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RESUMO 
 

O Brasil ao longo do século XXI vem desenvolvendo a sua estratégia para obtenção 

do protagonismo na região do Atlântico Sul. Esta é uma área de grande importância 

para a nação brasileira, pois além de abrigar grande parte da sua riqueza mineral, é 

responsável por quase a totalidade do comércio exterior do país. Assim, desenvolver 

ações e programas estratégicos naquela região é fundamental para que o Brasil 

mantenha a soberania das suas águas jurisdicionais, bem como aumente a sua 

presença a nível internacional. 

Nesse escopo, a expressão militar do Poder Nacional foi priorizada neste trabalho 

para demonstrar que o aumento do Poder Naval brasileiro, bem como a sua 

modernização são ferramentas essenciais para que o Brasil destaque-se ainda mais 

na região geopolítica do Atlântico Sul. Além disso, a cooperação, principalmente em 

Defesa, com países da costa ocidental africana, e a manutenção de uma base militar 

de pesquisa na Antártica permitem a projeção de poder da nação brasileira, 

tornando-a um ator de destaque no cenário do Atlântico Sul, e consequentemente, 

no cenário global.         

 

 

Palavras-Chave: Brasil. Atlântico Sul. Estratégia. Poder Naval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 
 
Brasil a lo largo del siglo XXI viene desarrollando su estrategia para obtener el 

protagonismo en la región del Atlántico Sur. Este es un área de gran importancia 

para la nación brasileña, pues además de albergar gran parte de su riqueza mineral, 

es responsable de casi todo el comercio exterior del país. Así, desarrollar acciones y 

programas estratégicos en esa región es fundamental para que Brasil mantenga la 

soberanía de sus aguas jurisdiccionales, así como aumente su presencia a nivel 

internacional. 

En este ámbito, la expresión militar del Poder Nacional fue priorizada en este trabajo 

para demostrar que el aumento del Poder Naval brasileño, así como su 

modernización, son herramientas esenciales para que Brasil destaque aún más en la 

región geopolítica del Atlántico Sur. Además, la cooperación, principalmente en 

Defensa, con países de la costa occidental africana, y el mantenimiento de una base 

militar de investigación en la Antártica permiten la proyección de poder de la nación 

brasileña, haciéndola un actor destacado en el escenario del Atlántico Sur, y 

consecuentemente, en el escenario global. 

 
 
Palabras clave: Brasil. Atlántico Sur. Estrategia. Poder Naval 
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1.INTRODUÇÃO 

   O Atlântico Sul é uma região de grande relevância internacional. A presença de 

recursos naturais, como petróleo e gás, a existência de importantes rotas 

comerciais, bem como a facilidade de acesso aos oceanos Índico e Pacífico, e ao 

continente antártico, conferem àquela área grande importância geopolítica e 

estratégica, o que a torna uma região com grande potencial para disputas futuras 

pelo seu domínio. 

   “O Brasil, país com maior costa atlântica, tem, por todas as razões 
citadas, especial interesse na paz e segurança do Atlântico Sul. Esse 
oceano possui áreas estratégicas relevantes, como a “Garganta Atlântica”, 
entre a costa do nordeste brasileiro e a África ocidental, espaço 
intercontinental de vital importância para o comércio mundial. As passagens 
ao sul, que ligam o Atlântico ao Pacífico, constituem uma via alternativa ao 
canal do Panamá, principalmente para os navios de grande porte. A rota do 
cabo da Boa Esperança, conectando o Atlântico Sul ao oceano Índico, é 
uma alternativa ao canal de Suez e oferece também o melhor acesso 
marítimo à Antártica. Cumpre ressaltar, ainda, a significativa importância da 
vasta bacia petrolífera existente na plataforma continental brasileira, além 
das rotas de importação/exportação do petróleo de países da faixa 
equatorial do atlântico.  (BRASIL, 2016, p. 33) 

 

    O Brasil, juntamente com seus vizinhos da África Ocidental, convivem em um 

ambiente de cooperação no Atlântico Sul, sob a égide da Zona de Paz e 

Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS) (BRASIL, 2016), a qual foi criada em 1986 

pelas Nações Unidas, sendo composta, atualmente, por 24 membros (África do Sul, 

Angola, Argentina, Benin, Brasil, Cabo Verde, Camarões, Congo, Costa do Marfim, 

Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Libéria, Namíbia, 

Nigéria, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra 

Leoa, Togo e Uruguai), constituindo-se em importante reforço para a defesa do 

território brasileiro.  (BRASIL, 2016) 

   A ZOPACAS é o principal foro para o tratamento de temas relativos à segurança 

do Atlântico Sul, intentando articular ações em benefício da paz, da estabilidade e do 

desenvolvimento sustentável naquela região geopolítica, por meio do fortalecimento 

da coordenação e cooperação entre seus Estados-membros. Além disso, a 

ZOPACAS mantém compromissos com a pauta ambiental e desenvolvimento 

sustentável. (BRASIL, 2018)  

   

“[...] Para a preservação da paz no Atlântico Sul, é imprescindível que a 
região se mantenha como zona livre de armas nucleares e de outras armas 
de destruição em massa. O compromisso dos países da ZOPACAS com 
esse objetivo foi formalizado por meio do Tratado de Tlatelolco, do Tratado 
da Antártida e do Tratado de Pelindaba – que declaram serem zonas livres 
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de armas nucleares, respectivamente, a América Latina e o Caribe, o 
continente antártico e a África. Essa rede de compromissos também 
contribui para fortalecer iniciativas no âmbito das Nações Unidas voltadas 
ao estabelecimento do Hemisfério Sul e de Áreas Adjacentes como zona 
livre de armas nucleares”. (BRASIL, 2018) 

 
    Neste contexto, o Estado brasileiro sobressai-se no Atlântico Sul, pois possui o 

seu litoral debruçado sobre grande parte daquele oceano, o que lhe permite exercer 

influencia naquela região, bem como desenvolver ações para projetar poder e 

tornar-se um ator relevante nesse cenário geopolítico. 

 

1.1. PROBLEMA DE PESQUISA 

     Diante do cenário apresentado acima, nota-se a necessidade do governo 

brasileiro traçar estratégias para lançar o país a uma posição proeminente na região 

do Atlântico Sul. Isto posto, depara-se com o seguinte problema: como o Estado 

brasileiro pretende alcançar o protagonismo no Atlântico Sul? 

 

1.2. OBJETIVO 

     Para atender o problema levantado, esta pesquisa apresenta um objetivo geral, e 

dois objetivos específicos, os quais serão descritos a seguir. 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

     Esta pesquisa tem como objetivo geral descrever as ações que o Brasil vem 

realizando, na expressão militar do Poder Nacional, para tornar-se um líder 

estratégico na região do Atlântico Sul no século XXI.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos  

     A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral deste trabalho, foram 

levantados dois objetivos específicos, conforme abaixo: 

a. Descrever as principais ações estratégicas brasileiras, na expressão 

militar, para atingir a liderança estratégica no Atlântico Sul; 

b. Apresentar os principais óbices ao anseio brasileiro de ser líder estratégico 

no Atlântico Sul. 
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2. CONCEITOS 

       Para prosseguimento no estudo do tema em questão, é necessário abordar 

alguns conceitos básicos a fim de esclarecer e proporcionar melhor entendimento do 

desenvolvimento desta. Tais definições serão descritas abaixo. 

 

2.1 ATLÂNTICO SUL (AS) E SUA IMPORTÂNCIA PARA O BRASIL 

      De acordo com o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN), de 2016, o Atlântico 

Sul (AS) abrange a região compreendida entre o paralelo 16 norte, a costa oeste 

da África, parte do continente Antártico, o leste da América do Sul, e o leste das 

Antilhas Menores (Figura 1). 

 

Figura 1 – Região Geopolítica do Atlântico Sul, conforme LBDN 2016. 

Fonte: https://www.estadosecapitaisdobrasil.com/mapa-mundi/, acessado em 16 de março de 2018, 

modificado pelo autor. 

