil, Diretoria de Hidrografia e Navegação. LEPLAC. Disponível 
em:<https://www.marinha.mil.br/dhn/?q=pt-br/leplac>. Acesso em 05fev2019. 
55

The Economist. China has militarised the South China Sea and got away with it. Disponível em: 
<https://www.economist.com/asia/2018/06/21/china-has-militarised-the-south-china-sea-and-got 
away-with-it>. Acesso em 05fev2019. 
56 O artigo 121 da CNUDM faz referência ao mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva 
e a plataforma continental de uma ilha, segundo este dispositivo: “o mar territorial, a zona contígua, a 
zona econômica exclusiva e a plataforma continental de uma ilha serão determinados de conformidade 
com as disposições da presente Convenção aplicáveis a outras formações terrestres”. O dispositivo faz 
ainda uma ressalva: “os rochedos que, por si próprios, não se prestam a habitação humana ou à vida 
econômica não devem ter zona econômica exclusiva nem plataforma continental”. 

https://www.marinha.mil.br/dhn/?q=pt-br/leplac
https://www.economist.com/asia/2018/06/21/china-has-militarised-the-south-china-sea-and-got%20away-with-it
https://www.economist.com/asia/2018/06/21/china-has-militarised-the-south-china-sea-and-got%20away-with-it
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mares. Segundo Speller, é por essa razão que operações de “liberdade de navegação”57 

são realizadas em áreas contestadas, como o mar Sul da China, de forma a evitar que 

uma prática costumeira transforme-se em direito consuetudinário. Speller ainda ressalta 

a possibilidade latente de ocorrência de conflitos diplomáticos e “escaramuças” navais 

em decorrência dessa prática, tendo sido esse o caso quando, em fevereiro de 2013, uma 

fragata chinesa, de maneira hostil, acompanhou com seu radar de direção de tiro um 

navio japonês, na proximidade da região litigiosa das ilhas Diaoyu/Senkaku.58  
 

 
 
Fonte: http://watersome.blogspot.com/2011/11/exclusive-economic-zones.html. 

 
Figura 4 

 

 

 Isso nos leva à segunda vertente das normas internacionais que são as leis para 

os conflitos armados nos mares, que não são tão bem estabelecidas como a CNUDM, 

aplicada em tempos de paz. Um corpo de leis foi estabelecido com as diversas 

convenções de Haia e Genebra e também de outros acordos como o tratado de Paris, de 

1856. Um dos temas mais longevos nessas convenções diz respeito aos direitos de 

beligerantes e neutros, particularmente em casos de bloqueio ou ataques ao comércio 

marítimo. Por exemplo, a declaração de Londres, de 1909, não foi ratificada na ocasião 

pelo parlamento britânico temeroso que estava com os impactos que poderiam advir na 

capacidade da Marinha Real em impor bloqueios. Mesmo quando um acordo era 

possível, o mesmo se tornava inútil em tempos de guerra. O Protocolo Submarino de  

1936 foi um bom exemplo. Esse acordo colocava à margem da lei internacional o 

afundamento irrestrito de navios mercantes, tendo sido assinado pelas principais 

potências e ignorado por essas mesmas por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Nesse 

caso, Speller afirma que a pressão exercida por potências neutras surtiram muito mais 

efeito na limitação das atividades beligerantes do que qualquer outra garantia 

testamental.59 

 

                                                           
57 Do inglês Freedom of Navigation Operations (FONOPS). 
58 Speller, ibid, p. 21. 
59 Speller, ibid, p. 23. 

http://watersome.blogspot.com/2011/11/exclusive-economic-zones.html
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 A ainda pouco desenvolvida lei para os conflitos armados nos mares sofre ainda 

por não ter sido objeto de nenhum acordo formal detalhado após o advento da Segunda 

Guerra. Entre 1988 e 1994, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha reuniu um grupo 

de especialistas em Direito internacional formado por membros de governos e 

acadêmicos, tendo essa iniciativa como resultado a redação do Manual de San Remo 

aplicado aos Conflitos Armados no Mar.60 O manual de San Remo não é um acordo 

internacional,  portanto não foi incorporado por qualquer país, entretanto suas provisões 

têm sido amplamente consideradas e são refletidas nas diversas políticas nacionais sobre 

o assunto, embora com algumas modificações dependendo de cada estado.61 
  

 Em resumo, ao passo que os mares representam um meio livre de controle e 

restrições políticas, eles não são desregulamentados. A CNUDM é um regimento que 

obteve bastante sucesso desde sua ratificação, à medida que normatiza uma série de 

demandas históricas quanto aos direitos dos estados litorâneos, bem como as comissões 

decorrentes servem como fórum adequado, junto com o Tribunal Internacional de Haia, 

para dirimir controvérsias internacionais. Já no campo dos conflitos armados temos o 

manual de San Remo que, embora não decorra de um entendimento formal no âmbito 

das nações, vem tomando corpo e relevância enquanto referência para o Direito 

Internacional Humanitário.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60Para maiores detalhes ver o sítio do Comitê Internacional da Cruz Vermelha: 
<https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jmst.htm.> 
61 Reino Unido. The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict (JSP 383). Joint Doctrine and 
Concepts Centre, 2004. p. 347. Disponível em: <https://assets.publishing.service.gov.uk/ government/ 
uploads/system/uploads/attachment_data/file/27874/JSP3832004Edition.pdf>. Acesso em 06fev2019. 

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jmst.htm
https://assets.publishing.service.gov.uk/%20government/%20uploads/system/uploads/attachment_data/file/27874/JSP3832004Edition.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/%20government/%20uploads/system/uploads/attachment_data/file/27874/JSP3832004Edition.pdf
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3.0 - Os Atributos do Mar 

 

 Ainda no intuito de melhor compreender o conceito de estratégia marítima é 

preciso abordar o significado dos mares no que tange às atividades humanas, ou seja, 

porque o mar é importante em termos laborais e o que a humanidade pode fazer ao 

explorá-lo. O professor Geoffrey Till explorou muito bem esse assunto ao sintetizar o 

que ele denominou dos quatro atributos do mar, a saber: O mar enquanto fonte de 

recursos, enquanto meio para transporte e intercâmbio, enquanto meio de informação e 

difusão de ideias e, por fim, o mar como meio de domínio. 62 Vejamos a seguir as 

características de cada um desses atributos. 
 

3.1 – O mar como fonte de recursos  
 

O primeiro atributo vê o mar como fonte inesgotável de recursos se 

considerarmos, por exemplo, as formas de produção de energia e os recursos resultantes 

da produção pesqueira, renováveis por natureza. Esse atributo já foi explanado por 

ocasião da leitura da influência da dimensão econômica.  A importância desse atributo 

só vem a aumentar com o tempo, se considerarmos que vários recursos terrestres já 

alcançam uma situação de escassez crônica em diversos pontos do planeta. Aliado a 

isso, o desenvolvimento tecnológico terá o poder de abrir novas perspectivas para o 

setor marítimo, à medida que torna possível a exploração de insumos antes considerados 

inviáveis ou antieconômicos. 
 

3.2 – O mar como meio para transporte e intercâmbio 
 

As chamadas talassocracias63, como a portuguesa no século XVI, viveram seu 

apogeu ao explorar de forma eficiente o mar como meio de transporte e intercâmbio. Da 

mesma forma, o desenvolvimento tecnológico tende a ampliar as possibilidades desse 

atributo com a construção de navios mais rápidos, econômicos e seguros, transportando 

cada vez mais quantidades maiores de carga, seja a container ou granel, conforme 

apresenta a figura 5. Por outro lado, o desenvolvimento de capacidades logísticas vê na 

construção de novos portos, e estruturas conexas, como ferrovias e hidrovias para a 

interiorização de produtos, um espaço amplo para o aumento da capacidade de 

armazenamento e transporte, e o incremento das trocas comerciais marítimas. 

 

                                                           
62 Till, Geoffrey. Seapower: A Guide for Twenty First Century. London: Routledge, 3a Ed., 2013, p. 24. 
63 Do dicionário Aurélio: Estado cujo poder reside no domínio marítimo. 
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Cinquenta anos de desenvolvimento de navios porta-contêiner 

 
Fonte: Allianz Global Corporate & Specialty. Disponível em: 
https://www.agcs.allianz.com/assets/Infographics/ContainerShipGrowthInfographic2015_1000X1125.jpg  

 
Figura 5 

 

 

3.3 – O mar como meio de informação e de difusão de ideias. 
 

Atributo bastante explorado desde tempos remotos o mar sempre foi um meio 

facilitador do encontro de diversos povos. Áreas portuárias como Alexandria, 

Constantinopla e Calicute foram entrepostos comerciais importantes, concentrando 

tráfego marítimo proveniente de todas as partes do mundo, dando uma pequena noção 

do que hoje denominamos de globalização. No passado, alimentos como a batata, 

tubérculo originário dos Andes e cultivado por povos pré-colombianos, chegou a China 

por via marítima em 1593, e hoje esse país é o principal produtor mundial.64 Esse 

mesmo alimento importado para Europa resolveu em grande parte o problema da fome e 

foi crucial para o desenvolvimento populacional e técnico percebido na Primeira 

Revolução Industrial. Cabe lembrar, que boa parte do incentivo para as grandes 

navegações veio do desejo papal de difundir a fé Católica, credo oficial de Portugal e 

                                                           
64 Potato Pro. Top 25 Potato Producing Countries. Disponível em: <https://www.potatopro.com/world/ 
potato-statistics> Acesso em em 06fev2019. 

https://www.agcs.allianz.com/assets/Infographics/ContainerShipGrowthInfographic2015_1000X1125.jpg
https://www.potatopro.com/world/%20potato-statistics
https://www.potatopro.com/world/%20potato-statistics
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Espanha.65 Foi por via marítima que técnicas agrícolas e animais domésticos chegaram 

ao Brasil e esses, por meio da pecuária, contribuíram para a interiorização do território 

brasileiro. Entretanto, nenhum grande navegador, como Vasco da Gama ou Américo 

Vespúcio, seria capaz de conceber o atual potencial das vias marítimas como meio para 

a troca de informações por meio dos cabos submarinos de fibra ótica, responsáveis 

absolutos que são atualmente pelas trocas intercontinentais de pacotes e dados de 

internet. 
 

3.4 – O mar como meio de domínio. 

 

A história está repleta de exemplos de como homens em navios tiraram proveito 

do uso do mar como forma de domínio, conduzindo seus povos à prosperidade. Os 

Vikings, vindos em suas pequenas embarcações chamadas de drakkar66, dominaram as 

terras do norte da Grã-Bretanha e estenderam sua atuação até a Groelândia e o 

continente americano como forma de escapar, e compensar, os saques que sofriam em 

suas terras. Antes disso, por trás da decadência do poder marítimo ateniense surgiu o 

mare nostrum romano67, no período que se estendeu dos séculos 1 a.C. ao 5 d.C., em 

virtude da total ausência de um rival marítimo e pela segurança que desfrutava a 

esquadra romana no Mediterrâneo. Embora tenha sido um império essencialmente de 

base territorial, que se estendeu da Europa para a Ásia e África do Norte, é notório que a 

facilidade de transporte provida pelo mar que conectava as principais colônias foi 

decisiva para o desenvolvimento da talassocracia romana.68 

 

 Outra história pouco conhecida de uso do domínio no mar foi a imposição dos 

EUA por meio do poder disuassório de uma poderosa esquadra, comandada pelo 

comodoro Matthew Calbraith Perry, em 1854, que impôs ao Japão, então xenófobo e de 

características feudais, a abertura de seus portos ao comércio americano por meio do 

humilhante tratado de Kanagawa. Sendo ampla a desproporção em termos de 

desenvolvimento militar e marítimo entre as duas nações, não houve outra opção para o 

shogun japonês, que encerrou assim um isolamento das ilhas que já durava dois séculos. 

Alguns autores sustentam que esse episódio serviria de precedente histórico para a 

agressão a Pearl Harbour, quase um século depois.69 

 

 Outra ilha, essa muito bem protegida ao longo do tempo por uma marinha 

poderosa, a Grã-Bretanha é um exemplo clássico do uso do mar como o meio de 

domínio conduzindo uma nação a um ciclo de prosperidade. No século XIX, os 

britânicos fundaram um império onde o sol nunca se punha.70 A fundação de colônias 

além mar era um imperativo na busca de recursos naturais, escassos na ilha, e na 

                                                           
65 Bueno, Eduardo. A Viagem do Descobrimento: a Verdadeira História da Expedição de Cabral. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 1998.  
66 Do nórdico que significa “navio dragão”. 
67 Também conhecido como lago romano. 
68 Cáceres, Sergio U. Estrategia Marítima Evolución y Prospectiva. Bogotá: Escuela Superior de Guerra, 
1ª Ed., 2015, p.45. 
69 Hermes, Mário Jorge da Fonseca. O Japão, Pearl Harbour e a saga do Almirante Kimmel. Revista 
Marítima Brasileira, 1°Trim. 2008. p. 63. 
70 Da frase em inglês “the empire on which the sun never sets”. Curiosamente o termo não foi cunhado 
por nenhum britânico, mas pelo imperador Carlos V da Espanha. (Fonte: Holbet, Lothar. Defiant 
Populist: Jorg Haider and the Politics of Austria. Purdue Universit Press, 2003, p.1. Disponível em: 
https://books.google.com.br/books?id=qrsgaVfsUKAC&pg=PA1&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 
Acesso em 07Fev2019). 

https://books.google.com.br/books?id=qrsgaVfsUKAC&pg=PA1&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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aquisição de mercados consumidores para os produtos manufaturados produzidos no 

berço da revolução industrial. Cabe ressaltar, que a maioria absoluta dos países 

formadores da Commonwealth71 possuem litoral, o que na acepção de vários autores 

britânicos significa dizer que possuíam fronteira com o Reino Unido.     

 

 Não obstante, o exemplo atual mais claro da busca pelo domínio do mar para a 

grandeza nacional vem da China. É fato histórico que a China já foi um poderoso 

império marítimo. No século XV, grandes esquadras chinesas cruzavam o oceano índico 

em expedições que uniam centenas de navios e milhares de homens. Paradoxalmente, 

não foram derrotas navais que levaram ao ocaso o poder naval chinês na idade moderna, 

mas sim uma decisão imperial coincidente com a mudança da capital do litoral para 

Pequim.72 Aparentam não terem compreendido as palavras do imperador Ming Ren-

Song que disse: “Para fazer a China rica e forte é preciso controlar os mares, mas é 

preciso lembrar que nem só riqueza vem dos mares, o perigo também.”73 Fato é que a 

China foi tomada sucessivamente por diversas potências navais, ficando sua soberania 

absolutamente abalada por ditames estrangeiros. Para se ter uma noção, do período que 

compreende a guerra do Ópio, em meados do século XIX, até a fundação da República 

Popular Comunista (1949) o litoral chinês foi invadido cerca de 470 vezes e 14.697 

visitas de potências navais estrangeiras foram realizadas.74 Atualmente, a marinha 

chinesa olha para o passado e procura não repetir a história. Mais recentemente, em 

2012, em um ato derradeiro do governo Hu Jintao, um relatório com as principais 

diretrizes estratégicas para a nação foi expedido pelo Comitê Central do Partido 

Comunista Chinês, o mesmo pontificava que: “Nós precisamos desenvolver nossa 

capacidade de explorar os recursos marinhos, desenvolver a economia do mar, proteger 

o meio ambiente marinho, salvaguardar os interesses marítimos chineses e transformar a 

China em uma potência marítima”.75 O atual governo Xi Jinping dá todas as dicas de 

que esta política permanece.  

 

 Vários são os exemplos de nações que souberam aproveitar os atributos do mar 

na busca por segurança e prosperidade. Nesse caso o poder marítimo é o capacitador 

que levará à consecução dos objetivos nacionais. A conexão que existe entre o recurso 

empregado, ou seja o poder, e o fim a que se presta suas ações é o terreno da moderna 

estratégia, e é o que veremos adiante. 
 

 

 

 

 

                                                           
71 Ou Comunidade das Nações. Organização intergovernamental que reúne 54 países por meio da 
declaração de Singapura, sendo esses na sua maioria ex-colônias do império britânico. (Fonte: Bourne, 
Richard. Commonwealth of Nations. Revista Internacional de Direitos Humanos, n° 12, Jun2010. P.37. 
Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/16025021.pdf>. Acesso em 07Fev2019.  
72 Fernandes, ibid, p. II-7. 
73Sakhuja, Vijay. Asian Maritime Power in the 21st Century: Strategic Transactions China, India and 
Southeast Asia. Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2011. p.14.  Disponível em:<https: 
//books.google.com.br/books?id=aoOk887bnvEC&printsec=frontcover&hl=ptBR&source=gbs_ge_summ
ary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>.  Acesso em 07Fev2019. 
74  Sakhuja, ibid. 
75 Junichi, Takeda. China´s Rise as a Maritime Power: from Mao Zedong to Xi Jinping. 23Abr2014. 
Disponível em: <https://www.spf.org/islandstudies/transfer/research/docs/a00011r.pdf> Acesso em 
07Fev2019. 

https://core.ac.uk/download/pdf/16025021.pdf
https://books.google.com.br/
https://books.google.com.br/
https://www.spf.org/islandstudies/transfer/research/docs/a00011r.pdf
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4.0 – Considerações preliminares sobre estratégia. 
   

 Por óbvio, uma estratégia marítima seria a estratégia ligada às atividades do mar. 

Entretanto, faz-se necessário preliminarmente definir o termo singular “estratégia” para 

melhor compreensão do assunto.  

Não é possível estabelecer quando os grupos humanos começaram a se valer do 

que hoje é conhecido como arte ou ciência da estratégia. O que se sabe, certamente, é 

porque ela surgiu. A estratégia  surgiu inicialmente como uma arte da guerra. Ou seja, a 

resposta a um fenômeno social que significava para a maioria dos povos o limite entre a 

vida e a morte. Era preciso compreender esse fenômeno para colocar em prática ideias 

de como combater melhor, com o menor dispêndio de recursos e vidas humanas. Dessa 

maneira, surgem obras excepcionais como a Arte da Guerra, de Sun Tzu, no século 5 

a.C., capazes de influenciar até hoje gerações de estrategistas. Entretanto, durante 

séculos, obras como a do padre português Fernando Oliveira, a Arte da Guerra no 

Mar76, tiveram um caráter eminentemente tático, posto que procuravam estabelecer 

ensinamentos a serem aplicados unicamente no campo de batalha. O alvorecer do 

pensar estratégico surge somente no século XIX, expresso pela necessidade de 

coordenar a dispersão imposta pelo fornecimento de víveres com a concentração das 

tropas para a batalha.77 Essas tropas ampliaram-se na França de Napoleão de forma 

espantosa, resultante da conscrição de cidadãos livres na chamada levée en masse, ou 

exércitos populares. A estratégia dá, então, um salto qualitativo com a organização de 

exércitos numerosos e a crescente complexidade da arte militar, expresso pelo 

surgimento de novos armamentos e o advento da revolução industrial. Gênios do 

pensamento estratégico surgem como Clausewitz e o barão Jomini. No pensamento 

marítimo surge Corbett e Mahan. Este último amplia o alcance da estratégia ao afirmar 

a importância de pensá-la desde os tempos de paz.78  

 

Já no século XX, Liddell Hart, pontifica que a função da estratégia era avaliar e 

desenvolver os recursos econômicos e demográficos da nação para a manutenção das 

suas forças armadas, e amplia esse pensamento dizendo que a mesma era uma constante 

avaliação dos fins e meios, de modo que a paz subsequente fosse vantajosa.79 A partir 

desse ponto, já é possível alcançar teoricamente os tempos atuais, embora não haja até 

hoje uma definição padrão para o termo estratégia. Hart teve o mérito de apontar dois 

termos (fins e meios) no que hoje é considerado, pela maioria dos autores de língua 

inglesa, como o paradigma da estratégia, ou modelo estratégico. Segundo esse 

paradigma, apresentado na figura 6, toda estratégia é composta por fins, meios e 

métodos, sendo o método a ponte que une os meios aos fins. Tal composição fica clara 

com a definição dada pelos militares britânicos para a estratégia: “Uma linha de ação 

que une fins, meios e métodos para a consecução de objetivos políticos”.80 Outra 

definição mais pormenorizada pode ser encontrada em Arthur Lykke, do US Army War 

College, o primeiro a propor o paradigma estratégico nos EUA:  

 

 

                                                           
76 A primeira edição desta obra data de 1555. 
77 Coutau-Bégarie, Hervé. Tratado de Estratégia. Rio de Janeiro: Escola de Guerra Naval, 2010, p.57. 
78 Coutau-Bégarie, ibid, p. 61. 
79 Kennedy, Paul M. Grand Strategies in War and Peace. Yale University Press, 1991, p.3. 
80 Reino Unido. Getting Strategy Right (Enough). The Royal College of Defence Studies, 2017, p. 6. 
Disponível em: <https://www.da.mod.uk/news/royal-college-of-defence-studies-rcds-publishes-getting-
strategy-right-enough>. Acesso em 11Fev2019. 

https://www.da.mod.uk/news/royal-college-of-defence-studies-rcds-publishes-getting-strategy-right-enough
https://www.da.mod.uk/news/royal-college-of-defence-studies-rcds-publishes-getting-strategy-right-enough
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“Todo processo estratégico é sobre como (método ou conceito) 

a liderança irá usar o poder (meios ou recursos) disponível ao 

estado para exercitar o controle sobre uma série de 

circunstâncias e localidades geográficas de forma a cumprir 

objetivos (fins) em consonância com a política estatal” (grifo 

nosso).81 
 

 

 
 

 

A atual doutrina conjunta dos EUA, ao abordar o paradigma estratégico como 

uma lógica fundamental que implica qualquer estratégia, ratifica Lykke afirmando que, 

de maneira abrangente, qualquer efetiva estratégia responde a três questões básicas:82 

- Aonde nós queremos chegar, ou quais são os fins (ends) desejados? 
- Como chegaremos lá? ou quais serão os métodos (ways) usados? 

- Quais recursos estão disponíveis? Ou quais são os meios (means) existentes? 
 

Para o nosso estudo importa saber que no nível da grande estratégia, que é 

aquela elaborada pelos governos nacionais, ou por um conjunto de nações aliadas, os 

meios ou recursos empregados são aqueles disponibilizados por todas as vertentes de 

poder existentes na nação. A palavra poder significa a capacidade de impor a vontade 

ou a conjugação interdependente de vontades e meios para o alcance de uma 

finalidade83. Dessa maneira, no nível nacional, o poder é a capacidade que tem a nação 

para alcançar e manter os objetivos nacionais.84 Nota-se que o poder, em si, é formado 

por dois fatores cuja soma concorre para o fim: a vontade mais a capacidade. A 

capacidade, que é uma aptidão obtida da sinergia de um conjunto de fatores tangíveis e 

intangíveis85, tem sua expressão tangível nos meios, infraestrutura e pessoal existentes. 

