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RESUMO 

 

REZENDE, Daniel Brisolla. O grupo terrorista Estado Islâmico: emprego de meios 

militares de alta tecnologia. Resende: AMAN, 2017. Monografia. 

 

A presente pesquisa trata sobre o emprego de meios militares de alta tecnologia pelo Estado 

Islâmico nas primeiras décadas do século XXI. Para discorrer sobre esse tema foram traçados 

alguns objetivos. Primeiramente, buscou-se entender a nova ordem mundial e como se 

desenrolam as relações internacionais na atualidade. Em seguida foi feito o estudo do que é o 

terrorismo e do que é na realidade a organização denominada Estado Islâmico, estudando suas 

origens, sua composição e os meios militares utilizados por eles. Por último, procurou-se 

investigar as atividades do Estado Islâmico para identificar como se deu a aquisição de tais 

meios e como eles são capazes de empregá-los. De início, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica visando rever a literatura que nos fornecesse base teórica para prosseguirmos na 

pesquisa. Desse levantamento, destacam-se a Teoria do Choque de Civilizações de Samuel P. 

Huntington, as teorias de segurança e das novas ameaças de Barry Buzan e a temática 

denominada Fênix Islamita de Loretta Napoleoni. Amparado nessa base teórica, passou-se a 

coletar dados por meio de consultas a sites renomados sobre o surgimento do Estado Islâmico, 

a cerca das suas atividades recentes e a respeito dos meios militares utilizados. Após aplicada 

toda a metodologia supracitada, foi possível constatar que ex-militares cooptados pelo Estado 

Islâmico são os responsáveis pela transmissão e ensinamento dos conhecimentos e das 

técnicas para o emprego de meios militares de alta tecnologia. 

 

Palavras-chave: Estado Islâmico, Nova Ordem Mundial, Segurança Global, Meios militares 

 

  



  

RESUMEN 

 

REZENDE, Daniel Brisolla. El grupo terrorista Estado islámico: empleo de medios 

militares de alta tecnología. Resende: AMAN, 2017. Monografía. 

 

La presente investigación trata sobre el empleo de medios militares de alta tecnología 

utilizados por el Estado Islámico en las primeras décadas del siglo XXI. Para discurrir acerca 

del tema fueron trazados algunos objetivos. Primero, se buscó entender el nuevo orden 

mundial y cómo se desarrollan las relaciones internacionales en la actualidad. A continuación 

se hizo un estudio de lo que es el terrorismo y de lo que es, en realidad, la organización 

denominada Estado Islámico, estudiando sus orígenes, su composición y los medios militares 

utilizados por ellos. Por último, se buscó investigar las actividades del Estado Islámico para 

identificar cómo se dio la adquisición de tales medios y como ellos son capaces de 

emplearlos. En principio, se realizó una investigación bibliográfica para revisar la literatura 

que nos proviniera una base teórica para proseguir en la investigación. De ese levantamiento, 

se destacan la Teoría del Choque de Civilizaciones de Samuel P. Huntington, las Teorías de 

Seguridad y de las Nuevas Amenazas de Barry Buzan y la Temática denominada Fénix 

Islamita de Loretta Napoleoni. Amparado en esta base teórica, se recogió datos por medio de 

consultas a sitios renombrados sobre el surgimiento del Estado Islámico, acerca de sus 

actividades recientes y respecto a los medios militares utilizados. Después de haber aplicada 

toda la metodología mencionada, fue posible constatar que ex-militares cooptados por el 

Estado Islámico son los responsables por la transmisión y enseñanza de los conocimientos y 

de las técnicas para el empleo de los medios militares de alta tecnología. 

  

Palabras-clave: Estado islámico, Nuevo Orden Mundial, Seguridad Mundial, Medios 

Militares. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas primeiras décadas do século XXI, o terrorismo vem ganhando espaço nas mídias 

internacionais, sendo o seu maior protagonista o grupo terrorista Estado Islâmico (EI). Faz-se 

necessário conhecer como esse fenômeno tornou-se global e ganhou espaço em todas as 

agendas internacionais, uma vez que suas atuações são quase semanais e preocupam a todos. 

Sua singularidade e sua complexidade despertam a necessidade de um maior estudo para se 

ter a noção correta da sua verdadeira grandeza. 

A mudança da figura do inimigo nos combates modernos faz com que a temática do 

Estado Islâmico se torne de extrema relevância para o meio militar. O combate entre exércitos 

convencionais e nacionais perdeu espaço para um combate assimétrico, onde o inimigo não 

tem face, não tem lugar e utiliza do medo e do terror para impor sua força. A escolha da tática 

correta a ser empregada se pauta, também, no conhecimento do inimigo e da maneira como 

ele age. O Estado Islâmico é um fenômeno atual e em constante mudança, fato que obriga as 

tropas que combatem o terrorismo a uma constante evolução das suas técnicas de combate. 

A presente pesquisa busca tratar do tema sob a perspectiva das Ciências Militares, 

procurando entender um pouco do fenômeno denominado Estado Islâmico. Para isso 

delimitamos o nosso foco de pesquisa no emprego de meios militares de alta tecnologia pelo 

EI. Weiss e Hass trazem a definição deste grupo terrorista, conforme transcrito: 

O EI é uma organização terrorista, mas não somente uma organização terrorista. Ele 

também é uma máfia adepta em explorar mercados obscuros transnacionais que 

existem há décadas para o tráfico de petróleo e armas. É uma organização militar 

que mobiliza e distribui soldados de infantaria com uma precisão profissional que 

impressionou membros do exército norte-americano. É um aparato sofisticado de 

coleta de inteligência que se infiltra em organizações rivais e recruta silenciosamente 

ativos antes de assumir o controle total dessa organização, derrotando-os no campo 

de batalha ou tomando suas terras. É uma máquina de propaganda eficiente e hábil 

na disseminação de sua mensagem e na chamada de novos recrutas através das 

mídias sociais. O EI também é um remanescente espectral de um inimigo mais 

antigo ainda que AL-Qaeda A maioria dos seus principais comandantes serviu no 

exército ou nos serviços de segurança de Saddam Hussein. (WEISS E HASSAN, 

2015, p. 14). 

Para entender a organização terrorista se faz necessário entender o contexto em que ela 

está inserida. Essa pesquisa começou pela análise da nova ordem mundial, a qual apresenta 

inúmeras teorias e conceitos recentes e que sustentam grande parte dos acontecimentos das 

primeiras décadas do século XXI. Foi dado maior enfoque à Teoria do Choque de 

Civilizações de Samuel P. Huntington (1996), a qual defende que no mundo pós-Guerra Fria 

os conflitos deixarão de ser entre Estados e passarão a ser entre civilizações. O intermitente 
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conflito entre os grupos extremistas islâmicos e, principalmente, as nações ocidentais 

evidenciam bem essa teoria.     

Ao se analisar a nova realidade da sociedade global surge um aspecto de suma 

importância que é a segurança. A questão é que a segurança nos últimos tempos não é restrita, 

como no seu conceito tradicional, ao campo político-militar. Barry Buzan coloca na agenda 

internacional um novo conceito de segurança global multidimensional, ampliando a 

abrangência do conceito. As ações e ataques terroristas do Estado Islâmico demonstram bem 

que são irrestritas aos parâmetros dos conceitos tradicionais. 

Para conseguir entender um grupo radical religioso que se baseia em ações terroristas, 

viu-se a necessidade do correto entendimento do que é o terrorismo, assim como do contexto 

das “novas ameaças” em que ele se encontra inserido. 

Por último, para entender o emprego de meios militares de alta tecnologia é necessário 

conhecer como se deu o surgimento dessa organização terrorista, como ela consegue financiar 

suas ações, como consegue acumular tantos recursos e como tem acesso a meios geralmente 

de uso restrito e empregados por exércitos nacionais e tropas de alto adestramento. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

O tema desta pesquisa se insere na linha de pesquisa das Ciências Políticas e na área 

de estudo das Ciências Militares, segundo previsto na Portaria N° 517, de 26 de setembro de 

2000, do Comandante do Exército Brasileiro. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

Buscando identificar o que de mais relevante foi produzido sobre o tema, pesquisamos 

alguns autores; dentre eles, Huntington1 (1996), que aborda o tema da nova ordem mundial 

pós-guerra Fria. Huntington defende a mudança da política mundial bipolar para uma política 

multipolar e multicivilizacional. Os Estados-nações sempre foram os principais atores no 

cenário internacional, mas a partir do final da década de 80 suas ações não seriam pautadas 

apenas em busca de poder e capital, mas também em semelhanças culturais assim como em 

diferenças. 

Para Huntington (1996), os conflitos não serão fundamentados em motivos 

econômicos, sociais ou de qualquer natureza, e sim, em divergências culturais: 

Nesse mundo, os conflitos mais abrangentes, importantes e perigosos não se darão 

entre classes sociais, ricos e pobres, ou entre outros grupos definidos em termos 

econômicos, mas sim entre povos pertencentes a diferentes entidades culturais. As 

guerras tribais e os conflitos étnicos irão ocorrer no seio das civilizações. Entretanto, 

a violência entre Estados e grupos de civilizações diferentes carrega consigo o 

potencial para uma escalada na medida em que outros Estados e grupos dessas 

civilizações acorrem em apoio a seus “países afins”. (HUNTINGTON, 1996, p. 24) 

 

Barry Buzan2 também é um revolucionário quanto aos antigos conceitos que regiam a 

sociedade internacional. O modelo tradicional de segurança se restringia à segurança político-

militar do Estado, na qual o foco se resumia apenas no próprio Estado e nos seus problemas. 