     Porém, o formato mais prático seria considerar a extremidade norte do Atlântico 

Sul como o ponto de estrangulamento entre Natal, cidade localizada na saliência do 

nordeste brasileiro, e Dakar, no Senegal, a cidade subsaariana mais ao norte da 

África Ocidental.(GUIMARÃES, 2015 apud CASTRO, 2002) (Figura 2). 

    Existe ainda uma outra classificação, adotada por Castro (2002), quanto àquela 
região, a qual admite que  

 
[...]regiões de colonização portuguesa devem ser consideradas como um 
conjunto. Consequentemente, o limite norte do Atlântico Sul seria entre o 
ponto mais ao norte da costa brasileira (no Amapá) e de Cabo Verde. Os 
limites ao sul, leste e oeste são de fácil definição: a Antártida, o Cabo da 
Boa Esperança e os estreitos de Beagle/ Magalhães/Drake, 
respectivamente (GUIMARÃES, 2015, p. 261 apud CASTRO, 2002). (Figura 
3). 
 

Atlântico 
Sul 
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Figura 2 – Região Geopolítica do Atlântico Sul, conforme GUIMARÃES, 2015, apud CASTRO, 2002 

Fonte: https://www.estadosecapitaisdobrasil.com/mapa-mundi/, acessado em 16 de março de 2018, 

modificado pelo autor. 

 

 

 
Figura 3 – Atlântico Sul, conforme Castro (2002) 

 
Fonte: https://www.estadosecapitaisdobrasil.com/mapa-mundi/, acessado em 16 de março de 2018,  

modificado pelo autor. 

 
   Contudo, para fins deste estudo será adotada a classificação empregada no Livro 

Branco de Defesa Nacional, tendo em vista ser o conceito utilizado pelo governo 

brasileiro para desenvolver suas ações de política externa naquela região. 

Atlântico Sul 

Atlântico Sul 
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    A região do Atlântico Sul apresenta grandes reservas de petróleo e gás nas 

costas do Brasil e da parte ocidental da África. Além disto, a sua porção na Antártica 

é abundante em recursos minerais como chumbo, cobre e prata (COSTA, 2013). 

   Esse segmento do Oceano Atlântico, conforme o LBDN,  

[...] possui áreas estratégicas relevantes como a “Garganta Atlântica”, entre 

a costa do nordeste brasileiro e a África ocidental, espaço intercontinental 
de vital importância para o comércio mundial. As passagens ao sul, que 
ligam o Atlântico ao Pacífico, constituem uma via alternativa ao canal do 
Panamá, principalmente para os navios de grande porte. A rota do cabo da 
Boa Esperança, conectando o Atlântico Sul ao Oceano Índico, é uma 
alternativa ao canal de Suez e oferece também o melhor acesso marítimo à 
Antártica (LBDN, 2016). 

 

  Diante de tal cenário, o Brasil tem a necessidade de exercer a liderança estratégica 

naquela área, a fim de evitar ameaças às suas Águas Jurisdicionais, que englobam 

o Mar Territorial(MT), a Zona Contígua (ZC), a Zona Econômica Exclusiva (ZEE), e a 

Plataforma Continental (PC) (Figura 4). 

 

Figura 4 – Águas Jurisdicionais Brasileiras 

Fonte: https://www.marinha.mil.br/content/amazonia-azul,, acessado em 16 de março de 2018  

Mar Territorial  
É a faixa de até 12 milhas (22 Km). 
Nessa área, o país tem soberania 
absoluta sobre recursos naturais e 
trânsito de embarcações 

Zona Contígua 
A Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar permite que o 
Estado costeiro mantenha sob seu 
controle uma área de até 12 milhas 
náuticas, adicionalmente às 12 milhas 
do Mar Territorial, para o propósito de 
evitar ou reprimir as infrações às suas 
leis e regulamentos aduaneiros, fiscais, 
de imigração, sanitários, ou de outra 
natureza no seu território ou Mar 
territorial 

Zona Econômica Exclusiva (ZEE) 
Localiza-se entre 12 e 200 milhas do 
litoral (370 Km). Nessa faixa, o trânsito 
de embarcações é livre, mas o Brasil é 
dono de todos os recursos vivos e não-
vivos da água, do solo e do subsolo. É 
uma área de 3,5 milhões de Km

2 
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“O Brasil é um ator crucial, neste cenário, graças à posse da maior fronteira 
marítima do Atlântico Sul. O Brasil possui quase 7500 km de costa no 
Atlântico, tendo 80% da sua população habitando as regiões próximas ao 
mar, e 95% do comércio internacional brasileiro é transportado pelas rotas 
sul-atlânticas. Muitos recursos naturais foram descobertos na Zona 
Econômica Exclusiva (ZEE) brasileira, onde destaca-se a importância dos 
hidrocarbonetos encontrados nas águas profundas do Atlântico Sul, em 
2006 (o “Pré-Sal”). Utilizando toda a sua capacidade de operação, essas 
reservas fariam do Brasil um dos dez maiores produtores de petróleo do 

mundo”. (GUIMARÃES,2015, p. 260) 
 

   Assim, o Estado brasileiro empreende, desde o início do século XXI, a tentativa de 

tornar-se líder e protagonista geopolítico na região do Atlântico Sul. Para isso, o 

Brasil vem desenvolvendo ações estratégicas, principalmente na expressão militar 

do Poder nacional.  

  Porém, ocupar posição destacada naquela área geopolítica não é tarefa fácil, pois 

existem outros atores internacionais desejosos de explorarem a região, o que torna-

se um óbice para a consecução do objetivo brasileiro. 

   Em suma, devido à grande relevância estratégica da região do Atlântico Sul, o 

Estado brasileiro tem intenção de projetar poder naquela área, visando o 

protagonismo na região, buscando dissuadir possíveis ameaças ao seu território.  

 

2.2. POLÍTICA 

       “É do conhecimento geral que Platão, Aristóteles, Maquiavel, Montesquieu, 

Rousseau, Raymond Aron e outros referem-se  a Política simplesmente como a ‘arte 

de governar’” (MAFRA, 2006, p. 20) 

       A ESG a define como “a arte de fixar objetivos e orientar o emprego dos meios 

necessários à sua conquista.”(ESG, 2014, p.50). Hans Morgenthau afirma que “A 

Política fixa objetivos a atingir” 

      O Glossário das Forças Armadas, de 2015, publicação do Ministério da Defesa, 

caracteriza a política como a “arte de estabelecer objetivos e de orientar e conduzir o 

processo global que visa à conquista e manutenção destes objetivos.” (MD, 2015, p. 

213).  

      Assim, para o presente estudo será adotado o entendimento de que a Política 

estabelece objetivos, os quais serão atingidos por meio de estratégias específicas. 
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2.3   ESTRATÉGIA E AÇÃO ESTRATÉGICA 

        Estratégia é “a arte de fazer a força concorrer para atingir os objetivos da 

política”. (BEAUFRE, 1963, p. 27).  

         Mafra (2006, p. 21) a define da seguinte forma: “[...] representa ação para o 

atingimento de objetivos, estes fixados pela Política. Trata-se, pois, de definição de 

como deve ser feito (ações) para se alcançar objetivos.” 

         A Escola Superior de Guerra (ESG), instituição subordinada ao Ministério da 

Defesa do Brasil, e condutora de estudos relativos a Defesa Nacional, descreve 

estratégia como “A arte de preparar e aplicar o poder para conquistar e preservar 

objetivos,  superando óbices de toda ordem.” (ESG, 2014, p. 56). 

         Assim, a estratégia nos diz como fazer, e sua efetivação ocorre por meio de 

ações estratégicas, que de acordo com a ESG, “são a efetivação do emprego do 

Poder” (ESG, 2014, p. 57).  

       Para melhor elucidar estas definições, tomemos um exemplo retirado da 

Estratégia Nacional de Defesa:  

Estratégia de Defesa Ações Estratégicas de Defesa 

Fortalecimento da Área de Ciência e 

Tecnologia de Defesa 

Promover o desenvolvimento da 
tecnologia nuclear. 