Em suma, o poder é a soma da vontade mais o pessoal e meios capazes (ou aptos) 

disponíveis.  Desse raciocínio pode decorrer todas as demais definições de tipos de 

poder, como por exemplo o poder marítimo. Nesse sentido, em latu sensu, o poder 

marítimo, segundo Wedin, seria a capacidade de uma unidade política de impor sua 

                                                           
81 Lykke, Arthur F. Military Strategy: Theory and Application. Carlisle Barracks, PA: Department of 
National Security and Strategy, US Army War College, 1989, p.3. 
82 Estados Unidos da América. Joint Doctrine Note 1-18 - Strategy. 25Abr2018, p.V. Disponível em: 
<https:// fas.org/irp/doddir/dod/jdn1_18.pdf>. Acesso em: 11Fev2019.  
83 Brasil. Glossário das Forças Armadas (MD35-G-01). Ministério da Defesa, 4ª Ed., 2007, p.199. 
84 Brasil. Doutrina Militar Naval. EMA-305. 2017, p. 1-1. 
85 Segundo Roth e Oliveira esses fatores são: doutrina, organização, pessoal, educação, material, 
adestramento e infraestrutura, representados pelo acrônimo DOPEMAI (Roth, Luiz Carlos de C. e 
Oliveira, Eduardo H. Planejamento Baseado em Capacidades. Reflexões Ligeiras (REF-LIG 01). CEPE-MB, 
2018, p. 2). 
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vontade a outras unidades no domínio marítimo. Nota-se, dessa forma, a conjugação do 

binômio capacidade-vontade.86  
 

A definição de poder marítimo, que engloba contribuições de todas as vertentes 

do poder nacional, é um ponto crucial neste texto. De forma genérica, o poder marítimo 

seria o executor (meios) da estratégia marítima que se vale de métodos para alcançar 

objetivos estabelecidos (fins), envolvendo todos os elementos do mencionado 

paradigma da estratégia. Nesse sentido, como corolário, poderíamos afirmar que a 

estratégia marítima é “o poder marítimo em ação”. Apesar disso, tentativas de sintetizar 

esses dois conceitos, e o poder marítimo em particular, geralmente não são muito bem 

sucedidas. De fato, inúmeros autores debruçaram-se sobre esse tema desde o século 

XIX. A dificuldade surge do próprio senso ambíguo que aflora da palavra poder. Por 

exemplo, o poder pode ser um atributo, ou seja, algo que se possui. Pode ser um direito 

a ser exercido, ou ainda, uma relação. Além disso, a quantidade de poder que um 

indivíduo ou organização possui é relativo a uma situação particular.87 O 

reconhecimento de que o poder é relativo é importante à medida que isto nos lembra 

que todos os estados que se valem do mar exercem uma forma de poder marítimo, não 

importa o quão pequeno seja. 
 

O estudo em um sentido amplo do conceito de poder marítimo passa 

necessariamente pela análise de onde surge esse poder, ou de onde ele decorre, ou seja, 

suas condições. Um pouco mais adiante será preciso mencionar seus elementos, ou as 

várias componentes do poder marítimo. Entretanto, isso se dá numa perspectiva de 

tempo e, antes de mais nada, das inúmeras concepções acerca do tema provindas de 

vários consagrados autores. É o que veremos adiante. 
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5.0 - O poder marítimo, a busca por uma definição. 
   

 O termo “poder marítimo” pode ter significados diferentes para diferentes 

autores. Pode ser usado numa visão estreita como uma forte marinha destinada a 

intervenções, ou, em termo amplo, como a habilidade de um estado em usar o mar em 

seu máximo potencial. É preciso, então, identificar essas visões ao longo do tempo. 
 

5.1 – Alfred Thayer Mahan. A visão estadunidense. 
 

 Historicamente, o primeiro a introduzir o conceito de poder marítimo (do termo 

em inglês sea power) foi o almirante estadunidense Alfred T. Mahan, no livro The 

Influence of Sea Power Upon History 1660-1783. Nessa obra, Mahan procurava 

explicar o termo no seu contexto amplo através da percepção que o poderio britânico, 

no século XIX, era uma decorrência da habilidade dos súditos da rainha em usar o mar. 

O sucesso britânico era explicado ao desenvolver uma simples dedução: “Grandeza e 

poder eram produtos da riqueza proveniente do comércio, e para proteção dessa riqueza 

a Grã-Bretanha dispunha de uma poderosa marinha”88 Mahan via o poder marítimo 

como uma “grande estrada” que proveria condições para um transporte barato e era 

categórico em afirmar que nenhuma nação poderia aspirar a ser grande a menos que, 

efetivamente, usasse os mares para propósitos comerciais e militares. Nesse diapasão, 

em termos mahanianos, a guerra naval seria uma contestação de supremacias, uma 

busca pela batalha decisiva, sendo que seu objetivo seria varrer dos mares a esquadra 

adversária e sua marinha mercante, de forma a manter a grande estrada aberta para o 

vencedor. Relegava, assim, a uma condição inferior a tática de guerra de Corso 

francesa, assemelhada que era às guerrilhas.89 

 

 Mahan nunca definiu claramente o termo sea power, embora em 1897 ele tenha 

pontuado que se tratava de uma “abstração e de um fato concreto ao mesmo tempo”. 

Nem também distinguiu isso das ideias de “domínio do mar” e “controle do mar”, e 

usava esses termos como se fossem sinônimos.90 Todavia ele era convencido de que o 

poder marítimo era baseado em três fatores que formavam os elos de uma corrente: 

produção, marinhas (de guerra e mercante) e colônias. 91 Essa tríade era a chave para a 

história e a política das nações com acesso ao mar. O instrumento de combate, a 

marinha, habilitava o estado a adquirir bases e colônias para assegurar suas operações e 

ampliá-las pelo mundo, ao passo que também encorajava a produção nacional ensejando 

trocas comerciais que, por sua vez, dependiam do transporte marítimo, resultando assim 

em um contínuo processo de acúmulo de riqueza e prosperidade. Mahan teria sido assim 

o primeiro propugnador do ciclo virtuoso marítimo. Nota-se que, dentre os elos da 

corrente, a marinha de guerra corresponde somente à metade de um terço da tríade 

mahaniana do poder marítimo. 

 

 Mahan entendia que seu próprio país não explorava aquilo por ele considerado 

como as características necessárias para a obtenção de um grande poder marítimo. Ele 

                                                           
88 Alfred T. Mahan citado por Geoffrey Till. Maritime Strategy and the Nuclear Age. Macmillan, 2a Ed. 
1984, p. 31.   
89 Gray, Collin S. e Barnett, Roger W. Sea Power and Strategy. Maryland: Naval Institute Press, 1989, 
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90 Gray e Barnett, ibid, p.31-32. 
91 Mahan, Alfred T. The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783. Boston: Little Brown and 
Company, 12a Ed., 1918, p.28. 
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acreditava que a velha tradição da marinha estadunidense de defesa de costa e incentivo 

à guerra de corso, centrada na experiência francesa, levava a mesma a desempenhar 

papéis secundários. Essas características, ou mais especificamente condições, que 

afetam o poder marítimo das nações foram enumerados da seguinte forma: I. Posição 

Geográfica; II. Conformação Física; III. Extensão do Território; IV. Tamanho da 

População; V. Caráter do Povo e VI. Caráter do Governo e Instituições.92 
  

 Enquanto estrategista naval, Mahan ressaltava a importância da geografia, 

argumentando que as condições geográficas eram fundamentais na determinação do 

poder marítimo de um estado. A Grã-Bretanha, considerada um paradigma para Mahan, 

não possuía fronteiras terrestres a defender, pode assim concentrar seu poder nos mares. 

Isso lhe concedia uma enorme vantagem ao ser comparada com países como a França e 

a Holanda. Adicionalmente, sua posição estratégica privilegiada dava acesso ao 

Atlântico, ao mar do Norte e ao Canal da Mancha, controlando as principais vias 

marítimas da Europa Ocidental. Visualizava, por analogia, o Caribe a funcionar da 

mesma forma para os EUA como o canal da Mancha para Grã Bretanha e o canal de 

Suez para os países mediterrâneos.93 

 

Outro aspecto de igual importância era a conformação física do litoral com suas 

baías e reentrâncias a possibilitar a construção de portos e ancoradouros. Para Mahan, 

era natural raciocinar que uma nação com litoral, mas sem portos, jamais poderia aspirar 

a possuir qualquer poder marítimo. Para ele, o porto era uma fonte de poder e riqueza, 

especialmente se tivesse sua saída voltada para uma rota marítima importante, o que 

facilitaria o comércio interno e exterior. Por outro lado, era também um fator de 

fraqueza se não fosse adequadamente defendido. Citava como exemplo os excelentes 

portos franceses do Mediterrâneo, em detrimento dos portos no canal da Mancha.94 

 

Da mesma forma, a extensão do território tinha o poder de influenciar o poder 

marítimo de um estado. Não propriamente a extensão do território em quilômetros 

quadrados, mas sim a extensão de seu litoral e a disposição de seus portos. Apontava 

também que uma grande extensão litorânea poderia ser um fator de fraqueza se o país 

não possuísse uma quantidade de habitantes condizente e dizia: “O país nesse sentido é 

como uma fortaleza, a guarnição precisa ser proporcional ao forte.”95 

 

Fatores geográficos e conformações físicas sozinhas não eram suficientes para 

caracterizar um grande poder marítimo. O tamanho da população também importava. 

Todavia, da mesma forma que não era o tamanho do território o ponto crucial e sim a 

extensão do litoral, o tamanho absoluto da população também não era vital, mas sim a 

quantidade relativa de pessoas com sua vida pessoal e profissional voltada para o mar, 

ou “as pessoas empregadas nos navios e na criação do material naval”.96 Mahan admitia 

que os EUA eram deficientes nesse sentido, e a existência desse pessoal era 

fundamental para o surgimento das indústrias marítimas relacionadas. 
 

A menos persuasiva ideia a respeito das condições do poder marítimo 

mahanianas era a importância que ele dava ao caráter do povo. Ele observava que a 
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necessidade britânica de escoar seus produtos industrializados os habilitaram a 

construção de um império colonial. Além do mais, havia naturalmente uma facilidade 

desse povo se estabelecer nas novas terras baseado em interesses identificados e na 

ausência de uma “ânsia inquieta”97 de retornar à terra natal. Mahan mostrava que, 

apesar dos holandeses terem mais colônias do que os britânicos em 1650, o seu ímpeto 

colonial sucedeu unicamente por despóticos interesses políticos e comerciais, e não pelo 

desejo de prosperar nas colônias.98  
 

Por último, Mahan ressaltou a importância do caráter do governo e da existência 

de instituições fortes preocupadas com o mar. Apontava o governo britânico como o 

grande fomentador do seu desenvolvimento marítimo e, por conseguinte, nacional. 

Entretanto, sugeria que a preocupação governamental não era nada sem o devido apoio 

popular, valorizando assim a concepção de sociedades democráticas. O suporte de um 

povo livre, em seu ponto de vista, era o verdadeiro motor para a criação de grandes 

marinhas a explorar o comércio internacional, diferentemente do apoio eventualmente 

dado por um governo despótico, que poderia deixar de garantir “a perseverança após a 

morte de um particular déspota.99  
  

Com uma análise que enfatizava o domínio marítimo como fator chave para a 

grandeza das nações e um forte foco na centralidade da batalha e, por conseguinte, a 

necessidade de construir e manter uma esquadra incontestável, não é surpresa que a obra 

de Mahan tenha recebido tão calorosa acolhida dentre oficiais de marinha ansiosos por 

justificar a existência de um poderoso aparato naval nacional.   
 

5.2 – Julian Stafford Corbett. A visão britânica. 
 

 O pensamento marítimo britânico deve uma grande parcela à influência de sir 

Julian Corbett. Educado em Cambridge, Corbett inicialmente formou-se em direito e, de 

forma semelhante à Mahan, viu suas ideias derivarem de pesquisas históricas que 

focavam os princípios que governam a guerra no mar. Entretanto, diferentemente do 

oficial de marinha norte-americano, o nobre britânico não ofereceu uma teoria 

embasada no poder marítimo que pudesse defini-lo. Sua grande contribuição vem no 

foco dado à natureza da estratégia marítima e no propósito da guerra naval. Por 

estratégia marítima, Corbett a entende como princípios que governam a guerra onde o 

mar é um fator substancial, sendo que a estratégia naval determina o movimento da 

esquadra depois da estratégia marítima apontar que papel a mesma irá executar em 

relação à atuação das forças terrestres.100 Demonstra, assim, a subordinação da 

estratégia naval à estratégia marítima e a necessidade das forças marítimas atuarem em 

conjugação com as terrestres. 

 

Em Some Principles of Maritime Strategy, publicado em 1911, Corbett apresenta 

um contraponto às teses de Mahan. Nessa obra, o chamado “comando do mar” é o tema 

central da guerra marítima e é identificado como nada menos do que o controle das 

comunicações marítimas, fosse para propósitos militares ou comerciais, sendo esse (o 

controle) o objeto da guerra naval, diferentemente da conquista do território pela guerra 
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terrestre.101 Tirava o foco, assim, da chamada batalha decisiva proposta por Mahan e da 

decorrente eliminação da esquadra adversária.  
 

Por toda sua obra Corbett demonstra que toda a atividade naval somente poderia 

ser compreendida dentro do contexto de uma ampla estratégia marítima, e que essa era 

apenas uma parte da estratégia nacional. Ele enfatizava que, exceto em casos raros, as 

marinhas sozinhas não poderiam ser decisivas e, para prevalecer na guerra, era 

necessário operar em conjunto com os exércitos. Nesse sentido, o Almirante Fisher, 

Primeiro Lorde Naval entre 1904 e 1910, resume bem o pensamento de Corbett 

afirmando: “O exército é um projétil a ser disparado pela marinha”.102 A tendência de 

Corbett de sugerir que marinhas sozinhas não eram decisivas e de que a batalha em si 

não era a melhor opção rendeu-lhe algumas incompreensões. Fato é que alguns 

acusavam-no de heresia, e faziam pouco caso de suas opiniões por se tratar de um 

civil.103  

Na concepção de Corbett o comando do mar, ou a primazia sobre os fluxos de 

comunicação, era extremamente difícil de ser obtido e mantido em sua plenitude. Isso se 

explicava pelo fato de ser possível a uma força inferior concentrar-se em determinado 

local pouco guarnecido e romper, assim, a supremacia de uma força superior no dado 

local. Frisava ainda o fato que a supremacia total ou comando do mar, apesar de 

constituir o objetivo ideal, era custoso e raramente mantido em termos de área e tempo, 

e dizia que nenhum grau de superioridade podia garantir a segurança das linhas de 

comunicações contra ataques isolados de cruzadores inimigos isolados. Nesse sentido,  

para Corbett “o controle” de áreas delimitadas era mais plausível do que o comando.104 

 

Por essa razão e apesar de aceitar a importância do conceito de batalha decisiva 

de Mahan, Corbett pregava a ênfase na possibilidade de controlar o mar via manobra, 

apontando diversas razões pela quais a batalha decisiva deveria ser evitada, dentre as 

quais se encontra o alto risco que a derrota representaria para uma nação de relativo 

poder marítimo.105 Criticou com isso o inigualável Almirante Nelson, pois a batalha de 

Trafalgar, na sua concepção, trouxe um risco desnecessário ao poder marítimo britânico 

que já desfrutava na ocasião de ampla liberdade e controle do mar.106 Incentivava, 

então, a manobra e não um confronto direto, antecipando em uma década as ideias de 

seu contemporâneo Liddell Hart, famoso propugnador da estratégia indireta como 

método de combate. Evidenciava-se, dessa forma, uma coerente linha de pensamento 

britânico de aproximação indireta que veio a contribuir muito para a formação de seu 

extenso império colonial, no século XIX. 
 

Para Corbett, uma das principais dificuldades na busca pela vitória avassaladora 

é que ela demandava a existência de uma força superior em número ou em eficiência em 

combate ou, preferencialmente, as duas. Infelizmente, essa superioridade, se evidente, 

iria impedir a força inferior de buscar o combate. Uma força inferior iria evitar a batalha 

mantendo-se segura dentro de um porto protegido por posições terrestres, assumindo 

uma posição de “esquadra em potência” (fleet in being) onde sua mera existência iria 
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reduzir a liberdade de ação do inimigo, servindo assim a um propósito estratégico 

mesmo que isso torne impossível um comando do mar.107  
 

A resposta para a postura da esquadra em potência era o bloqueio ao porto feita 

de forma aproximada ou afastada. A forma aproximada tinha o inconveniente de 

dificultar o apoio logístico, sendo que mais tarde, com a introdução de armas como as 

minas, torpedos, submarinos, aviões e artilharia pesada de costa, tornou-se 

absolutamente inviável. Já o bloqueio afastado concebia que não era possível impedir 

totalmente o inimigo de navegar, mas tornava possível impedir o acesso à navegação em 

determinadas áreas controladas. Por outro lado, encorajava a saída da esquadra 

confinada, abrindo a possibilidade de engajá-la em alto mar.108 

 

Embora não tenha em sua obra definido tacitamente a natureza do poder 

marítimo, Corbett indicou que a fundamental importância da estratégia marítima e, 

principalmente do poder marítimo, estava no controle do mar como meio de 

viabilização e tradução de poder de certo país, ao passo que nega o controle deste por 

outrem.  Incorporou ainda um grande cabedal teórico à estratégia naval, esta 

subordinada à estratégia marítima, relativizando algumas verdades absolutas do 

pensamento marítimo de então, apresentando novos conceitos como o da manobra e a 

esquadra em potência, sendo a manobra a forma de se obter o comando do mar. Em 

resumo, para Corbett, embora o comando do mar representasse um objetivo dificilmente 

atingível, sendo a sua eterna disputa a situação mais recorrente, o mesmo se dava 

através do controle das comunicações marítimas, conforme mencionado, o instrumento 

principal da estratégia marítima.  
 

5.3 – Sergey Gorshkov. A visão soviética. 
 

 Oitenta anos se passaram desde o lançamento da principal obra de Mahan 

quando o Almirante soviético Sergey Georgyevich Gorshkov escreveu uma série de 

artigos para o jornal Morsky Sbornik entre 1972 e 1973 que se tornaram influentes no 

pensamento naval além do muro de Berlim. Três anos depois, surge o ápice de sua 

produção intelectual, o livro O Poder Marítimo do Estado, onde suas linhas refletiam 

uma perfeita compreensão dos elementos, requisitos e vantagens de um moderno poder 

marítimo. Entretanto, sua atuação, durante as mais de três décadas a frente de sua 

marinha, foi marcada inicialmente por um episódio de proporções mundiais. Em 1962, 

ao assumir o posto de Almirante de Esquadra, Gorshkov presenciou a crise dos mísseis 

de Cuba, que trouxe para seus compatriotas um pesado sentimento de impotência 

perante o poder naval ocidental. Desde então, Gorshkov se empenhou na tarefa de 

transformar a marinha soviética em uma marinha de águas azuis que pudesse operar em 

todos os oceanos, disputar o controle do mar em tempo de guerra e servir como 

importante instrumento da diplomacia em tempo de paz. Com Gorshkov, a marinha 

soviética abandona seu caráter defensivo. Transforma-se de uma marinha costeira em 

uma marinha oceânica equilibrada, capaz de se contrapor ao poderio de suas congêneres 

ocidentais.109 

 

 Como Mahan, Gorshkov acreditava que a geografia, a economia e a liderança 

eram determinantes do poder marítimo. Ele o definia como “A habilidade do estado em 
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explorar os oceanos e suas riquezas, a frota mercante e pesqueira e sua habilidade em 

conjugar as necessidades da marinha com os interesses do estado.”110 Ele qualificava 

essa definição ao sustentar que o nível de desenvolvimento econômico e comercial do 

estado, bem como as políticas perseguidas, determinavam o poder marítimo da nação. A 

importância de uma marinha forte era um tema predominante nos escritos de Gorshkov, 

nesse sentido, apontava a marinha de guerra como a fiadora da segurança do estado, 

descaracterizando um pouco a tendência de valorizar o poder continental de seus 

antecessores.111 

 

 De acordo com Gorshkov, o poder marítimo de um estado era um sistema 

caracterizado não somente pela presença de elos que uniam seus componentes (marinha 

de guerra, marinha mercante, frota pesqueira, etc) mas também pela inseparável união 

deste com o meio ambiente oceânico. Para o almirante soviético a influência do 

ambiente oceânico na economia estatal, preocupação recorrente dos marxistas, era 

preponderante e multifacetada, e expressava-se pelo fato do mar ser uma gigantesca 

fonte de alimentos, hidrocarbonetos, energia e minerais.112 

 

Outra importante e valorizada característica dos oceanos, segundo Gorshkov, era 

o fato de, tradicionalmente, posicionar-se como o meio mais acessível e barato de 

transporte. Esse papel vinha se mantendo imutável e, por isso, a importância das linhas 

de comunicações marítimas deveria ser bem compreendida. Por outro lado, apesar dos 

oceanos atuarem de forma relevante no desenvolvimento das sociedades, para 

Gorshkov, a pesquisa científica voltada para os mesmos permanecia subdesenvolvida. 

Dessa forma, Gorshkov defendia que o crescente interesse em pesquisas oceânicas 

deveriam formar um importante componente do poder marítimo, e a União Soviética 

deveria envidar esforços nesse sentido. Similarmente, a poluição dos ambientes 

marinhos era também tema de preocupação para Gorshkov.  Coadunando com esse 

pensamento, parafraseava Karl Marx ao pontuar: “Mesmo toda a sociedade, a nação ou 

todas as sociedades tomadas juntas simultaneamente não são proprietárias da Terra. São 

somente seus ocupantes e devem usá-la como boni patres familia, devendo deixá-la 

melhor para a próxima geração”.113 

 

Da mesma maneira, Gorshkov era convencido de que para se ter um poder 

marítimo consolidado era necessário investir na construção naval e na navegação 

mercante. Esse último componente servia a nação em tempos de paz e guerra. 

Vislumbrava, assim, que embora a marinha mercante fosse em primeiro lugar um 

importante ativo econômico, seu papel de elemento de apoio à marinha de guerra em 

um conflito, era também fundamental para a nação. Apontava, então, como exemplo as 

frotas mercantes dos países capitalistas que, em sua opinião, eram construídas mantendo 

em mente o requisito de servir, em um estado de beligerância, como elemento de 

transporte de homens e materiais.114  

 

Ainda nos anos 1970, Gorshkov apontou a importância da tecnologia naval no 

desenvolvimento de novas arquiteturas e sistemas de propulsão. Para ele, uma avançada 
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Twentieth Century. London: Mcmillan, 1996. 
111 Gorshkov, Sergey G. The Sea Power of the State. Oxford: Pergamon Press, 1a ed., 1979, p.3. 
112 Ibid, p.16. 
113 Gorshkov, Ibid, p.27. Do latim boni patres familia, que significa bom pai de família. 
114 Ibid. p.28. 
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indústria de construção naval era reflexo do poder econômico e militar do estado. Dessa 

maneira, Gorshkov se preocupava também com as estruturas portuárias soviéticas, em 

face das constantes mudanças nos tamanhos dos navios e na natureza das cargas. A 

construção de portos quentes de águas profundas, com diques especializados e 

modernos equipamentos de estiva posavam como grandes desafios para o comércio 

marítimo. Ou seja, Gorshkov considerava como fundamental o desenvolvimento da 

infraestrutura marítima de seu país mantendo-se aberta às mudanças sensíveis 

promovidas pela tecnologia naval.115 A frota pesqueira também seria atingida pelas 

mudanças promovidas pela tecnologia, sendo um importante componente do poder 

marítimo soviético onde, além, da tarefa básica de prover estoques alimentares, pode 

cumprir outras missões como apoio oceanográfico, transporte de tropas especiais e até 

mesmo serviços de inteligência.116 

 

Outra faceta do pensamento de base marxista de Gorshkov consistia na 

compreensão de que os poderes marítimos imperialistas viam como um grande negócio 

a exploração das economias de países satélites. Esse negócio consistia na extração por 

via marítima de matérias primas dos países subdesenvolvidos, para posterior 

beneficiamento industrial, em uma nova forma de colonialismo. Isso por sua vez 

resultava no enriquecimento do comércio marítimo capitalista e na expansão de nichos 

econômicos monopolistas. Gorshkov enxergava tudo isso como uma forma moderna de 

exploração e coerção dos povos dos países ditos, à época, de terceiro mundo, 

consistindo assim em um paradigma do poder marítimo dos EUA e seus aliados. 

