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Introdução  

Os principais objetivos da nova estratégia internacional definidos no Plano Nacional 

de Defesa (PnD) e na Estratégia Nacional de Defesa de 2012, o Governo brasileiro propõe 

uma nova política externa que integre plenamente suas ações diplomáticas, com suas política 

de defesa e desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, propõe um conceito novo na 

história brasileira: o entorno estratégico.
1
 Em outras palavras, o entorno estratégico vem a ser 

a região aonde o Brasil quer irradiar sua influência e liderança diplomática, econômica e 

militar e inclui, como o Plano Nacional de Defesa anuncia : a América do Sul, os países 

lindeiras da África, a Antártida e a Bacia do Atlântico Sul.  

Na América do Sul o objetivo continua sendo a plena ocupação econômica da Bacia 

Amazônica, a integração da Bacia do Prata e a construção de um acesso múltiplo à Bacia 

econômica do Pacífico, com a construção de um sistema de integrado de transporte, 

comunicação e defesa do território sul americano.  

Na África subsaariana, o país prioriza sua aproximação econômica e militar com a 

África do Sul, Angola, Nigéria e Namíbia além dos países da Comunidade da Língua 

Portuguesa como: 

Moçambique, Guiné Bissau e Cabo Verde.  

Além disso, o Brasil dá ênfase a suas relações bilaterais com a África do Sul, dentro 

da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral e dentro do Diálogo Índia Brasil 

África do Sul, (IBAS), criado em 2004.  

Ao fim da primeira década do século XXI, o nosso país concentra a metade da 

população sul americana e tornou-se o principal player dentro do tabuleiro geopolítico e 

econômico na região da América do Sul. Alcançou também uma presença expressiva na 

                                                 
1
 Entorno estratégico: vem a ser as regiões aonde o Brasil quer irradiar a sua influência e liderança diplomática, 

econômica e militar e que inclui, como Plano Nacional de Defesa anuncia: a América do Sul, os países lindeiras 

da África, a Antártida e a Bacia do  Atlântico Sul. Um ponto importante é que o perfil de atuação do Brasil a 

fim de atender os interesses nacionais é de comportar-se como  uma potência pacífica, ao menos na etapa de 

consolidação de sua hegemonia regional, pretendendo poder projetar crescentemente sua presença  no Atlântico 

Sul, pois esta região se configura como uma  área estratégica, importante, senão decisiva, para o país no século 

XX. Cf. AQUINO, Edson. O Atlântico Sul e as Relações Brasil- África no Século XXI. Boletim 

Mundorama. 2011.  

  



3  

  

  

América Central e no Caribe, em ações quando exerceu a liderança das missões de paz das 

Nações Unidas no Haiti, ou, quando tomou uma postura decidida em favor da abertura 

econômica de Cuba.
2
  

Sendo assim, dentre estas regiões que compõe o entorno estratégico, a nossa atenção 

recairá sobre a África subsaariana, pois ela representa um dos eixos importantes da política 

externa brasileira nas primeiras décadas do século XXI, no que diz respeito ao 

desenvolvimento da Cooperação Sul-Sul
3
.   

É neste contexto que o país demonstrou uma nova postura em relação ao Atlântico 

Sul, assumindo plenamente o fato da grande relevância que esta região representa aos 

interesses estratégicos brasileiros.  Isto advém por conta dos seguintes aspectos: de ser uma 

reserva e uma fonte importante para recursos econômicos, por ser o seu principal meio de 

transporte e intercâmbio comercial e por último, por ser um meio de projeção de influência e 

poder na África.  

Em outras palavras, além das nossas reservas de petróleo do pré-sal brasileiro, 

encontram-se também na região da Bacia do Atlântico Sul, reservas na plataforma 

continental na região do Golfo da Guiné, sobretudo na Nigéria, em Angola, no Gabão, no 

Congo e em São Tomé e Príncipe.  Outros recursos também são encontrados na região, como 

por exemplo: crostas cobaltíferas, nódulos polimetálicos (níquel, cobalto, cobre e manganês), 

sulfetos polimetálicos (ferro, zinco, prata, cobre e ouro).
4
  

Em relação ao aspecto estratégico, que é o interesse principal deste artigo, o Atlântico 