 

Promover o desenvolvimento da 

tecnologia cibernética. 

Tabela 1 – Estratégia x Ação Estratégica 
Fonte: END, 2016 
 

 

2.4. ÓBICES 

       O Glossário das Forças Armadas descreve óbice como sendo “obstáculos de 

toda ordem que dificultem ou impeçam a conquista ou a manutenção de objetivos” 

(MD, 2015. P. 185) 

       O manual de campanha Estratégia, do Exército Brasileiro (EB), define da 

seguinte forma: 

“ a. São obstáculos de toda ordem que dificultam ou impedem a conquista e 

a manutenção dos objetivos nacionais. 
b. Os óbices, existentes ou potenciais, podem dificultar ou impedir ações 
nas áreas do desenvolvimento e da segurança. Podem ser de ordem 
material ou intangíveis. Resultam da natureza (secas, inundações), de fatos 
sociais (pobreza, analfabetismo) ou da própria vontade humana. Podem 
decorrer de condições estruturais ou conjunturais e variar na essência, na 
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intensidade e na forma como se manifestam, ao longo do processo 
evolutivo do país.”  

     

      Assim, têm-se como óbices qualquer fato que dificulte a estratégia brasileira para 

atingir os seus objetivos estabelecidos pela Política. 

 
 
2.5 PODER NACIONAL E SUAS EXPRESSÕES 
 

       Sob a ótica da ESG, “Poder Nacional é a capacidade que tem o conjunto de 

Homens e Meios que constituem a Nação para alcançar e manter os Objetivos 

Nacionais, em conformidade com a Vontade Nacional.” (ESG, 2014, p. 34). 

O Poder Nacional deve ser sempre entendido como um todo, uno e 
indivisível. Entretanto, para compreender os elementos estruturais 
anteriormente referidos, podemos estudá-lo segundo suas manifestações, 

que se processam por intermédio de cinco Expressões, a saber:  Política; 

 Econômica;  Psicossocial;  Militar; e  Científica e Tecnológica. O 
estudo do Poder Nacional em cinco Expressões visa facilitar o trabalho de 
sua avaliação e, em consequência, de sua racional aplicação dentro de um 
processo de planejamento. (ESG, 2014, pp. 40 e 41). 

 

       Dessa forma, encerra-se esta seção de definições, a qual é de suma 

importância para obtenção do conhecimento mínimo necessário para o 

entendimento dos capítulos seguintes da presente pesquisa.  
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3. PRINCIPAIS AÇÕES ESTRATÉGICAS BRASILEIRAS, NA EXPRESSÃO 

MILITAR 

            A estratégia brasileira no Atlântico Sul possui considerável parcela sob o 

encargo da Marinha do Brasil, que tem como missão-síntese preparar e empregar o 

Poder Naval, este caracterizado pela Marinha de Guerra (MAFRA, 2006), a fim de 

contribuir para a defesa da Pátria  (BRASIL, 2016). Para isso, deve dispor de meios 

capazes de detectar, identificar e neutralizar ameaças às águas jurisdicionais 

brasileiras.  (BRASIL, 2016). 

    O cumprimento dessa missão será por meio do controle de áreas marítimas; 

negação do uso do mar; projeção de poder sobre terra; e contribuição para a 

dissuasão.  (BRASIL, 2016).  

    Para adquirir capacidade de realizar as tarefas listadas acima, o Poder Naval 

deverá ser direcionado para incrementar a segurança e a habilitação para defender 

as plataformas petrolíferas, as instalações navais e portuárias, os arquipélagos e as 

ilhas oceânicas nas águas jurisdicionais brasileiras e responder prontamente a 

qualquer ameaça às vias marítimas de comércio.  (BRASIL, 2016). 

    A partir de 2004, a Marinha do Brasil adotou o termo Amazônia Azul para delimitar 

as águas jurisdicionais brasileiras, que abrigam enormes riquezas naturais 

oceânicas, exigindo a presença do Estado brasileiro a fim de manter a soberania 

naquela região que se estende por todo litoral do país, conforme se vê na figura 4.  

(ABDENUR & SOUZA NETO, 2014) 

     Isto posto, serão discorridas as principais ações estratégicas brasileiras, na 

expressão militar, para buscar o protagonismo no Atlântico Sul. 

 

3.1 ÂMBITO NACIONAL 

      No âmbito doméstico, um plano de modernização militar brasileiro, iniciado no 

ano de 2008, abarcou a Marinha do Brasil, incluindo projetos que estavam 

paralisados desde a década de 1970, como o desenvolvimento do submarino 

nuclear, e visa aumentar a capacidade naval para assegurar a presença e soberania 

brasileiras na Amazônia Azul, por meio da construção de uma força tática de alto 

grau de agilidade e capaz de levar os conflitos para o mais longe possível da costa 

brasileira. (ABDENUR & SOUZA NETO, 2014). 

      “A Marinha estruturar-se-á, por etapas, como uma Força balanceada 
entre os componentes de superfície, submarino, anfíbio e aéreo, dotada de 
alto grau de mobilidade. Isso permitirá aumentar a flexibilidade com que se 
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persegue o objetivo prioritário da estratégia de segurança marítima: a 
dissuasão contra qualquer concentração de forças hostis nas águas de 
interesse nacional.”  (BRASIL, 2016, p. 26) 

      

       Basicamente, este plano possui três eixos principais a serem descritos abaixo: a 

construção do Núcleo do Poder Naval, a criação de uma segunda esquadra, e a 

implantação do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAZ). 

 

3.1.1 Construção do Núcleo do Poder Naval 

         A construção do Núcleo do Poder Naval envolve, um conjunto de seis 

programas voltados para a expansão da Força Naval a fim de assegurar a soberania 

brasileira no mar, aumentando a sua atuação e importância brasileira no Atlântico 

Sul. (BRASIL, 2014)  

   “Para garantir a soberania brasileira no mar e nas águas interiores e 
proteger o patrimônio marítimo nacional, ampliando a capacidade de 
realizar as quatro tarefas básicas do Poder Naval – negar o uso do mar, 
controlar áreas marítimas, projetar poder sobre terra e contribuir para a 
dissuasão – a Marinha do Brasil (MB) tem concentrado esforços no Projeto 
Estratégico de Construção do Núcleo do Poder Naval, que resultará na 
ampliação da capacidade operacional, no aumento da quantidade de meios 
navais, aeronavais e de fuzileiros navais e o correspondente incremento do 
número de organizações militares operativas, de apoio logístico e 
administrativas. ” (BRASIL, 2014, p. 18) 

 

       Esse Projeto Estratégico está dividido nos seguintes Programas: 

Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB); Obtenção de Navios-Patrulha de 500 

toneladas; Construção das Corvetas Classe “Barroso”; e Obtenção de Meios de 

Superfície (PROSUPER), de Navios-Aeródromos (PRONAE) e de Navios-Anfíbios 

(PRONANF). 

 

3.1.1.1 Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) 

         “Atendendo às diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa, o 

PROSUB foi criado com a proposta de ampliar a estrutura nacional de 
defesa, incorporando à força naval quatro submarinos convencionais e um  
com propulsão nuclear, a serem fabricados no Brasil, com transferência de 
tecnologia de parceiros externos. O programa inclui ainda a construção de 
uma base naval e de dois estaleiros para apoio à operação dos novos 
meios.” (BRASIL, 2018) 
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Figura 5 – Estaleiro e Base Naval do PROSUB em Itaguaí 
Fonte: https://www.marinha.mil.br/prosub/estrutura. Acesso em 29 de Agosto de 2018 

 

 
 

Figura 6 – Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas (UFEM), inaugurada em 2013 
Fonte: https://www.marinha.mil.br/prosub/estrutura. Acesso em 29 de Agosto de 2018. 