Sintetizando, esse ciclo era uma forma de dominação concretizada pela dependência 

política, econômica e militar desses países em relação às principais economias 

ocidentais. Lutar contra esse estado de coisa era um dever do povo soviético.117 

 

Por fim, considerado o elemento mais importante na condução dos demais 

elementos materiais do poder marítimo, vinha o recurso humano. Gorshkov afirmava 

que o poder marítimo da União Soviética descansava “no notável contigente 

profissional de homens do mar que devotam a sua vida à encantadora e muito dura 

vocação para o mar”.118 

 

A análise dos escritos de Gorshkov é importante no sentido de que se deve evitar 

a formação de um pensamento de matriz única, nesse caso a ocidental. Entretanto 

vislumbramos que décadas depois de seus colegas anglo-saxões, o entendimento 

soviético-marxista aponta os mesmos elementos do poder marítimo, e seu decorrente 

ciclo virtuoso de riquezas, como fatores determinantes para a prosperidade dos povos. 

Entretanto, uma análise do pensamento mais recente também se faz necessária, à 

medida que fenômenos como o da globalização afetaram a dinâmica do comércio 

marítimo internacional, modificando assim a percepção do poderio marítimo das 

nações. 

 

5.4 – Poder marítimo: o pensamento no século XXI. 
 

    Uma rápida visualização no horizonte do pensamento marítimo demonstra 

importantes transformações nas últimas décadas. Desde os clássicos do início do século 

                                                           
115 Ibid, p. 39. 
116 Ibid, p. 45. 
117 Ibid, p.3. 
118 Gorshkov, ibid, p. 46. 
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XX até a queda das torres gêmeas, diversos novos elementos surgiram no universo 

marítimo. Em especial, o advento das novas tecnologias e as mudanças decorrentes da 

ratificação da CNUDM, nos anos 1990, foram fatores essenciais para essas mudanças. 

Percebe-se isso no fato que os estados têm se apresentado mais conscientes e ativos na 

habilidade de usar os mares em benefício próprio. Nesse sentido, a disputa por zonas 

econômicas exclusivas cada vez maiores tem se tornado a tônica no debate envolvendo 

diversas nações litorâneas na arena internacional.119 Em suma, o poder marítimo se 

torna em tempos atuais uma esperança face às escassas possibilidades de crescimento e 

investimento apresentadas pelo poder terrestre em muitos países.  

 

 Para Sam Tangredi, professor de estratégia marítima do Naval War College, não 

é razoável analisar o termo poder marítimo como sinônimo de guerra no mar, assunto 

preferido dos autores clássicos. Ele compreende o conceito como algo mais amplo, 

abrangendo no mínimo quatro componentes: o controle do comércio internacional, o 

controle e uso dos recursos naturais, a operação das marinhas na guerra e, em tempos de 

paz, uso das marinhas e do poder econômico como instrumentos da diplomacia, 

deterrência, e influência política. Diferentemente do conceito de poder terrestre ou 

poder aéreo, que são genericamente compreendidos em termos militares, o poder 

marítimo não pode nunca se separar de seus propósitos geoeconômicos. Marinhas de 

guerra são obviamente os elementos armados do poder marítimo, entretanto, a 

navegação mercante, as operações portuárias, a exploração de recursos no subsolo 

marinho, a pesca e outras formas de exploração econômica devem ser encaradas como 

elementos integrantes do poder marítimo nacional. Segundo Tangredi, mesmo Mahan, 

rotineiramente, definia o poder marítimo em termos que iam muito além das estratégias 

para o combate no mar.120 

 

 Em seus escritos, Tangredi remonta as seis principais condições mahanianas que 

afetam o poder marítimo das nações121 e demonstra uma nova lista atualizada e 

reformulada pelos historiadores navais: Em primeiro plano se apresenta o poder 

econômico, o desenvolvimento tecnológico e a cultura sociopolítica. Em segundo plano 

temos a posição geográfica, a dependência do comércio e dos recursos marítimos e as 

políticas e percepções governamentais. Independente de estarem em primeiro ou 

segundo plano, essas condições contribuem para o desenvolvimento de vibrantes e 

poderosas economias e, logo, desempenham um papel como potencial participante dos 

benéficos aspectos da globalização. Nas palavras de Mahan, essas condições e a história 

do poder marítimo que tendem a tornar “grandes as pessoas sobre o mar ou pelo mar”122 

são as mesmas características que tornam indivíduos economicamente poderosos e, 

teoricamente, desejosos de participar do processo de globalização. Nesse caso, o termo 

pessoas ou indivíduos podem ser substituídos por países ou nações.  

 

 Para Tangredi, em termos gerais, o conceito moderno de poder marítimo pode 

ser definido como uma combinação das capacidades dos estados em usar o comércio 

marítimo internacional e os recursos marinhos, bem como projetar força sobre o mar 

                                                           
119 Tangredi, Sam J. Globalization and Sea Power: Overview and Context in Tangredi, Sam J. (ed.) 
Globalization and Maritime Power. Washington: Institute of National Strategic Studies, National Defense 
University, 2002. 
120 Tangredi, ibid. p.31. 
121 Relembrando as condições de Mahan: I. Posição Geográfica; II. Conformação Física; III. Extensão do 
Território; IV. Tamanho da População; V. Caráter do Povo e VI. Caráter do Governo e Instituições. 
122 Mahan, ibid, p.1 
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visando o controle de áreas e o tráfego marítimo e, através do mar, influenciar eventos 

terrestres.123  
 

Razão tem o professor Geoffrey Till ao afirmar que o poder marítimo 

(seapower) “é provavelmente o mais obscuro conceito em todo o léxico da estratégia 

marítima”.124 Isso decorre do fato que o termo seapower, concebido por Mahan, em 

inglês substitui o termo maritime power que seria mais correto de ser traduzido para o 

português como “poder marítimo”, haja vista que o primeiro termo também pode ser 

traduzido ambiguamente como “poder do mar”. Por isso, Till demonstra alguns motivos 

para tamanha dificuldade. Em primeiro lugar, ele aponta a questão da semântica na 

língua inglesa e no limite que existe para palavras disponíveis que possam descrever 

tudo que é relacionado ao mar. Algumas palavras são adjetivos (marítimo, náutico, 

marinho), outras são substantivos (poder, mar), e às vezes são substantivos que 

correlacionam adjetivos (oceano-oceânico, marinha-naval). Para Till, o uso consistente 

destas palavras é muito difícil.125 

 

Em segundo lugar, como já vimos, a palavra “poder” gera uma enorme demanda 

de análises no mundo acadêmico e na política internacional. Alguns analistas focam nos 

inputs: as características que fazem com que países ou pessoas sejam poderosos (ter 

força econômica ou militar, por exemplo). Outros se concentram nos outputs: um país é 

poderoso porque outros fazem o que ele quer, ou seja, está ligado ao resultado do “ser 

poderoso”. Não é surpresa que o termo seja evitado sempre que possível. 
 

Em terceiro lugar, indivíduos realmente compreendem diferentes sentidos para 

determinados termos usados. Por exemplo, atividade “marítima” pode dizer respeito 

somente a marinhas, às vezes marinhas operando em conjunto com forças aéreas e 

terrestres, e outras vezes marinhas em um contexto mais amplo relacionado a todas as 

atividades comerciais e não-militares do uso do mar. Da mesma forma, a palavra 

“marítima” pode significar também uma conjugação de todas essas três 

possibilidades.126  
 

Em quarto e último lugar, Till lembra a citação do Almirante William Crowe, ex 

vice-chefe de Operações Navais da marinha dos EUA, que disse: “Nós (marinheiros) 

somos vítimas da sintaxe [...] algumas coisas que escrevemos não são necessariamente 

compreensíveis”. Para tal, ele fornece o exemplo da utilização do termo “segurança 

marítima” no Reino Unido, controverso e aberto a interpretações, ao invés de se usar o 

termo boa ordem no mar (good order at sea).127 

 

Em face do exposto, Till propõe que o termo seapower, por abarcar o termo 

poder, seja encarado não conforme uma definição propriamente dita, mas como um 

modelo de inputs (entradas) e outputs (saídas). 

 

                                                           
123 Tangredi, ibid, p.32. 
124 Gray e Barnett, p.12. Diferentemente de Mahan, Till utiliza o termo duplo sea power junto, como um 
único substantivo. Para ele, o termo duplo sea power ou sea powers é somente usado para nomear as 
“potências marítimas”, como por exemplo, os EUA. 
125 Till, Seapower, 2013, p. 23.  
126 Till, Seapower, 2013, ibid, p.24. 
127 Ibid, p. 25. 
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Os inputs representam as capacidades e meios disponíveis do poder marítimo, 

que são: marinhas, guardas costeiras, o setor industrial marítimo, e as contribuições das 

forças terrestres e aéreas. Em suma, os inputs envolvem as capacidades marítimas 

militares, as civis e as operações comerciais.128 

 

Os outputs, conforme apresenta a figura 7, vão além daquilo que pode ser 

usufruído do mar. Eles são a capacidade de influenciar o comportamento de outros 

atores. Essa abordagem define o poder marítimo em termos de suas consequências, suas 

saídas não suas entradas, os fins e não os meios. 

 

Esse entendimento não seria nada mais do que o pensamento de Corbett que foi 

sempre taxativo em afirmar que a questão importante afeta ao poder marítimo não é o 

que acontece no mar, mas como aquilo que acontece no mar influencia o resultado dos 

eventos em terra. Corrobora para isso o fato de Till afirmar que, nos últimos anos, tem 

havido uma tendência muito grande em não pensar o “poder no mar” (power at sea) e 

sim o “poder que vem do mar” (power from the sea). 129  

 

 Objetivando eliminar as ambiguidades e imperfeições, Till propõe usar os 

termos maritime power e seapower de forma intercambiável. Ambos os termos podem 

ser usados para incorporar interações civis e militares de um lado (maritime power) e de 

forças terrestres e aéreas do outro (seapower), desde que cada uma tenha um impacto no 

comportamento de outros. Por fim, Till aponta que a principal vantagem de se usar o 

termo mahaniano sea power, mesmo que de maneira cuidadosa, é de nos lembrar do 

fato que se trata de uma forma de poder que deriva dos atributos do mar (fonte de 

recursos, meio de transporte, meio de informação e meio de domínio), sendo que a 

partir de cada um desses atributos podem se desenvolver relações de cooperação 

marítima, de competição ou de conflito.130 

 

 
 

Figura 7 
 

 

                                                           
128 Nesse sentido, veremos mais adiante que os inputs se assemelham aos elementos do poder marítimo 
elencados na doutrina militar naval brasileira. 
129 Till, Seapower, 2013, p.25. 
130 Ibid, p.26 
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Já Ian Speller, professor do King´s College London e da Academia militar 

irlandesa, deixa bem claro em seu livro Understanding Naval Warfare que os termos 

seapower e maritime power devem ser entendidos de forma separada. O sea power 

cunhado por Mahan, era visto por ele como um conjunto interconectado de formas de 

uso do mar, com aplicações civis e militares, que entregavam uma contribuição única 

para a riqueza e o poder das nações. Por outro lado, o termo maritime power é o 

escolhido por Speller para ser usado em toda sua obra. Isso decorre do fato de, na 

opinião do autor, ser empregado de forma mais rotineira pelas atuais doutrinas militares 

de língua inglesa.131 Além do mais, aponta Speller, seu uso enfatiza mais a conexão do 

poder marítimo com atividades de caráter civil, demonstrando a natural dualidade do 

mundo marítimo já apontada pelo estrategista francês Coutau-Bégarie, transitando entre 

as dimensões econômica e militar.132 

 

Nesse diapasão, Speller define o maritime power como um inerentemente amplo 

conceito, englobando todas as formas de uso do mar, tanto civil como militar. Em um 

senso mais abrangente, o maritime power pode ser definido como um poder político, 

militar e econômico ou a influência exercida por meio da habilidade de usar o mar. 

Speller sintetiza tudo dizendo que o termo reflete as capacidades marítimas militares, 

incluindo as bases e arsenais terrestres e as capacidades civis como a navegação 

mercante e a infraestrutura portuária. 

 

Da mesma maneira que na doutrina brasileira, Speller coloca que o naval power 

(ou poder naval) é senão uma das partes componentes do poder marítimo.133 O termo se 

refere a todas as atividades das marinhas de guerra e seu estudo envolve a análise de 

como as marinhas militares são organizadas e empregadas no apoio a políticas 

governamentais. 
 

Aproveitando as concepções de Speller, a doutrina marítima britânica expressa 

na publicação JDP 0-10 UK Maritime Power ignora o termo seapower e apresenta o 

termo maritime power inicialmente como um conceito que perpassa todas as vertentes 

do poder nacional britânico: vertentes diplomática, econômica e militar, apoiadas pela 

vertente informacional, que juntas formam o acrônimo DIME.134 Feita essa introdução, 

a publicação parte para uma definição clara e palatável para o termo, de acordo com a 

nossa tradução: 

 
“Maritime Power é a medida do total engajamento nacional com o 

mar, a capacidade de lá operar e a habilidade de explorá-lo. Ele não 

pode ser precisamente calculado porque inclui elementos intangíveis 

como cultura, identidade e mitologia. Logo, não é somente um cálculo 

militar à medida que não é limitado mas inclui o valor do comércio 

marítimo como percentual do PIB nacional, a dependência de recursos 

marinhos, a totalidade de mão de obra envolvida na navegação, os 

                                                           
131 Speller, ibid, p.6. 
132 Coutau-Bégarie, ibid, p.463. 
133 Speller, ibid, p.6. 
134 As vertentes (expressões) do poder nacional na doutrina nacional são outras. Conforme a doutrina 
militar de defesa brasileira o conceito de poder nacional é apresentado da seguinte forma: “É a 
capacidade que tem o conjunto dos homens e dos meios que constituem a Nação, atuando em 
conformidade com a vontade nacional, de alcançar e manter os objetivos nacionais”. O poder nacional 
manifesta-se em cinco expressões: a política, a econômica, a psicossocial, a militar e a científico-
tecnológica. (Fonte: Brasil. Doutrina Militar de Defesa MD-51-M-04. Ministério da Defesa, 2ª Ed., 2007, 
p.15). 
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interesses econômicos offshore, os estaleiros, diques e portos e todas 

as demais atividades econômicas relacionadas com o mar”.135 
 

Veremos adiante, que a definição da doutrina britânica ao dispensar o termo 

seapower, vocábulo abstrato visto que pode ser entendido também como “poder no 

mar” ou “poder que vem do mar”, e empregar o maritime power como uma síntese das 

atividades civis e militares da nação no ambiente marítimo, se aproxima bastante da 

noção apresentada pelos principais pensadores brasileiros e da própria doutrina 

nacional, o que nos faz confirmar que a tradução do  termo da doutrina britânica do 

inglês para o português é, efetivamente, “poder marítimo”, como amplamente 

empregado aqui no Brasil. Uma síntese do pensamento brasileiro sobre o poder 

marítimo, instrumento último e executor (meios) de uma estratégia para o mar, um dos 

componentes do paradigma estratégico136,  é o que se propõe a partir de agora. Não se 

pretende com isso encerrar o debate sobre o tema, posto que é amplo e complexo e 

envolve inúmeros pontos de vista, que vão além das concepções ocidentais, salvo 

Gorshkov, apresentadas neste texto, mas visam fundamentar o raciocínio acerca do que 

é uma estratégia marítima.  

 

5.5 – Poder marítimo: o pensamento brasileiro. 
 

 Em um texto sobre estratégia naval, de 1973, o então capitão de mar e guerra 

José Maria Amaral Oliveira se remete inicialmente ao manual de vocábulos das forças 

armadas que definia poder marítimo como a capacidade que tem uma nação de disputar, 

obter, exercer e ampliar o domínio do mar. Esse conceito ao evocar o domínio do mar 

como motivo último do poder é considerado incompleto por Oliveira, pois em suas 

próprias palavras: “se limita a um aspecto particular da existência de antagonismo, já 

em clima de conflito”. Propõe, então, ampliar para a seguinte definição:  

 
“Capacidade que tem a nação para utilizar o mar e, quando necessário 

disputar, obter, exercer e ampliar o domínio do mar, visando à 

consecução dos objetivos da nação” (grifo nosso).137  
 

Retirando a concepção, seja mahaniana ou corbettiana, de domínio do mar, posto 

que o próprio Almirante Oliveira apontou que o desenvolvimento da arma submarina 

tornou relativo esse conceito, teríamos uma definição que se aproxima bastante de uma 

concepção atual: “Capacidade que tem a nação para utilizar o mar visando a consecução 

dos objetivos da nação”. Curioso notar o emprego do termo capacidade, como definidor 

do que seja um poder. Por fim, Oliveira lembra que o poder marítimo é “a própria 

imagem do poder nacional projetado sobre a imensa massa líquida”, colocando-o assim 

                                                           
135 Reino Unido. Ministry of Defence. UK Maritime Power JDP 0-10. Development, Concepts and 
Doctrine Centre, 5a Ed., Out2017. p.4. 
136 A estratégia é composta pelo balanceamento de meios (means) + métodos (ways) + fins (ends). 
Podemos também deduzir do paradigma uma “equação” estratégica onde a conjugação dos recursos 
disponíveis com os métodos produziria a consecução dos objetivos. Ou seja: meios + métodos = fins. 
Arthur Lykke introduziu o conceito de risco como um desequilíbrio entre os três termos do paradigma 
estratégico.  Com isso podemos atualizar a equação proposta para: meios + métodos + riscos = fins, ou 
riscos = meios + métodos – fins, apresentando o risco como o desequilíbrio no paradigma uma vez que, 
sem ele, o resultado seria zero (meios + métodos – fins = 0). 
137 Oliveira, José Maria Amaral. Estudos de Estratégia. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, ed. Obino 
Lacerda Álvares, 1973, p.236. 
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como uma parcela do poder da nação que se aplica não somente no ambiente marítimo, 

mas também fluvial e lacustre. 
 

Posteriormente, em 1983, o Almirante João Carlos Gonçalves Caminha, em sua 

obra Delineamentos da Estratégia, também alude ao poder da nação definindo poder 

marítimo como:  
“Uma expressão do poder nacional resultante de uma série de 

condicionantes geográficas, econômicas, históricas e sociais, as quais 

fazem com que determinadas nações se tornem mais capacitadas do 

que outras a se fazerem presentes nos mares”.138  
 

Poderíamos dizer que as condicionantes colocadas por Caminha sintetizam as 

fontes do poder marítimo mahaniano, o que o próprio autor logo após apresenta como 

condições gerais que afetam o poder marítimo.  

 

Complementando seu pensamento, em outro trecho da obra, Caminha faz 

menção a alguns elementos do poder marítimo, enfatizando o papel da navegação 

mercante:  
“Significando, conforme foi visto, o Poder Marítimo a soma total de 

meios flutuantes ou não, instituições, instalações e condições naturais 

que permitem a uma nação o controle dos mares, constata-se que esse 

poder tende a desenvolver-se, tendo como núcleo dinamizador a 

marinha mercante”.139  
 

 

Por fim Caminha faz uma importante ressalva ao argumentar que poder 

marítimo não se improvisa: 

 
“as duas guerras mundiais [...] mostraram que o poder marítimo 

depende da existência de elementos econômicos e militares, de 

desenvolvimento lento em tempo de paz e de difícil edificação ou 

ampliação em tempo de guerra”.140 

 

 

Mais recentemente, em 1996, outro expoente do pensamento marítimo 

brasileiro, o almirante Vidigal definia poder marítimo da seguinte forma:  

 
“É uma parcela do poder nacional, a que congrega todos os elementos 

relacionados com o uso do mar e que, como o todo, compreende as 

expressões política, econômica, militar, psicossocial e científico-

tecnológica”.141 

  

Essa concepção que aborda o poder marítimo como parte componente do poder 

nacional é a que mais se aproxima da definição proposta pela doutrina militar naval 

brasileira atual, ora considerada nesse estudo como uma definição paradigmática para o 

avanço sobre o tema do que venha a ser uma estratégia marítima: 
 

                                                           
138 Caminha, João Carlos Gonçalves. Delineamentos da Estratégia. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 
vol.3, 1983, p. 384. 
139 Caminha, ibid, p.390. 
140 Caminha, ibid, p.395. 
141 Vidigal, Armando A. F. Uma Estratégia Marítima para o Brasil. Revista Marítima Brasileira, v.138, 
suplemento, 2018, p.148. 
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“O poder marítimo é a projeção do Poder Nacional, resultante da 

integração dos recursos de que dispõe a nação para a utilização do mar 

e das águas interiores, quer como instrumento de ação política e 

militar, quer como fator de desenvolvimento econômico e social, 

visando a conquistar e manter os objetivos nacionais (grifo nosso)”.142 
   
 Nota-se nesse conceito que, de fato, o poder marítimo se apresenta como os 

recursos que concorrem para a consecução de objetivos, formando assim duas variáveis 

da equação estratégica (paradigma), restando apenas “o método”, ou seja, como será 

empregado, caracterizando assim a estratégia em si. 
 

 A essa definição da doutrina nacional são acrescentados os elementos do poder 

marítimo, assemelhando-se ao apresentado na definição da doutrina britânica exposta 

anteriormente, como componentes das expressões do poder nacional relacionados com a 

capacidade de utilização do mar e das águas interiores, sendo eles de forma resumida: 

 
“ a) o Poder Naval; 
b) a Marinha Mercante [...] 
c) a infraestrutura marítima e hidroviária: portos, terminais [...] 
d) a indústria naval: estaleiros [...] 
e) a indústria bélica de interesse [...] 
f) a indústria de pesca [...] 
g) as organizações e os meios de pesquisa [...] 
h) as organizações e os meios de exploração ou de aproveitamento dos 

recursos do mar [...]; e 
i) o pessoal que desempenha atividades relacionadas com o mar ou 

com as águas interiores”.143 
 

 Embora seja óbvio, faz-se mister definir nesse ponto o poder naval presente na 

doutrina como “expressão militar do poder nacional e integrante do poder marítimo”144, 

ou seja, a vertente militar do próprio poder marítimo.  
   

Interessante também registrar que a mentalidade marítima seria factível de ser 

incluída enquanto elemento, mesmo que intangível do poder marítimo, conforme aponta 

Celidônio, sendo essa caracterizada como um de seus pressupostos e pela consciência 

que um povo adquire de sua dependência do mar, de seu valor estratégico e da 

convicção de que “só os povos que para ele se voltaram conseguiram atingir uma 

posição de relevo entre os demais”.145 

 

Encerrando o debate acerca do poder marítimo, podemos evoluir para uma 

análise acerca daquilo que empregará o poder marítimo como recurso ou instrumento: a 

estratégia marítima. 

 
 

 

 

 

 

                                                           
142 Brasil. Doutrina Militar Naval, ibid., p. 1-1. 
143Brasil, Ibid, p. 1-1 e 1-2. 
144 Ibid, p. 1-4. 
145 Celidônio, Hélio Pereira. A Política Marítima Brasileira: Fator de Segurança e Desenvolvimento 
Nacional. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1980, p.25. 
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6.0 – Estratégia marítima: poder marítimo em ação. 
 

