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MARINHA DO BRASIL 

COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS 

PRESS-RELEASE 

Marinha do Brasil apresenta projeto-piloto do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul para 
o Ministro da Segurança Pública 

 

O Ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann visita, nesta sexta-feira (15), o Comando de Operações 
Navais, Organização Militar da Marinha do Brasil. Na ocasião, será apresentado o projeto-piloto do 
Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz). 

O projeto, iniciado em 2015, consiste em um Sistema com o objetivo principal de desenvolver uma 
ferramenta para Comando, Controle, Inteligência, Busca e Salvamento, para uso militar e civil. 
Totalmente desenvolvido pela Marinha do Brasil, a principal característica é a interface com uma rede de 
sensores que, aliada às informações colaborativas, permitem a fusão e o esclarecimento de dados, 
formando um quadro operacional único que propicia um retrato instantâneo do que está acontecendo na 
área controlada.  

Outra característica do projeto é a possibilidade de indicar a ocorrência de possíveis ilícitos ou 
irregularidades que demandem a averiguação, por parte das organizações governamentais. O Sistema se 
encontra em desenvolvimento e, apesar disso, já é utilizado em operações pontuais da Marinha, como por 
exemplo durante os Jogos Olímpicos de 2016.  

O SisGAAz  

 

O SisGAAz tem a missão de monitorar, de forma contínua e integrada, as Águas Jurisdicionais 
Brasileiras para realização, quando necessário, de operações navais. 
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A Amazônia Azul 

Na tentativa de voltar os olhos do Brasil para o mar sob sua jurisdição, por ser fonte infindável de 
recursos, pelos seus incalculáveis bens naturais e pela sua biodiversidade, a Marinha do Brasil criou o 
termo "Amazônia Azul", para, em analogia com os recursos daquela vasta região terrestre, representar sua 
equivalência com a área marítima. 

Serviço 
Local: Comando de Operações Navais, Praça Barão de Ladário s/n, Centro, Rio de Janeiro. 
Data: 15 de junho. 
Horário: 16h.  
Telefone credenciamento: (61) 982064789. 
 
Contato 
Assessoria de Comunicação Social do Comando de Operações Navais. 
Telefone: (21) 2104-7216. 