 
 

          Os quatro submarinos convencionais brasileiros já começaram a ser 
construídos e estarão prontos até o final de 2022. O primeiro deles será o 
Riachuelo (S-40) com previsão de lançamento no segundo semestre de 
2018, depois virão o Humaitá (S-41) em 2020, o Tonelero (S-42) em 2021 e 
o Angostura (S-43) em 2022. Por fim, a Marinha construirá o primeiro 
Submarino com Propulsão Nuclear (SN-BR), que será batizado de "Álvaro 
Alberto", uma homenagem ao Almirante Brasileiro que foi o pioneiro no uso 
da tecnologia nuclear no País. (BRASIL, 2018) 
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Figura 7 – Comparação entre o Submarino com propulsão convencional (diesel-elétrica) e o 
Submarino com propulsão nuclear  
Fonte: https://www.marinha.mil.br/ctmsp/submarino-nuclear. Acesso em 29 de Agosto de 2018 

 

        Vale ressaltar que os quatro submarinos convencionais somar-se-ão aos cinco 

já existentes, incrementando a frota naval brasileira, tornando-a mais poderosa, e 

consequentemente, com maior presença ao longo da costa nacional. 

        Toda a tecnologia nuclear para o PROSUB está sendo desenvolvida no Brasil, 

por meio do Programa Nuclear da Marinha (PNM), nas instalações do Centro 

Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), colocando o Brasil no rol dos 

poucos países que dominam esta tecnologia, o que colabora para a proeminência do 

Estado Brasileiro na região do Atlântico Sul. (BRASIL, 2018) 

18 



   O projeto e construção do submarino com propulsão nuclear brasileiro dará uma 

nova dimensão ao Poder Naval de nosso País, pois sua superioridade em relação 

ao convencional proporcionará significativa soberania nas águas jurisdicionais 

brasileiras, garantindo ao Brasil inegáveis capacidades de dissuasão e negação do 

uso do mar. (BRASIL, 2018) 

      A superioridade dos submarinos com propulsão nuclear é comprovada pelas 

distâncias e velocidades que alcançam. Enquanto os submarinos convencionais se 

deslocam a uma velocidade média de 6 nós (aproximadamente 11km/hora), os com 

propulsão nuclear chegam a 35 nós — quase 65 km/hora, permitindo rápido 

deslocamento para qualquer lugar. Além disso, o tempo submerso é ilimitado, 

condicionado apenas à capacidade de estoque de suprimentos, ao passo que os 

convencionais necessitam emergir a cada 50 (cinquenta) dias. Tudo isto aumenta a 

capacidade dissuasória do Brasil, contribuindo para a obtenção de um protagonismo 

na região do Atlântico Sul. (BRASIL, 2018)  

 

   
3.1.1.2 Programa de Construção de Corvetas Classe “Barroso” 

             Esse programa contempla a construção de mais quatro Corvetas Classe 

“Barroso”, agregando novas funcionalidades ao projeto original desses navios. 

(BRASIL, 2014) 

             Estas Corvetas foram projetadas para emprego em áreas costeiras e 

oceânicas, possuem autonomia de 30 dias no mar e raio de ação de até 8.000 km. 

As alterações no projeto original visam atualizar o armamento e o sistema de 

combate para a compatibilização com tecnologias atuais; modernizar as 

acomodações da tripulação; e elevar a capacidade de comando e controle. (BRASIL, 

2014) 

           “Serão empregadas na defesa e na segurança marítima da 
‘Amazônia Azul’, em áreas costeiras e oceânicas. Desde o tempo de paz, 
fiscalizarão e protegerão as atividades econômicas, principalmente a 
petrolífera, na região do Pré-Sal, e a pesqueira, por exemplo. Participarão 
ativamente, ainda, das atividades relacionadas à segurança da navegação 
aquaviária, à salvaguarda da vida humana no mar e à prevenção e 
repressão aos delitos transfronteiriços e ambientais. Essas Corvetas serão 
totalmente projetadas e construídas por engenheiros brasileiros, em 
estaleiros nacionais, incorporando melhorias e desenvolvimentos 
tecnológicos ao projeto original”. (BRASIL, 2014, p. 21) 
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            A construção de Corvetas da Classe “Barroso” elevará a capacidade naval 

brasileira, permitindo ao país obter maior relevância e liderança na região do 

Atlântico Sul, conforme prevê a Estratégia Nacional de Defesa. 

                       

 Figura 9 – Corveta da Classe “Barroso”, construída pelo Arsenal de Marinha do Rio de  

Janeiro. 

                      Fonte: Marinha em Revista, 2014 

 

3.1.1.3 Programa de Obtenção De Navios-Patrulha de 500 Toneladas  

           “Consiste na construção, no País, de 46 Navios-Patrulha (NPa) de 
500 toneladas, para realizar, prioritariamente, fiscalização das Águas 
Jurisdicionais Brasileiras, atividades de patrulha, inspeção naval e 
salvaguarda da vida humana no mar, contribuindo para a segurança do 
tráfego marítimo nacional e para a defesa dos interesses estratégicos 
brasileiros. O Programa já rendeu os primeiros frutos, uma vez que, em 
2012 e 2013, respectivamente, os NPa “Macaé” e “Macau” – construídos 
pelo estaleiro INACE, no Ceará – foram entregues ao setor operativo da 
MB. Atualmente, mais cinco Navios-Patrulha de 500 toneladas encontram-
se em construção no estaleiro EISA, no Rio de Janeiro. Componentes 
desse lote, os Navios-Patrulha “Maracanã” e “Mangaratiba” têm previsão de 
prontificação para 2015, o “Miramar” e o “Magé” para 2016, e o 
“Maragogipe” para 2017”. (BRASIL, 2014, p. 22) 
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                                   Figura 8 – Navio-Patrulha Macaé 

                                       Fonte: Marinha em Revista, 2014 

 

 

3.1.1.4 Programa de Obtenção de Meios de Superfície (PROSUPER) 

   “A força naval de superfície contará tanto com navios de grande porte, 

capazes de operar e de permanecer por longo tempo em alto mar, quanto 
com navios de menor porte, dedicados a patrulhar o litoral e os principais 
rios brasileiros. Deverá contar também com navios de apoio logístico móvel, 
necessários ao provimento da mobilidade da força naval em áreas de 
interesse.” (BRASIL, 2016, p. 27) 
 

“A Estratégia Nacional de Defesa (END) estabelece que, ao garantir seu 

poder para negar o uso do mar ao inimigo, o Brasil precisa manter a 
capacidade de projeção de poder e criar condições para controlar, no grau 
necessário, a defesa das áreas marítimas de importância político-
estratégica, econômica e militar. Para atingir tal propósito, a Força Naval 
deve contar tanto com Navios de grande porte, capazes de operar e de 
permanecer por longo tempo em alto mar, quanto com navios de porte 
menor, dedicados a patrulhar o litoral. Visando ao atendimento da Navio-
Patrulha “Macaé”, construído pelo estaleiro INACE, em Fortaleza (CE) 
necessidade inicial de Navios-Escolta e Navios-Patrulha com maior 
autonomia, bem como à necessidade de apoio logístico móvel, a Marinha 
desenvolve o PROSUPER” (BRASIL, 2014, p. 22) 
 
“Com duração aproximada de 12 anos, a partir da assinatura dos contratos 
comerciais, esse Programa prevê a obtenção de cinco Navios -Patrulha 
Oceânicos de 1.800 toneladas, cinco Navios-Escolta de cerca de 6.000 
toneladas e um Navio de Apoio Logístico, com cerca de 23.000 toneladas 

de deslocamento.” (BRASIL, 2014, p. 22) 
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        Figura 9 – Navio-Patrulha Oceânico “Apa” 

        Fonte: Marinha em Revista, 2014 

 

         Ao adquirir estes navios, o Brasil aumenta o seu poder de dissuasão contra 

qualquer concentração de forças hostis nas águas de interesse nacional, o que 

contribui para o fortalecimento da liderança brasileira no Atlântico Sul. (BRASIL, 

2016) 

 