Sul sendo uma via de transporte e comunicação com a África representa fundamentalmente 

                                                 
2
 FIORI, José Luís. O Brasil e seu “entorno estratégico” na primeira década do século XXI.p.1-2.  

3
 Projetos executados e em negociação ABC/ Ministério das Relações Exteriores: Cabo Verde: apoio ao 

desenvolvimento de agricultura. Fortalecimento da gestão primária de saúde. Desenvolvimento do Instituto 

Nacional de Saúde Pública. Fortalecimento Institucional do Instituto de Emprego e Formação Profissional ( 

dentre outros); Senegal: Programa nacional de Biocombustíveis e desenvolvimento da  horticultura (dentre 

outros); Serra Leoa: Combate a HIV/AIDS (dentre outros); Togo: Apoio a formação professional em mecânica 

automobilística ( dentre outros); Burkina Faso: Fortalecimento da pecuária leiteira e desenvolvimento da 

caprino-ovinocultura (dentre outros);  Gana: Fontes alternativas de energia ( biocombustíveis) e 

desenvolvimento da cultura da mandioca (dentre outros); Benin: Apoio ao Projeto piloto do Programa Bolsa 

Família Cotton 4 (Benin, Burkina Faso, Chade e Mali); São Tomé e Príncipe: Formação de Professores. Apoio 

à agricultura familiar e ao desenvolvimento rural (dentre outros); Camarões: Prevenção e controle da malária. 

Combate a HIV/AIDS (dentre outros); Guiné Equatorial:  

Apoio a políticas para mulher e a gestante (dentre outros) e Angola: Projeto piloto em doença falciforme.   

Implementação de centro de formação profissional (SENAI) (dentre outros); Cf. IPEA. Pontes sobre o 

Atlântico: Brasil e a África Subsaariana – Parceria Sul-Sul. Instituto de Política Econômica e Aplicada. 

Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal /index.php?option=comcontent&view=article&id=12771:ponte-

sobre-o-atlanticobrasil&catid=112:presidencia&directory=1  

4
 FIORI, José Luís. O Brasil e seu “entorno estratégico” na primeira década do século XXI.p.8  

http://www.ipea.gov.br/portal%20/index.php?option=comcontent&view=article&id=12771:ponte-sobre-o-atlantico-brasil&catid=112:presidencia&directory=1
http://www.ipea.gov.br/portal%20/index.php?option=comcontent&view=article&id=12771:ponte-sobre-o-atlantico-brasil&catid=112:presidencia&directory=1
http://www.ipea.gov.br/portal%20/index.php?option=comcontent&view=article&id=12771:ponte-sobre-o-atlantico-brasil&catid=112:presidencia&directory=1
http://www.ipea.gov.br/portal%20/index.php?option=comcontent&view=article&id=12771:ponte-sobre-o-atlantico-brasil&catid=112:presidencia&directory=1
http://www.ipea.gov.br/portal%20/index.php?option=comcontent&view=article&id=12771:ponte-sobre-o-atlantico-brasil&catid=112:presidencia&directory=1
http://www.ipea.gov.br/portal%20/index.php?option=comcontent&view=article&id=12771:ponte-sobre-o-atlantico-brasil&catid=112:presidencia&directory=1
http://www.ipea.gov.br/portal%20/index.php?option=comcontent&view=article&id=12771:ponte-sobre-o-atlantico-brasil&catid=112:presidencia&directory=1
http://www.ipea.gov.br/portal%20/index.php?option=comcontent&view=article&id=12771:ponte-sobre-o-atlantico-brasil&catid=112:presidencia&directory=1
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um espaço decisivo para a defesa e a segurança dos países ribeirinhos, dos dois lados do 

Atlântico.  

Tendo em vista os impactos da descoberta das reservas do pé-sal, que amplia 

significativamente as expectativas de alcançarmos um crescimento importante no nosso 

desenvolvimento econômico, com a criação de novas cadeias produtivas, faz com que a 

estabilidade do Atlântico sul seja vital para a defesa do país no século XXI. 