Buzan introduziu um tipo ideal de segurança, a “Segurança Global Multidimensional”. 

                                                 
1 Samuel P. Huntington (Nova Iorque, 18 de abril de 1927 — Martha’s Vineyard, 24 de dezembro de 2008) foi 

um economista americano, muito influente nos círculos politicamente mais conservadores. Huntington graduou-

se pela Yale University e obteve um doutorado da Harvard University, onde lecionou até 2007. 

Entre 1977 e 1978, Huntington foi Coordenador do Planejamento de Segurança da Casa Branca para o National 

Security Council.  

In: https://pt.wikipedia.org/wiki/Samuel_P._Huntington Acesso às 20:26 de 22/06/2017 
2 Barry Gordon Buzan (nascido em 28 de abril de 1946) é professor emérito de Relações Internacionais na 

London School of Economics e professor honorário da Universidade de Copenhague e da Universidade Jilin. Até 

2012 ele era Montague Burton Professor de Relações Internacionais na LSE. Buzan esboçou a Teoria do 

Complexo de Segurança Regional e, portanto, é junto com Ole Wæver uma figura central da Escola de 

Copenhague.  

In: https://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Buzan Acesso às 20:32 de 22/06/2017 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1927
https://pt.wikipedia.org/wiki/Martha%E2%80%99s_Vineyard
https://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Americano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conservadorismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Yale_University
https://pt.wikipedia.org/wiki/Harvard_University
https://pt.wikipedia.org/wiki/2007
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/1978
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_Branca
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Security_Council&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Security_Council&action=edit&redlink=1


13 

 

Desta forma, a segurança abandonou a abordagem única e exclusiva da perspectiva 

político-militar, dando espaço para o multidimensionalismo, pautado em múltiplas 

perspectivas: econômica, societal, ambiental, dentre outras. Os acontecimentos não se 

restringem a uma única perspectiva, por exemplo, um ataque biológico não está voltado 

apenas para o campo político-militar, uma vez que ocasiona uma série de efeitos no ambiente, 

trazendo à tona, também, a segurança ambiental.  

Este novo conceito de segurança Global é enfatizado ao levar em conta a 

interdependência de todos os atores envolvidos e a transnacionalidade dos novos fenômenos 

sociais, que não respeitam as fronteiras estabelecidas pelo antigo Estado soberano. 

Fenômenos sociais, tais como divergências ambientais, conflitos cibernéticos, tráfico de 

drogas ou terrorismo, constituem as novas ameaças que o século XXI nos descortina e se 

desenvolvem no seu primeiro decênio (vide atentado ao World Trade Center em 11 de 

setembro de 2001).  

As atividades terroristas do Estado Islâmico confirmam bem o conceito de Segurança 

Global Multidimensional. Suas ações afetam toda a comunidade internacional, uma vez que 

os reflexos de seus atos não se restringem às fronteiras do Estado onde ocorreu o ataque nem 

somente ao campo político-militar, afetando a economia de outras nações, as populações 

locais e até mesmo as nações vizinhas ao Estado que sofreu o atentado. 

Vendo a necessidade de se entender melhor o fenômeno atual denominado Estado 

Islâmico, pesquisamos sobre o aparecimento do grupo terrorista que vêm crescendo 

exponencialmente nas últimas décadas. Também conhecido como ISIS, sigla em inglês para 

Estado Islâmico do Iraque e da Síria, o Estado Islâmico é um grupo muçulmano extremista 

fundado em outubro de 2004 a partir do braço da Al Qaeda3 no Iraque. 

A obra “A Fênix Islamita”, da autora Loretta Napoleoni4, explica muitos dos aspectos 

do surgimento e funcionamento de tal grupo terrorista. Segundo Napoleoni, Al-Baghdadi, em 

                                                 
3 Al-Qaeda é uma organização fundamentalista islâmica internacional, constituída por células colaborativas e 

independentes que visam disputar o poder geopolítico no oriente médio. A princípio, o foco de atuação da Al-

Qaeda tinha por objetivo expulsar as tropas russas do território do Afeganistão. Durante esse período os Estados 

Unidos realizavam ajuda financeira à organização para a compra de armas e realização de treinamentos. No 

entanto, com a Guerra do Golfo e a instalação de bases militares estadunidenses na península arábica, sede dos 

principais santuários do Islã, Bin Laden iniciou uma campanha contra os estadunidenses.  

In: https://pt.wikipedia.org/wiki/Al-Qaeda Acesso às 20:39 em 22/06/2017 
4 Loretta Napoleoni (1955) é um economista, escritora, jornalista e analista política italiana. Ela é uma 

especialista em financiamento do terrorismo e reconhecida internacionalmente por ter calculado o tamanho da 

economia de terror. Seu livro mais vendido Terror Incorporated foi traduzido para 12 idiomas. Seu romance 

Dossiê Bagdá é um conjunto de suspense financeiro durante a Guerra do Golfo Pérsico. Ela também publicou 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundamentalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A3


14 

 

2010, saiu em busca de financiadores, os kuaitianos, os catarianos e os sauditas se ofereceram 

para patrociná-lo e, com isso, acabaram proporcionando indiretamente ao EI acesso a 

equipamento militar do Ocidente. Além do financiamento de nações vizinhas, Napoleoni 

evidencia os territórios ricos em petróleo que são de posse do Estado Islâmico, parcerias com 

tribos sunitas, além de patrocinadores que são responsáveis pela denominada “privatização do 

terrorismo”. A partir dessa pesquisa bibliográfica foi possível identificar a provável fonte de 

recursos que financiam as atividades do Estado Islâmico. 

 Diante do que encontramos na literatura acerca do tema, podemos identificar algumas 

questões que nos parecem problemáticas – como explicar a capacidade de emprego de 

armamentos de alta tecnologia, que em sua maioria são utilizados por exércitos nacionais, 

pelo Estado Islâmico? Ou, colocado de outra forma, como eles possuem pessoal capacitado a 

empregar tais armamentos? 

2.2 Referencial metodológico  

Visando investigar este espaço do conhecimento científico acerca do Estado Islâmico 

até agora existente, por se tratar de um caso da atualidade e que em constante mutação no 

cenário internacional, formulamos o seguinte problema de pesquisa: como uma organização 

terrorista tem capacidade para empregar, constantemente, meios militares de alta tecnologia 

utilizados apenas por exércitos nacionais e tropas militares de alto adestramento? 

 Partiu-se de duas hipóteses, a primeira centrada na suspeita de que as estruturas 

organizacionais do Estado Islâmico sejam integradas, também, por ex-militares de exércitos 

nacionais, os quais são responsáveis pelo intercâmbio de conhecimentos técnicos e de táticas 

militares. A segunda está pautada nos inúmeros ataques às bases militares do Exército 

Iraquiano e Sírio, o que lhes garantiriam acessos diretos aos meios militares. 

 Os objetivos deste trabalho foram, primeiramente, entender a nova ordem mundial e 

como se desenrolam as relações internacionais na atualidade. Em seguida foi feito o estudo do 

que é o terrorismo e do que é na realidade a organização denominada Estado Islâmica, 

estudando suas origens, sua composição e os meios militares utilizados por ele. Por último, 

procurou-se investigar as atividades do Estado Islâmico para identificar como se deu a 

aquisição de tais meios e como eles são capazes de empregá-los.  

                                                                                                                                                         
um livro de não ficção sobre o Iraque, o Iraque Insurgente: Al-Zarqawi e a Nova Geração, e vários outros livros, 

incluindo o Rogue Economics de 2008.  

In: https://en.wikipedia.org/wiki/Loretta_Napoleoni Acesso as 20:45 em 22/06/2017 
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Buscou-se especificamente a identificação de como eles são capazes de empregar 

meios de alta tecnologia  nos seus diversos ataques, sendo que para isso se faz necessário 

conhecimentos e experiências específicas.  

Com o propósito de operacionalizar a pesquisa, adotou-se os procedimentos 

metodológicos descritos a seguir: 

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica visando rever a literatura que  

fornecesse base teórica para o prosseguimento na pesquisa. Desse levantamento, destacam-se 

a Teoria do Choque de Civilizações de Samuel P. Huntington, as teorias de segurança e das 

novas ameaças de Barry Buzan e a temática denominada Fênix Islamita de Loretta Napoleoni. 

Constatou-se, primeiramente, que a Teoria do Choque de Civilizações elucida grande 

parte dos antecedentes do assunto. Quanto à explicação e o correto entendimento do conceito 

das novas ameaças e do novo conceito de segurança, podemos dizer que Barry Buzan por 

meio da obra “A evolução dos estudos de segurança internacional” facilita a compreensão do 

assunto. Destacam-se, pela qualidade, pertinência e atualidade, as informações coletadas da 

obra A Fênix Islamita de Loretta Napoleoni, por se tratar de uma obra extremamente recente e 

fidedigna aos fatos ocorridos no início do presente século. 