De acordo com “sir” Hew Strachan, historiador militar britânico, a estratégia 

marítima encara problemas de definição mais agudos do que aqueles que os teoristas 

enfrentam quando tratam da estratégia militar.146 Para os tradicionalistas, toda estratégia 

é militar, portanto, se trata de uma redundância. Entretanto, refere-se o termo “militar” 

somente aos exércitos ou a algo mais amplo que envolva todas as forças?  Nesse 

sentido, Strachan afirma que a estratégia nos séculos XVIII e XIX era aquilo que os 

generais faziam, não os almirantes. Eles implementavam estratégias ao empregar seus 

exércitos em particulares teatros de guerra. Por outro lado, a estratégia marítima 

emergiu menos de um desenvolvimento de uma teoria militar, do impacto do 

iluminismo na atividade militar, e mais de uma necessidade de codificar uma prática. O 

mar no mundo moderno surge como uma autoestrada, usada no desenvolvimento do 

comércio e dos impérios. Logo, a teoria que exerceu um papel no desenvolvimento do 

pensamento sobre a guerra no mar era econômica e legal, não militar, pontua Strachan. 

Nota-se que a estratégia enquanto o emprego das batalhas para o propósito da guerra, 

segundo a teoria Clausewitziana do século XIX147, dificulta o surgimento de uma teoria 

marítima propriamente dita.  
 

O mercantilismo, enquanto argumento que impunha o controle do estado nas 

práticas comerciais como atividade vital para a riqueza e segurança nacional, conectava 

a proteção da navegação e das linhas de comunicações marítimas às políticas 

governamentais. Nesse sentido, o Ato de Navegação de 1651 é um exemplo clássico de 

política marítima, que impunha que produtos ingleses somente poderiam ser 

transportados por navios ingleses, atitude crucial no desenvolvimento de uma marinha 

de guerra de águas azuis e, por conseguinte, de um império colonial ávido em receber 

produtos manufaturados da terra da rainha, fechando em si um ciclo virtuoso. Em outras 

palavras, o crescimento e aplicação do poder marítimo estavam intimamente ligados à 

pratica econômica de uma maneira que a guerra terrestre jamais esteve.148 

 

Dessa maneira, é somente em Corbett, que visualizou uma “major strategy” com 

elementos além do poder militar terrestre, e depois Liddell Hart149, que definiu a 

estratégia como o uso dos recursos demográficos e econômicos da nação, enxergando 

assim algo além da vertente militar, que teremos um terreno mais propício para um 

pensamento voltado para uma estratégia naval, enquanto aplicação do poder naval, 

componente militar do poder marítimo e, por conseguinte, em sentido mais amplo, o 

surgimento de um pensamento voltado para a estratégia marítima. Conforme assevera 

Strachan: 
“Estratégia atualmente é aplicada tanto na paz como na guerra; ela 

engloba a preparação de planos e equipamentos para o conflito, 

aspectos que Clausewitz via somente como secundários, e inclui a 

capacidade econômica do estado e o comprometimento político e 

social de seu povo em fazer a guerra”.150 
 

                                                           
146 Strachan, Hew. The Direction of War: Contemporary Strategy in Historical Perspective. Cambridge 
University Press, 2013, p.151. 
147 Clausewitz, Carl von. On War. Ed. Michael Howard e Peter Paret. New Jersey: Princeton University 
Press, 1989, p. 177. 
148 Strachan, ibid, p. 152. 
149 Comentado no item 4.0. 
150 Strachan, ibid, p. 155. 
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Em face do exposto, Strachan conclui que as raízes intelectuais dessa definição 

global de estratégia são derivantes do poder marítimo, e não do poder terrestre, e, em 

última análise, são manifestações da influência do poder marítimo na formação do 

pensamento estratégico. 
 

Relembrando a estratégia, enquanto derivação da doutrina britânica, definida 

anteriormente em uma conjunção de meios, métodos e fins, o que forma o chamado 

paradigma estratégico, cabe, adicionalmente, remontar a Poirier que a definia como “a 

ciência e a arte de manobrar forças para cumprir os fins da política”.151 Com efeito, ao 

manobrar forças ou poderes, a estratégia estabelece-se como tutora de um poder em 

ação, visando os fins estabelecidos na política.  
 

 Aproximando-se de tal definição temos o glossário das Forças Armadas que 

estabelece estratégia como “a arte de preparar e aplicar o poder para conquistar e 

preservar objetivos, superando óbices de toda ordem” (grifo nosso). Acrescenta à 

definição anterior os óbices, referentes à natureza caótica do ambiente estratégico que, 

naturalmente, apresenta obstáculos à consecução de objetivos.  
 

Por decorrência das definições anteriores e aproveitando a inserção do vocábulo 

poder na definição do glossário e, substituindo-o por poder marítimo, podemos inferir o 

seguinte conceito para estratégia marítima: Ciência e arte que se ocupa da preparação e 

emprego do poder marítimo para a realização dos objetivos definidos pela política 

(superando óbices de toda ordem). 

 

Esta definição inferida pode, por conseguinte, ser comparada com a defendida 

pelo Almirante José Maria Amaral Oliveira originária do antigo manual de vocábulos 

das Forças Armadas que sintetiza a estratégia marítima de forma muito similar como: 

“Concepção da utilização do poder marítimo no apoio do interesse nacional e na 

execução da política nacional”.152  

 

Outro autor que expressa a questão dos óbices ou antagonismos a serem 

enfrentados por ocasião da consecução de estratégias é o almirante Andrade, ex- Chefe 

do Estado Maior da Marinha Portuguesa153,  que configurou a estratégia marítima da 

seguinte forma: 
 

 “A ciência e a arte que se ocupa da escolha, preparação e emprego do 

poder marítimo, componente do poder nacional, em tempo de paz 

perante antagonismos e em situação de crise ou de guerra para a 

realização dos objetivos definidos pela política”.154  
 

 Importante ressaltar nessa definição o entendimento de que existem estratégias 

que visam o preparo do poder (em tempos de paz) e uma estratégia usada para o 

emprego do poder. À guisa de exemplo, no atinente ao preparo do poder, temos duas 

estratégias propostas por Antônio Ribeiro, outro almirante português, chamadas de 

estratégia “genética”155 e estratégia “estrutural”. A estratégia genética é aquela que 

                                                           
151 Poirier, Lucien. Stratégie Théorique II. Paris: Économica, 1987. p.105. 
152 Oliveira, ibid, p. 238. 
153 No período de 1995 a 1996. Cargo que equivale ao Comandante da Marinha do Brasil. 
154 Andrade, ibid, p.129. 
155 Genericamente conhecida nos EUA como desenvolvimento de forças (force development ou force 
design).  
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concebe e edifica os recursos do poder, personificada no campo marítimo pela indústria 

naval. Já a estratégia estrutural engloba os aspectos relativos à disposição dos meios, 

isto é, sua composição, organização e articulação em capacidades coerentes e 

interdependentes. No que tange ao emprego do poder, segundo Ribeiro, temos a 

estratégia “operacional” como uma terceira estratégia que visa o emprego propriamente 

dito dos recursos criados pela primeira e organizados pela segunda.156 

 

 Coadunando com esse pensamento vem Lars Wedin, que em seu livro se inspira 

nas concepções do almirante francês Raoul Castex, afirmando que a estratégia marítima 

tem duas vocações: “criar, favorecer e incrementar os elementos que constituem o poder 

marítimo, assim como empregar esse poder para realizar os objetivos políticos”.157 

 

 Ao demonstrar a estratégia dividida em subáreas específicas conforme Castex,  

Wedin faz o mesmo que Ribeiro. Para ele, a estratégia marítima precisa de três 

subestratégias para estar pronta a atingir os objetivos estabelecidos pela política, são 

elas: a estratégia de riquezas, a estratégia de meios e a estratégia naval. Note-se na 

figura 8 que a estratégia marítima vai muita além da estratégia naval, que se refere 

exclusivamente ao poder naval, embora elemento saliente do poder marítimo.158 

 

 

 

 
 

Figura 8 
 

 

A estratégia de riquezas tem como função explorar e desenvolver os recursos 

marítimos e todo seu potencial econômico, levando em consideração as restrições legais  

e ambientais impostas pelas leis ordinárias. Destacam-se assim as atividades existentes 

ou potenciais nos domínios dos transportes, construção naval, exploração petrolífera e 

de minerais, pesca, dentre outras. Particularmente, englobam a exploração dos 

elementos do poder marítimo expostos na doutrina nacional, excetuando-se o poder 

naval. Em suma, a estratégia de riquezas representa o resultado econômico da estratégia 

marítima, o “output”.159 

 

                                                           
156 Ribeiro, António Silva. Teoria Geral da Estratégia: O Essencial ao Processo Estratégico. Coimbra: 
Almedina, 2009, p. 82-83. 
157 Wedin, ibid, p. 119. 
158 Ibid, p. 122. 
159 Wedin, ibid, p.157. 
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Remontando o conceito do Almirante Castex de dependências como “ações e 

reações de diversas estratégias uma sobre as outras”160, temos uma estratégia integral 

(ou estratégia nacional lato sensu) de onde derivam diversas estratégias 

interdependentes entre si, sendo a estratégia marítima uma delas, conforme demonstra a 

figura 9.161  
 

 

 

 
 

Figura 9 
 

 

Na estratégia marítima o conceito de dependência toma uma grande importância 

devido ao caráter dual dos elementos do poder marítimo, que estão simultaneamente a 

serviço do mundo marítimo civil e das demais forças terrestres e aéreas. Nesse sentido, 

Castex expunha que em estratégia, longe de se isolar em concepções próprias, assim 

como o exército fazia, os “marinheiros” tinham percebido a existência das estratégias de 

outros ambientes, mesmo que não militares, e por elas tinham muito interesse, visto que 

tinham concebido as ligações que as uniam e suas repercussões sobre a estratégia 

marítima.162 

 

Nesse contexto, a estratégia marítima em suas subdivisões também necessita do 

concurso de outras estratégias para o seu adequado desenvolvimento. No caso da 

estratégia de riquezas temos:  
- uma estratégia integral que transforme em prioridade do estado a estratégia 

marítima; 
- uma estratégia industrial para construir a infraestrutura essencial de portos e 

terminais, bem como pessoal qualificado para a exploração das riquezas marinhas; 
- uma estratégia econômica para facilitar o financiamento das infraestruturas, 

além de garantir um sistema tributário justo e imparcial para as empresas nacionais 

voltadas para as atividades marítimas; 

- uma estratégia moral que crie empatia e conexões fortes entre a população e as 

lides marítimas; e 

- uma estratégia diplomática que acompanhe e influencie o desenvolvimento de 

leis internacionais favoráveis à exploração de recursos marinhos de forma sustentável 

em consonância com as necessidades nacionais. 
 

                                                           
160 Castex, Raoul. Théories Stratégiques. Paris: Institut de Stratégie Comparée et Économica, Tomo I, 
1997, p. 251. 
161 Wedin, ibid, p.121. 
162 Castex, ibid, Tomo VI, p. 362. 
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A segunda subestratégia, a estratégia de meios, traz à tona a importância dos 

meios (recursos) na equação estratégica. Um dos componentes do paradigma 

estratégico, importante para o equilíbrio da equação, sem meios suficientes os métodos 

estratégicos a serem aplicados serão ineficazes, por conseguinte, não existirá objetivo 

político concretizado.  
 

 Segundo Wedin, a estratégia de meios tem por vocação fornecer à estratégia de 

riquezas e à estratégia naval os meios e capacidades necessárias para suas operações, 

consistindo assim no “input” da estratégia marítima.163 
  

Para alimentar a estratégia de riquezas os meios materiais provém sobretudo da 

iniciativa privada, entretanto para a estratégia naval é forte a atuação estatal, por se 

tratar da construção naval de meios militares. 
 

Nesse sentido, se faz necessário uma estratégia de meios que forneça à estratégia 

naval navios, aeronaves e armas em tempo hábil para o emprego, atendendo a demandas 

tecnológicas e preenchendo lacunas em termos de capacidades militares. Adicionam-se 

a esse desafio as limitações dos orçamentos austeros, o que comporta um grande dilema 

para os governos invariavelmente premidos por demandas sociais. 
 

Outro aspecto que não pode ser negligenciado na estratégia de meios é a 

formação e o preparo do pessoal civil e militar para o guarnecimento das variadas 

plataformas marítimas, especialmente no caso brasileiro onde a MB concentra a 

formação do pessoal marítimo. Um comandante de uma fragata não leva menos que 20 

anos para amadurecer. O mesmo se aplica à marinha mercante com a construção de 

navios e meios alternativos de propulsão cada vez mais modernos, e um cenário de 

crescente automação de sistemas, exigindo cada vez mais formação técnica qualificada. 

 

Por fim, é preciso lembrar do ciclo virtuoso marítimo, pois uma estratégia de 

meios somente será robusta se uma estratégia de riquezas produzir um resultado 

econômico favorável, gerando as divisas necessárias para retroalimentá-la com os meios 

necessários (frotas mercantes, pesqueiras e plataformas petrolíferas), bem como para 

favorecer os projetos estatais. 
 

Da mesma forma que a estratégia de riquezas, a estratégia de meios necessita do 

concurso de outras estratégias para se desenvolver. São elas: 
- uma estratégia integral que arbitre entre as exigências da defesa nacional e a 

estratégia econômica; 
- uma estratégia industrial que entregue uma capacidade endógena e 

independente para construção dos meios necessários;  

- uma estratégia econômica que graças à exploração das riquezas marítimas 

entregue recursos suficientes; e 
- uma estratégia moral que angarie as simpatias da sociedade em torno dos 

projetos marítimos.164 

 

A terceira subestratégia a compor a estratégia marítima é a estratégia naval. 

Segundo Wedin, consiste “na ciência e arte da manobra das forças aeronavais para que 

                                                           
163 Wedin, ibid, p.157. 
164 Wedin, ibid, p. 138. 
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elas concorram ao sucesso da estratégia marítima”.165 Assemelha-se assim a definição 

mais completa do glossário das forças armadas que pontua um objetivo político como 

meta: “Arte de prever o emprego de meios navais visando à consecução ou manutenção 

de objetivos fixados pela política.”166 

 

Em suma, a estratégia naval compreende o poder naval em ação, enquanto 

componente militar do poder marítimo, de maneira a estar apto a defender os interesses 

nacionais no ambiente marítimo e cumprir a missão das forças navais estabelecida pelo 

almirante Castex, com forte influência corbettiana: “[...] não é outra senão a dominação 

das comunicações, capaz de fornecer todos os benefícios que se pode esperar do 

mar”.167   
 

Cabe ressaltar que a estratégia naval depende primordialmente do sucesso das 

outras duas subestratégias. Sujeita-se à estratégia de meios que vai alimentá-la com os 

recursos materiais e de pessoal necessários para o seu desenvolvimento. Da mesma 

forma, conta com a estratégia de riquezas que proverá as divisas financeiras necessárias 

para o seu fomento, direcionadas por uma política de defesa apropriada. 
 

Da mesma forma que nas demais subestratégias, a estratégia naval necessita da 

participação de outras estratégias para contribuir, em última análise, para o 

fortalecimento da estratégia marítima como um todo, a saber: 
- uma estratégia integral que entenda a necessidade constante de prover à 

estratégia naval os meios necessários para a sua missão, por meio da estratégia de 

meios; 
- uma estratégia industrial que seja consciente da necessidade de inovar os 

processos com tecnologia genuinamente nacional; 
- uma estratégia econômica que fomente e incentive a estratégia de riquezas 

marítimas, principal fonte de recursos financeiros; e 
- uma estratégia moral que saiba conscientizar a sociedade acerca das 

necessidades da defesa nacional.  
 

É relevante notar que, em face do caráter dual e a multidisciplinaridade da 

estratégia marítima outras subdivisões podem ser propostas, não se encerrando o 

assunto na concepção de Castex. Importante apenas ressaltar sempre o caráter duplo da 

estratégia marítima em termos de vocação, que comporta uma fase de edificação de 

meios que comporão os elementos do poder marítimo, e uma fase de emprego 

propriamente dito desses meios, tanto militares como civis.  

 

Por derradeiro, no estudo da estratégia marítima não é demasiado salientar a 

importância do entendimento do que vem a ser o poder marítimo, esforço executado a 

priori neste texto, porque em última análise, se a estratégia é a política em atos, segundo 

Poirier168, ao frisar a importância de objetivos políticos claramente especificados na 

consecução de estratégias, não menos verdadeiro é afirmar que a estratégia é um poder 

em ação, representando esse poder os meios empregados mediante a aplicação de um 

método e, propositalmente, mote inspirador do título deste trabalho (manual?). Fecha-

se, assim, a equação estratégica que alinha fins, métodos e meios.  

                                                           
165 Ibid. 
166 Brasil, Glossário, 2007, ibid, p. 99. 
167 Castex, ibid, Tomo I, p. 71. 
168 Poirier, ibid, p.109. 
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No próximo capítulo, a título de ilustração, veremos alguns exemplos de 

estratégias navais e marítimas registradas por meio de documentos oficiais que estão 

sendo implementadas, em especial, no eixo EUA–Europa.    
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7.0 – Estratégias do domínio marítimo no ocidente: alguns exemplos. 

 

7.1 – Nos Estados Unidos: um exemplo de estratégia naval. 
 

A Estratégia Cooperativa para o Poder Marítimo no século XXI (CS21R)169, 

além de ser um documento de referência da principal potência marítima hodierna, os 

EUA, vem sendo encarado com seriedade por estrategistas desde o ano de 2015, 

desejosos de prever os movimentos do poder naval norte-americano e os reflexos 

geopolíticos decorrentes. Menciona-se poder naval porque, de fato, não se trata de uma 

estratégia marítima e sim de uma estratégia naval ao se concentrar majoritariamente nas 

capacidades militares daquela nação no mar.170 Outro aspecto importante a ressaltar é 

que o referido documento, em uma menor proporção, também poderia ser considerado 

como a estratégia de segurança marítima daquele país que, nesse caso, seria uma 

decorrência e resposta do setor naval para a Estratégia Nacional de Segurança (National 

Security Strategy) dos EUA, documento de mais alto nível (presidência) que engloba os 

aspectos de segurança do país, lidando assim com todas as vertentes do poder nacional 

estadunidense.171 Diga-se de passagem, o que rotineiramente se encontra nos países 

ocidentais são justamente iniciativas separadas, como veremos adiante, que, por um 

lado, formulam estratégias de desenvolvimento do poder marítimo nacional, ou 

estratégias que cuidam do poder naval, suas tarefas e capacidades, ou, de maneira mais 

focada, estratégias de segurança marítima que cuidam de uma das tarefas específicas 

dos poderes navais hodiernos, como veremos adiante.172 O exposto se processa por um 

bom motivo. Formular uma estratégia que englobe todos os aspectos do poder marítimo 

é tarefa complexa, para não dizer hercúlea para qualquer governo, visto a necessidade 

da participação de inúmeros departamentos governamentais ou ministérios para sua 

implementação. Para tomar somente como exemplo o Brasil e o atual arranjo ministerial 

do governo Bolsonaro, teríamos que reunir em mesas de negociação, além do Ministério 

da Defesa (MD), representante do poder militar e naval, os seguintes ministérios 

conforme a figura 10: 

 

                                                           
169 Estados Unidos da América. A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower. 2015. Disponível em: < 
https://www.navy.mil/local/maritime/150227-CS21R-Final.pdf>. Acesso em: 14Mar2019. 
170 O termo maritime strategy contido no interior do documento, logo em suas palavras iniciais 
(foreword), deve decorrer de seu caráter cooperativo, visto que envolve os três serviços norte-
americanos que atuam em atividades marítimas (chamados sea services): a Marinha, os Fuzileiros Navais 
e a Guarda Costeira. Ao incluir essa última, engloba-se, além do Department of Defense, o Department 
of Homeland Security e as atividades ligadas à segurança marítima, cujas ações vão além das atribuições 
da marinha e dos fuzileiros, daí o seu caráter interministerial. Por outro lado, o termo seapower do 
título da publicação seria traduzido de forma mais correta como “poder que vem do mar” e não poder 
marítimo.  
171 Ressalta-se que nos falta no Brasil uma estratégia de segurança, visto que temos somente uma 
estratégia de defesa, cujo teor se concentra no poder militar, tratando pouco das demais vertentes do 
poder nacional e, por isso, concentrada no Ministério da Defesa. Com efeito, o espectro da segurança é 
muito mais abrangente que o da defesa.  
172 A tarefa de prover segurança marítima ainda não é considerada uma tarefa pela doutrina militar 
naval brasileira. Para a MB, as tarefas básicas do poder naval são: negar o uso do mar ao inimigo; 
controlar áreas marítimas; projetar poder sobre terra e contribuir para a dissuasão. Fonte: Brasil. 
Doutrina Militar Naval. EMA-305. 2017. Cap. 1, p. 6-10. 

https://www.navy.mil/local/maritime/150227-CS21R-Final.pdf
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Ou seja, teríamos a princípio representantes de 14 ministérios num total de 22, 

somente levando-se em conta o primeiro escalão governamental e, registre-se, a MB não 

se encontra nele, apesar de representada pelo MD. 

 

Voltando à estratégia naval dos EUA, como a maioria dos documentos dessa 

natureza, começa com uma análise do ambiente estratégico global ressaltando aspectos 

geopolíticos e militares de interesse das forças navais. Na segunda parte, disseca a 

situação do posicionamento avançado das forças navais norte-americanas em todos os 

principais cantos do planeta, com prioridade à região Indo-Ásia-Pácifico. Na terceira 

parte, apresenta as principais tarefas (functions) das forças navais a serem cumpridas, na 

defesa do interesse nacional, com pessoal e material qualificado. São elas:  

a) Acesso a todo domínio (all domain access) – É a habilidade de projetar 

poder militar em áreas contestadas com suficiente liberdade de ação para 

operar efetivamente. No atual ambiente de segurança, esse acesso é cada vez 

mais contestado por atores estatais ou não, capazes de pôr em risco forças 

navais das mais avançadas através de estratégias sofisticadas de anti-

acesso/negação de área (Anti Access/Area Denial – A2D2). Inclui-se nessa 

tarefa as ações de guerra eletrônica e cibernéticas, tanto com medidas 

defensivas como ofensivas, preservando a possibilidade de pleno uso do 

espectro eletromagnético e do ciberespaço, bem como a proteção de dados e 

redes. 
b) Deterrência (deterrence) – É a capacidade de dissuadir potenciais inimigos, 

especialmente por meio de submarinos nucleares de mísseis balísticos 

(SSBN), impossibilitando-os de almejar uma vitória em que o custo seja 

inaceitável. 
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c) Controle do mar (sea control) – É a habilidade em estabelecer por meio de 

forças navais uma superioridade marítima local enquanto nega, 

simultaneamente, a um adversário a mesma possibilidade. Envolve as 

capacidades de destruir forças navais inimigas, suprimir o comércio 

marítimo inimigo e proteger as linhas de comunicações marítimas. 

Remontando a doutrina naval nacional, nota-se que essa “função” engloba as 

tarefas brasileiras de controlar área marítima e de negar o uso do mar.173 Isso 

se dá em face do porte e das possibilidades da marinha dos EUA que, mesmo 

quando nega o uso, estabelece um certo grau de controle de área marítima.  

d) Projeção de poder (power projection) – Habilidade que engloba ataques 

convencionais contra alvos em terra, todas as formas de operações anfíbias e 

ações de forças especiais. Não se encerra somente na projeção de força bruta 

mas também na capacidade de atuar em ações de assistência humanitária e 

resposta a catástrofes naturais, como demonstrado no terremoto no Haiti em 

2010, no tsunami no Japão em 2011 e no tufão nas Filipinas em 2013. 
e) Segurança marítima (maritime security) – É a capacidade de proteger a 

soberania e os recursos da ZEE, de apoiar o tráfego marítimo e de combater 

a proliferação de armas, o terrorismo, os crimes transnacionais, a pirataria, a 

poluição marinha e a imigração ilegal. Adicionalmente, aponta que uma vez 

que todas as nações usufruem coletivamente dos benefícios da segurança 

marítima, a mesma configura-se como uma área promissora para o 

incremento da cooperação com aliados e parceiros. Essa “função” é 

explorada ao seu máximo nas estratégias de segurança marítima, o que 

denota que esse tipo de documento envolve apenas um percentual do que 

seja uma estratégia naval. 