Encontramos deste modo, no documento Estratégia Nacional de Defesa Nacional, 

visando assegurar as condições de negar o uso do mar ao inimigo, na área marítima de 

importância político-estratégica, econômica e militar, a seguinte hierarquização de objetivos: 

a defesa proativa de plataforma petrolíferas, das instalações navais e portuárias, e dos 

arquipélagos e ilhas oceânicas nas águas jurisdicionais brasileiras
5
.  

Isto posto, o objetivo deste artigo é apresentarmos uma análise geopolítica da defesa 

brasileira para estabelecer uma estratégia que seja capaz de responder a possíveis 

constrangimentos externos no Atlântico Sul.   

Para este fim, desenvolveremos o trabalho em três seções, o qual iniciaremos 

discutindo primeiramente, o papel da política externa brasileira na primeira década do século 

XXI , no que tange a discussão sobre a Cooperação Sul – Sul, tendo como o principal 

motivação a aproximação com os países africanos. Na segunda seção, a atenção será sobre o 

Atlântico Sul, o qual analisaremos o impacto da presença das grandes potencias na região, a 

saber: França, Grã Bretanha e os Estados Unidos. Por último, realizaremos a interpretação 

geopolítica baseado no pensamento do General Meira Mattos, sobre qual seria a estratégia 

brasileira, se por acaso sofressemos constrangimentos externos  no Atlântico Sul.  Em toda a 

discussão utilizaremos passagens relevantes dos documentos: Política Nacional de Defesa 

(PND) e a Estratégia Nacional de Defesa ( END).   

  

Cooperação Sul-Sul : Assistência Técnica & Defesa   

  

Na busca por alternativas a fim de aumentar o seu poder de barganha no século XXI 

os países em desenvolvimento começaram a criar novos arranjos de cooperação técnica e 

financeira a fim de substituir o tradicional modelo Norte-Sul de ajuda para o 

desenvolvimento. Na década de noventa, havia amplo reconhecimento de que este modelo 

                                                 
5
 ESTRATÉGIA  DE  DEFESA  NACIONAL.  Ministério  da  Defesa.p.10. 

 Disponível  em: http://www.defesa.gov.brarquivos/2012/mes07/end.pdf  

http://www.defesa.gov.brarquivos/2012/mes07/end.pdf
http://www.defesa.gov.brarquivos/2012/mes07/end.pdf
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havia fracassado não somente no aspecto de implementar o desenvolvimento econômico, 

mas antes, pela dificuldade na abordagem das causas primordiais da pobreza.   

Sendo assim, a partir de dezembro de 1999, foi criado um novo agrupamento 

denominado de o Grupo dos Vinte (G-20)
6
 constituído por Ministros da Economia e 

Presidentes de Bancos Centrais dos 19 países mais desenvolvidos do mundo mais a União 

Europeia.  Em 2001, na esteira do Grupo dos Vinte, foram reunidas sob a sigla BRICS as 

quatro grandes economias em crescimento, a saber: Brasil, Rússia, Índia e a China e que a 

partir de 2010, passou a incluir a África do Sul.  

No plano político, foi criado em meados de 2003, no Brasil, o Fórum do Diálogo 

Índia- Brasil – África do Sul (IBAS) como um espaço de intercambio de conhecimento e 

fortalecimento de interesses comuns para esses atores globais multiétnicos.  

Outros grupos continuaram a surgir e a crescer, como a Cúpula América do Sul e 

África, o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), e a União Aduaneira da África Austral 

(SACU).  

Também neste período, compreendido na primeira década do século XXI, a África 

transformou-se num continente de oportunidades devido às tendências econômicas positivas 

e uma melhor governança. A região vem sendo descrita, desde então, como a “nova 

fronteira” para os que buscam parcerias e mercados. Outros aspectos que atraíram a atenção 

além do crescimento econômico de alguns países africanos, foi a sua resistência às crise 

globais recentes e simultaneamente a implementação de reformas de políticas. Estas últimas 

permitiram o fortalecimento dos mercados e a melhoria da governança democrática o que 

implicou na expansão do comércio e do investimento na região.  