Amparado nessa base teórica, passou-se à coleta de dados por meio de consultas a 

sites renomados sobre o surgimento do Estado Islâmico, a cerca das suas atividades recentes e 

a respeito dos meios militares utilizados, informações essas que se encontram no portal online 

da BBC, Defesanet, Financial Times e diversos outros referenciados neste trabalho. 
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3 NOVA ORDEM MUNDIAL 

3.1 O choque de civilizações 

Com o fim da Guerra Fria, a comunidade internacional se viu em mais uma transição 

em sua história. A ordem mundial que imperava até a dissolução da antiga União Soviética 

era bipolar, tendo dois grandes blocos liderados por duas superpotências da época, os Estados 

Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Os países que não 

integravam nenhum dos blocos pertenciam ao chamado Terceiro Mundo e eram, geralmente, 

países pobres, politicamente instáveis e se autodeclaravam não alinhados com nenhuma das 

duas ideologias dos blocos. 

Segundo Huntington (2010), no mundo pós-guerra Fria, as distinções mais importantes 

entre os povos não são ideológicas, políticas ou econômicas e, sim, culturais. As pessoas se 

definem em termos de antepassados, religião, idioma, história, valores, costumes e 

instituições. Elas se identificam com grupos culturais: tribos, grupos étnicos, comunidades 

religiosas, nações e, em nível mais amplo, civilizações. Ou seja, os conflitos não se dariam 

mais entre nações, mas entre civilizações, assim como as interações entre os Estados seriam 

motivadas não só por interesses econômicos e políticos, mas por semelhanças culturais. 

Assim, Huntington (2010) dividiu o globo em nove principais civilizações 

contemporâneas: Sínica, Japonesa, Hindu, Islâmica, Ortodoxa, Ocidental, Latino-americana, 

Budista e Africana (Figura 1). Sendo a civilização Islâmica a mais importante para esse 

trabalho, uma vez que o Estado Islâmico se fundamenta nos princípios da lei islâmica, a 

sharia, e geralmente pratica suas ações contra outras civilizações, tendo a Ocidental como 

principal alvo. 
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Figura 1 - Civilizações Contemporâneas 

Fonte: Site Eupossomais.webnode.com.br 

 

De acordo com Huntington (2010), após terem se tornado politicamente 

independentes, as sociedades não ocidentais, desejam se libertar do que consideram como 

dominação econômica, militar e cultural do Ocidente. É inegável a diminuição do poder 

relativo do Ocidente, sua capacidade de influenciar o resto do globo vem decaindo e cada vez 

mais as outras civilizações, como a Islâmica, vêm adquirindo uma postura afirmativa mais 

expressiva, o que tornam as relações, de modo geral, ainda mais difíceis entre o Ocidente e o 

resto. O Ocidente sempre buscou uma posição de superioridade, definindo seus interesses 

como os de toda a comunidade mundial. No entanto, isso é a maneira utilizada para legitimar 

as ações que refletem os interesses dos Estados Unidos e das outras potências ocidentais.  

O Islã e a China encarnam grandes tradições culturais muito diferentes das       do – e, 

aos seus olhos, muito superiores a elas. O poderio e a disposição afirmativa de ambos 

em relação ao Ocidente estão aumentando, e os conflitos entre os seus valores e 

interesses e os do Ocidente estão-se multiplicando e se intensificando. Como o Islã 

carece de um Estado-núcleo, suas relações com o Ocidente variam grandemente de 

país para país. Entretanto, desde os anos 70 existe uma tendência antiocidental 

razoavelmente consistente, marcada pela ascensão do fundamentalismo, mudanças do 

poder dentro dos países muçulmanos de governos mais pró-ocidentais para mais 

antiocidentais, o surgimento de uma quase guerra entre alguns grupos islâmicos e o 

Ocidente e o enfraquecimento dos vínculos de segurança que existiam entre alguns 

Estados muçulmanos e os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Questões 

específicas entre o Ocidente e o Islã abrangeram a proliferação de armamentos, 

direitos humanos, terrorismo, imigração e acesso ao petróleo. (HUNTINGTON, 1996, 

p.306). 
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Essa quase guerra entre os grupos islâmicos e o Ocidente, citada por Huntington 

(2010), fica clara com os inúmeros conflitos atuais entre diversos grupos extremistas 

islâmicos e Estados ocidentais. Tal fato corrobora com a Teoria do Choque de Civilizações de 

Samuel P. Huntington, os conflitos não são restritos aos limites territoriais dos Estados e a 

atuação do Estado Islâmico evidencia tal questão, uma vez que é visível a oposição entre as 

culturas, religiões e costumes islâmicos e ocidentais. Os constantes ataques e atentados por 

parte dos terroristas islâmicos são a prova do choque entre as civilizações. Não é um Estado, 

não é um governo, e sim, civilizações lutando pelo que julgam legítimo fundamentado em 

suas crenças e culturas.  

3.2 Ampliação do conceito de segurança 

Para Buzan e Hansen (2009), não apenas a bipolaridade e as armas nucleares 

definiram a evolução dos Estudos Estratégicos, mas também outros eventos, como a 

construção do Muro de Berlim em 1961; a Guerra da Coréia entre 1950 e 1953; a crise dos 

Mísseis de Cuba em 1962; a Crise do Petróleo em 1973 e a Guerra do Vietnã entre 1964 e 

1975. Tais acontecimentos causaram considerável impacto na literatura dos Estudos 

Estratégicos, expandindo e reorientando seu campo de pesquisa. Por exemplo, Buzan (2009) 

afirma que a Crise do Petróleo de 1973 colocou na agenda dos Estudos Estratégicos, 

principalmente nos EUA, temas como a segurança econômica e o terrorismo internacional. 

Barry Buzan é um dos principais representantes da “Escola de Copenhague”, que tem como 

um de seus pressupostos principais, segundo Augusto Menezes e Antônio Lucena, a 

“perspectiva favorável à ampliação temática e ao aprofundamento epistemológico” dos 

estudos de segurança internacional.  

O ataque terrorista às torres do World Trade Center, em Nova Iorque, realizado por 

um grupo terrorista islâmico, deu início à política da “Guerra contra o Terrorismo”, liderada 

pelos EUA. Tal acontecimento propiciou um aumento da preocupação com o terrorismo não 

só por parte dos norte-americanos, mas influenciando toda a comunidade internacional. 

A ideia de segurança passa a ser vista sob múltiplas perspectivas (econômica, societal 

e ambiental), deixando de ser monopolizada pelo setor político-militar, cujo objeto de 

referência era exclusivamente estatal (BUZAN, 1991). O conceito tradicional de segurança se 

tornou escasso e deixando de abordar importantes questões, com isso nota-se o nascimento de 

um tipo ideal de segurança global multidimensional. Villa (1999) explicita este novo conceito 

de segurança:  
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Global porque a interdependência e a transnacionalização dos novos fenômenos de 

segurança permite ao conceito abranger significados não apenas localizados, mas 

planetários. Multidimensional porque não se constitui só de conteúdo estratégico-

militar, mas também de outros conteúdos transnacionais, como explosão demográfica, 

desequilíbrios ecológicos e migrações internacionais, que fazem com que a segurança 

internacional seja encarada sob diferentes ângulos (VILLA, 1999, p. 100).  

Em 1994, a ONU apresentou uma proposta de mudança no conceito de segurança, 

transferindo o foco, de acordo com a tradição centrado nos Estados, para os indivíduos. De 

um caráter exclusivamente territorial, baseada em armamento, para um conceito mais voltado 

para a segurança da população, baseada, no desenvolvimento humano (PNUD, 1994, p. 28).   

Considerando a ideia de ampliação (broadening) e de aprofundamento (deepening) do 

conceito de segurança (KRAUSE; WILLIAMS, 1996, p. 230), Marques e Medeiros Filho 

(2011) sugerem um esquema teórico que propõe a subdivisão da ampliação do conceito de 

segurança segundo dois eixos: horizontal (alargamento) e vertical (aprofundamento). O eixo 

horizontal, inicialmente proposto por Buzan, aborda a segurança no nível estatal além, apenas, 

dos temas político-militares (visão tradicional e estreita), inserindo novas variáveis de 

segurança: ambiental, societal, econômica etc. O eixo vertical diz respeito à ideia de 

segurança além das ameaças e problemas para o Estado, abordando o indivíduo, o Estado e a 

comunidade internacional segundo níveis de análise: nível Individual (Segurança Humana - a 

referência é a pessoa/indivíduo); nível Estatal (Segurança Nacional - a referência é o Estado-

Nação); nível Transnacional (Segurança Internacional - a referência transpõem fronteiras), 

conforme o esquema exposto na Figura 2.  

Entendemos por ampliação no sentido horizontal (alargamento) a tendência de se 

securitizar
5 temas para além das questões político-militares. Como foi visto anteriormente, na 

perspectiva tradicional de segurança, o objeto de referência era quase que exclusivamente 

estatal. No início dos anos 1990, Barry Buzan sugere três novos setores, notadamente 

econômico, societal e ambiental.  

                                                 
5 Securitização em relações internacionais é o processo pelo qual atores do estado transformam algum assunto 

em matéria de "segurança": uma versão extrema de politização que permite a o uso de meios extraordinários em 

nome da segurança.  

In: https://pt.wikipedia.org/wiki/Securitiza%C3%A7%C3%A3o_(rela%C3%A7%C3%B5es_internacionais) 
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A segurança econômica se refere ao acesso a recursos, financiamentos e mercados 

necessários para manter níveis aceitáveis de bem-estar e poder estatal. A segurança da 

sociedade se refere à sustentabilidade dentro de condições aceitáveis da evolução, dos padrões 

tradicionais de língua, cultura e religião e identidade nacional e costumes. A segurança 

ambiental se refere à manutenção da biosfera local e global como sistema essencial de 

sustentabilidade da qual dependem todas as atividades humanas (BUZAN, 1991, p. 19-20).  