 

De acordo com Geoffrey Till, houve uma clara mudança de ênfase se 

considerarmos a edição de 2007 publicada antes da CS21R. Esse documento apontava 

prioritariamente o papel das forças navais dos EUA em contribuir com a defesa do 

sistema de comércio marítimo global. Segundo essa versão, a estabilidade internacional 

e a segurança marítima dependeriam da ação dos EUA em conjunto com aliados e 

parceiros, o que seria feito por meio de uma “rede global de marinhas”. Till assinala que 

essa edição da estratégia não foi bem recebida pelo Congresso que, em última análise, 

“é quem paga a conta”. Em face do exposto, foi inserida uma mais insidiosa ênfase na 

defesa do interesse nacional, mais caracterizada pela exaltação daquele que seria o mais 

importante propósito da marinha dos EUA e do Corpo de Fuzileiros Navais: “Defender 

a nação e vencer as guerras”. O fato de não apontar as vantagens de desenvolver o soft 

power por meio da diplomacia naval, como na abordagem de 2007, mostra essa guinada 

para priorização do hard power. Por fim, a introdução do acesso a todo domínio como 

uma nova tarefa, que não por acaso aparece como primeira da lista, demonstra 

cabalmente a mudança para uma abordagem mais voltada para a aptidão para o 

combate, e da solução dos problemas por conta própria, em detrimento de uma aposta 

na cooperação internacional.174     
 

                                                           
173 Para a MB, as tarefas básicas do poder naval são: negar o uso do mar ao inimigo; controlar áreas 
marítimas; projetar poder sobre terra e contribuir para a dissuasão. Fonte: Brasil. Doutrina Militar 
Naval. EMA-305. 2017. Cap. 1, p. 6-10. 
174 Till, Geoffrey. The New U.S. Maritime Strategy: Another View from Outside. Naval War College 
Review, Autumn 2015, Vol. 68, n°4, p.36. 
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A quarta e última parte do documento (Force Design: Building the Future 

Force) consiste em um esboço do que deva ser a força futura em face do ambiente 

estratégico, analisado nas primeira e segunda parte, e das missões a serem cumpridas. É 

a estratégia genética do almirante Ribeiro ou a estratégia de meios de Lars Wedin.   Para 

Till, nessa parte, os alvos explícitos a serem alcançados por meio das futuras esquadras 

(marinha, forças anfíbias e guarda costeira) foram identificados claramente. Isso foi 

feito ao demonstrar as tecnologias e as habilidades humanas a serem desenvolvidas de 

modo alcançar as capacidades necessárias para o cumprimento das cinco tarefas, 

abordadas no capítulo anterior175. Till frisa que o que precisa ser feito está dito, e 

encerra com uma sugestão de frase para os marinheiros norte-americanos: “agora nos 

deem os recursos!”176  
 

7.2 – No Reino Unido: um exemplo de estratégia de segurança marítima. 
 

Talvez pelo indiscutível alto grau de mentalidade marítima que permeia a 

sociedade britânica, temos o Reino Unido como um exemplo de nação que publica um 

documento, como diria Wedin, voltado para a estratégia naval (no caso, uma estratégia 

de segurança marítima), e outro voltado para a estratégia de riquezas e de meios. 
 

No caso em tela, o documento The UK National Strategy for Maritime 

Security177, é de fato, como revela o nome, uma estratégia de segurança marítima, cujo 

conteúdo se preocupa exclusivamente com os aspectos de segurança (security) e 

salvaguarda (safety) do tráfego marítimo de interesse e com a segurança das atividades 

ligadas à estratégia de riquezas. 
 

A referida publicação foi apresentada ao parlamento em 2014, pelo ministério da 

defesa daquele país, como resposta às demandas da Estratégia Nacional de Segurança 

(NSS) até então em vigência desde outubro de 2010178, documento de mais alto nível, 

assinado pelo primeiro ministro. Ressalta-se que, por abordar a segurança marítima, o 

documento tem um caráter interministerial, recebendo também a contribuição do 

ministério do interior, das relações exteriores e do transporte. 
 

A estratégia nacional para a segurança marítima começa com algumas palavras 

iniciais (foreword) que tem um único objetivo de exaltar a importância do assunto em 

tela. Aponta que recentes tendências como a globalização, a competição por recursos, o 

crescimento populacional e as mudanças climáticas têm alterado o domínio marítimo 

para um modelo mais conectado, que provê substancial crescimento de oportunidades 

para negócios, e mais contestado, aonde situações em regiões marítimas distantes 

                                                           
175 Till, 2015, ibid, p.37. 
176 Do original em língua inglesa: “so now give us the resources!”. 
177 Reino Unido. The UK National Strategy for Maritime Security. Mai2014. Disponível em: 
<https://www.gov.uk/ government/publications/national-strategy-for-maritime-security>. Acesso em: 
15Abr2019. 
178 Reino Unido. A Strong Britain in na Age of Uncertainty: The National Security Strategy. Out2010. 
Disponível em: <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 
attachment_data/file/61936/national-security-strategy.pdf>. Acesso em: 15Abr2019. Nota-se que, 
nesse caso, apesar de ser um documento condicionado pelas diretrizes da estratégia nacional, a 
Estratégia de Segurança Marítima, de maio de 2014, somente foi publicada cerca de 3 anos e meio 
depois. Uma nova estratégia nacional de segurança foi publicada em novembro de 2015, o que é feito 
de 5 em 5 anos,entretanto, até o início de 2019, não houve ainda uma nova edição abordando a 
segurança marítima.   

https://www.gov.uk/%20government/publications/national-strategy-for-maritime-security
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
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podem gerar imediato e direto impacto na prosperidade e segurança do Reino Unido. 

Logo em seguida, apresenta o propósito do documento:  
 

“[...] explicar como são organizadas e empregadas as capacidades 

nacionais para identificar, avaliar e direcionar os assuntos atinentes à 

segurança marítima em casa e além mar, e como intencionamos 

incrementar nossa habilidade de fazer isso no futuro, através do mais 

eficiente uso dos recursos disponíveis”. 
 

Logo após as palavras iniciais, temos um sumário executivo que apresenta, em 

sucintas 4 páginas, uma noção do que será lido nas próximas 49 páginas. Nesse 

sumário, é possível compreender toda a mensagem a ser passada pela publicação, apesar 

de não se ater em muitos detalhes, tarefa passada para as páginas seguintes. A impressão 

que passa é que foi feito para ser lido pelas altas autoridades que não tem tempo para ler 

grandes textos. Com isso, inicia-se com a seguinte definição de segurança marítima: 

 
 “O avanço e proteção do interesse nacional, em casa e no exterior, 

através do gerenciamento ativo dos riscos e oportunidades no domínio 

marítimo de forma a fortalecer e ampliar a prosperidade, a segurança e 

a resiliência nacional, ajudando a moldar um mundo estável”. 
 

Após colocar o domínio marítimo em perspectiva, a publicação apresenta seus 

objetivos em um “clima de recursos limitados” onde se faz necessário maximizar os 

efeitos e meios, focando em integração e cooperação sempre que possível, ensejando 

um sentido de colaboração internacional semelhante ao adotado na estratégia naval dos 

EUA de 2007. Elencam-se, então, os seguintes objetivos de segurança marítimos: 

a) Promover um seguro domínio marítimo internacional apoiando as normas 

marítimas internacionais; 

b) Desenvolver as capacidades dos estados em áreas de importância marítima 

estratégica; 
c) Proteger o Reino Unido, seus cidadãos e economia provendo a segurança e 

proteção de portos, instalações off shore e de navios de carga e passageiros; 
d) Promover a segurança das rotas marítimas comerciais dentro da área 

marítima do Reino Unido e internacionalmente; e 
e) Proteger os recursos e a população no Reino Unido e nos territórios 

ultramarinos contra atividades ilegais, incluindo crime organizado e 

terrorismo. 

 

Como uma boa estratégia, é clara a intenção de demonstrar o “como será feito?”, 

pois ao identificar que há meios aptos e suficientes é preciso apresentar os métodos para 

alcançar os fins (objetivos) estabelecidos, fechando assim o trio do paradigma 

estratégico. 
 

Dessa forma, visando o primeiro objetivo elencado acima, para promover um 

seguro domínio marítimo internacional serão perseguidos:  

 uma política externa ativa;  

 o trabalho com outros países;  

 o compromisso com a liberdade de navegação, o comércio legal 

desimpedido e a solução pacífica de controvérsias baseadas no direito 

internacional;  
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 a garantia da conformidade de outros estados com a Convenção das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) e o trabalho com 

aliados para adequar os estados não conformes; e  

 a manutenção de uma representação forte e eficaz nas principais 

organizações internacionais. 
 

No segundo objetivo, para desenvolver as capacidades dos estados em áreas de 

importância marítima estratégica e, ao entender que a segurança marítima é uma 

responsabilidade internacional onde alguns estados são mais capazes que outros, é 

preciso desenvolver um trabalho para fomentar a inteligência, a aplicação da lei e as 

capacidades militares e policiais de específicos estados, de maneira a torná-los mais 

aptos a contribuir com os esforços regionais e internacionais no alto mar.    
 

No terceiro objetivo, que é proteger o Reino Unido, seus cidadãos e economia, 

aborda-se a atuação do departamento de transporte179 como orgão regulador da 

segurança de portos e navios. O DfT também tem como atribuição a segurança de 

cidadãos e bens britânicos no mar, avaliando riscos terroristas, estabelecendo níveis de 

segurança apropriados para o tráfego marítimo e fornecendo aconselhamento de 

segurança e monitoração. Aborda também o Centro de Proteção da Infraestrutura 

Nacional180 que trabalha com operadores de infraestrutura marítima crítica, incluindo 

plataformas de petróleo e parques eólicos, para garantir que os risco sejam identificados 

e mitigados. 
 

Para promover a segurança das rotas marítimas comerciais em casa e no exterior,  

onde ela seja ameaçada, como consta no quarto objetivo, será necessário trabalhar com 

parceiros por meio do destaque de  forças navais em exercícios internacionais para 

construir entendimento, deter ameaças e proteger o tráfego marítimo envolvido no 

comércio legal. Como último recurso, é necessário estar preparado para usar a força, de 

forma a prevenir ataques e defender o direito internacional. 
 

Por último, quanto ao quinto objetivo, para fazer frente a ameaças como o 

terrorismo, a imigração ilegal e a ilegal explotação de recursos marinhos será necessário 

impor a lei por meio da polícia, da Força de Fronteira, da Agência Nacional Anticrime 

(NCA) e da Marinha Real181. Essas agências realizam vigilância, impedem atividades 

ilegais e interditam embarcações suspeitas. As forças policiais usam o conhecimento 

local para responder às ameaças em suas regiões marítimas, enquanto o Comando de 

Policiamento de Fronteiras da NCA fornece uma resposta coordenada ao crime 

organizado no domínio marítimo. A Marinha Real Britânica e a Força de Fronteira 

trabalham juntas para patrulhar as águas jurisdicionais, interceptando navios quando 

necessário. 

 

A NSS enumera 8 tarefas de segurança nacionais  para o cumprimento dos objetivos de 

segurança nacionais. Dessa forma, o sumário executivo segue enumerando 5 tarefas de 

segurança marítima, decorrentes das tarefas de segurança nacionais,   que visam o 

cumprimento dos objetivos de segurança marítimos correspondentes. Cabe ainda 

ressaltar que as referidas tarefas também são tomadas como referência para incrementar 

                                                           
179 Do original em língua inglesa: “The Department for Transport (DfT)”. 
180 Do original em língua inglesa: “The Centre for Protection of National Infrastructure (CPNI)”. 
181 Do original em língua inglesa: “[...] Police, Border Force, The National Crime Agency (NCA) and the 
Royal Navy”. 
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os esforços voltados para a segurança marítima no futuro. Todos elas começam com um 

substantivo: 
a) Compreensão: Consiste em incrementar o entendimento e a compreensão do 

domínio marítimo através de uma melhor utilização dos recursos 

governamentais existentes, tais como o Centro Nacional de Informações 

Marítimas (NMIC)182, e fortalecer as relações com a indústria e os  parceiros 

internacionais; 
b) Influência: Consiste em continuar a trabalhar em estreita colaboração com os 

parceiros marítimos, de maneira bilateral, promovendo iniciativas de 

segurança regional, trabalhando para uma Estratégia de Segurança Marítima 

da União Europeia e através da afirmação da liberdade de navegação; 
c) Prevenção: Consiste no continuado intercâmbio de informações e dados de 

inteligência e no continuado esforço de capacitação internacional em áreas 

de importância estratégica, incluindo o Sudeste Asiático, o Golfo Pérsico o 

Mar Arábico, o Golfo de Aden, o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, o 

Caribe o Golfo da Guiné;183 

d) Proteção: Envolve o continuado monitoramento dos desenvolvimentos em 

tecnologia de segurança de forma a antecipar-se às ameaças, bem como a 

exploração das pesquisas governamentais no apoio às metas conjuntas de 

segurança marítima; e 

e)  Reação: Consiste em incrementar a coordenação das operações conjuntas 

que envolvam os departamentos e agências marítimas do Reino Unido, bem 

como identificar oportunidades para aquisição de equipamentos que atendam 

às necessidades comuns. 
Finalizando, o sumário executivo aponta que a publicação é focada 

primordialmente em segurança marítima (maritime security) e nos assuntos de 

salvaguarda (maritime safety) diretamente conectados à segurança. Interessante notar 

que a atribuição de responsabilidades que se segue desonera bastante o rol de atividades 

atribuídos à Marinha Real e as demais forças. Nesse sentido, as seguintes áreas não são 

consideradas: 

 Defesa do Reino – A resposta a um ataque deve ser autorizada pelo 

Gabinete do primeiro ministro e coordenada pelo Conselho Nacional de 

Segurança; 

 Campanhas militares – São autorizadas pelo Gabinete do primeiro ministro, 

coordenadas pelo Conselho Nacional de Segurança e implementadas por 

uma série de departamentos; 

 Salvaguarda dos bens e vida humana no mar - As responsabilidades recaem 

principalmente no Departamento de Transportes (DfT) e na Agência 

Marítima e da Guarda Costeira (MCA)184; e 

                                                           
182 Do original em língua inglesa: “The National Maritime Information Centre (NMIC)”. 
183 Curiosamente não inclui o Atlântico Sul, onde se localizam os territórios ultramarinos das Falklands, 
Ilhas Georgia e Sandwich do Sul, provavelmente por não se tratar de uma área focal do tráfego marítimo 
internacional de interesse. 
184 A Agência Marítima e da Guarda Costeira (Maritime and Coastguard Agency)  é responsável por 
fornecer informações e assistência aos navegantes, respondendo a acidentes e emergências no mar e 
em todo o litoral do Reino Unido, contribuindo para salvar vidas e evitar a poluição. A MCA trabalha no 
âmbito nacional e internacional com parceiros da indústria naval para promoção da construção de 
navios seguindo procedimentos padronizados de segurança, bem como cuida dos aspectos de segurança 
no tráfego marítimo. 
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 Desastres naturais e assistência humanitária – São responsáveis o 

Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais (Defra)185 

e os governos descentralizados da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte 

pelo planejamento de emergência nacional para inundações e erosão costeira 

no Reino Unido. A MCA é a principal agência para responder a acidentes 

marítimos dentro da Zona de Controle de Poluição do Reino Unido e da 

região de Busca e Resgate (até 200 milhas náuticas da linha de base do 

litoral). 
 

Fora as palavras iniciais e o sumário executivo, as demais partes da publicação 

tem como objetivo ampliar as informações dos assuntos já pincelados no sumário. No 

geral, conforme a figura 11, o documento é dividido nas seguintes partes: 
 

 

 

 

 
 

Figura 11 

 

 

Via de regra, conforme já visto, uma estratégia de segurança marítima, apesar de 

seu caráter interministerial e interagências, envolve apenas uma preocupação abordada 

nas tradicionais estratégias navais que é zelar pela segurança marítima dos espaços de 

interesse. Em países como os EUA e o Reino Unido que possuem um arranjo 

institucional diferenciado, a missão fica bastante pulverizada em outras instituições 

                                                           
185 Do original em língua inglesa: “The Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra)”. 
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como a Guarda Costeira e o Ministério do Transporte, diferentemente do caso brasileiro 

onde a MB concentra os esforços. 
 

7.3 - Em Portugal: um documento voltado para a estratégia de riquezas. 

 

 A Estratégia Nacional para o Mar (ENM2013-2020)186 é uma publicação 

resultante de um esforço interministerial e aprovada pelo primeiro ministro de Portugal. 

Segunda de uma série que foi iniciada em 2006, a ENM2013-2020 vem a ser um 

aperfeiçoamento da sua predecessora, a ENM2006-2016. Nesse sentido, adiciona uma 

série de pontos mas, em especial, apresenta um plano de ação com seus programas a 

executar e suas ações decorrentes, que visam o cumprimento dos objetivos estabelecidos 

no documento, o que não se apresentava na estratégia anterior.  
 

 Em seu sumário executivo apresenta-se o propósito da publicação que é de 

“fazer do mar um desígnio nacional e renovar, assim, a identidade marítima de 

Portugal”. Nesse diapasão, o documento tem a ambição de apresentar um novo modelo 

de desenvolvimento do oceano e das zonas costeiras que permitirá a Portugal responder 

aos desafios colocados para a promoção, crescimento e competitividade da Economia 

Azul, nomeadamente, as importantes alterações verificadas no âmbito político e 

estratégico, na Europa e no mundo.  

 

 Logo após o sumário, seguindo o modelo de todo documento estratégico, surge 

uma contextualização do ambiente estratégico, exaltando, em especial, a importância 

dos oceanos e a necessidade de conscientização de que a gestão e a governança do 

oceano e das zonas costeiras, incluindo as atividades humanas aí realizadas, “devem ser 

abordadas de forma abrangente e integradora, procurando o desenvolvimento 

sustentável e adotando uma ação preventiva na gestão de riscos”. 

 

A publicação especifica também alguns documentos e programas condicionantes 

tais como a Política Marítima Integrada (PMI) da União Europeia, segundo os 

portugueses eixo central para o desenvolvimento e valorização do mar, e a nova 

estratégia Marítima da UE para área do Atlântico187  

 

Em seguida há um capítulo que mostra a evolução histórica do que se considera 

“o regresso de Portugal ao mar” onde o ponto de partida é identificado em 1997, ano em 

que Portugal ratifica a CNUDM. Dez anos após, em 2007, foi criada a Comissão 

Interministerial para os Assuntos do Mar (CIAM) e estabelecido o Fórum Permanente 

para os Assuntos do Mar (FPAM), órgãos de coordenação governamental que 

centralizam as ações estratégicas do domínio marítimo. O regresso português às suas 

                                                           
186 Portugal. Estratégia Nacional para o Mar (ENM2013-2020). 2013. Disponível em: 
https://issuu.com/dgpm_portugal/docs/enm2013_2020. Acesso em: 16Abr2019. 
187 A estratégia marítima para a UE não consiste em um documento convencional propriamente dito e 
sim prospectos informativos que expõem as potencialidades da chamada “Economia “Azul”, bem como 
apresentam iniciativas de caráter geral a serem executadas, que envolvem os estados membros. Esse 
informativos são expedidos pela Diretoria Geral para Assuntos Marítimos e de Pesca subordinada à 
Comissão Europeia, instituição que propõe legislações, políticas e programas de ação, além de ser 
responsável por aplicar as decisões do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia. 

 

 

 

https://issuu.com/dgpm_portugal/docs/enm2013_2020


56 
 

raízes marítimas tem seu ápice na apresentação da proposta portuguesa de extensão da 

plataforma continental junto à Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC), 

em 2010. Nesse passo, é feita uma crítica à ENM2006-2016 e à ausência do plano de 

ação o que impedia a verificação objetiva da evolução e da eficácia dos planos e 

programas aplicados. 
 

Há também uma parte destinada à apresentação do novo modelo para o 

desenvolvimento sustentado, orientado pela visão da Comissão Europeia para o setor 

marítimo: o “Crescimento Azul”.  Esse Crescimento Azul identifica cinco domínios 

estratégicos de intervenção preferencial. São eles: a energia azul, a aquicultura, o 

turismo marítimo, costeiro e de cruzeiros, os recursos minerais marinhos e a 

biotecnologia azul. Adicionalmente, são feitas análises do potencial exploratório dos 

recursos vivos, não vivos, do setor de portos, transporte e logística e do setor de recreio, 

desporto e turismo. 
 

Após essa grande parte introdutória que envolve os três capítulos iniciais, onde 

todo o contexto do mar e suas potencialidades são explorados, apresenta-se o capítulo 

IV com a estratégia propriamente dita, iniciando pela apresentação da seguinte visão: 

“O Mar-Portugal é um desígnio nacional cujo potencial será concretizado pela 

valorização econômica, social e ambiental do oceano e das zonas costeiras, para 

benefício de todos os portugueses”. Esta visão é consubstanciada no plano de ação 

chamado Plano Mar-Portugal (PMP), cujo horizonte temporal foi fixado para o período 

2013-2020. No seu conjunto, o PMP compreende a soma de todos os programas, 

projetos e ações setoriais e transetoriais públicos e privados que decorrem da 

ENM2013-2020. De acordo com a publicação, o PMP, que é dinâmico e aberto a 

alterações, enquadra e maximiza sinergias e economias de escala entre todos os atores e 

setores de desenvolvimento, concorrendo para, numa primeira fase e no curto prazo, 

criar as condições essenciais à concretização do potencial estratégico marítimo de 

Portugal e, numa segunda fase, correspondente a um limite temporal mais alargado, 

permitir a realização plena desse potencial. 
 

Após a visão, são apresentados os seguintes objetivos a serem alcançados 

através do PMP: 

 Recuperar a identidade marítima nacional num quadro moderno, pró-ativo e 

empreendedor; 

 Concretizar o potencial econômico, geoestratégico e geopolítico do território 

marítimo nacional, tornando o Mar-Portugal num ativo com benefícios 

econômicos, sociais e ambientais permanentes; 

 Criar condições para atrair investimento, nacional e internacional, em todos os 

setores da economia do mar, promovendo o crescimento, o emprego, a coesão 

social e a integridade territorial, e aumentando, até 2020, a contribuição direta 

do setor Mar para o PIB nacional em 50%; 

 Reforçar a capacidade científica e tecnológica nacional, estimulando o 

desenvolvimento de novas áreas de ação que promovam o conhecimento do 

Oceano e potenciem, de forma eficaz, eficiente e sustentável, os seus recursos, 

usos e atividades; e 

 Consagrar Portugal, a nível global, como nação marítima e como parte 

incontornável da PMI e da estratégia marítima da UE, nomeadamente para a 

área do Atlântico. 
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Também foram estabelecidos princípios orientadores de modo a alcançar a 

concretização plena, a eficácia e a eficiência da execução e gestão da ENM2013-2020. 