Entretanto, apesar desta tendência positiva, muitos países africanos ainda enfrentam 

enormes gargalos de infraestrutura e ainda apresentam fragilidades pois suas capacidades 

institucionais são deficientes e consequentemente, a ajuda para o desenvolvimento continua 

                                                 
6
 O G20 (Grupo dos 20). Criado em 1999, na esteira de várias crises econômicas da década de 1990, o G20 é 

uma espécie de fórum de cooperação e consulta sobre assuntos financeiros internacionais. Principais objetivos 

do G20: Favorecimento de negociações econômicas internacionais; debates sobre políticas globais para 

promover o desenvolvimento econômico mundial de forma sustentável; discussão de regras comuns para a 

flexibilização do mercado de trabalho; criação de mecanismos voltados para a desregulamentação econômica; 

criação de formas para liberação do comércio mundial. Países membros: África do Sul; Alemanha; Arábia 

Saudita; Argentina; Austrália; Brasil; Canadá;China;Coreia do Sul ;Estados Unidos; França; Índia; Indonésia; 

Itália; Japão; México; Reino Unido;Rússia;Turquia;Países membros da União Europeia. Para Soares, o G-20 

que ser forma na reunião de Cancun, no México em 2003, representa um renascimento da coalização terceiro-

mundista agora, porém, em torno dos interesses agrícolas dos paíse em desenvolvimento [...] Para o Brasil, a 

criação do G-20, [...] é uma oportunidade e mais uma vez desempenhar o papel de intermediário indispensável 

entre os fracos e os fortes. Por outro lado, a novidade para o Brasil, na negociação de Doha por ser um 

demandeur na questão agrícola em função de alta competitividade das exportações agrícolas brasileiras, além 

da manutenção de sua agenda negociadora tradicional, centrada no acesso a mercados e fortalecimento das 

normas multilaterais. SOARES, Maria. A politica externa brasileira e os desafios da cooperação sul-sul.p.20  
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sendo importante, e é neste âmbito que a presença brasileira tornou-se uma fonte de apoio 

aos países do continente.
7
  

Neste mesmo período, ou seja, na última década, o crescimento econômico sustentado 

pelo Brasil, a estratégia bem sucedida de redução de pobreza e a taxa de desemprego em 

queda – juntamente com a politica ambiental, governança democrática e a ênfase crescente 

nas questões de direitos humanos e igualdade racial – posicionaram bem o País no contexto 

internacional.   

A taxa de crescimento média do PIB per capita do Brasil ficou em 3,6% no período 

de 2003-2008, um aumento acentuado em relação ao 0,5% previsto em 1998-2003. Ocorreu 

também uma elevação expressiva da exportação e importação, tanto em termos absolutos 

como em relação ao percentual do PIB.  

Segundo Carrillo:  

  

O sucesso do país pode ser explicado por diversos fatores , entre os quais 

destacam-se a estabilidade econômica e o sistema democrático do Governo. 

Além disso, há a dimensão internacional do Partido dos Trabalhadores e o 

carisma pessoal do ex- Presidente Luís Ignácio Lula da Silva. O 

crescimento econômico do país, juntamente com a demanda internacional 

pelas tecnologias sociais inovadoras do Brasil, coincidiram com o período 

do Governo Lula, 20003-2010.
8
  

    

Um ponto a ressaltar é que a partir de 2004 o Governo Federal elaborou uma série de 

novas políticas públicas, em que diversas instituições brasileiras iniciaram um processo de 

“internacionalização”, que envolveu não somente a definição de prioridades, mas antes a 

intensificação do papel do país como ator mundial. 

Em 2005-2006, o Brasil já era reconhecido como um país provedor, e não mais como 

recipiente de cooperação para o desenvolvimento.
9
  

É sobre este aspecto, que o Governo de Luís Ignácio Lula da Silva, renovará o 

interesse do Brasil pela África estruturando-o em bases mais solidas como parte do objetivo 

de ampliar o perfil global do Brasil.  

