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Marinha do Brasil: Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente 

                                               www.marinha.mil.br                                                          

o conceito político-estratégico Amazônia Azul, que insere em posição decisiva os espaços 

oceânicos e ribeirinhos sobre os destinos do povo brasileiro e na dinâmica das relações 

internacionais.  

Esse conceito visa a conscientizar os brasileiros sobre a importância política, estratégica e 

econômica do nosso território marítimo, com uma área de aproximadamente 4,5 milhões de km2, 

sendo 3,6 milhões correspondentes à zona econômica exclusiva, acrescidos de 950 mil km2 de 

plataforma continental, onde estão os cabos submarinos – meio de transmissão da maior parte de 

dados, primordiais para as nossas comunicações – e trafegam 95% do comércio exterior brasileiro, 

que representam 91% do petróleo e 73% do gás natural produzidos no País.  

Adicionalmente a essa pujança na área econômica e energética, temos a riqueza em 

biodiversidade. Nosso território no mar é crucial na regulação do clima, absorvendo e 

paulatinamente liberando imensas quantidades de calor, no processamento de nutrientes, por meio 

de ciclos naturais, e contempla ampla gama de serviços, reservas minerais e alimentos, que 

beneficiam grande parcela da nossa população. 

 

Programação 

8h – 9h – Credenciamento. 

9h – 9h15 – Abertura. 

9h15 – 9h45 - Painel 1 – Economia Azul, Prof. Dr. Rodrigo More (UNIFESP). 

9h45 – 10h15 – Painel 2 – Pesquisas Científicas: esforços brasileiros para conhecer melhor 

os recursos e o potencial da Amazônia Azul, Prof. Dr. José Henrique Muelbert (FURG). 

10h15 – 10h45 – Intervalo. 

10h45 – 11h15 – Painel 3 – O Contexto Oceanopolítico do Atlântico Sul, Alte Esq (Ref – 

FN), Dr. Alvaro A. D. Monteiro (CEPE-MB). 

11h15 – 12h – Debates. Moderador: Embaixador Alessandro Warley Candeas (MRE). 

12h – Encerramento.  

 

O Colégio Mackenzie está localizado na SHIS, QI 05, Chácara 74 a 79, Lago Sul, Brasília-DF. 

 

Departamento de Imprensa do Centro de Comunicação Social da Marinha 

(61) 3429-1293 / (61) 99194-2788 

 