São eles: 

a) Gestão Integrada – Intersetorial multidisciplinar e transversal, assegurando a 

coordenação do planejamento e da ação no mar, promovendo a 

complementaridade da aquisição e uso dos meios e fortalecendo a agilidade 

e a adaptabilidade; 

b) Precaução - Não utilizando a falta de conhecimento como razão para adiar a 

tomada de medidas eficazes e economicamente viáveis para evitar a 

degradação ambiental ou da saúde humana, ou como justificação para a 

inação na gestão do risco e impedimento para concretizar a exploração do 

Oceano; e 

c) Participação Efetiva - De todos envolvendo entidades públicas, privadas e a 

sociedade civil como parceiros fundamentais para a identificação e avaliação 

de ameaças e para a concretização das oportunidades, assegurando a reflexão 

e a produção de pensamento estratégico. 

Em seguida é apresentado o PMP. Trata-se de uma estrutura matricial um tanto 

quanto abrangente. A impressão que  passa é que não é escopo do documento abordá-lo 

em profundidade. O PMP é composto dos seguintes Eixos de Ação (EA): 

 

 EA1 – Pesquisa (conhecer o oceano) - Ações intrinsecamente ligadas à 

investigação e ao conhecimento do Oceano, suas interfaces e processos que nele 

ocorrem, incluindo a descodificação das principais funções e serviços. 

Compreende ainda iniciativas de base tecnológica para a monitorização do meio 

marinho ou que conduzam a uma melhoria das condições dos diferentes setores 

produtivos num contexto de exploração econômica. 
 

 EA2 - Exploração (viver do Oceano) - Ações dedicadas à valorização do 

Oceano, dos recursos naturais nele contidos e como um meio onde se 

desenvolvem diferentes usos e atividades, tendo em vista a concretização dos 

objetivos fundamentais de desenvolvimento socioeconômico e da produção de 

riqueza. 
 

 EA3 - Preservação (viver com o Oceano) - Conjunto de iniciativas e de ações 

focadas na salvaguarda do ambiente marinho, assegurando a sua 

sustentabilidade, a mitigação de danos ambientais e a atenuação de pressões que 

eventualmente decorram do desenvolvimento econômico pretendido no quadro 

do crescimento azul. 
 

Os EA são confrontados com o chamado eixo dos Domínios Estratégicos de 

Desenvolvimento (DED). Existem dois tipos de DED: O DED 1 (recursos naturais) e o 

DED2 (outros usos e atividades), sendo que o primeiro engloba o leito e o subsolo 

marinhos e os recursos vivos e não vivos nele existentes e o segundo engloba outras 

atividades que não visam a exploração extrativa desses recursos. 
 

Os elementos da Matriz de Ação (MA), gerados pelos EA e pelos DED, 

definem Áreas Programáticas (AP) que agrupam sob conjuntos temáticos diferentes 

Programas de Ação (PA), desenvolvidos através de Projetos (p). 
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Ainda há o Eixo de Suporte (ES) chamado de Governação (ES1) que suporta e 

dá coerência a todos os estágios de evolução da ação, promovendo um ambiente 

favorável ao investimento e a melhoria do bem estar social. 
 

Os agentes do PMP compreendem as entidades públicas, privadas e as ONG 

direta ou indiretamente envolvidas na ação no mar. O papel que assumem em cada EA é 

diferenciado, variando necessariamente em função do âmbito de atuação. É esperado 

que o Estado assuma um papel de relevo nos eixos pesquisa e preservação, as ONG no 

eixo preservação e as entidades privadas prevaleçam no eixo exploração. Na figura 12 

se apresenta um quadro esquemático do PMP que, conforme comentado, não passa de 

maneira clara para o público leigo as nuances do plano. Nesse sentido, essa claridade de 

entendimento parece ser prerrogativa apenas dos agentes do PMP, não se configurando, 

portanto, em um propósito da publicação o que talvez ocorra em face da multiplicidade 

das atividades envolvidas. 
 

 

 

Figura 12  
Enquadramento do modelo de Crescimento Azul no Plano de Ação Mar-Portugal 

 

 
 

Remontando o paradigma estratégico, logo após a explanação do PMP, a 

publicação apresenta no seu capítulo V os “meios” que a estratégia lançará mão para 

concretizar os “fins”. São eles: Meios humanos, meios financeiros, meios materiais e 

meios de informação. 
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Por fim, no capítulo VI, a publicação apresenta a estrutura de monitorização do 

Plano-Mar-Portugal a cargo da Direção Geral de Política do Mar (DGPM)188, que 

garante a adequada supervisão bem como propõe as alterações consideradas necessárias 

para o aperfeiçoamento do PMP, enquanto plano de ação da ENM2013-2020, sugerindo 

à CIAM novas opções ou correções aos programas e projetos em execução. 
 

A estratégia de riquezas portuguesa fica melhor compreendida se enumerada em 

suas partes, conforme a figura 13, demonstrando o que se tornou necessário apresentar 

por ocasião de sua formulação, servindo assim de “esqueleto” para outras ações 

análogas.   

 

A Estratégia Nacional para o Mar (ENM2013-2020) e suas partes componentes 
 

 
 

Figura 13 
 

 

Por fim, ressalva-se que, em se tratando de uma estratégia, a ENM2013-2020 

peca pela falta da enumeração de ações a serem desenvolvidas visando o cumprimento 

dos objetivos estratégicos apresentados, em que pese o documento apontar a existência 

de eixos de ação no PMP. Em suma, faltou evidenciar os métodos a serem empregados 

(respondendo a questão básica “como fazer?”), de forma a abordar as três variáveis do 

                                                           
188 A DGPM é um órgão governamental português vinculado ao Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e 

do Ordenamento do Território que tem por missão desenvolver, avaliar e atualizar a Estratégia Nacional para o 

Mar (ENM), elaborar e propor a política nacional do mar nas suas diversas vertentes, planejar e ordenar o 

espaço marítimo nos seus diferentes usos e atividades, acompanhar e participar no desenvolvimento da Política 

Marítima Integrada da União Europeia e promover a cooperação nacional e internacional no âmbito do mar. 

Além disso, desempenha as funções executivas de apoio à Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar 

(CIAM) necessárias à coordenação, ao acompanhamento, à atualização e à avaliação da implementação da 

ENM. Fonte: Sítio da DGPM na internet. Disponível em:< https://www.dgpm.mm.gov.pt/missao>. Acesso em 

22Abr2019. 

https://www.dgpm.mm.gov.pt/missao
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paradigma estratégico, uma vez que os fins e os meios foram claramente apresentados 

ao longo do texto.  
 

8.0 – O futuro da estratégia marítima. 
 

Embora os avanços tecnológicos e o surgimento de sociedades pós-industriais 

estejam reduzindo a importância dos fatores geográficos, o ambiente físico continua 

sendo um elemento para entender a política internacional. Nesse contexto, os oceanos se 

destacam porque são um importante facilitador para gerar riqueza, manter rotas 

marítimas de comunicação entre os continentes e projetar poder em todo o mundo. 

 

Os fenômenos da globalização e da internet aumentaram enormemente o fluxo 

de informações bem como as transações financeiras e comerciais. Nesse bojo, vimos 

aumentar também a relação de interdependência entre as nações com conseqüências 

diretas no fluxo do comércio mundial que, por sua vez, promoveu um desenvolvimento 

extraordinário do transporte marítimo que permanece como a espinha dorsal do 

comércio mundial, à medida que 80% do volume transportado referente às trocas 

comerciais globais passa, necessariamente, pelos mares, de acordo com o mais recente 

relatório da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento. Em 

que pese ter havido um leve declínio do crescimento desse volume para 2,7 % em 2018, 

contrariando a média histórica de 3,0 %, em virtude dos embates comerciais entre as 

potências econômicas mundiais, a tendência é a taxa de crescimento do mesmo 

permanecer positiva ao acompanhar as oscilações do PIB mundial.189 

 

Tal crescimento da importância econômica dos elementos do Poder Marítimo 

traz consigo, considerando o ciclo virtuoso de Till, uma premente necessidade de 

fortalecimento do Poder Naval que o acompanha e é o responsável último pela boa 

ordem no mar. Temos então um cenário animador para a estratégia marítima e suas 

subestratégias como um todo, as perspectivas para seu futuro é o que veremos de forma 

sintetizada a partir de então. 

 

8.1 – Perspectivas para as estratégias de riquezas e de meios. 
 

Sem margem de dúvida, o futuro da Economia Azul está sendo moldado por 

muitos fatores diferentes. Estes se refletem em graus variados e em uma infinidade de 

previsões e projeções para a indústria oceânica produzidas nos últimos anos por uma 

ampla gama de organizações internacionais, agências governamentais, associações 

industriais e estabelecimentos de pesquisa. Segundo a OCDE (Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico) a obtenção de uma coerente imagem do 

provável futuro da Economia Azul como um todo é muito difícil, pois todos os estudos 

usam diferentes metodologias, vários horizontes temporais e diferentes premissas e, já 

que eles são, na maioria das vezes, estudos setoriais, as interligações entre os vários 

setores oceânicos não podem ser devidamente capturadas.190 

 

                                                           
189 UNCTAD. Review of Maritime Transport 2019. Disponível em: <https://unctad.org/en/Pages/ 

publications.aspx>. Acesso em 17Jan2020. 
190 OCDE. The Ocean Economy in 2030. OECD Publishing, Paris, 2016, p. 30. Disponível em: 
<https://geoblueplanet.org/wp-content/uploads/2016/05/OECD-ocean-economy.pdf>. Acesso em 
25Set2019. 

https://unctad.org/en/Pages/
https://unctad.org/en/Pages/
https://unctad.org/en/Pages/publications.aspx
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Estima-se que o valor agregado global no cenário de negócios (business-as-

usual scenario)191 da Economia Azul crescerá para mais de 3 trilhões de dólares até 

2030.192 A maior participação na Economia Azul é esperada na indústria do turismo 

marítimo e costeiro com 26%, seguida pela exploração offshore de petróleo e gás com 

21%, e logo depois pelas atividades portuárias com 16%, conforme a figura 14. 
 

 

 

Fonte: Lloyd’s Register (2014), Banco Mundial (2013), Agência Internacional de 

Energia (2014) e OCDE. 

 

Figura 14 
 

 

Segundo a OCDE, essas estimativas são consideradas altamente conservadoras. 

Primeiro, elas ainda não incluem um bom número de setores relacionados ao oceano 

para os quais atualmente não existem dados adequados acessíveis. Segundo, 

subestimam a atividade em certos setores (como transporte marítimo) para os quais 

numerosos países tiveram que ser excluídos devido à falta de dados. Terceiro, o 

crescimento modesto esperado em algumas grandes indústrias (por exemplo, petróleo e 

gás offshore) mascara comparativamente a alta taxa de crescimento esperada em outras 

atividades (por exemplo, aqüicultura marinha, energia eólica offshore, atividades 

portuárias) e retém o crescimento médio geral da Economia Azul como um todo.193 
 

Esses resultados sugerem que muitas partes da Economia Azul têm potencial 

para superar a taxa de crescimento da economia global como um todo. De fato, essa 

conclusão é apoiada por um número substancial de previsões e projeções específicas do 

                                                           
191 Trata-se de um cenário para futuros padrões de atividade que pressupõe que não haverá mudanças 
significativas nas atitudes e prioridades das pessoas, nem mudanças importantes em tecnologia, 
economia ou políticas, para que se possa esperar que as circunstâncias normais continuem inalteradas. 
Fonte: Oxford Reference. Disponível em: https://www.oxfordreference.com. Acesso em 25Set2019. 
192 Ibid, p.30. 
193 Ibid. 

https://www.oxfordreference.com/
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setor conduzido por uma série de organizações e agências internacionais, associações 

industriais e institutos de pesquisa. Eles indicam um forte crescimento em termos de 

volume nos próximos 15 anos para o transporte marítimo, construção naval e reparo, 

atividade portuária, suprimentos marítimos, aquicultura marinha, energia eólica offshore 

e turismo marítimo. Um crescimento menos acentuado é esperado na pesca e na 

produção de petróleo e gás offshore. Energias renováveis oceânicas e biotecnologia 

marinha são consideradas como possuidoras de potencial, entretanto é improvável que 

cresçam exponencialmente antes de 2030. 
 

Melhor do que tentar prever o futuro e as tendências para a Economia Azul é 

tentar compreender as forças que basicamente irão influenciar, consideravelmente, esse 

crescimento. Fatores como o crescimento populacional, a necessidade crescente de 

alimentos, recursos minerais e energia, dentre outros, formam um cenário onde é 

possível ter uma noção de que forma vão afetar os elementos tangíveis e intangíveis que 

compõem as estratégias de meios e de riquezas. Essas forças ou drivers serão analisados 

abaixo. 
 

a) População: 
 

O crescimento populacional, a urbanização e o desenvolvimento costeiro estão 

no centro do crescimento da Economia Azul. Até 2050, mais 2 bilhões de pessoas 

precisarão ser alimentadas, aumentando a demanda por peixes, moluscos e outros 

alimentos marinhos da pesca e da aquicultura. Como consumidores, estimularão o 

transporte marítimo de mercadorias e passageiros, a construção naval e fabricação de 

equipamentos marítimos, bem como exploração de reservas offshore de petróleo e gás 

onde a manutenção de um padrão de vida razoável dependerá cada vez mais das fontes 

de energia disponíveis. No mundo desenvolvido, as populações envelhecidas 

continuarão a buscar o litoral para férias, e para o turismo de cruzeiro. A medida que a 

população envelhece, maior é a demanda das comunidades médica e farmacêutica para 

acelerar a pesquisa biotecnológica marinha, na busca de novos medicamentos e 

tratamentos. 
 

b) Crescimento econômico mundial e comércio internacional: 
 

Juntamente com a população, o crescimento econômico é um dos motores mais 

dinâmicos do desenvolvimento da Economia Azul. Embora as perspectivas de longo 

prazo para o crescimento econômico mundial permaneça modesto, o PIB per capita 

deverá aumentar significativamente nas próximas décadas, expectativa puxada por 

países como China e Índia. Nesse diapasão, o comércio global de mercadorias poderia 

triplicar até 2050. Como cerca de 90% do frete internacional é transportado por mar, o 

ímpeto para os negócios marítimos será considerável. Uma consideração cuidadosa já 

está sendo dada pelas empresas de navegação e de construção naval a possíveis 

mudanças futuras em mercados, rotas, tipos de carga e tipos de embarcações que serão 

necessárias. Regiões oceânicas como o mar Sul da China apresentam a tendência de se 

transformarem em grandes pontos focais da navegação mundial, diminuindo a 

relevância do antigo eixo comercial do Atlântico Norte. A figura 15 demonstra a curva 

ascendente do comércio marítimo global no período 1990-2035, sendo mais acentuada 

no transporte de commodities em geral. 
 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Shipyards’ and Maritime Equipment Association (SEA Europe). Market Forecast 

Report 2018. Disponível em: <https://danskemaritime.dk/wp-content/uploads/2017/04/ 

2018-Market-Forecast-Report.pdf>. Acesso em 25Set2019. 

 

Figura 15 
 

 

c) Produção de alimentos: 

 

À luz do aumento esperado da população mundial para 2050 e da demanda por 

comida, o oceano claramente tem um papel importante a desempenhar na 

suplementação de alimentos gerados pela agricultura. De fato, em muitas partes do 

mundo, os produtos marinhos continuarão a ser uma fonte fundamental de proteínas e 

vitaminas para milhões de pessoas, principalmente a crescente classe média dos países 

emergentes que transfere seus gastos para produtos proteicos de alta qualidade. 

Contudo, a capacidade do oceano de desempenhar esse papel é cada vez mais 

prejudicada pela sobrepesca e estoques empobrecidos em muitas partes do mundo, bem 

como pelos impactos de poluição, nomeadamente o escoamento de fertilizantes e 

resíduos agrícolas nas zonas costeiras e estuários zonas, o que ameaça habitats da vida 

marinha, peixes, moluscos e assim por diante.  

Dados dão conta que a produção pesqueira global que era de 16,8 milhões de 

toneladas em 1950 encontrou um pico, em 1996, com 86,4 milhões de toneladas, 

aumentando quase 5 vezes a sua produtividade. Desde então, houve um decréscimo para 

80 milhões, e dessa forma se mantém. As Nações Unidas alertam que essa quantidade é 

insustentável, e se providências não forem tomadas, os estoques podem colapsar em 

https://danskemaritime.dk/wp-content/uploads/2017/04/
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2050.194 Acordos internacionais que possam remediar o problema estão longe de serem 

aprovados, da mesma forma que há uma inexistência de agências nacionais aptas a 

implementar medidas de proteção, mesmo em países desenvolvidos. O que se tem visto 

é um aumento dos conflitos internacionais pelo direito de exploração. Casos como o da 

guerra do bacalhau, que envolveu Reino Unido e Islândia entre as décadas de 1950 e 

1970. As escaramuças somente terminaram em 1976, depois da Islândia ameaçar fechar 

uma base da OTAN, em retaliação à presença de navios militares nas águas em 

disputa.195 Do mesmo modo, não podemos esquecer da Guerra da Lagosta, envolvendo 

Brasil e França nos anos 1960. Atualmente, é notório o envolvimento de barcos 

pesqueiros chineses em incidentes mundo afora, fatos já ocorridos também na ZEE de 

países lindeiros ao Atlântico Sul.196 

 

Não obstante os avisos da ONU, o que se espera é que o crescimento da pesca de 

captura global permaneça mais ou menos estável nos próximos anos, de acordo com a 

OCDE.197 Outro fator dá conta que o aumento da demanda mundial por frutos do mar 

precisará ser absorvido por uma expansão significativa da aquicultura, embora essa 

ainda enfrente muitos desafios para apresentar uma produção em escala.  
 

d) Produção de energia: 
 

As questões energéticas permeiam toda a gama de indústrias ligadas às 

atividades marítimas, tanto do lado dos consumidores quanto dos fornecedores de 

energia. Os níveis de preços e a volatilidade do mercado são fatores cruciais na 

viabilidade da exploração e produção offshore de petróleo e gás (caso por exemplo do 

pré-sal onde os hidrocarbonetos são prospectados a grandes profundidades, o que 

demanda elevados investimentos), conforme sublinhado por recentes decisões de 

reduzir, adiar ou abandonar vários projetos offshore, uma vez que são particularmente 

intensivos em capital. Esse cenário depende muito das crises internacionais. Aumento 

considerável dos preços pode ocorrer, por exemplo, como consequência de um ataque 

por mísseis e drones perpetrado contra refinarias sauditas, incapacitando metade da 

produção desse país que é o 2° produtor mundial.198 Preços altos do petróleo e gás ainda 

tornam-se um ingrediente essencial para o crescimento contínuo das energias renováveis 

eólicas e oceânicas offshore, bem como para o desenvolvimento de biocombustíveis de 

algas à base de aquicultura. 
 

Não é esperado que o mercado global de energia produzida em áreas 

oceânicas (maré, ondas, correntes oceânicas, usinas eólicas etc.) aumente 

significativamente a médio prazo, porém, de acordo com a OCDE, o potencial a longo 

prazo é enorme.199 A capacidade de produzir energia oceânica e eólica deve ainda se 

beneficiar do acordo da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática 

                                                           
194 Speller, ibid, p.163. 
195 The Guardian. Iceland v Britain: the Cod Wars begin – archive, September 1958. Disponível em:< 
https://www.theguardian.com/business/from-the-archive-blog/2018/sep/07/first-cod-war-iceland-
britain-fish-1958>. Acesso em 25Set2019. 
196 El País. Argentina metralha e afunda barco de pesca chinês em suas águas. Buenos Aires, 15Mar2016. 
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/15/internacional/ 1458071690_194944.html>. 
Acesso em 25Set2019. 
197 OCDE, ibid, p.26. 
198 CNN World. Saudi Attacks Send Oil Prices Soaring. 17Set2019. Disponível em: <https: //edition.cnn.co 
m /middleeast/live-news/saudi-oil-attack-dle-intl/index.html>. Acesso em 25Set2019. 
199 OCDE, ibid, p.27. 

https://www.theguardian.com/business/from-the-archive-blog/2018/sep/07/first-cod-war-iceland-britain-fish-1958
https://www.theguardian.com/business/from-the-archive-blog/2018/sep/07/first-cod-war-iceland-britain-fish-1958
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/15/internacional/
https://edition.cnn.com/middleeast/
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(COP21), em continuação ao Acordo de Paris (2015), com seu amplo e favorável apoio 

ao desenvolvimento das energias renováveis além de alocação de fundos internacionais 

para o desenvolvimento de tecnologias correlatas.200 

 

 

e) Meio ambiente e a saúde dos oceanos: 
 

Os oceanos são responsáveis pela produção de 50% do oxigênio respirável no 

planeta, absorvem aproximadamente 30% do CO2 contido na atmosfera além de 

compensar cerca de 93% do excesso de calor gerado pela atividade humana201. Entende-

se com isso que a saúde dos oceanos é um importante fator limitador do 

desenvolvimento da Economia Azul. Os oceanos desempenham um importante papel na 

regulação do clima na terra e encontram-se intimamente conectados à massa e atmosfera 

terrestres. Entre os serviços prestados pelo ecossistema oceânico temos, além da 

regulação das concentrações do dióxido de carbono marinho e atmosférico e do 

fornecimento de oxigênio, produzido especialmente pelo fitoplâncton na superfície 

marinha, temos também  a regulação dos ciclos de convecção hidrotérmica e 

hidrológico que influencia diretamente a massa de ar reinante acima da superfície do 

mar (produzindo furacões como os observados na região do mar do Caribe). Como 

resultado dos efeitos da absorção cada vez maior de CO2, temos a acidificação das 

águas oceânicas, o aumento das temperaturas e do nível do mar e mudanças no regime 

de correntes oceânicas. A preocupação com os impactos futuros das mudanças 

climáticas na saúde dos oceanos é crescente. Como parte da deliberações do Acordo de 

Paris, o Painel Intergovernamenteal de Mudanças Climáticas (IPCC) publicou seu 

relatório especial sobre o Oceano e a Criosfera em um Clima em Mudança202, aprovado 

em 24 de setembro de 2019 pelos 195 governos membros do IPCC. No documento são 

fornecidas novas evidências dos benefícios de limitar os efeitos do aquecimento global 

no nível mais baixo possível - de acordo com a meta que os governos estabeleceram na 

COP21. De acordo com a publicação, a redução das emissões de gases de efeito estufa 

limita a escala das mudanças nos oceanos e na criosfera203, dessa forma, os ecossistemas 

e os meios de subsistência que dependem deles podem ser preservados. Segundo 

Hoesung Lee, presidente do IPCC:  

 
"O mar aberto, o Ártico, a Antártica e as altas montanhas podem 

parecer distantes para muitas pessoas mas nós dependemos deles e 

somos influenciados por eles direta e indiretamente de várias maneiras 

– pela meteorologia e clima, pela comida e pela água, pela energia, 

comércio, transporte, recreação e turismo, pela saúde e bem-estar, pela 

cultura e pela identidade. Se reduzirmos as emissões bruscamente, as 

conseqüências para as pessoas e seus meios de subsistência ainda 

serão desafiadoras, mas potencialmente mais gerenciáveis para as 

pessoas mais vulneráveis. Com isso, aumentamos nossa capacidade de 

                                                           
200 Nações Unidas. Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP21). Disponível em < 
https://nacoesunidas.org/cop21/>. Acesso em 25Set2019. 
201 Ocean & Climate Platform. 9 Tangible Recommendations in Favor of the Ocean. Disponível em: < 
http://ocean-climate.org/?page_id=2876&lang=en>. Acesso em 26Set2019. 
202 Do ingles Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. 23Set2019. A 
publicação está disponível em: < https://www.ipcc.ch/srocc/home/>. Acesso em 25Set2019. 
203 De acordo com o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, criosfera é a parte da camada externa do 
globo terrestre permanentemente coberta de gelo e neve ou cujo solo contém gelo. Disponível em: 
<https://dicionario.priberam.org/criosfera> Acesso em 25Set2019. 

https://nacoesunidas.org/cop21/
http://ocean-climate.org/?page_id=2876&lang=en
https://www.ipcc.ch/srocc/home/
https://dicionario.priberam.org/criosfera
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criar resiliência e haverá mais benefícios para o desenvolvimento 

sustentável"204. 
 