 

Fonte: Marques; Medeiros Filho (2011). 

 Quando se analisa um ataque terrorista é possível identificar o porquê da ampliação do 

conceito tradicional, centrado no Estado e na temática político-militar. Analisemos por partes 

o atentado de 11 de Setembro de 2001 nos EUA. Tendo como base a subdivisão proposta por 

Marques e Medeiros Filho (2011) em dois eixos, horizontal (alargamento) e vertical 

(aprofundamento), analisaremos o atentado às “Torres Gêmeas”.  

Iniciando pelo aprofundamento do conceito de segurança é possível ver que o evento 

não afetou apenas a segurança nacional norte-americana, uma vez que no interior das torres 

derrubadas pelas aeronaves existiam pessoas de diversas nacionalidades, fazendo com que a 

situação abalasse também a comunidade internacional, ou seja, a segurança transnacional. Em 

se tratando do indivíduo a situação fica ainda mais evidente, além das centenas de mortos na 

ocasião que tiveram sua segurança individual infringida da pior maneira, com a retirada da 

vida, o atentado afetou a segurança individual de todos os habitantes da ilha de Manhattan, 

uma vez que os aviões poderiam ter caído em qualquer parte do perímetro urbano da ilha. 

Figura 2 - Conceitos de Segurança 
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Ao se tratar do alargamento, nota-se que a atividade terrorista não afetou apenas a 

soberania norte-americana (segurança política) e a defesa dos EUA (segurança militar) como 

preconiza o conceito tradicional. Ao derrubar as duas maiores torres comerciais americanas, 

nas quais existiam inúmeros escritórios de empresas, a economia foi imediatamente abalada, 

evidenciando outro setor, a segurança econômica. Abrindo um parêntese na temática do 

alargamento, tal situação evidenciada afetou também a economia mundial, uma vez que ao 

abalar a economia americana começou uma reação em cadeia na esfera internacional, o que 

endossa ainda mais a questão de uma segurança global. Um ataque cirúrgico ao coração da 

economia norte-americana abrange também outro setor, a segurança societal. A motivação do 

ataque é pautada em motivos culturais e religiosos, uma vez que os extremistas islâmicos 

defendem o ideal de que aqueles que não seguem os preceitos da sharia6 devem ser punidos, 

sendo assim uma clara ameaça aos padrões tradicionais de língua, cultura, religião, identidade 

nacional e costumes dos cidadãos americanos. A completa destruição do World Trade Center 

provocou uma imensa nuvem de poeira na cidade de Nova Iorque, o que afeta diretamente a 

vegetação local e os animais, evidenciando assim a segurança ambiental da biosfera local. 

O terrorismo em sua essência exemplifica bem a questão da ampliação do conceito de 

segurança proposto por Buzan e vários outros autores. Sendo assim, o estudo do Estado 

Islâmico, foco deste trabalho, cresce de importância e se mostra como um tema relevante na 

agenda internacional, considerando a sua proporção e suas atividades recentes.  

3.3 Terrorismo e as novas ameaças 

Anteriormente viu-se que o conceito segurança evoluiu de uma abordagem tradicional, 

estritamente relacionada à guerra e à paz entre Estados, para uma abordagem mais abrangente, 

na qual diversos fatores se somam aos componentes tradicionais. A ampliação do conceito de 

segurança pode ser constatada pela diversidade de “novas ameaças” que passam a preocupar 

os agentes de defesa e segurança dos Estados. Temas como crime transnacional, terrorismo e 

crime organizado não constituem novidade. O problema é que, em um contexto marcado pelo 

processo de globalização, algumas “ameaças” tidas como localizadas, passam a ter caráter 

global, transpondo fronteiras facilmente e, misturando-se às ameaças tradicionais, tornando o 

ambiente social mais vulnerável. A simbiose entre ameaças clássicas e “novas” tem 

                                                 
6 Sharia é o nome dado ao direito islâmico. Em várias sociedades islâmicas, ao contrário do que ocorre na 

maioria das sociedades ocidentais, não há separação entre a religião e o direito, todas as leis sendo 

fundamentadas na religião e baseadas nas escrituras sagradas ou nas opiniões de líderes religiosos.  

In: https://pt.wikipedia.org/wiki/Charia Acesso as 20:47 em 22/06/2017 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_ocidental
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contribuído para tornar mais complexa e indefinida a conjuntura nacional e internacional, 

gerando percepções de medo e insegurança na população. Dentre as chamadas “novas 

ameaças”, destacaremos o terrorismo.  

Assim como outras “novas ameaças”, o terrorismo não é um acontecimento atual. A 

história da humanidade registra inúmeros casos de prática do terror. Trata-se de um fenômeno 

político, de longa data, cuja finalidade é aniquilar ou atemorizar rivais mediante o uso de 

violência, terror e morte de pessoas inocentes.  

Tendo como finalidade uma “bandeira” política (seja ela ideológica, religiosa etc.), o 

terrorismo pode ser descrito como sendo uma ação violenta que procura, mediante a 

transformação do ato em uma cena espetacular, provocar na população uma reação 

psicológica de medo, um pavor incontrolável. Essa sensação de pavor visa diminuir a 

coragem do inimigo, enfraquecendo, assim, a sua capacidade de resistência (SAINT-PIERRE, 

2005, grifo nosso).  

A violência política tornou-se sistematicamente global, seja por causa das políticas 

adotadas pelos Estados Unidos no governo do presidente George W. Bush, seja pelo 

estabelecimento, talvez pela primeira vez desde o anarquismo do fim do século XIX, 

de um movimento terrorista que opera conscientemente de maneira transnacional. 

Nesse caso, o apoio popular voltou a ser irrelevante. A estrutura inicial da Al-Qaeda 

parece ter sido a de uma organização de elite, mas sua operação se dá por meio de 

um movimento descentralizado, no qual células pequenas e isoladas são criadas para 

atuar sem nenhum apoio da população ou de qualquer outro tipo, e sem necessitar de 

base territorial. (HOBSBAWM, 2007, p.131-132). 

Os atentados da Al-Qaeda em 11 de setembro de 2001, já citados nesse trabalho, nos 

Estados Unidos da América, acompanhado em tempo real por pessoas em todo o planeta deu 

importância ao tema. A utilização de recursos tecnológicos e de armas de grande poder 

destrutivo, somado ao perfil suicida de alguns terroristas, geraram uma crônica sensação de 

insegurança e uma percepção compartilhada de que, independentemente de seu potencial 

militar, os Estados se tornaram vulneráveis a toda sorte de ataques. O caráter transnacional 

das redes terroristas e a alta letalidade dos ataques contribuem para potencializar esse cenário. 

Neste sentido, Napoleoni (2013) fala desta midiatização do atentado terrorista ocorrido nos 

EUA:  

Uma conclusão que podemos tirar imediatamente é que, desde o ataque do 11 de 

Setembro, o negócio do terrorismo islâmico tem se fortalecido, em vez de se 

enfraquecer – a ponto de ter se expandido para o terreno da criação de uma nação 

inteira -, simplesmente procurando manter-se atualizado com as coisas de um mundo 

em rápida transformação, no qual os instrumentos de propaganda e da tecnologia 

desempenham um papel de importância decisiva. Já não se pode dizer o mesmo com 
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relação às forças empenhadas em impedir que ele se expanda. (NAPOLEONI, 2013, 

p.22). 

O terrorismo já se mostrou como o ponto crucial da segurança internacional na 

atualidade, visto que os conflitos entre os Estados são pontuais e em menor escala, já as ações 

terroristas estão fora de controle e onipresentes no globo. As células terroristas estão 

espalhadas nos cinco continentes e vêm atuando com uma frequência que só aumenta. O 

terrorismo já não tem face, ficando ainda mais difícil o seu combate. Os países têm buscado o 

constante aperfeiçoamento das suas táticas de defesa interna e externa, já que a atuação 

terrorista não segue um padrão. 

O Estado Islâmico é originário de um dos braços da Al-Qaeda (tema do próximo 

capítulo), e hoje é incontestavelmente a “nova ameaça” mais importante e que mais tem 

atuado no cenário internacional. Suas ações terroristas deixam o globo em constante alerta, 

principalmente o Ocidente que tem sido o alvo principal das ações do grupo. A dificuldade de 

se levantar a exata estrutura da organização terrorista, a exata localização de suas bases e, 

principalmente, qual será o seu próximo alvo, faz com que todas as nações estejam sempre em 

condições de se defender de um possível ataque. No entanto, essa capacidade de defesa já foi 

mais que relativizada, considerando os fatos que ocorrem anualmente. 

No que tange ao Estado Islâmico vê-se a necessidade de entender esse fenômeno em 

ascendência no século atual. Para ser possível o combate a esse grupo que tem desestabilizado 

vários Estados com suas ações, é necessário compreender diversos aspectos da organização 

terrorista. No próximo capítulo será possível entendermos como o maior grupo terrorista do 

século XXI consegue empregar meios de alta tecnologia para provocar o caos e a destruição. 
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4 ESTADO ISLÂMICO 

 

4.1 Surgimento do Estado Islâmico 

 O surgimento do Estado Islâmico remonta ao início do século XXI, onde grupos 

extremistas jihadistas no Iraque surgiam com uma constância anormal até aquele momento. 