3.1.1.5 Programa de Obtenção de Navios Aeródromos (PRONAE) 

“[...]Devido a sua capacidade de transportar, lançar e recolher suas próprias 
aeronaves de asa fixa e rotativa, o Navio-Aeródromo (NAe) constitui-se no 
principal meio naval para a execução das tarefas de controle de área 
marítima e de projeção de poder; de operações de ataque e anfíbias; e de 
ações de defesa aeroespacial de uma Força Naval. Esses navios podem, 
ainda, participar de missões de paz e em ações de ajuda humanitária; atuar 
em apoio às ações de Defesa Civil, na redução ou minimização dos efeitos 
de desastres naturais ou daqueles causados pelo homem; e contribuir, em 
tempo de paz, em proveito da necessidade da política externa brasileira, 
como importante e eficaz instrumento de dissuasão. A Estratégia Nacional 
de Defesa definiu duas áreas estratégicas como prioritárias em termos de 
necessidade de se controlar o acesso ao Brasil: a foz do Rio Amazonas e a 
faixa marítima que vai de Santos a Vitória, onde se localizam os principais 
campos produtores de petróleo nacionais. Em decorrência do 
posicionamento geográfico dessas duas áreas, o Poder Político brasileiro 
identificou a necessidade de duas Esquadras, cada uma com a 
responsabilidade de controlar o acesso a uma dessas áreas vitais. A 
Marinha considera imperioso que cada Esquadra seja nucleada em um 
NAe. Por esses motivos e pela necessidade de obter um substituto para o 
NAe “São Paulo”, até 2028, a Marinha do Brasil elaborou o Programa de 
Obtenção de Navios-Aeródromo (PRONAe), que contempla o projeto e a 
construção de duas unidades de uma nova classe de NAe, com 
deslocamento aproximado de 50.000 toneladas. [...] Atualmente, a Marinha 
do Brasil está em contato com estaleiros projetistas de cinco países: 
Navantia (Espanha); GIBBS & COX INC (EUA); DCNS (França); Fincantieri 
(Itália); e BAE Systems (Reino Unido). (BRASIL, 2014, p. 23) 

         Recentemente, neste ano de 2018, dentro deste programa, a Marinha do Brasil 

incorporou à sua frota o Navio Porta Helicóptero Multipropósito Atlântico (PHM 
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Atlântico).  

“O Navio é projetado para as tarefas de Controle de áreas marítimas, 
projeção de poder sobre terra, pelo mar e ar. Por dispor de considerável 
capacidade de suporte hospitalar, visando a apoiar uma Força Naval em 
operações de guerra naval, é apropriado, também, para missões de caráter 
humanitário, auxílio a vítimas de desastres naturais, de evacuação de 
pessoal e em operações de manutenção de paz, além de poder ser 
empregado em missões estratégicas logísticas, transportando militares, 
munições e equipamentos”.  (BRASIL, 2018) 
O navio somará à Marinha do Brasil importantes capacidades anfíbias e de 
operações navais com helicópteros embarcados para a manutenção da 
segurança do Atlântico Sul e a defesa dos interesses marítimos do País em 
qualquer parte do planeta.” (BRASIL, 2018) 

 
       Diante das descrições acima, observa-se que o PRONAE incrementará o Poder 

Naval brasileiro, contribuindo para obtenção de uma posição de liderança no 

Atlântico Sul. 

    

Figura 10 – PHM Atlântico 

Fonte: http://www.mar.mil.br/hotsites/atlantico/, Acesso em 30 de agosto de 2018 

 

3.1.1.6 Programa de Obtenção de Navios Anfíbios (PRONANF) 

 “O Programa de Obtenção de Navios Anfíbios (PRONANF) prevê a 
construção de duas unidades de Navios Anfíbios, no Brasil, para substituir o 
Ex-NDD (Navio Desembarque-Doca) Rio de Janeiro, que já deu baixa, e o 
NDD Ceará. Nesse sentido, a Marinha do Brasil (MB) continua realizando 
pesquisa para obtenção de projetos prontos no mercado internacional, já 
tendo sido contatadas empresas de comprovada capacidade técnica, que 
possuem projetos/navios com características técnicas semelhantes aos 

NDD da Força.” (PADILHA, 2015) 
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     No contexto deste programa, o Brasil adquiriu em 2015 o Navio-Doca 

Multipropósito Bahia, fato de grande importância, pois contribui para o fortalecimento 

da defesa do país. (BRASIL, 2016) 

     “A incorporação do Navio Doca Multipropósito Bahia ao nosso inventário reafirma 

a capacidade de projeção de poder e de controle das áreas marítimas afastadas do 

litoral e a defesa das atividades econômicas na Amazônia Azul” (BRASIL, 2018) 

   
            Figura 11 – Navio-Doca Multipropósito Bahia 

            Fonte:http://www.defesaaereanaval.com.br/ndm-bahia-engenheiros-da-mb-partem-para-

toulon/, acesso em 30 de agosto de 2018. 

 

3.1.2 Criação de uma segunda esquadra 
 

    Além da modernização da frota naval, a Marinha do Brasil vem desenvolvendo 

estudos para a instalação de uma segunda esquadra, na costa do estado Maranhão, 

o que permitirá maior projeção sobre a porção norte do Atlântico Sul. Tal medida 

atende o que está previsto na END:  

“A Marinha iniciará os estudos e preparativos para estabelecer, em lugar 
próprio, o mais próximo possível da foz do rio Amazonas, uma base naval 
de uso múltiplo, comparável, na abrangência e na densidade de seus 
meios, à Base Naval do Rio de Janeiro” (BRASIL, 2016) 
 
 
“O projeto de construção do Complexo Naval da 2ª Esquadra e da 2ª Força 
de Fuzileiros da Esquadra (FFE) prevê a construção de uma Base Naval, 
uma Base Aérea Naval, uma Base de Fuzileiros Navais e uma Base de 
Abastecimento, dentre outras organizações militares (OM). Esse Complexo 
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deverá ser capaz de abrigar o Comando-em-Chefe da 2ª Esquadra e o 

Comando da 2ª FFE.” (BRASIL, 2014) 
 

 
                                   Figura 12 – Possível local da 2ª Esquadra da Marinha do Brasil 

                                       Fonte: (VASQUEZ, 2016) 

 

3.1.3 Sistema de Gerenciamento da “Amazônia Azul” (SisGAAz) 

          Para proteger e controlar a nossa última fronteira a leste, a Marinha está 

desenvolvendo um Sistema que contribuirá significativamente para a modernização 

da estrutura de Comando e Controle e de Inteligência Operacional da Força. 

(BRASIL, 2014) 

    “Visando contribuir para o atendimento dessas diretrizes, a Marinha do 
Brasil concebeu o Sistema de Gerenciamento da “Amazônia Azul” 
(SisGAAz), que consiste em um conjunto de subsistemas integrados, 
incluindo mecanismos de apoio à decisão, que coletam, armazenam e 
processam dados; e compartilham informações de interesse com os 
diversos setores relacionados e seus tomadores de decisão, seja no âmbito 
civil ou militar. 
O desenvolvimento do SisGAAz proporcionará à MB a possibilidade de 
modernizar sua estrutura de Comando e Controle e de Inteligência 
Operacional e, por conseguinte, o efetivo conhecimento do que ocorre nas 
águas de interesse estratégico para o País, no Atlântico Sul, assim como 
contribuirá para o aprimoramento da capacidade de reagir aos eventos que 
representem ameaça à vida humana, à segurança, à economia e ao meio 
ambiente. O Sistema possibilitará, ainda, que a Marinha amplie a sua 
capacidade de monitorar a Área de Busca e Salvamento (SAR, sigla do 
inglês Search and Rescue) sob a responsabilidade do Brasil. O primeiro 
passo para o desenvolvimento do SisGAAz foi dado em julho de 2011, 
quando a Marinha estabeleceu uma parceria com a Fundação EZUTE (ex-
ATECH), para o desenvolvimento da arquitetura do sistema”. (BRASIL, 
2014, p. 27) 
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         O SisGAAz poderá, no futuro, ser integrado a outros sensores e sistemas, tais 

como o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), do Exército 

Brasileiro, e o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), da Força 

Aérea Brasileira. (BRASIL, 2014) 

        “Com o SisGAAz, a MB irá obter uma efetiva consciência situacional nas águas 

de interesse nacional, com importantes reflexos para a segurança marítima no 

Atlântico Sul”. (BRASIL, 2014) 

 

 

Figura 13 – Projeto SisGAAz 

Fonte: https://www.defesa.gov.br/infograficos/14789-projeto-sisgaaz, acesso em 03 Out 18 

 

 

3.2 ÂMBITO INTERNACIONAL. 