Cabe ressaltar que o relatório alarmante do IPCC está longe de ser uma 

unanimidade no mundo científico. Há uma corrente na área científica que defende a não 

existência de evidências passíveis de comprovar ser a atividade humana geradora de um 

aquecimento na atmosfera. Por outro lado, atribuem que o aumento dos níveis de 

dióxido de carbono produziria mais benefícios ao meio ambiente do que malefícios. 205 

Entretanto, em termos estratégicos, é sempre importante trabalhar com os piores 

cenários (worst case scenarios), de forma a antecipar-se a possíveis crises futuras, 

explorando as oportunidades que possam surgir.   
 

As implicações das mudanças climáticas observadas atualmente para os 

ecossistemas oceânicos e a diversidade marinha devem ser consideradas, posto que 

podem resultar em perda de biodiversidade e habitat, alterações na composição e 

migração dos cardumes e na maior frequência de eventos climáticos severos no oceano. 

As consequências serão sentidas pelas operações de pesca e aquicultura, pela indústria 

de petróleo e gás offshore, pelas comunidades costeiras, companhias de navegação e 

turismo, bem como pela bioprospecção marinha para propósitos medicinais e 

industriais. A poluição dos mares é outra grande preocupação e as marinhas militares 

têm uma grande responsabilidade em fazer valer no mar e nos portos as diretrizes da 

MARPOL (Convenção Internacional para Prevenção da Poluição de Navios), que teve 

sua convenção inaugural em 1973, apoiada pela Organização Marítima Internacional 

(IMO).206 As perspectivas para a saúde e os usuários do oceano são ainda mais 

agravadas pela poluição terrestre, em especial o escoamento de resíduos agrícolas, 

produtos químicos e poluentes como os macro e microplásticos que infestam os 

oceanos, especialmente vindos a partir de rios. Nessas questões, os países em 

desenvolvimento tendem a ser muito mais atingidos do que os países industrializados.  

 

Ao mesmo tempo, porém, mudanças no clima oceânico devem criar novas 

oportunidades de negócio. Isso é ilustrado, por exemplo, por eventos no Ártico, onde 

a calota de gelo deverá continuar a derreter nos próximos anos, abrindo a Rota do Mar 

do Norte para uma navegação comercialmente viável. De acordo com as últimas 

pesquisas, a Rota do Mar do Norte encurta em cerca de um terço o tempo de travessia 

entre o nordeste da Ásia e o Noroeste da Europa, comparando-se com o tempo 

dispendido na rota por Suez. Esse novo caminho tem o potencial de provocar uma 

grande mudança nos fluxos comerciais bilaterais entre a Ásia e a Europa, 

desencadeando uma grande reorganização das cadeias de suprimentos globais.207 Por 

outro lado, o recuo da cobertura de gelo abriria o caminho 

                                                           
204 IPCC. Choices made now are critical for the future of our ocean and cryosphere. Mônaco, 25Set2019. 
Disponível em:< https://www.ipcc.ch/2019/09/25/srocc-press-release/> Acesso em 25Set2019. 
205 Open Source Systems. 31.000 scientists say “no convincing evidences”. Disponível em: 
http://ossfoundation.us/projects/environment/global-warming/myths/31000-scientists-say-no-convin 
cing-evidence>. Acesso em 27Set2019. 
206 Convenção disponível no sítio da IMO,  em: http://www.imo.org/en/about/ 
conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-prevention-of-pollution-from-
ships %28marpol%29.aspx. Acesso em 27Set2019. 
207 Bekkers, E., J.F. Francois and H. Rojas-Romagosa. Melting ice caps and the economic impact of 
opening the Northern Route. CPB Discussion Paper 307, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy 
Analysis, 2015. Disponível em: <www.cpb.nl/en/publication/melting-ice-caps-and-the-economic-impact-
of-opening-the-northern-sea-route>. Acesso em 25Set2019. 

https://www.ipcc.ch/2019/09/25/srocc-press-release/
http://ossfoundation.us/projects/environment/global-warming/myths/31000-scientists-say-no-convin%20cing-evidence
http://ossfoundation.us/projects/environment/global-warming/myths/31000-scientists-say-no-convin%20cing-evidence
http://www.imo.org/en/about/%20conventions/
http://www.imo.org/en/about/%20conventions/
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para outras oportunidades econômicas que vão da exploração de petróleo e gás à 

mineração, a pesca e o turismo, introduzindo, no entanto, riscos potenciais para o 

vulnerável meio ambiente no Ártico. 

 

 

f) Ciência, tecnologia e inovação: 

 

Nas próximas décadas, é esperado que os avanços científicos e tecnológicos 

desempenhem um papel crucial na abordagem de muitos dos desafios ambientais 

relacionados ao oceano que foram até então abordados, e no desenvolvimento de 

atividades econômicas marinhas. Inovações em materiais avançados, engenharia e 

tecnologia submarinas, sensores e imagens, tecnologias de satélite, informatização e 

análise de big data, sistemas autônomos, biotecnologia e nanotecnologia - todos os 

setores da Economia Azul podem ser afetados por esses avanços tecnológicos. A título 

de ilustração: o transporte comercial marítimo parece estar à beira da introdução de 

navios autônomos208 e do uso de novos combustíveis (ver figura 16); empresas de 

mineração de petróleo e gás ultraprofundos estão procurando por soluções robóticas 

para suas operações submarinas; a aquicultura marinha está desenvolvendo 

significativos avanços em biotecnologia para melhorar a saúde e o bem-estar dos peixes 

em cativeiro, com isso pretende reduzir a dependência da captura de peixes selvagens 

para alimentação; sistemas de energias oceânicas renováveis estão fazendo uso 

crescente de avanços em novos materiais e sensores; pesca, segurança marítima, 

observação oceânica e avaliação ambiental deverão continuar a se beneficiar dos 

grandes avanços que estão sendo feitos nas tecnologias satelitais (comunicações, 

sensoriamento remoto, navegação); e os navios de cruzeiro vêm aumentando suas 

instalações digitais a bordo para passageiros e tripulação em níveis sem precedentes. 

 

Algumas dessas inovações irão gerar benefícios incrementais, outras, no entanto, 

provavelmente serão mais transformadoras e até mesmo perturbadoras, especialmente 

onde envolvem combinações de inovações de vários domínios tecnológicos, como a 

exploração de tecnologia de informação em conjunto com a inteligência artificial.209 

 

Outros exemplos incluem: a perspectiva de curto prazo de navegação eletrônica 

avançada sendo implementada em meios do transporte marítimo, o que poderá reduzir 

drasticamente as tripulações dos navios mercantes; convergência de outras múltiplas 

tecnologias (biotecnologia, satélite e tecnologias de sensores, etc.) revolucionando a 

batalha contra a poluição de petróleo offshore; os grandes avanços esperados no 

mapeamento do fundo do mar; o crescente uso previsto de plataformas offshore 

multiuso; e a disseminação de observatórios submarinos em escala oceânica. 

 

                                                           
208 Expectativas dão conta de já haver, a partir de 2025, para navegações costeiras, navios autônomos 
controlados remotamente por terra. A partir de 2030, chegariam os navios autônomos para navegação 
oceânica. Fonte: Haseltalab, Ali et al. Autonomous Ship Systems: from Theory to Practice. Maritime and 
Transport Technology Department, TU Delft, 28Set2017. Disponível em: https:// 
www.kivi.nl/uploads/media/59dbdc3fcf23c/170928%20Haseltalab,%20Garofano,%20Godjevac%20and
%20Negenborn%20-%20Autonomous%20Ships.pdf.> Acesso em 25Set2019. 
209 Idexcel. Artificial Intelligence is Changing the Information Technology Sector.28Dez2018. Disponível 
em:https://www.idexcel.com/blog/artificial-intelligence-is-changing-the-information-technology-sector/ 
Acesso em 25Set2019. 
 

https://www.idexcel.com/blog/artificial-intelligence-is-changing-the-information-technology-sector/
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Fonte: Levander, O. Towards unmanned ships, presentation for Rolls-Royce at Ship 

Efficiency the Event 2015. London, 08set2015. 
 

Figura 16 
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g) Regulamentação internacional e governança da Economia Azul. 
 

Num contexto de mudanças rápidas como as descritas anteriormente, fica cada 

vez mais difícil a tarefa dos legisladores das normas do mar, correndo sempre contra o 

tempo para ajustar os parâmetros de uma nova governança marítima. De acordo com a 

OCDE, o mundo é cada vez mais multipolar em sua estrutura de poder: há o surgimento 

de numerosos países e regiões que disputam espaço e poder econômico, bem como 

novos atores estatais demonstrando força em determinados setores cruciais - como 

energia e prospecção de recursos naturais, tecnologia espacial e de informação - as quais 

lhes permitem assumir uma importância estratégica na arena mundial que geralmente 

excede, demasiadamente, o tamanho físico desses atores. Esses desenvolvimentos estão 

acarretando a fragmentação do poder e dificultam de modo crescente o surgimento de 

um consenso internacional sobre questões globais e regionais, que são fundamentais 

para o ambiente marinho e as indústrias oceânicas. Não importa se isso envolve 

mudanças climáticas, ou a governança da área oceânica além das jurisdições nacionais, 

ou a proteção da biodiversidade marinha, ou até mesmo aspectos da segurança 

marítima, o caminho a trilhar para o fechamento de um acordo internacional é cada dia 

mais difícil e complexo. Ao menos, para o futuro previsível, é esperado que as 

atividades oceânicas continuem sendo regulamentadas por setores específicos e 

dedicados em organizações internacionais, que preferencialmente foquem esforços na 

integração das indústrias oceânicas emergentes, dentro de um quadro regulatório pré-

existente.210 

 

Como vimos, diversas são as forças a influenciar o trabalho de planejadores e 

estrategistas debruçados sobre as subestratégias de riquezas e meios marítimos. No 

mesmo diapasão, vemos no campo militar inúmeras transformações que vêm 

modificando o cenário e influenciando a estratégia naval e a forma de se combater no 

mar. É o que veremos a seguir. 

 

 

8.2 – Perspectivas para Estratégia Naval. 

 

De acordo com Speller, o desequilíbrio militar convencional que favoreceu 

exclusivamente o Ocidente, e particularmente os Estados Unidos, pode não durar muito 

mais tempo. A China, em particular, é frequentemente identificada como uma 

superpotência emergente.211 Um relatório do congresso americano publicado em 

setembro de 2019 dá conta do crescimento excepcional da marinha da China que, em 

constante processo de modernização há cerca de 25 anos, tornou-se uma força militar 

formidável em sua região de influência e vem conduzindo um número crescente de 

operações em áreas marítimas mais distantes, incluindo as águas mais amplas do 

Pacífico Ocidental, do Oceano Índico e da Europa. A Marinha da China é vista como 

um grande desafio à capacidade da Marinha dos EUA de alcançar e manter o controle 

em tempo de guerra das áreas oceânicas no Pacífico Ocidental – trata-se do primeiro 

desafio desse tipo que a Marinha dos EUA enfrenta desde o final da Guerra Fria.212 Por 

                                                           
210 OCDE, ibid, p.30. 
211 Speller, ibid, p.170. 
212 Estados Unidos da América. China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities. 
Congressional Research Service, 24Set2019. Disponível em:< https://fas.org/sgp/crs/row/RL33153.pdf >. 
Acesso em 27Set2019. 

https://fas.org/sgp/crs/row/RL33153.pdf
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outro lado, a probabilidade da proliferação de armas de destruição em massa (WMD) e 

o domínio da tecnologia de mísseis balísticos e de longo alcance por diversos países dão 

pitadas de complexidade maior ao problema. Se estudos levados a cabo pelo Ministério 

da Defesa britânico estiverem corretos, os militares terão que operar em um espaço de 

batalha complexo, congestionado e contestado, sujeito ao intenso escrutínio pela mídia e 

em situações em que será difícil empregar, com bom efeito, a força militar 

convencional.213 
 

O espaço de batalha marítimo é multidimensional. A necessidade de controlar 

todo esse ambiente, e não apenas os elementos aquosos, levou algumas marinhas a 

adotarem o termo domínio do espaço de batalha (Battlespace Dominance).214 Dessa 

forma, um navio de guerra moderno deve ser capaz de exercer influência na terra, no 

mar e no ar, mas também pode requerer apoio desses ambientes e precisará explorar 

sistemas espaciais, o ciberespaço e o espectro eletromagnético para que seus sistemas 

operem efetivamente. As forças navais enfrentarão desafios e oportunidades em cada 

um desses domínios. Debruçaremo-nos agora sobre eles. 
 

a) Acima da superfície do mar. 

 

É provável que a superfície do mar abrigue uma variedade de ameaças, algumas 

das quais serão patrocinadas por Estados, outras podem estar ligadas a grupos não 

estatais ou são causadas por atividades criminosas, incluindo pirataria. O aumento 

exponencial das atividades civis mercantes também complicam as coisas. Parece 

provável que o mar continue sendo um importante espaço de manobra para as forças 

militares e que as marinhas procurem empregá-lo como tal. É certo que continuará 

sendo o principal canal para o comércio internacional, o movimento de mercadorias, 

suprimentos de energia etc., e que esse movimento precisará ser protegido de uma 

infinidade de perigos. As ameaças tradicionais navais podem girar em torno da 

proliferação de mísseis antinavio avançados e, potencialmente, o emprego de navios de 

superfície não tripulados armados com mísseis (Ummanned Surface Vehicles – 

USVs).215 As chamadas ameaças de baixa tecnologia (lower technology threats), 

incluindo ataques de pequenos barcos de alta velocidade com armas leves e cargas 

explosivas, continuarão sendo um problema, principalmente nas regiões litorâneas, 

pontos focais e nos portos.216 

                                                           
213 Reino Unido. Strategic Trends Programme – Future Operating Environment 2035. Ministry of 
Defence. DCDC, 2015. 
214 O domínio do espaço de batalha é definido como o controle de regiões aéreas e marítimas 
específicas das quais a Marinha pode projetar poder. O domínio do espaço de batalha significa 
estabelecer e manter uma área de superioridade que se move com a força naval. Isso inclui 
superioridade no ar, no mar, na terra, no fundo do mar, no espaço e no espectro eletromagnético. 
Normalmente, o domínio do espaço de batalha estabelece um ambiente controlado antes de projetar 
poder em terra, mas as operações podem ser simultâneas e complementares. Disponível em:< http:// 
www.iwar.org.uk/military/resources/aspc/text/os/bdom.htm>. Acesso em 27Set2019. 
215 O mar é um ambiente mais difícil de operar do que o ar, dado os desafios da navegação marítima 
como mudança do estado do mar, o perigo de colisão etc. Os USVs estão começando a ser usados em 
tarefas de segurança marítima e oferecem o potencial de presença contínua, com grande autonomia. 
Parece provável que eles também sejam desenvolvidos para fins ofensivos e defensivos. Será 
interessante ver até que ponto as regras e normas estabelecidas para o combate naval podem se aplicar 
aos USVs, ou se eles serão empregados com maior liberdade e menos restrições do que os sistemas 
tripulados. 
216 Speller, ibid, p.171. 

http://www.iwar.org.uk/military/resources/aspc/text/os/bdom.htm
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b) Abaixo da superfície do mar. 

 

O ambiente submarino permanece opaco, permitindo algumas operações 

submarinas e dificultando outras. As minas continuarão a representar uma ameaça, tanto 

em termos quantitativos, por serem relativamente baratas, quanto em termos de 

sofisticação. Podem se transformar também em armas cada vez mais inteligentes, 

podendo ser programadas para detectar a assinatura de tipos muito específicos de navios 

alvos.  
Os submarinos continuam sendo uma arma potente em mar aberto e também 

em águas confinadas. O aprimoramento da tecnologia de torpedos, que pode aumentar o 

alcance e a velocidade dos ataques torpédicos, provavelmente, aumentará a ameaça aos 

navios de superfície. Isso cria um imperativo para que os navios aumentem ainda mais 

os alcances de detecção submarina. Veículos subaquáticos não tripulados (Unmanned 

Underwater Vehicles - UUVs) podem adicionar mais desafios a esse cenário e oferecer 

oportunidades com uma presença invisível e persistente, que poderia propiciar 

capacidade ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance)217 e, também, prover 

capacidade ofensiva.218 Por último, as tradicionais operações especiais com 

mergulhadores de combate não devem ser descartadas do portfolio de ações de 

submarinos e de guerra antissubmarina.219 
 

c) Espaço. 

 

As forças navais estão cada vez mais dependentes de sistemas espaciais para 

navegação, comunicação, ISR e aquisição de alvos para realizar ataques. Um número 

crescente de Estados lança ao espaço seus próprios satélites e outros têm acesso a 

recursos fornecidos por aliados ou disponibilizados por fontes comerciais. Esses 

sistemas podem permitir a rápida detecção, apoio a forças amigas ou ataque a forças 

adversárias, tornando fundamental para qualquer marinha moderna o domínio dessa 

tecnologia. Em um conflito contra um oponente tecnologicamente avançado, é razoável 

esperar que os próprios satélites sejam atacados por mísseis anti-satélite (ASAT) e, no 

futuro, talvez também por lasers. Tanto os Estados Unidos quanto a China e a Índia 

testaram com sucesso mísseis que destruíram antigos satélites em órbita.220 Os 

adversários também tentarão bloquear e confundir sinais emitidos do espaço e podem 

executar ataques (incluindo ações terroristas) em estações terrestres.    

 

 

 

                                                           
217 Inteligência, vigilância e reconhecimento. 
218 Existem sérias dificuldades em manter comunicações com sistemas subaquáticos. Até o momento, 
isso significa que os UUVs são principalmente sistemas conectados, ligados a um navio-mãe/submarino. 
São freqüentemente usados na remoção de minas. Sistemas independentes precisariam ser capazes de 
operar sem contato constante com sua estação de controle e em tempo real. Para isso, os desafios 
tecnológicos são significativos. No entanto, a natureza secreta dos sistemas subaquáticos oferece um 
potencial muito real e vantajoso de usar UUVs em áreas de extremo perigo para serem navegadas por 
embarcações tripuladas. 
219 Speller, ibid, p.172. 
220 Bedi, Rahul. India’s DRDO reveals additional details of recent ASAT missile test. Jane's Defence 
Weekly, 08Abr2019. Disponível em: < https://www.janes.com/article/87788/india-s-drdo-reveals-
additional-details-of-recent-asat-missile-test> 

https://www.janes.com/article/87788/india-s-drdo-reveals-additional-details-of-recent-asat-missile-test
https://www.janes.com/article/87788/india-s-drdo-reveals-additional-details-of-recent-asat-missile-test
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d) Ar. 
 

Tem permanecido evidente por muitas décadas que o controle do mar também 

requer o controle do ar sobrejacente. O enorme custo de manutenção das forças aéreas 

modernas demonstra que o uso positivo do ar para fins militares é dominado pelos 

estados capazes de dedicar quantias consideráveis a essa tarefa. O uso de veículos 

aéreos não tripulados (UAVs), freqüentemente chamado de drones, tem sido uma 

característica notável das operações recentes e oferece ao usuário um sistema com 

tempo de operação prolongado, valioso em ações de ISR, podendo ser usado também 

para ataques em áreas onde seu uso não é contestado. O tempo longo e alto custo para 

formação de um piloto de combate também são fatores incentivadores para o 

desenvolvimento dos drones. É absolutamente provável que sistemas não tripulados 

continuem sendo desenvolvidos a ponto de aeronaves de combate tripuladas se tornarem 

coisa do passado.221 Em face do baixo custo de muitas plataformas e da simplicidade de 

operação, é inevitável que tais sistemas sejam operados também por atores não estatais, 

incluindo grupos terroristas. Da mesma forma, é possivel que sejam usados para 

realizar, além de ataques convencionais com mísseis e bombas, ataques químicos ou 

biológicos. 
 

e) Espectro eletromagnético. 
 

Defender e atacar usando o espectro eletromagnético é uma característica da 

guerra há muitas décadas. A exploração desse domínio para detecção (radar) e 

comunicações (rádio, celular) cresceu consideravelmente nos últimos anos. O uso do 

espectro eletromagnético é importante para diversas atividades importantes, mas cria 

vulnerabilidades, pois as transmissões podem ser detectadas. O espectro está agora 

lotado de usuários militares e não militares e é vulnerável à interferência (jamming), 

falsificação (spoofing) e a ataques diretos, além do perigo de detecção. Existem também 

armas que exploram o espectro como as bombas ou mísseis de pulso eletromagnético.222 

Por outro lado, detonações nucleares em alta altitude são capazes de gerar um 

pulso eletromagnético que desligaria instantaneamente vários satélites, uma parte 

considerável da rede elétrica de um país e danificaria seriamente as linhas telefônicas, 

sistemas computacionais e até geradores a diesel por semanas ou até por períodos mais 

extensos. 

                                                           
221 Atualmente, os UAVs dependem muito da manutenção constante das comunicações em tempo real 
com o controlador e são vulneráveis a contramedidas (tanto cinéticas quanto eletrônicas). Há grande 
tendência dos sistemas futuros tornarem-se mais robustos e mais autossuficientes. 
222 O CHAMP (Counter-electronics High-powered Microwave Advanced Missile Project - Projeto de Míssil 
Avançado de Micro-Ondas de Alta Potência Contra Eletrônicos) é um armamento feito para “fritar” e 
danificar computadores de forma permanente. Ele emite fortes correntes de energia micro-ondas que 
podem derrubar servidores e infraestruturas inteiras sem efeito letal nenhum. Em 2012, a Boeing testou 
com sucesso um míssil que carregava o CHAMP, derrubando a energia de todos os dispositivos 
eletrônicos presentes em um prédio de dois andares. Para este teste, foi usado um míssil teleguiado 
AGM-86, mas o laboratório de pesquisa da Força Aérea Americana recentemente escolheu o míssil ar-
superfície JASSM-ER para carregar as armas CHAMP. É possível que hoje drones sejam usados para 
transportar o CHAMP. Fonte: UOL. A Arma dos EUA que dispara pulsos eletromagnéticos no céu para 
destruir eletrônicos. 27Mai2015. Disponível em:https://gizmodo.uol.com.br/forca-aerea-pulso-
eletromagnetico/. Acesso em 01Out2019. 
 
 

https://gizmodo.uol.com.br/forca-aerea-pulso-eletromagnetico/
https://gizmodo.uol.com.br/forca-aerea-pulso-eletromagnetico/
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Embora o equipamento militar possa ser reforçado, as capacidades civis 

não são blindadas e seriam seriamente afetadas. Dados de sistemas computacionais por 

vezes podem ser corrompidos, as estações de transmissão ficarem fora do ar e os efeitos 

em sistemas automatizados podem ser catastróficos. Grande parte da sociedade moderna 

desconhece o que é ficar sem eletricidade por longos períodos, o que significa a 

possibilidade de conseqüências desastrosas decorrentes de um grande pulso 

eletromagnético, como escassez de comida e água, bem como distúrbios sociais 

generalizados.223 
 

Em terra, sistemas de controle do tráfego marítimo podem ser seriamente 

danificados. No mar, arrisca-se à navegação eletrônica ser abruptamente bloqueada. 