No entanto, havia certa divergência, devido ao fato de alguns grupos serem contra as forças de 

coalizão e outros contra os xiitas. Com as constantes mudanças no Oriente Médio e os 

incessantes conflitos entre xiitas e sunitas, assim como contra as forças do Ocidente, 

principalmente americanas, os grupos foram se fundindo e mudando de nome, como constata 

Napoleoni (2013). 

 Mesmo com essas constantes mudanças é possível identificar as raízes do Estado 

Islâmico. Abu Musab al-Zarqawi é o nome chave para entender a história do maior grupo 

terrorista da atualidade. Napoleoni diz que devido a uma juventude conturbada, al-Zarqawi, 

oriundo de Zarpa que é a segunda maior cidade jordaniana, se entregou ao salafismo radical 

enquanto esteve preso. Tal doutrina se baseia na completa rejeição dos valores e influências 

ocidentais, a qual continua sendo o credo adotado até hoje pelo EI.  

 

 Fonte: Site Cnbc.com 

 Segundo Napoleoni, ao se mudar para o Afeganistão, al-Zarqawi conheceu Osama Bin 

Laden, líder do maior grupo terrorista do Iraque na época. Mesmo tendo os mesmos ideais da 

organização, recusou o convite para ingressar na organização, por não acreditar estar em 

condições de enfrentar os americanos, preferindo se ater a um inimigo mais próximo, o 

governo jordaniano, a fim de no futuro conseguir criar um Estado Islâmico na região. Para 

Figura 3- Foto do terrorista al-Zaqawi 
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atingir seus objetivos começou operar um centro de treinamento em Herat, Afeganistão, 

organizando ataques terroristas, os quais foram executados, caracterizando assim a entrada de 

al-Zarqawi no cenário de conflitos iraquiano. Após a sua entrada, foi reconhecido 

oficialmente como o chefe da Al-Qaeda no Iraque, no entanto em paralelo existia o Tawid al-

Jihad, grupo de jihadistas liderados por jordanianos, que teve seu nome mudado para Estado 

Islâmico no Iraque (EII).  

 Em 2004, o EII foi incorporado à Al-Qaeda, passando a se chamar Al-Qaeda no 

Iraque, para que lutassem juntos pela causa religiosa. Como emir, governante mulçumano, da 

Al-Qaeda no Iraque, al-Zaqawi conseguiu mobilizar seguidores e recursos que o possibilitava 

enfrentar as tropas dos EUA, enquanto continuava com seus atentados terroristas contras 

xiitas. Sua morte esfriou o conflito religioso iminente no Iraque e foi capaz de incapacitar por 

um tempo as ações do grupo. A partir de 2006 iniciou-se a luta pelo controle da Al-Qaeda no 

Iraque, tal luta se somou com a diminuição do apoio da população e com a operação de 

“reforço” americana, ocasionando o enfraquecimento de todos os grupos jihadistas no 

território iraquiano. No entanto, de acordo com Napoleoni (2013), seria em 2010 o 

aparecimento de outro ator crucial para a história. Abu Bakr al-Baghdadi7 tornara-se líder do 

que havia restado do braço da Al-Qaeda no Iraque. 

 

Figura 4 - Foto do terrorista al-Baghdadi, novo califa do EI 

Fonte: Site Dailystar.co.uk 

                                                 
7 Abu Bakr al-Baghdadi é um personagem auto-intitulado Califa — chefe de estado e monarca 

absoluto teocrático — do auto-proclamado Estado Islâmico localizado no oeste do Iraque e nordeste da Síria, e o 

ex-líder do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL).  

In: https://pt.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakr_al-Baghdadi Acesso as 20:53  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Califa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chefe_de_estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monarquia_absolutista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monarquia_absolutista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teocracia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Isl%C3%A2mico_do_Iraque_e_do_Levante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iraque
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Isl%C3%A2mico_do_Iraque_e_do_Levante
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Liderado por Al-Baghdadi, o grupo voltou a adotar o nome original de Estado 

Islâmico no Iraque e, embora houvesse continuado a atacar alvos americanos no 

país, começou a distanciar-se da Al-Qaeda. Al-Baghdadi estava ciente da 

impopularidade da marca Al-Qaeda entre sunitas iraquianos após o Despertar e 

buscou projetar na mente do povo uma imagem com trações mais familiares e 

nacionalistas. Ele sabia também que, para a população sunita, o governo xiita, 

chefiado pelo primeiro-ministro Maliki – que os havia tratado de forma abertamente 

discriminatória e injusta usando táticas políticas e atos de violência -, era ainda mais 

impopular do que a Al-Qaeda. Consequentemente, ele atacou alvos xiitas, atiçando 

assim o conflito religioso. Mas logo ficou patente que essa estratégia não produziria 

os frutos desejados, porquanto o EII era pequeno e fraco demais para provocar 

mudanças. Assim, Al-Baghdadi viu no conflito sírio uma oportunidade para 

remodelar o grupo e fortalecer sua organização. (NAPOLEONI, 2013, p.35). 

As condições na Síria estavam longe de ser favoráveis a um ambiente de paz e 

estabilidade social e política, no entanto se mostrava o ambiente ideal para al-Baghdadi 

conseguir reerguer o Estado Islâmico no Iraque. Devido a essa realidade, Napoleoni (2013, 

p.35-36) afirma que: 

Em 2011, Al-Baghdadi despachou um pequeno grupo de jihadistas para a Síria. 

Viajando pelas antigas rotas de contrabando através dos desertos do noroeste do 

Iraque, eles agiram como elementos da vanguarda do EII, incumbidos de saber se o 

conflito sírio poderia proporcionar oportunidades concretas para um crescimento 

militar da organização. Acabaram constatando que, de fato, elas existiam. Desse 

modo, a guerra por procuração na Síria serviu não apenas para fornecer aos 

membros do EII treinamento militar, mas proporcionou também os recursos 

financeiros para a remodelação do grupo, transformando-o não apenas em mais uma 

das muitas organizações jihadistas armadas, mas num participante de importância 

fundamental no jogo dos conflitos regionais, com sua própria fortaleza territorial e 

máquina militar. 

As lideranças da Al-Qaeda eram adeptas do ideal de concentrar seus esforços no 

combate contra os inimigos distantes, principalmente os do Ocidente e por isso não se 

empenhavam em conseguir conquistas territoriais. A crença de al-Zarqawi de que é necessário 

ter uma grande e forte base territorial no Oriente Médio ainda estava presente e viva na Figura 

de Al-Baghdadi, pois sem tal base o sucesso não era garantido e estariam destinados ao 

fracasso. O sonho do então líder do EII era semelhante ao do falecido líder. Ambos tinham 

como objetivo a recriação do Califado de Bagdá, através de uma guerra contra os xiitas, os 

quais eram as lideranças governantes da Síria e do Iraque. (NAPOLEONI, 2013). 

Segundo Napoleoni, após se tornar califa, Al-Baghdadi conseguiu aumentar a presença 

de sua organização na Síria, empregando uma intensa e efetiva propaganda para o 

recrutamento de novos combatentes. Diferentemente de outras organizações, como a Frente 

Al-Nusra, o EII não temia infiltrações e garantia um fácil acesso às suas fileiras, o que, 

somado com a imagem positiva que ele detinha nas mídias, chamou a atenção de jihadistas 
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que vivem no exterior, tornando-se mais popular até mesmo entre os muçulmanos residentes 

no Ocidente. 

Em 2013, o EII liderou uma fusão estratégica com membros da Frente Al-Nusra. Essa 

aliança deu origem a uma nova organização: o Estado Islâmico do Iraque e do Levante. 

(NAPOLEONI, 2013). Weiss e Hassan (2015) tratam das constantes divergências entre o 

EIIL e a Al-Qaeda, onde as próprias lideranças, Al-Baghdadi e Al-Zawahiri, personificavam o 

choque constante de ideologias e, principalmente, o não reconhecimento de algumas ações do 

EIIL pela Al-Qaeda. Por isso, a Al-Qaeda global, em dois de fevereiro de 2014, acabou com a 

associação entre as organizações. No dia 28 de Junho de 2014, o primeiro dia do Ramadã, o 

líder da organização em ascensão, Abu Bakr Al-Baghdadi, decretou o fim do EIIL, ou ISIS 

em inglês, e o surgimento do Estado Islâmico.  

Quanto ao surgimento do Estado Islâmico foi possível identificar que esse fenômeno 

internacional tem uma história que passa por constantes mudanças de nome, composição e 

área de atuação. Essa história deixa claras as pretensões da organização de construir e 

instaurar um Califado8, no qual eles terão efetivamente um Estado e serão capazes de 

disseminar os ideais da fé islâmica para toda a comunidade internacional. Segundo Napoleoni 

(2013), o Estado Islâmico é uma organização capaz de gerar enormes recursos financeiros, 

atuando como uma multinacional de violências, comandando um exército extenso e moderno 

e bancando soldados bem treinados. 

 

Fonte: Site Historiadomundo.uol.com.br 

4.2 Origem dos recursos financeiros do Estado Islâmico 

                                                 
8 Califado é a forma islâmica monárquica de governo. Representa a unidade e liderança política do mundo 

islâmico. A posição de seu chefe de Estado, o califa, baseia-se na noção de um sucessor à 

autoridade política do profeta islâmico Maomé.  