      Na esfera internacional, e no âmbito regional do Atlântico Sul, o Brasil norteia-se 

basicamente, na expressão militar do Poder Nacional, pela participação na Zona de 

paz e Cooperação no Atlântico Sul (ZOPACAS), e pela cooperação em defesa, com 

países da América do Sul, e da África, principalmente aqueles deste último 

continente integrantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

Tais ações, consideradas estratégicas, serão descritas abaixo. 

 

3.2.1 Zona e Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS) 

 

“A Zona e Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS), foi estabelecida 
em 1986, por meio da Resolução 41/11 da Assembleia Geral das Nações 
Unidas. Desde 1986, a Assembleia-Geral aprovou 22 resoluções sobre 
ZOPACAS. A resolução mais recente foi adotada em 2015 e enfatizou o 
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papel da ZOPACAS como fórum para interação crescente e apoio mútuo 
entre os Estados do Atlântico Sul. 
A ZOPACAS é integrada por 24 países banhados pelo Atlântico Sul: África 
do Sul, Angola, Argentina, Benin, Brasil, Cabo Verde, Camarões,Congo, 
Costa do Marfim, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné-Conacri, Guiné-Bissau, 
Guiné-Equatorial, Libéria, Namíbia, Nigéria, República Democrática do 
Congo, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Togo e Uruguai.” 
(BRASIL, 2018) 

       A ZOPACAS é a principal estrutura multilateral empregada pelo Brasil para o 

tratamento de temas relativos à segurança do Atlântico Sul, e persegue o objetivo de 

manter a região livre de armas nucleares e de outras armas de destruição em 

massa. Para isso, está fundamentada nos tratados de Tlatelolco, da Antártida e de 

Pelindaba, por meio dos quais, respectivamente, a América Latina e o Caribe, o 

continente antártico e a África cumprem as metas daquele foro. Além, disso, visa, 

por meio do multilateralismo, aproveitar todo o potencial socioeconômico da área. 

(BRASIL, 2018)  

     A ZOPACAS foi criada por meio de forte iniciativa nigeriana e brasileira, que 

queriam limitar a influência das antigas potências coloniais europeias no Atlântico 

Sul. Porém, a partir do ano de 2000, focou-se em cooperação econômica; em 

combate a atividades ilícitas e ao crime organizado; e em operações de paz e 

pesquisa científica (ambiental e marítima). (GUIMARÃES, 2015) 

      Ainda no contexto da ZOPACAS,  o Brasil faz-se presente na Antártica por meio 

do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR). Criado em 1982, é liderado pela 

Marinha do Brasil, que coordena a pesquisa e apoio operacional para a pesquisa 

naquela região, mantendo, para isso, a estação Comandante Ferraz, e dois navios 

de investigação nas águas daquele continente. Este programa marca a presença 

brasileira no continente antártico, aumentando a projeção de poder do Brasil no 

Atlântico Sul. (COSTA, 2013) 

       Em fevereiro de 2012, a estação Comandante Ferraz foi parcialmente destruída 

por um incêndio. A sua reconstrução está sendo supervisionada pela Marinha do 

Brasil e deverá ficar pronta em 2019. (WILTGEN, 2018) 

       “Pesquisas científicas em diversas áreas são realizadas na estação, 

como observação de fenômenos atmósféricos, inventário da fauna e flora 
local, monitoramento da qualidade do ar, entre outros estudos ligados à 
biologia, meteorologia, geofísica e outros campos. Os estudos, de alto nível, 
ajudam a compreender melhor as mudanças que o meio ambiente sofre 
atualmente e também fazem o País avançar no campo científico”. 
(WILTGEN, 2018) 
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     Assim, a participação do Brasil na ZOPACAS lhe permite o relacionamento 

diplomático com os diversos países do Atlântico Sul, sendo um dos principais 

agentes para a fundação desta zona desnuclearizada e de grande cooperação 

econômica e científica, tornando o Estado brasileiro um ator de destaque, 

contribuindo para o incremento da sua liderança naquela região geopolítica. 

 

 
3.2.2 Cooperação em Defesa 

         “Nos últimos dez anos, o governo brasileiro tem intensificado os seus 

esforços de cooperação – inclusive em defesa – com os países no 
perímetro do Atlântico Sul. 
Destacando a sua condição de país sul-atlântico, o Brasil busca uma 
aproximação com Estados da costa ocidental da África, não apenas com 
parceiros históricos, tais como Angola, Nigéria e África do Sul, mas também 
com os demais países litorâneos. 
Na América do Sul, o Brasil também reforça seus acordos de cooperação 
militar com a Argentina e o Uruguai. Apesar de muitos desses vínculos já 
existirem há décadas, os esforços atuais expressam maior intensidade e 
uma articulação crescente entre as políticas externa e de defesa brasileiras. 
Frente a um cenário em que o Atlântico Sul assume nova importância 
geopolítica, tanto para os atores da região quanto para os de fora, o Brasil 
utiliza a cooperação para promover a construção de uma identidade 
regional que começa a alterar as relações de poder nesse espaço. 
(ABDENUR & SOUZA NETO, 2014, p. 5) 

 

3.2.2.1 Cooperação em Defesa na América do Sul  
            
            No âmbito da América do Sul, Brasil e Argentina realizaram muitos exercícios 

militares navais combinados. Pelo menos seis ocorreram desde 2000, sob o nome 

de Operação Araex (GUIMARÃES, 2015), exercícios conjuntos entre a Armada 

Argentina e Marinha do Brasil, que permitiram as aeronaves Super Etandard (SUE) 

e S-2T argentinas operarem a bordo do Navio-Aeródromo (NAe) brasileiro São 

Paulo. (CARDOSO, 2004)  

     Estas manobras militares visaram ao fortalecimento da confiança entre os 

envolvidos. Seus cenários simulados incluem a proteção de rotas marítimas e o 

estancamento de invasões (VAZ, 2011). Também ocorreram os exercícios 

chamados de Operação Fraterno, os quais simulam operações anfíbias, envolvendo 

os exércitos e as marinhas de ambos os países. (GUIMARÃES, 2015) 

     O Brasil também realizou diversos exercícios militares navais com o Uruguai, 

chamados de Uruex. Neles, as respectivas marinhas operavam sob um quadro tático 

de manutenção de rotas marítimas livres de interferência externa no Atlântico Sul, 
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além de simular também o combate a atividades ilegais em suas águas territoriais, 

tais como tráfico de drogas. (GUIMARÃES, 2015)  

    Além destes exercícios, ocorreram outros multilaterais com a presença de Brasil, 

Argentina e Uruguai, os quais, assim como os outros permitiram à Marinha Brasileira 

projetar Poder Naval e empregar a estratégia da dissuasão, contribuindo para a 

liderança do Brasil no Atlântico Sul. 