Nesse caso, navegadores têm que recorrer aos seus antigos sextantes e aos cálculos 

astronômicos. Da mesma forma, a produção de energia elétrica a bordo seria danificada 

e até mesmo a propulsão poderia ser comprometida dependendo do grau de dependência 

a dispositivos eletrônicos e computacionais. 
 

A detonação de uma pequena arma nuclear projetada para fornecer um pulso 

eletromagnético pode ser uma opção assimétrica eficaz. Da mesma forma, tecnologias 

de pulso eletromagnético não nuclear também poderiam ser utilizadas por estados 

menos poderosos e até atores não estatais. Embora seja provável que o efeito de um 

pulso eletromagnético não nuclear seja muito menor que um pulso eletromagnético 

nuclear, isso também torna o efeito mais preciso. Por exemplo, terroristas podem obter 

um efeito desproporcional (não letal), valendo-se de um pulso eletromagnético não 

nuclear, visando especificamente uma instalação contendo equipamento elétrico vital ou 

valioso banco de processamento de dados.224 

 

f) Ciberespaço. 

 

Em comum com o espectro eletromagnético, o ciberespaço é de importância 

crítica nas operações militares contemporâneas. Sistemas avançados de sensores, armas 

e comunicações dependem do processamento de dados de redes de computadores e da 

manutenção da conectividade entre eles. No caso dos sistemas de tráfego marítimo, 

navios e embarcações precisam ser operados juntos como parte de uma rede integrada, 

unida por seus links de dados, para sobreviver aos desafios postos por um adversário 

competente. Poderosos vírus como o Stuxnet, utilizados em 2010 para danificar 

centrífugas enriquecedoras de urânio iranianas, podem causar prejuízos incalculáveis 

em termos materiais e perda de anos de pesquisa. 
Falar de guerra cibernética225 ou “ciberguerra” é falar também de inteligência 

artificial (IA). A própria natureza do ciberespaço o torna o ambiente ideal para que 

                                                           
223 Reino Unido. Ministry of Defence. Global Strategic Trends: The Future Starts Today. 6a Ed. 2018. 
Disponível em:< https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 
attachment_data/file/771309/Global_Strategic_Trends_-_The_Future_Starts_Today.pdf>. Acesso em 
01Out2019. 
224 Foster, John Jr. et al. Report of the Commission to Assess the Threat to the United States from 
Electromagnetic Pulse (EMP) Attack. Volume 1: Executive Report, 2004. Disponível em:< http:// 
www.empcommission.org/docs/empc_exec_rpt.pdf>. Acesso em 01Out2019.  
225 Guerra Cibernética – Conjunto de ações para uso ofensivo e defensivo de informações e sistemas de 
informações para negar, explorar, corromper ou destruir valores do adversário baseados em 
informações, sistemas de informação e redes de computadores. Estas ações são elaboradas para 
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tecnologias como a de IA sejam implantadas. No futuro, a IA pode ser usada para 

prover defesas automáticas, evoluindo rapidamente para combater ameaças diferentes a 

todo momento (ciberataques dinâmicos), que constantemente buscam fraquezas e 

desenvolvem novas maneiras de atacar oponentes, na velocidade da luz. Fora do 

ciberespaço, o uso de inteligência artificial para extrair dados e fundir informações de 

sensores deve ajudar os líderes em suas tomadas de decisões. Com o tempo, a IA, 

provavelmente, será usada para tomar essas mesmas decisões sozinha. De fato, alguns 

sistemas, como o de Defesa Aérea dos Destróires classe Arleigh Burke, já são 

totalmente automatizados. Na era dos mísseis hipersônicos é necessária uma resposta 

antes que cálculos humanos possam ser feitos. É plausível, portanto, que alguns países 

possam decidir delegar a defesa contra essas armas a um mecanismo de inteligência 

artificial. Com isso, as consequências éticas da militarização da inteligência artificial 

podem ser profundas. Uma máquina pode não considerar o sofrimento humano e 

recorrer muito automaticamente à violência. Alternativamente, livre de egos, 

presunções, e paixões humanas uma inteligência artificial pode calcular racionalmente 

os custos prováveis de um conflito, impedindo assim líderes de tomarem decisões 

desastrosas e precipitadas.226 
 

Está claro que o espaço de batalha marítimo é complexo e multidimensional. O 

sucesso na guerra naval requer marinhas que estejam prontas a superar uma série de 

desafios e ameaças. Permeando esses desafios encontra-se o desenvolvimento 

tecnológico, característica marcante do cenário hodierno. Urge, então, uma análise do 

impacto das novas tecnologias na estratégia naval moderna, no desenvolvimento de 

forças e no seu emprego. 
  

 

8.3 – Um pouco mais sobre as novas tecnologias e a estratégia naval. 

 

De acordo com Speller, apesar das constantes mudanças no cenário 

tecnológico, é improvável que alguma nova tecnologia mude radicalmente a estratégia 

naval da noite para o dia. Para ele, o mais revolucionário são as novas formas de pensar 

tecnologias antigas ou em desenvolvimento. Dessa forma, as novas ameaças vão 

envolver uma junção de novas tecnologias, cada vez mais disponíveis, com algumas 

técnicas que geralmente se valem de tecnologias já longevas. É essa combinação que 

tem o potencial de transformar o futuro do espaço de batalha marítimo.227  
 

O óbvio é que mudanças irão ocorrer, sejam elas evolucionárias ou 

revolucionárias. Elas alterarão plataformas, armas  e sensores em maneiras  que, 

simultaneamente, incentivarão ou inibirão o uso de meios navais. Navios podem ficar 

maiores, para acomodar sistemas mais efetivos, ou menores para reduzir os custos de 

construção.  Podem ficar mais sofisticados para lidar com complexas ameaças, ou 

menos sofisticados, ao se direcionar investimentos em plataformas que operem a partir 

de navios mãe. Alguns meios podem requerer grande autonomia, outros podem 

demandar alta velocidade. Novas arquiteturas de cascos podem ser exploradas, como os 

Littoral Combat Ship “trimarãs”da classe Independence que podem alcançar 

                                                                                                                                                                          
obtenção de vantagens tanto na área militar quanto na área civil. Fonte: Brasil. Ministério da Defesa. 
Glossário das Forças Armadas (MD-35-G-01). 4ª Ed., 2007. 
 
226 Reino Unido. 2018, ibid, p.145. 
227 Speller, ibid, 174. 
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velocidades de até 40 nós usando a propulsão de hidrojatos (ver figura 17)228. Essa 

classe também está adaptada para a introdução de sistemas de armas modularizados. Ou 

seja, esses sistemas são colocados ou retirados de bordo de acordo com a missão do 

navio. O objetivo é permitir o aumento da flexibilidade e a diminuição dos custos.229 

Outro aspecto marcante da tecnologia a bordo dos meios navais está ligado à redução 

das tripulações com a automatização crescente dos sistemas. Isso reflete nos custos de 

recrutamento, adestramento e pessoal como um todo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: https://www.navyrecognition.com/index.php/. Acesso em 07Out2019. 
Navio de Combate Litorâneo da classe Independence. 

 

Figura 17 

 

 

 

                                                           
228 Military.com. Littoral Combat Ship - LCS. Disponível em:< https://www.military.com/equipment/ 
littoral-combat-ship-lcs>. Acesso em 07Out2019. 
229 All Hands Magazine of the US Navy. Littoral Combat Ship the Future is Now. Disponível em: <https:// 
allhands.navy.mil/Features/LCS>. Acesso em 07Out2019. 

https://www.navyrecognition.com/index.php/
https://www.military.com/equipment/
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O acesso a novas tecnologias restringe-se especialmente pelo alto custo e 

dificuldades orçamentárias. Dessa maneira, nem toda marinha estará apta a encontrar 

soluções domésticas para seus problemas materiais. A tendência maior ficará por conta 

das parcerias estratégicas, caso do Brasil com a França no PROSUB, ou simplesmente a 

dependência completa de aliados ou do mercado internacional para compras de 

oportunidade. 
 

No que tange aos armamentos, novos mísseis podem explorar a nanotecnologia 

para ficarem menores, mais velozes, mais inteligentes e mais letais à medida que o 

alcance é cada vez maior. A partir desse paradigma, as minas navais também podem 

ficar menores, mais discretas e mais difíceis de se detectar.  
 

Abaixo da superfície do mar permanece o eterno embate entre as táticas 

submarinas e antissubmarinas. É previsível o aumento do número de países a explorar a 

tecnologia Air Independent Propulsion (AIP) aumentando a autonomia debaixo d’água 

para submarinos convencionais, como os submarinos da classe Soryu japoneses.230 Por 

outro lado, também é previsível que cresça o número de marinhas a operar submarinos 

com propulsão nuclear, como é o caso do Brasil, da Índia e do Paquistão, sendo que os 

dois últimos também possuem armamento nuclear. 
 

A disponibilidade generalizada (e crescente) de tecnologias de negação do mar 

muito potentes, muitas das quais não exigem que alguém seja particularmente 

proficiente no mar para usá-las, suscitou perguntas sobre a capacidade de sobrevivência 

das forças navais. James Holmes, professor do Naval War College, apresenta em um 

artigo um questionamento que, invariavelmente, vem sendo feito por especialistas 

navais de tempos em tempos: as marinhas de superfície estão morrendo? No artigo, 

Holmes faz a seguinte observação:  
 

“Anomalias abundam no paradigma marítimo de hoje. Porta-aviões e 

outros combatentes de superfície, grandes mestres do mar, agora 

operam sob a sombra de mísseis e aeronaves em terra que os excedem 

grandemente em alcance de poder de fogo [...]É difícil conquistar o 

comando do mar ou projetar poder em terra quando você nunca se 

aproxima do alcance de suas armas, de forma segura, para abrir 

fogo.”231 
 

Holmes se refere às ameaças apresentadas por novos armamentos como os 

mísseis balísticos antinavio chineses Dong Feng DF-21D, e sua versão aperfeiçoada o 

DF-26, esse último capaz de alcançar distâncias de 3 a 4.000 quilômetros do seu centro 

de lançamento em terra e atingir um alvo no mar com grande precisão (100 metros). 

Possuem mínima assinatura radar e transportam diversos tipos de ogivas de até 500 

quilos, inclusive nucleares. Teoricamente, tais mísseis teriam a capacidade de negar 
                                                           
230 A vantagem da propulsão AIP em relação à nuclear é o relativo baixo nível de ruído do sistema de 
propulsão, o que torna os submarinos AIP mais discretos (stealths) do que os nucleares. Além disso, os 
navios AIP demandam menores cascos, menores tripulações e são naturalmente mais baratos. Como 
vantagem do nuclear, permanecem as altas velocidades desenvolvidas, embora a tendência observada 
seja a construção de módulos de propulsão AIP cada vez mais potentes. Fonte: Whitman, Edward C. AIP 
Technology Creates a New Undersea Threat. Undersea Warfare Magazine. Disponível em:< https:// 
www.public.navy.mil/subfor/underseawarfaremagazine/Issues/Archives/issue_13/propulsion.htm. 
Acesso em 07Out2019.  
231 Holmes, James. Are Navies Dying?. The National Interest, 07Set2019. Disponível em: 
https://nationalinterest.org/blog/buzz/are-navies-dying-78686. Acesso em 08Out2019. 

https://nationalinterest.org/blog/buzz/are-navies-dying-78686
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toda a região do mar Sul da China a quaisquer forças de superfície hostis (ver figura 

18). 
Para Speller não existe nada de novo nesse cenário. Nos anos 1980, especialistas 

questionaram se grandes navios de superfície poderiam enfrentar o desafio das flotilhas 

de embarcações de ataque rápido armadas com mísseis (Fast Attack Craft - FAC). A 

guerra do Golfo de 1991, na qual as marinhas britânica e americana rapidamente 

neutralizaram as FAC iraquianas, mostrou que essas preocupações haviam sido 

exageradas e o poder das FAC superestimado.232 

 

 

 
 

Fonte: GN Graphic News. Disponível em:< https://www.graphicnews.com/en/pages/ 
33464/CHINA-New-cruise-and-ballistic-missiles>. Acesso em 08Out2019. 

 
Figura 18 

                                                           
232 Na verdade, tais preocupações remontam o afundamento do contratorpedeiro israelense Eilat por 
navios patrulha egípcios lançadores de mísseis Styx, de fabricação russa, em outubro de 1967. 

https://www.graphicnews.com/en/pages/
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Speller ainda complementa: “Grandes navios de superfície podem ser 

vulneráveis a ataques, mas possuem uma gama potente de recursos ofensivos e 

defensivos que lhes potencializam em um amplo espectro de operações”.233  

 

Dessa maneira é mais que provável que grandes unidades de superfície deverão 

cada vez mais estarem devidamente equipadas para operarem em ambientes 

exponencialmente mais hostis. As tecnologias stealth e o aumento incessante da 

velocidade dos novos armamentos irão reduzir em muito os tempos de reação 

disponíveis. Isso faz com que uma efetiva vigilância e a habilidade de responder 

rapidamente a qualquer ameaça tenha um crescimento considerável de importância. 

Sensores aprimorados ajudarão, mas por outro lado dificultarão ainda mais a  ocultação 

da força (devido às emissões associadas). Interromper o ciclo decisório do inimigo e 

melhorar o próprio será vital. Uma capacidade ISR aperfeiçoada tornará a superfície do 

mar menos opaca. Entretanto, é preciso lembrar que os engajamentos geralmente 

ocorrem em regiões onde os adversários são hábeis em explorar o terreno e, 

aproveitando características híbridas do conflito234, se valem, por vezes, da desordem 

civil para lançar ataques no mar, como tem sido o caso da guerra civil no Iêmen.235  
 

Para que os meios navais sobrevivam em um ambiente como esse, eles 

precisam contar com mais do que apenas seus próprios sensores e armas. Atualmente, 

todos os componentes de uma força naval moderna que opere dentro do conceito de 

guerra centrada em redes236 estão interconectados, sendo capazes de se comunicar entre 

si em tempo real ou quase real, para trocar dados ou informações. Dessa forma, redes e 

sistemas tornam-se alvos valiosos e podem ser desabilitados por meio de ataques 

cinéticos (hard kill) ou eletrônicos e cibernéticos (soft kill) . Em caso de degradação por 

um ataque na rede, a mesma deve apresentar resiliência e continuar operando por meio 

de outros “nós” que continuem preservados.237 Vale ressaltar que autoridades do nível 

estratégico nos EUA afirmam que a conectividade não pode ser garantida o tempo todo, 

e que os comandantes ainda são obrigados a demonstrar iniciativa, tomar suas próprias 

decisões e realizar missões, mesmo quando suas unidades estiverem offline.238 
 

                                                           
233 Speller, ibid, p.175. 
234 A guerra híbrida que combina guerra convencional com atividades não convencionais faz com que as 
forças se preparem não só para um cenário da guerra tradicional, mas também para um cenário de 
conflitos assimétricos em uma zona cinza, onde nem sempre a força oponente será uma outra entidade 
estatal, e que geralmente se vale de ações encobertas para compensar sua relativa fraqueza militar. 
Fonte: Reino Unido, Global Strategic Trends, 2018. 
235 Em 10 de outubro de 2016, a agência de notícias Reuters reportou que o navio de guerra da Marinha 
dos EUA, o USS Mason, foi vítima de um ataque duplo de mísseis que não atingiram o alvo, lançados de 
território iemenita controlado pela milícia rebelde Houthi, aliada do Irã. O ataque aconteceu uma 
semana depois de outra mal sucedida tentativa, na mesma região, que visava um navio dos Emirados 
Árabes Unidos. Tais ataques sugerem a elevação do nível de risco para navios que transitam nas 
proximidades do litoral do Iêmen. Fonte: Reuters. US Navy Ship Targeted in Failed Missile Attack from 
Yemen. 10Out2016. Disponível em: <https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-usa-
shipidUSKCN12A082>. Acesso em 08Out2019. 
236 Do inglês Network Centric Warfare (NCW). 
237 Pesce, Eduardo Ítalo. Cenários Prospectivos: um Vislumbre da Guerra Naval do Futuro. Revista da 
Escola de Guerra Naval, Rio de Janeiro, v. 19, n. 2, Jul/Dez 2013, p. 443. 
238 Estados Unidos da América. Capstone Concepts for Joint Operations: Joint Force 2020. 10Set2012. 
Disponível em: < https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/concepts/ccjo_jointforce2020. 
pdf?ver=2017-12-28-162037-167>. Acesso em 08Out2019. 

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-usa-shipidUSKCN12A082
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-usa-shipidUSKCN12A082
https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/concepts/ccjo_jointforce2020
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Outro aspecto importante nos rumos da estratégia naval atual reside no debate 

quanto ao tamanho das unidades navais. Esse debate, apontado por Speller, é conhecido 

pelo termo em inglês a high-low mix239. Atualmente, navios como as fragatas 

multipropósitos e destróires estão ficando maiores e mais capazes em termos de missões 

a serem cumpridas. Há então uma tendência em fazer mais com menos e de também não 

querer arriscar meios tão sofisticados, em função de orçamentos militares cada vez mais 

limitados. Em circunstâncias assim, navios menores, mais baratos, menos capazes 

porém numerosos levam certa vantagem. Nesse sentido haverá uma tendência mundial 

em investir em plataformas mais baratas que possam operar longe de navios-mãe, 

deixando esses fora do alcance tático de engajamento. Tais ideias sugerem uma mistura 

high-low de capacidades onde um número limitado de meios críticos e restritos como os 

navios aeródromos, cruzadores e navios anfíbios serão suplementados por um maior 

número de  meios menores, com tripulação enxuta ou remotamente controlados, com 

sensores e armamentos limitados, otimizados para operações como segurança marítima 

e contramedidas de minagem. 
 

No caso da Marinha do Brasil, haverá sempre uma necessidade de se investir 

na segurança marítima da Amazônia Azul, sem descurar das missões tradicionais 

voltadas para a guerra naval e para defesa do território nacional. Navios escoltas leves 

com apelo multipróposito e tripulação otimizada como as “Tamandarés” se encaixam 

plenamente em um meio termo no dilema high-low de capacidades, ampliando suas 

missões além da segurança marítima, contribuindo também para o controle de área 

marítima e, de forma mais limitada, negando o uso do mar.  

 

À guisa de conclusão, é certo que o futuro do espaço de batalha marítimo ficará 

mais complexo à medida que novas tecnologias vão sendo criadas. Tais tecnologias 

terão o poder de potencializar as operações navais ao mesmo tempo que as coibirão de 

forma inédita.  Isso exige que forças navais operem como forças conjuntas em perfeita 

coordenação com os exércitos e as forças aéreas, pelo lado da guerra naval tradicional, e 

como forças interagências, pelo lado da segurança marítima. Por outro lado, o 

desenvolvimento das telecomunicações e a conexão em redes dos elementos dessas 

forças reforça o caráter conjunto e tem o potencial de mitigar os pontos fracos e 

incrementar os fortes, mesmo que essa dinâmica conexão observada na vida moderna 

não seja uma constante garantida na realidade do combate naval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
239 Speller, ibid, p. 178. 
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9.0 – Conclusão. 

 

 Em suas diversas dimensões, o ambiente marítimo configura-se como elemento 

essencial para a prosperidade e o desenvolvimento da humanidade. Tornou-se com o 

tempo uma fonte chave de alimento, energia, minerais, transporte e lazer do qual 

dependem milhões de pessoas, em um ambiente marcado pelo crescimento populacional 

e pela escassez de recursos naturais em terra. É fato também que o cenário 

contemporâneo da indústria voltada para o mar vem se modificando. A pesca e o 

transporte marítimo foram vistos por longos séculos como as atividades marítimas 

dominantes, entretanto vemos o surgimento, muito recente em termos relativos, de 

novas e riquíssimas atividades como, por exemplo, a explotação de gás e petróleo em 

alto mar, desde os anos 1960, potenciais e promissoras atividades de exploração de 

minerais em grandes profundidades, a construção de parques eólicos no mar e o 

desenvolvimento de novas formas de propulsão marítimas. 

 

 No xadrez geopolítico atual, é possível identificar que o principal embate do 

futuro ocorrerá entre grandes poderes marítimos como EUA, China, Índia e Japão. 

Pensando ainda no futuro, vislumbram-se os oceanos atuando de forma decisiva em 

eventos como o das mudanças climáticas, na condição de grande estabilizador térmico 

do clima e, nesse sentido, aventa-se o surgimento de novas rotas marítimas 

primeiramente em função do degelo, como no Ártico, e ainda no deslocamento de 

tradicionais rotas comerciais, do Oriente Médio para a América do Norte por exemplo, 

em função da crescente produção de gás e petróleo de xisto betuminoso (shale gas and 

tight oil), que atualmente posicionam os EUA como primeiro produtor mundial dessas 

commodities.  

 

 Definida a estratégia como uma linha de ação que une fins, meios e métodos  

para a consecução de objetivos políticos verificamos que os meios, ou recursos, 

empregados pela grande estratégia são aqueles disponibilizados por todo o poder 

existente na nação. O poder marítimo, enquanto parcela do poder nacional para o 

ambiente marítimo, é o meio do qual se vale a estratégia marítima para cumprir os fins 

estabelecidos pela política.  Nesse sentido, a expressão “o poder marítimo em ação” 

sintetiza uma singela definição para a estratégia do domínio marítimo. Debruçando-se 

sobre diversos autores, vimos várias concepções acerca do conceito de poder marítimo 

criado por Alfred T. Mahan e desenvolvido por Corbett, Gorshkov, Tangredi, Till, 

Speller, Caminha, dentre outros. Com Vidigal sintetizamos o conceito de poder 

marítimo como uma parcela do poder nacional que compreende todas suas expressões e 

congrega todos os elementos relacionados com o uso do mar. De posse de todo esse 

arcabouço podemos compreender a definição, tida como paradigmática no texto, contida 

na doutrina militar naval brasileira. 

 

  Analisamos ainda a proposta de Lars Wedin, que dividiu a estratégia marítima 

em três subestratégias, inspirado que estava em Castex: a estratégia de riquezas, a 

estratégia de meios e a estratégia naval. Essa divisão praticamente coaduna com os 

documentos existentes voltados para o planejamento estratégico e que envolvem os 

elementos marítimos, como por exemplo, as estratégias navais, que impõem linhas de 

ação para o poder naval, parcela do poder marítimo; as estratégias de segurança 

marítima, praticamente uma decorrência das primeiras enquanto resposta às estratégias 

de segurança nacionais; e as estratégias de riquezas e de meios voltadas para o 

desenvolvimento dos demais elementos do poder marítimo, que não envolvam 
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diretamente a ação do poder naval, englobando todas as atividades voltadas para a 

Economia Azul.  
 

Culminamos, então, o nosso estudo com a análise das perspectivas para as 

subestratégias apontadas por Wedin, começando pelas estratégias de meios e de 

riquezas e terminando na estratégia naval. Termo em comum, o desenvolvimento 

tecnológico dita o ritmo das transformações e traz, no seu bojo, oportunidades para o 

setor da Economia Azul. Por outro lado, para a estratégia voltada para a guerra no mar, 

adiciona às oportunidades diversas ameaças, que dão o tom da complexidade do 

ambiente marítimo atual, tornando desafiadora a tarefa dos estrategistas.  
 

 No mar vislumbra-se a última fronteira do nosso planeta. Sábias serão as nações 

que se lançarem nesse empreendimento compreendendo e dominando as inúmeras 

nuances do poder marítimo, lançando mão das diversas estratégias do domínio marítimo 

e conjugando, adequadamente, as variáveis da equação estratégica que abrirão as portas 

do futuro para seus povos.  
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