In: https://pt.wikipedia.org/wiki/Califado Acesso as 20:57 em 22/06/2017 

Figura 5 - Bandeira do EI 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monarquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_isl%C3%A2mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_isl%C3%A2mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chefe_de_Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Califa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Profetas_do_Isl%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maom%C3%A9
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Depois do estudo sobre o que é o Estado Islâmico e como se deu o seu surgimento, há 

a necessidade de se entender de onde vêm os recursos da organização, uma vez que ela já se 

mostrou capaz de prover todos os recursos necessários para suas atividades. Napoleoni (2013) 

evidencia o fato do EI conseguir gerar recursos por meio dos territórios anexados, nos quais 

se encontram presentes campos de petróleo e usinas elétricas. Ela diz também que o Estado 

Islâmico gera, diariamente, dois milhões de dólares com exportação de petróleo, sendo 

proprietária de uma fortuna estimada de dois bilhões de dólares. O capital da organização é 

oriundo também da cobrança de impostos de empresas comerciais e de negócios de vendas de 

armas, equipamentos militares e produtos em geral, os quais circulam pelas rotas de 

contrabando ao longo das fronteiras dos países do Oriente Médio. 

 
Figura 6 

Fonte: Site Bbc.com 

 

Tudo isso deixa claro que o cerne da ascensão rápida do Estado Islâmico não foi suas 

conquistas no campo militar, mas sim sua independência financeira, pois a diferença do EI 

para os outros grupos terroristas é a capacidade que ele tem se de autofinanciar suas ações. 

Napoleoni (2013) assevera que na nova ordem mundial, multipolar, o número de 

patrocinadores de conflitos bélicos aumentou, gerando o que ela chama de versão moderna da 

Guerra por Procuração9. O EI, de início, utilizou-se desses patrocinadores, no entanto, o fez 

                                                 
9 Uma guerra por procuração é um conflito armado no qual dois países se utilizam de terceiros — os proxies — 

como intermediários ou substitutos, de forma a não lutarem diretamente entre si. É quase impossível existir uma 

guerra por procuração pura, uma vez que os grupos que combatem por uma superpotência geralmente também 

têm interesses próprios, muitas vezes divergentes daqueles a que servem. Por exemplo, após a Guerra do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Afeganist%C3%A3o
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como uma forma de trampolim para conquistar territórios economicamente favoráveis à causa 

do grupo. Quando Al-Baghdadi, em 2010, saiu à procura desses patrocínios, os kuaitianos, os 

catarianos e os sauditas se prontificaram em financiar a causa. Após criar uma base 

econômica mais sólida (ver Figura 7), o EI parou de depender única e exclusivamente dos 

mercenários.  

A chave do sucesso do EI tem sido a velocidade com que a organização privatizou o 

terrorismo, em comparação com outros grupos, tais como a OLP ou o IRA. O EI 

conseguiu independência financeira de seus patrocinadores com uma rapidez 

impressionante, já que não teve que enfrentar quase nenhuma oposição quando 

empreendeu seu processo de transição econômica. A verdade é que os financiadores 

do EI têm ficado impotentes, visto que não conseguem achar um representante 

guerreiro e forte o suficiente para enfrentar a organização. A proliferação de grupos 

rebeldes mercenários foi como um tiro pela culatra, gerando um número imenso de 

organizações armadas pequenas e fracas. Em meio a essa frente de grupos rebeldes e 

jihadistas tão fracionada, foi fácil para o Estado Islâmico do Iraque e da Síria 

empreender sua própria guerra de conquista e tomar, em poucos anos, regiões 

estratégicas ricas em recursos naturais, tais como os campos de petróleo do Leste da 

Síria, quase sempre nas mãos de grupos rebeldes menores, milícias e chefes 

guerreiros. (NAPOLEONI, 2013, p.54-55). 

 

Napoleoni (2013) também complementa tudo isso abordando a existência de alianças 

entre o EI e tribos sunitas locais para a exploração dos recursos, dessa forma ele conseguiu 

atender ambas as partes, dando oportunidades às tribos e assegurando a extração e 

contrabando de petróleo. A postura que Al-Baghdadi impôs à organização é extremamente 

inteligente, considerando que ele consegue convencer a população dos territórios que ele 

controla que o poder do EI é mais honesto e justo. A busca de cooperação com a população, 

por intermédio das suas lideranças, é a jogada política utilizada para inserir os cidadãos no 

Califado como parceiros, de forma que eles também sejam beneficiados, ao invés de serem 

meros integrantes de um povo conquistado. Esse contato com a população é um dos principais 

pilares do crescimento exponencial do Estado Islâmico, com o qual ele consegue cooptar 

militantes para sua causa e trazer ainda mais prestígio para a recriação do Califado. 

                                                                                                                                                         
Afeganistão, grupos apoiados pelos Estados Unidos viraram-se contra os próprios Estados Unidos, tornando-se 

os núcleos do Taliban e da Al Qaeda.  

In: https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_por_procura%C3%A7%C3%A3o Acesso as 21:13 em 22/06/2017 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Afeganist%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taliban
https://pt.wikipedia.org/wiki/Al_Qaeda
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Figura 7 - Campos de petróleo controlados pelo EI 

Fonte: Site Dinamicalglobal.wordpress.com 

 

Al-Baghdadi buscou a independência financeira como forma de vacinar suas forças 

contra o vírus da corrupção A corrupção tem sido a causa da ruína de muitas organizações 

armadas e de todos os governos árabes, sem exceção. E sabe-se muito bem que, na mesma 

proporção, o patrocínio de financistas de conflitos e de guerras fomenta a cultura do suborno, 

conforme assevera Napoleoni (2013). 
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4.3 Os armamentos utilizados pelo Estado Islâmico e sua origem 

 A atuação do EI em território sírio está longe de ser motivada por aspectos políticos e 

pela crise que lá está instaurada. O Estado Islâmico viu na guerra da Síria uma oportunidade 

ímpar de treinar seus integrantes, de conseguir armamentos e de conseguir ainda mais 

recursos financeiros para colocar em prática o projeto de um Califado. A partir deste item, 

nosso foco será nos armamentos utilizados pela organização terrorista.  

Constantemente são divulgadas imagens com os terroristas portando armamentos dos 

mais variados portes (ver Figuras 8 e 9). Como bem disse o portal G1: “A variedade de 

armamentos usados pelo Estado Islâmico é grande: envolve metralhadoras, lançadores de foguetes 

e baterias antiaéreas. Durante ações militares, o grupo aproveita para capturar equipamentos dos 

exércitos sírio e iraquiano, como carros de combate.”. A BBC Mundo também informou:  

“Os membros do ‘EI’ têm acesso e são capazes de usar uma grande variedade de 

armas, inclusive artilharia pesada, metralhadoras, lançadores de foguetes e baterias 

antiaéreas. Em suas incursões militares eles capturaram carros de combate e veículos 

blindados de transporte de pessoal dos Exércitos sírio e iraquiano.” (Site BBC 

Mundo). 

A jornalista Graça Andrade Ramos, do portal RTP, também corrobora com a questão dos 

próprios inimigos abastecerem o EI ao dizer que:  

A maior fonte de armamento do grupo Estado Islâmico é constituída pelos próprios 

inimigos. Os jihadistas capturam material e usam uma vasta rede de traficantes para 

adquirir os arsenais destinados às forças iraquianas ou aos grupos rebeldes sírios. O 

material bélico é desviado para o mercado negro por bom preço. É um negócio 

incalculável de muitos milhares de milhões de dólares. Só em munições, o grupo é 

capaz de gastar um milhão de dólares num único mês, às vezes numa única semana, 

numa única frente de combate. (PORTAL RTP).  

Além dos armamentos que são capturados nos diversos ataques, há também outro fator 

fundamental para o fornecimento de armamentos pro EI: o tráfico. O mercado negro está 

presente em todo o Oriente Médio e atua de forma clandestina e paralela aos conflitos 

regionais. No entanto, o tráfico de armas ganhou muita força com a atuação e expansão do 

Estado Islâmico, visto que o grupo detém a língua universal: o dinheiro.  
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Figura 8 - Mercado negro de armamentos 

Fonte: Site Gbnnews.com.br 

 

Segundo um artigo jornalístico do Financial Times, os jihadistas começaram a cooptar 

traficantes regionais, dando-lhes permissões para transitar livremente dentro dos territórios 

dominados pelo EI. Em contrapartida, eles deviam exclusividade ao grupo, o que permitia o 

fluxo intermitente de armamentos e munições, assim como garantia que os seus inimigos 

tivessem maiores dificuldades para conseguir o material bélico. 

 
Figura 9 -Mercado negro de armamentos e munições 

Fonte: Site Gbnnews.com.br 

A investigação do Financial Time identificou também a vasta e eficaz organização 

logística do Estado Islâmico. Com centros responsáveis pelo contato com os contrabandistas e 
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traficantes, eles processam os pedidos e logo fazem a distribuição para os elementos 

espalhados no terreno. Sobre isto, a jornalista Graça Andrade Ramos do RTP assegura: 

Todo o sistema permite uma rapidez na distribuição de armas e, sobretudo, de 

munições, reconhecida pelos oponentes do grupo, que mencionam a qualidade do 

serviço de comunicações do Estado Islâmico - ou Daesh, como é mais conhecido pela 

população da região. Este usa tanto a rede social whatsapp, para contatar os 

contrabandistas com listas de preços e de material, renovadas semana a semana, ou 

menos, como comunicações via walkie-talkie com os combatentes., (PORTAL RTP). 

Negociantes e combatentes, da região onde o EI atua, afirmaram ao Financial Times 

que em meados de 2015 o grupo terrorista chegou a gastar um milhão de dólares por mês 

somente em munições, isso se dá também pelo fato da organização combater em várias 

frentes. Os números são assustadores e comprovam o poder e a grande capacidade do Estado 

Islâmico em ter acesso a armamentos de natureza e calibre diversos, assim como gerenciar um 

fluxo logístico intermitente e que se mostra bastante eficaz.  