 

3.2.2.2 Cooperação em Defesa na África 
 

“Aos esforços domésticos já apresentados, soma-se o programa brasileiro 
de cooperação em defesa no Atlântico Sul.[...]. Apesar do discurso oficial da 
cooperação Sul-Sul brasileira enfatizar os laços históricos e culturais com a 
África Lusófona, na área de defesa os acordos e iniciativas englobam uma 
geografia mais ampla. Observa-se, notadamente, um esforço sistemático de 
estabelecer ou aprofundar a cooperação naval com todos os países 
africanos no litoral atlântico, independentemente do tipo de regime e sendo 
eles ou não de língua oficial portuguesa.” (ABDENUR & SOUZA NETO, 
2014, p. 12) 

 

          A Nigéria é um dos principais parceiros do Brasil na África. No ano de 2010, 

um acordo bilateral foi assinado entre estes dois países, por meio do qual o Brasil se 

comprometeu a treinar oficiais da Marinha Nigeriana, e fornecer navios de guerra, a 

fim de ajudar o Estado nigeriano a enfrentar O desafio de combater militantes no 

Gelta do Rio Niger e a pirataria no Golfo da Guiné. (GUIMARÃES, 2015)  

         Em 2003, um acordo de cooperação militar foi assinado entre Brasil e África do 

Sul. Com isso, as respectivas marinhas trabalham em estreita cooperação na 

proteção de fronteiras marítimas, bem como o acesso a rotas sul-atlânticas 

(GUIMARÃES, 2015 apud KORNEGAY, 2013). Também há exercícios militares 

navais combinados multilaterais, como Atlasur, que conta com Argentina e Uruguai), 

IBSAMAR (com a Índia) e Fraterno (com a Argentina também). (GUIMARÃES, 2015)  

       Além disso, Brasil e África do Sul também trabalharam conjuntamente para 

desenvolver os mísseis ar-ar de quinta geração A-Darter, que devem ser adaptados 

para uso nos caças Gripen NG brasileiros. (GUIMARÃES, 2015) 

       Ambos os países mantém ainda parceria pra o desenvolvimento conjunto de 

aeronaves militares de carga, mísseis terra-ar e veículos aéreos não tripulados 

(drones) (GUIMARÃES, 2015 apud VAZ, 2011). 

     Com Angola, o Brasil aumentou os intercâmbios da Marinha Brasileira com a 

Angolana desde 2000. Aquele país tem sido mercado para a exportação de 
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armamentos brasileiros, com destaque para a venda de seis aviões de combate A-

29 Super Tucano da Embraer. (ABDENUR & SOUZA NETO, 2014) 

      A Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) da Força Naval Brasileira, 

por meio do Programa de Desenvolvimento do Poder Naval Angolano (Pronaval), 

fornecerá sete navios-patrulhas a Angola. Neste contexto, a Marinha do Brasil 

formará e realizará a capacitação de pessoal para operar as embarcações, bem 

como para a fabricação. (BRASIL, 2014) 

     Relativo à Namíbia, desde a sua independência, o Brasil tem cooperado, 

especialmente, no que diz respeito à proteção do oceano. Ademais, a Marinha do 

Brasil é a principal responsável pela criação da Marinha namibiana. (GUIMARÃES, 

2015) 

“Programas foram estabelecidos bilateralmente pelo Brasil com a Namíbia, 
para o treinamento de oficiais de marinha e marinheiros, desde o início dos 
anos 1990. Eles foram aprofundados, nos anos 2000, através do Acordo de 
Cooperação Naval (ACN). No escopo deste, o Brasil ajudou a criar e treinar 
os Fuzileiros Navais Namibianos, além de assistir o estabelecimento do 
Serviço de Patrulha Marítima da Namíbia. Até hoje, centenas de namibianos 
se formaram na Escola de Guerra Naval brasileira 
Sob o ACN, o Brasil também mapeou a plataforma continental da Namíbia, 
tendo terminado, em 2007. Também foram doados vários navios de guerra 
e barcos de patrulha, ressaltando-se a Corveta Purus, em 2004, que saiu de 
serviço em 2012. Ademais, o Brasil tem uma missão naval permanente em 
Walvis Bay, um dos melhores portos naturais do sudoeste africano” 
(GUIMARÃES, 2015, p. 275) 

 

     Além dos parceiros supracitados, a cooperação brasileira em defesa também 

abrange países menores, incluindo Estados como São Tomé e Príncipe, Guiné 

Bissau e Camarões. (ABDENUR & SOUZA NETO, 2014) 

    “Com a Guiné-Bissau, o Brasil possui um acordo militar que ajudou a 
constituir as primeiras Forças de Segurança do país, através da Missão 
Brasileira de Cooperação Técnico-Militar. Navios de guerra, patrulheiros e 
uniformes navais foram doados para o país. O mesmo gesto foi estendido 
para São Tomé e Príncipe. Tanto este quanto Guiné-Bissau fazem parte da 
iniciativa de mapeamento da plataforma continental da CPLP. O Brasil, 
inclusive, abriu uma embaixada em São Tomé, em 2003, por motivos 
estratégicos: o arquipélago é central para o Golfo da Guiné. Por fim, o Brasil 
também vendeu uma corveta para Guiné Equatorial, em um acordo que 
incluía o treinamento de oficiais e soldados. Instrutores navais da Marinha 
do Brasil também foram enviados para Benim. Um acordo militar foi 
assinado com Senegal. Mais recentemente, em 2013, o Brasil inaugurou 
uma missão naval permanente no Cabo Verde, para assistir o treinamento 
de guardas costeiros.” (GUIMARÃES, 2015, 276) 

   

        No contexto das operações militares, tem destaque a Operação Felino. 

Coordenada pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas brasileiras (EMCFA), 

sob supervisão da Organização das Nações Unidas (ONU), este exercício objetiva o 
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adestramento integrado dos militares para atuação em missões de paz e de 

assistência humanitária. Visa treinar de forma conjunta as Forças Armadas dos nove 

países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP): Angola, Brasil, 

Cabo Verde, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e 

Príncipe e Timor Leste. (GUIMARÃES, 2015). 

      Diante de tudo isto, observa – se a grande participação brasileira em assuntos 

de defesa na região do Atlântico Sul, o que lhe confere protagonismo geopolítico 

naquela região. 
 

      Em suma, as ações estratégicas brasileiras na região do Atlântico Sul visam 

aumentar sua área de influência na região, incrementando a sua projeção de poder, 

tudo isto para atender o objetivo da negação do mar a potências estrangeiras. 

Observa-se que as medidas implementadas pelo Brasil, tanto em âmbito nacional 

como internacional, demonstram, principalmente nas atividades cooperação, o uso 

do soft Power pelo Estado brasileiro, sendo ator de destaque no Atlântico Sul, sem 

precisar se impor pelo uso da força.  
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4. PRINCIPAIS ÓBICES AO ANSEIO BRASILEIRO DE SER LÍDER 

ESTRATÉGICO NO ATLÂNTICO SUL 

   

     Os principais óbices, de caráter permanentes, para a estratégia brasileira de 

liderança no Atlântico Sul estão caracterizados basicamente pela ação de três 

países: Estados Unidos, Reino Unido, e França. As atividades realizadas por estas 

nações contrapõem-se ao anseio brasileiro na região do Atlântico Sul, dificultando, 

porém não impedindo, a busca brasileira por maior protagonismo naquela região.  

 

4.1 AÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 

     A ação dos Estados Unidos da América se dá basicamente pela sua presença 

militar na ilha britânica de Ascensão (figura 14). Naquela região, existe o Aeródromo 

Wideawake, base aérea norte-americana. Por localizar-se em uma parte central do 

Atlântico Sul, esta ilha tem grande potencial geopolítico, o que faz o Brasil olhar com 

ressalvas a presença norte-americana naquele local, pois torna-se um obstáculo à 

estratégia brasileira de obter a liderança estratégica na região. (GUIMARÃES, 2015) 

 

Figura 14 – Ilha de Ascensão (ilha britânica que abriga uma base militar dos Estados Unidos) 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_de_Ascensão. Acesso em03 Out 18 

 

   Em 2008, os EUA reativaram a 4ª Frota, sob o pano de fundo de combate ao 

tráfico ilegal e aumento da segurança na região do Atlântico Sul. Segundo 

Höring,Weber, Closs (2014), o objetivo oficial declarado da IV Frota é estreitar a 

cooperação e a parceria dos países da região por meio de cinco missões: apoio a 

operações de manutenção de paz, assistência humanitária, auxílio a desastres, 
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exercícios marítimos tradicionais e apoio a operações antidroga. Tudo isto ofusca a 

tentativa brasileira de ter o protagonismo no Atlântico Sul.  