A variedade de armamentos apresentada pelos jihadistas despertou a atenção de toda a 

comunidade internacional e desencadeou inúmeras investigações para se entender a 

verdadeira origem dos armamentos. O grupo Combat Armament Research (CAR), financiado 

pela União Europeia, realizou uma pesquisa em 2014, tanto em território sírio quanto em solo 

iraquiano. O resultado correspondeu às expectativas, visto que os armamentos eram oriundos 

de diversas nações, até mesmo de países declaradamente contra o Estado Islâmico. As fotos a 

seguir ressaltam até mesmo a numeração dos armamentos e as identificações dos países 

produtores 

Todas as imagens de armamentos e munições subsequentes (Figuras 10 a 23) são da 

Fonte: Site Conflictarm.org 
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Figura 11 - Armamentos em posse do EI. 

Figura 10 - Armamentos em posse do EI. 
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Figura 12 - Míssil anticarro em posse do EI. 

Figura 13 - Armamentos em posse do EI. 
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Figura 15 

Figura 14 - Armamentos em posse do EI. 

 

Figura 15 - Armamentos em posse do EI. 
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Além de investigar os armamentos, o CAR realizou também uma investigação sobre 

as munições utilizadas pelo Estado Islâmico, considerando os diferentes calibres dos 

armamentos do grupo. Assim como com os armamentos, o resultado evidenciou ainda mais a 

variedade de origens, reforçando o aspecto do tráfico internacional, dos roubos às tropas 

rebeldes sírias que são apoiadas por outros países e às tropas dos exércitos iraquiano e sírio. 

Nas munições é possível ver nitidamente as identificações, facilitando o conhecimento da sua 

origem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Munições encontrada com o EL. 

Figura 18 - Munições  encontradas em posse do EI. 
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Figura 20 - Munições  encontradas em posse do EI. 

Figura 19 -  Munições  encontradas em posse do EI. 
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Figura 21 – Munições  encontradas em posse do EI. 

Figura 22 – Munições encontradas em posse do EI. 
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No final de 2015, a Anistia Internacional10 divulgou um relatório no qual mostra o 

arsenal de armas e munições (Anexo A), concebido ou fabricado em mais de 25 países. A 

organização visualizou “milhares de vídeos e imagens” onde o Estado Islâmico expôs a sua 

capacidade bélica: veículos, armas e munições suficientes para abastecer o equivalente a três 

divisões iraquianas convencionais, no total de 40 a 50 mil militares, por dois anos. Este 

relatório cataloga a matriz de armas, munições e outros meios militares observados em posse 

do Estado Islâmico. O relatório conclui que a maior parte das armas e munições que está 

atualmente nas mãos do grupo foi apreendida ou vazou de estoques militares iraquianos. O  

impacto causado pelo relatório foi grande, pois o grupo detém fuzis, metralhadoras leves e 

pesadas, lançadores de rojões, mísseis antiaéreos, morteiros, fuzis de precisão, carros de 

combate, veículos blindados para transporte de pessoal, armamentos anticarro, armas de porte, 

dentre outros.  

                                                 
10 Anistia Internacional é uma organização não governamental que defende os direitos humanos com mais de 7 

milhões de membros e apoiadores em todo o mundo. O objetivo declarado da organização é "realizar pesquisas e 

gerar ações para prevenir e acabar com graves abusos contra os direitos humanos e exigir justiça para aqueles 

cujos direitos foram violados”.  

In: https://pt.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International Acesso as 21:27 em 22/06/2017 

Figura 23 – Munições encontradas em posse do EI. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_n%C3%A3o_governamental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos
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Tanto o relatório do CAR e da Anistia Internacional elencam inúmeros meios bélicos 

utilizados pelo Estado Islâmico, baseados em seus estudos e investigações nos anos de 2014 e 

2015, respectivamente. No entanto, inúmeros sites e até mesmo os meios de comunicação do 

grupo jihadista evidenciam a existência de outros meios, como, por exemplo, carros de 

combate que um dia pertenceram à outros exércitos ou grupos. Serão mostrados, por meio de 

imagens (das Figuras 24 a 29), esses meios, sendo possível identificar a grande preocupação 

do EI em ostentar bandeiras e símbolos inerentes à organização. Seguem-se as imagens: 

 

 
Figura 24 - Carros de combate do EI 
Fonte: Site Bbc.com 

 

 
Figura 25 – Comboio do EI 

Fonte: Site G1.globo.com 
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Figura 26- Comboio do EI 

Fonte: Site G1.globo.com 

 
Figura 27 - Caminhonete síria em posso do EI 

Fonte: Site Actualidad.rt.com 

  

 
Figura 28 - Carro de combate do EL. 

Fonte: Site Enlacemexico.info 
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Figura 29 - Veículo com armamento antiaéreo do EI 

Fonte: Site Rtp.pt 

4.4 Origem do conhecimento necessário para o emprego de meios de alta tecnologia  

A existência de um grande arsenal nas mãos do Estado Islâmico e da sua suntuosa 

riqueza de recursos já não é um fato novo. No entanto, com a exponencial ascendência do 

grupo, surgiram inúmeras dúvidas quanto à capacidade de emprego de meios de alta 

tecnologia pelo EI. Tais meios geralmente são empregados taticamente por exércitos 

nacionais e por tropas altamente adestradas, visto que requerem um conhecimento específico 

e um treinamento prévio. 

A grande questão gira em torno de como o conhecimento chegou ao Estado Islâmico e 

como os seus integrantes utilizam largamente armamentos, carros de combate e veículos 

blindados. Sem dúvidas houve a necessidade de alguém com experiência para transmitir os 

ensinamentos e treinar os milhares de terroristas nos vários campos de treinamento espalhados 

pelo Iraque e pela Síria. Geralmente quem detém esse conhecimento são os militares, os quais 

passam anos em formação e aprendendo o funcionamento, o manuseio e o emprego de meios 

bélicos de alta tecnologia. 

Quando se trata de militares, acaba-se voltando a um problema que ocorreu na região 

de atuação do Estado Islâmico. Após a invasão do Iraque, em 2003, as tropas da coalizão 

dissolveram o exército iraquiano, o qual era bem organizado e estruturado para a época, além 

de deter sete anos de experiência na guerra Irã-Iraque (1980-1988). Com a dissolução, 

milhares de militares ficaram sem trabalho, mas eles detinham o que o EI queria: experiência 

e conhecimento.  
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A desmobilização de forças militares derrotadas em conflitos ao longo da história, 

sempre foi um processo complexo, que envolve não só a nova organização do Estado 

subjugado, bem como, a reorganização das forças de segurança, passando inclusive ao 

reestabelecimento das forças de segurança internas. 

Em contrapartida, parte do antigo Exército Iraquiano passou a oferecer resistência 

à ocupação do Iraque pelas forças da coalizão, compondo o que os estadunidenses chamaram 

de forças insurgentes. Com isso, muitos militares foram cooptados e foram convocados para 

comporem as fileiras da organização terrorista. 

Dentre os militares que foram aliciados e se associaram ao Estado Islâmico Figura                            

o ex-coronel do serviço de inteligência da força de defesa aérea de Saddam Hussein, Samir 

Abd Al-Mu Hammad Khlifawi, mais conhecido como Haji Bakr. Diogo Bercito da Folha de 

São Paulo disse que a comunidade internacional não tinha tanto conhecimento da existência e 

muito menos da importância central que Haji Bakr teve na estruturação da organização 

terrorista, sob o comando de al-Baghdadi. Segundo Bercito, esse “senhor das sombras” –

como era conhecido entre alguns- incluiu ex-membros do alto escalão do Exército iraquiano 

nas fileiras do Estado Islâmico, uma decisão que pode ter sido decisiva para a rápida expansão 

desse seu projeto. 

Assim como Haji Bakr empregou amplamente seus conhecimentos de estratégia e de 

inteligência, os outros militares trouxeram consigo, em suas bagagens o conhecimento militar, 

como por exemplo, técnicas e táticas de tiro, técnicas de manuseio, técnicas de direção de 

veículos blindados e carros de combate. 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

5 CONCLUSÃO 

 

As proporções alcançadas pelo Estado Islâmico são assustadoras e sem dúvidas, ele se 

tornou o maior grupo terrorista da atualidade. Seu crescimento repentino preocupou e intrigou 

muitos Estados, fazendo surgir inúmeras incógnitas. Analisando suas ações e suas atividades 

nas primeiras décadas do século XXI a maior questão levantada, e que é foco deste trabalho, é 

a capacidade de emprego, por parte de um grupo terrorista, de meios militares de alta 

tecnologia. Pautado nisso, o presente trabalho buscou atingir dois objetivos principais: 

entender a nova ordem mundial, focando nas teorias de Huntington e Buzan, e entender 

realmente o que é o Estado Islâmico, estudando suas raízes, como se financia e os meios 

militares em sua posse. 

O simples fato do EI ser um grupo terrorista e não um Estado Nacional já é suficiente 

para entender que as teorias tradicionais de conflitos militares são incompletas. O EI pode não 

ser uma representação de todo o islamismo, mas representa a civilização islâmica, 

considerando que a motivação de suas ações é de caráter religioso. A maioria dos ataques e 

atentados do grupo são contra Estados de orientação religiosa e cultural oposta, o que 

evidencia que o conflito não é entre nações e, sim, entre civilizações. A Teoria do Choque de 

Civilizações de Huntington se concretiza a cada ataque realizado pelo EI.  