 

   A influência estadunidense é também percebida pelos dois comandos militares 

para a região, o USSOUTHCOM, desde 1964, para a América do Sul, e o 

AFRICOM, desde 2007 para a África subsaariana, o que deixa clara a pretensão de 

exercer o controle da costa ocidental da África. De acordo com Guimarães (2015), 

há 250 soldados estadunidenses em serviço no Níger e 300 em Camarões, e o país 

também contribui com algumas tropas para as operações de paz no Mali e na 

Libéria. 

   “[...] a reativação da ‘Quarta Frota’ representa um direcionamento 
do Pentágono para fortalecer seus sistemas de segurança e defesa no 
“Atlântico Sul”, com seus olhos dirigidos principalmente para a “África 
Ocidental e Meridional”, fator esse que também teria justificado a criação 
da “U.S. Africa Command” (AFRICOM). (TESSARO, 2014). 
[...] No presente, os “Estados Unidos” possuem bases no Caribe, 
‘Atlântico Norte’, continente americano e ainda contam com as bases 
militares dos países da OTAN localizadas no ‘Atlântico Sul’ e na ‘Costa 
Ocidental Africana’. (TESSARO, 2014). 
[...] Vale lembrar que o “Golfo da Guiné” é a principal rota de escoamento 
do petróleo produzido na Nigéria e em outros países da região, e, portanto, 
tem sido foco de diversos exercícios militares, sobretudo após o aumento da 
pirataria marítima na área. O que, por sua vez, justificou o aumento das 
marinhas envolvidas de 9 para 22, coordenadas pela ‘U.S. Navy’. 
O controle desses pontos estratégicos no “Atlântico Sul” e o aumento das 
atividades das operações do AFRICOM, da ‘Quarta Frota’ e a ampliação 
do radar da OTAN, evidenciam a crescente presença norte-americana na 
região. Ao mesmo tempo, servem de alerta as projeções do Brasil sob o 
‘Atlântico Sul’” (TESSARO, 2014). 

 

4.2 AÇÃO DO REINO UNIDO 

“O Brasil é bastante precavido quanto à presença do Reino Unido, no 
Atlântico Sul — afinal, o país controla a maioria das ilhas dos trampolins 
insulares identificados por [Therezinha de] Castro (Figura15). 
(GUIMARÃES, 2015, p. 278). 
 
“O Reino Unido tem forças destacadas em todo o Atlântico Sul. A presença 
militar mais significativa está nas Malvinas, onde se encontram 
aproximadamente 1.100 soldados em serviço permanente. Também há 
tropas na Ilha de Ascensão, Mali e Serra Leoa, com cerca de 30 soldados 
em cada. Um destróier da Marinha Real também patrulha permanentemente 
o oceano”.(GUIMARÃES, 2015, p. 279). 
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Figura 15 – Trampolins insulares identificados por Therezinha de castro 

Fonte: 

www.researchgate.net/publication/307601560_ATLANTICO_SUL_PROJECAO_ESTRATEGICA_DO_

BRASIL_PARA_O_SECULO_XXI. Acesso em 03 Out 18. 

  

 

Figura 16  - Presença britânica no Atlântico Sul 

Fonte:https://guerraearmas.wordpress.com/2015/10/06/perspectivas-de-conflitos-no-atlantico-sul-

reflexos-para-a-defesa-nacional/ Acesso em 03 Out 18 
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4.3 AÇÃO DA FRANÇA 

  A França mantém uma presença significativa no Atlântico Sul, principalmente na 

região costeira da África. Como demonstrado, a potência europeia mostra interesse 

nos dois lados do Atlântico: na costa sul-americana, a materialização disto se deu na 

Guerra da Lagosta, iniciada em 1961, e na posse até hoje de um território 

ultramarino no Oceano, a Guiana Francesa. É na costa africana, entretanto, que 

ficam claros os interesses franceses pelo Oceano (GUIMARÃES, 2015) 

   

“a partir de 2002, o país realizou intervenções na Costa do Marfim, que 
levaram, em 2011, à queda do ex-presidente Laurent Gbagbo, no Chade, 
diversas intervenções na República Centro Africana, na Líbia (em 
cooperação com a OTAN e com o Africom) e, mais recentemente, no Mali. 
Atualmente, a França mantém suas tropas no último país mencionado, 
desde a intervenção feita no início de 2013 por meio da Operação Sérval, 
bem como na República Centro Africana, país no qual ao qual a potência 
europeia tornou a intervir militarmente em 2013. Ainda, a França até hoje 
atua em missões de paz lideradas pela ONU na Costa do Marfim e na 
República Democrática do Congo. Finalmente, a França possui uma base 
militar permanente no Gabão e uma base no Senegal – as chamadas Les 
Forces Française du Cap Vert; assim, quase metade das tropas francesas 

fora do continente europeu encontra-se na África.” (HÖRING; WEBER; 

CLOSS, 2014, p. 503) 
 

 Além da presença em solo africano, a França possui um departamento ultramarino 

na América do Sul, a Guiana Francesa, o que gera ameaça à tentativa brasileira de 

liderança no AS.  (GUIMARÃES, 2015) 
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5.CONCLUSÃO 

   A estratégia brasileira no Atlântico Sul, para o século XXI, estabeleceu, amparada 

na Estratégia Nacional de Defesa, ações e programas estratégicos para orientar os 

esforços da nação no sentido de obtenção de um protagonismo do Brasil naquela 

região geopolítica. 

   Em síntese, tal estratégia está fundamentada na obtenção de capacidades, 

principalmente militares, visando o fortalecimento do Poder Naval brasileiro e o 

aumento da presença do Brasil em pontos-chave do Atlântico Sul, como em países 

da costa oeste da África, e no continente antártico. 

   Para fortalecer o seu Poder Naval, o Brasil vem modernizando a sua Marinha, por 

meio de programas estratégicos como o PROSUB, PROSUPER, SisGAAz, e a 

criação de uma segunda Esquadra, dentre outros. Tais ações permitirão ao Brasil ter 

maior capacidade de fazer frente a ameaças que se apresentem na sua Zona 

Econômica Exclusiva, também chamada de Amazônia Azul, fortalecendo ainda mais 

a soberania nacional. 

   A presença brasileira é materializada, mormente, por meio da cooperação em 

Defesa com países da costa oeste africana, como Angola, Namíbia, Cabo Verde, 

Guiné Bisau, dentre outros, tornando o Brasil internacionalmente reconhecido como 

ator de destaque naquela área, legitimando-o como um importante líder estratégico 

no Atlântico Sul.  

   Vale ressaltar que o Brasil se faz presente também em importante área integrante 

do Atlântico Sul: o continente antártico. Lá, a nação brasileira, por meio do 

PROANTAR, mantém uma base para pesquisas científicas de interesse para o país, 

o que assegura a projeção de poder do Brasil naquele continente, contribuindo para 

o protagonismo brasileiro no Atlântico Sul. 

  Contrapondo-se à estratégia brasileira, alguns óbices têm dificultado o 

desenvolvimento de algumas ações e programas brasileiros. O principal obstáculo 

ao aumento da presença brasileira no Atlântico Sul, é a existência de atores 

estrangeiros, principalmente por meio de bases militares instaladas na região. 

Entretanto, os óbices aqui listados não se constituem como impeditivos para a nação 

brasileira desenvolver a sua estratégia e ocupar posição proeminente no Atlântico 

Sul. 

   Finalizando, a estratégia brasileira, na expressão militar do poder nacional, para 

obtenção do protagonismo no atlântico sul no século XXI, vem atendendo objetivos 
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delineados pela Política Nacional de Defesa, e pela Estratégia Nacional de Defesa, e 

tem, gradativamente, levado a nação ocupar lugar de destaque no cenário 

internacional, tornando-a reconhecida como uma potência regional no Atlântico Sul.  
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