O constante estado de apreensão da comunidade internacional quanto às ações do 

Estado Islâmico evidenciam que a atuação do grupo não interfere unilateralmente na 

segurança dos Estados que ele ataca. A organização terrorista é capaz de evidenciar o quão 

obsoleta é a teoria tradicional de segurança, uma vez que seus ataques estão além da esfera da 

segurança estatal e político-militar. As ações terroristas do Estado Islâmico são capazes de 

afetar não só a segurança do Estado que sofreu o atentado, mas a segurança das nações 

vizinhas e das nações aliadas, ou seja, a segurança internacional. Além disso, seus atentados 

fogem do campo político-militar, visto que interfere diretamente na esfera econômica, como 

evidenciado nesta pesquisa. Tudo isso corrobora com o novo conceito de segurança global 

multidimensional de Buzan. 

 O sonho do Califado somado com a força de vontade de al-Zarqawi foram o suficiente 

para criar o embrião do Estado Islâmico. As inúmeras mudanças evidenciam o rápido 

crescimento do grupo até chegar à configuração atual. A separação da Al-Qaeda demonstra 

que o grupo tomou grandes proporções e é capaz de se sustentar por conta própria. Durante a 
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pesquisa foi possível identificar que a maior fonte de recursos financeiros do grupo é a 

exploração do petróleo nos territórios sob o poder do EI, além da cobrança de impostos de 

empresas comerciais e de negócios de vendas de armas, equipamentos militares e produtos em 

geral, os quais circulam pelas rotas de contrabando ao longo das fronteiras dos países do 

Oriente Médio. Após a identificação da origem dos recursos financeiros restava entender de 

onde vinham os meios militares que o EI empregava. 

Através da pesquisa ficou evidente que o contrabando e o mercado negro são 

responsáveis pela maior parte dos meios militares que chegam às mãos da organização 

terrorista. Muitos dos armamentos enviados pelas forças aliadas às tropas iraquianas e aos 

grupos rebeldes sírios acabam sendo desviados e ficando em posse dos traficantes e, 

consequentemente, chegam até os terroristas do Estado Islâmico. Além disso, existem os 

inúmeros ataques às bases militares sírias e iraquianas, nos quais os jihadistas roubam 

inúmeros meios militares, inclusive carros de combate de alta tecnologia, confirmado uma das 

hipóteses levantadas no início do trabalho. 

Sabendo a origem do dinheiro e dos meios militares, faltava a identificação de como 

eles empregavam tais meios. Por se tratar de um grupo que tem sua origem dentro do Iraque a 

hipótese de que existiam ex-militares em suas estruturas organizacionais foi confirmada, uma 

vez que, por meio da pesquisa foi possível identificar  a existência de ex-militares do exército 

iraquiano que foi desmobilizado após a invasão dos aliados e a queda do governo de Saddam 

Hussein. Haji Bakr teve sua relevância destacada, considerando que foi o responsável por 

incluir ex-membros do alto escalão do exército de Saddam. 

O emprego de meios militares de alta tecnologia é algo complexo, tanto que eles são 

geralmente utilizados por militares de exércitos nacionais e de tropas especializadas. Há a 

necessidade de adestramento e experiência para utilizar, por exemplo, uma bateria antiaérea, 

assim como há a necessidade de ter um conhecimento prévio para dirigir um carro de 

combate. Com base nisso, fica claro que os ex-militares cooptados pelo Estado Islâmico são 

os responsáveis pela transmissão e ensinamento dos conhecimentos e das técnicas para o 

emprego de meios militares de alta tecnologia. 

A grande dificuldade desta pesquisa foi o fato do EI ser um fenômeno muito recente e 

em constante mudança, o que dificulta a identificação de obras que abordam o tema e 

abrangem todo o assunto. As informações disponíveis muitas vezes são tendenciosas tanto 

para o lado dos jihadistas quanto para o lado do Ocidente, fazendo com que se haja a 

necessidade de filtrar e identificar o que é fidedigno à realidade dos fatos. 
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Concluímos que o Estado Islâmico é um dos maiores problemas da segurança 

internacional e tem o seu futuro permeado por dúvidas. Não é possível prever qual será o 

desfecho da história desse grupo terrorista, visto que até hoje sua principal marca é a 

imprevisibilidade. A temática do EI não se esgota nessa pesquisa e sem dúvidas será motivo 

para novas pesquisas, já que o sonho do Califado se mostra como algo atemporal. 
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ANEXO A  

 

Meios militares levantados pela Anistia Internacional em posse do estado Islâmico 

 

 FUZIS 

 
ANEXO A - Figura 1 - Fuzil Heckler & Koch G3 type rifles 

Fonte: Site Military-Today.com 

 

 
ANEXO A - Figura 2 - Fuzil FN Herstal FAL type rifles 

Fonte: Site Br.pinterest.com 

 

 
ANEXO A - Figura 3 - Fuzil SKS 

Fonte: Site Military-Today.com 
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 FUZIL CALIBRE .50 

 
ANEXO A - Figura 4 - Fuzil M99 
Fonte: Site Modernfirearms.net 

 

 FUZIS DE PRECISÃO 

 

 
ANEXO A - Figura 5 - Fuzil SVD type rifles 

Fonte: Site Dragunov.net 

 

 
ANEXO A - Figura 6 - Fuzil Mk 14 EBR 

Fonte: Site Wikipedia.org 
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ANEXO A - Figura 7 – Fuzil Steyr SSG 69 

Fonte: Site Modernfirearms.net 

 

 

 METRALHADORAS 

 

 
ANEXO A - Figura 8 - Metralhadora RPK 
Fonte: Site Imfdb.org 

 

 

 

 
ANEXO A - Figura 9 - RP-46 
Fonte: Site Modernfirearms.net 
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ANEXO A - Figura 10 – Metralhadora Browning M1919A6 
Fonte: Site Worldwartwodatabase.warsforum.com 

 

 

 ARMAS PORTÁTEIS 

 

 
ANEXO A - Figura 11 - Pistola Browning Hi-Power 
Fonte: Site Gunsandammo.com 

 

 

 
ANEXO A - Figura 12 - Pistola Glock 19 
Fonte: Site Academy.com 
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ANEXO A - Figura 13 - Pistola HS2000 

Fonte: Site Military-today.com 

 

 METRALHADORAS PESADA 

 

 
ANEXO A - Figura 14 - Metralhadora DShK 

Fonte: Site Guns.wikia.com 

 

 

 
ANEXO A - Figura 15 - Metralhadora M2HB 

Fonte: Site Fnherstal.com 
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ANEXO A - Figura 16 - Metralhadora KPVT 
Fonte: Site Gunrf.ru 

 

 
ANEXO A - Figura 17 - Metralhadora M60 

Fonte: Site Imfdb.oirg 

 

 

MORTEIROS 

 

 
ANEXO A - Figura 18 - Morteiro 82-PM-41 
Fonte: Site Historywarsweapons.com 
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ANEXO A - Figura 19 - Morteiro 82-BM-37 

Fonte: Site Imfdb.com 

 

 

 LANÇADORES DE GRANADA 

 

 
ANEXO A - Figura 20 - Lançador de granada GP-25 

Fonte: Site Imfdb.com 
 

 

 
ANEXO A - Figura 21 - Lançador de granada GP-30 
Fonte: Site Gunrf.ru 
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ANEXO A - Figura 22 - Lançador de granada RBG-6 
Fonte: Site Aalan.hr 

 

 

 

 ARMAMENTOS ANTICARRO E ANTIAÉREO 

 

 

 
ANEXO A - Figura 23 - Lançador de rojão RPG-7 
Fonte: Site Wikipedia.org 

 

 
ANEXO A - Figura 24 - 9K111 Fagot 

Fonte: Site Militaryedge.org 
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ANEXO A - Figura 25 - HJ-8 
Fonte: Site Globalsecurity.org 

 

 

 
ANEXO A - Figura 26 - MILAN 
Fonte: Site Fineartamerica.com 

 

 

 
ANEXO A - Figura 27 - 9K32M Strela-2M 

Fonte: Site Weaponsystems.net 
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ANEXO A - Figura 28 - FN-6 
Fonte: Site Armyrecognition.com 

 

 
ANEXO A - Figura 29 - 2A14 

Fonte: Site Wikimapia.org 

 

 
ANEXO A - Figura 30 - M1939 (61-K) 

Fonte: Site Wikipedia.org 
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ANEXO A - Figura 31 - M198 
Fonte: Site Military-today.com 

 

Anexo A - Figura 30 - M-46 

 
ANEXO A - Figura 32 - M-46 

Fonte: Site Militaryfactory.com 

 

 
ANEXO A - Figura 33 - D-30 

Fonte: Site Hyperscale.com 
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ANEXO A - Figura 34 - M-30 

Fonte: Site Weaponsystems.net 

 

 
ANEXO A - Figura 35 - Type-63 

Fonte: Site Weaponsystems.net 

 

 
ANEXO A - Figura 36 - BM-21 type MLRS 

Fonte: Site Survincity.com 
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ANEXO A - Figura 37 - Type 69 

Fonte: Site Wikipedia.org 

 

 

 
ANEXO A - Figura 38 - M1A1M ABRAMS 

Fonte: Site Amsesty.org 

 

 