Logo na inauguração do seu governo, o Presidente Lula definiu as relações com o 

continente africano em seu discurso de posse:  

  

Reafirmamos os laços profundos que nos unem a todo continente africano e 

a nossa disposição de contribuir ativamente para que ele desenvolva as suas 

                                                 
7
 CARRILO, Susana; GOÉS, Fernanda; SARAIVA, Flávio. Pontes sobre o Atlantico.p.3.  

8
 CARRILO, Susana; GOÉS, Fernanda; SARAIVA, Flávio. Pontes sobre o 

Atlantico.p.36 9 Ibidem, Loc. Cit.  
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enormes potencialidades. Visamos não só a explorar os benefícios 

potenciais de uma maior intercâmbio econômico e de uma presença maior 

do Brasil no mercado internacional mas também a estimular os incipientes 

elementos de multipolaridade da vida internacional contemporânea 
[....]  
Desenvolveremos, inclusive por meio de pareceria com outros países e 

organizações, maior cooperação com os países africanos. Angola e 

Moçambique, que passaram por prolongados conflitos internos, receberão 

atenção especial. Valorizaremos a cooperação no âmbito da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)..
9
  

  

  

Após anos de silencio e afastamento
10

 em que os estados africanos estavam fora da 

agenda internacional do País, no Governo Lula ocorreu uma retomada da política africana. 

Esta decisão levou em conta o momento positivo vivido pela África, a saber: i) estabilização 

politica de países lusófonos, como Angola e Moçambique, ii) o fim do aparheid na África do 

Sul e o engajamento deste país no renascimento africano, iii) a intensificação e a integração 

do continente por meio de iniciativas como a criação da União Africana e da Comunidade 

para o Desenvolvimento da África Austral e por último, v) o crescimento de dezenas de 

países como: Namíbia, Botsuana, Nigéria e Argélia, sustentado pela elevação dos preços do 

petróleo e de minerais, sendo estas commodities , as maiores fontes de renda de boa parte dos 

Estados.
11

  

A retomada de uma política externa mais assertiva em direção ao continente africano, 

resultou na realização de quatro périplos do Presidente Lula pela África
12

.   

  

Durante o seu governo [...] o Presidente Lula visitou a África 12 

vezes, fato sem precedentes na história política do Brasil. 

Tradicionalmente, os estudos das relações entre o Brasil e a África 

tendiam a se concentrar na ligações do Brasil e da África, os países  

do Hemisfério Norte. Embora estes estudos “Norte-Sul” tenham 

contribuído para o entendimento do Brasil e da África no contexto 

internacional, também serviram para distorcer a história cultural, 

                                                 
9
 LEITE, Patrícia. O Brasil e a Cooperação Sul-Sul em três momentos de política externa.p.178-179  

10
 MOTTA, Pedro; SARAIVA,  José.(Org) Fórum Brasil- África : Política , Cooperação e Comércio.p.298  

11
 LEITE, Patrícia. O Brasil e a Cooperação Sul-Sul em três momentos de política externa.p.179  

12
 Em 2003, em sua primeira visita, este em São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Namíbia e África 

do Sul. Ainda esteve no Egito e na Líbia. Em 2004, visitou São Tomé e Príncipe, Gabão e Cabo Verde. Em 

2005, visitou Camarões, Nigéria, Gana, Guiné Bissau e Senegal. Em 2006, visita a Argélia , Benin, 

Botsuana e África do Sul. No quadriênio 2003-2006, o Brasil recebeu mais de vinte chefes de Estado dos 

países africanos e número semelhante de chanceleres. Foram abertas Embaixadas em Adis Abeba ( Etiópia), 

Cartum ( Sudão), Cotonou (Benin), Dar-Es-Salaan ( Tanzania) , Iaundé (Camarões), Lomé (Tomé), Malabo 

( Guiné Equatorial), São Tomé (São Tomé  e Príncipe), Conacri ( Guiné), Gaborone ( Botsuana), Lusaca 

(Zambia), e o Consulado Geral em Lagos ( Nigéria). Foram instaladas, em Brasília, Embaixadas do Sudão, da 

Namíbia e do Zimbábue.Cf. LEITE, Patrícia.  

O Brasil e a Cooperação Sul-Sul em três momentos de política externa.p180 (grifos nossos).  



8  

  

  

política e social que une o Brasil e a África incluindo o legado do 

tráfico de escravos no Atlântico. Pesquisas sobre as relações entre o 

Brasil e a África trouxeram novas perspectivas ao padrão tradicional 

de análise “Norte- Sul”, ao considerar o Atlântico Sul como um canal 

de transferência cultural e experiência política e socal do que um 

oceano geopolítico como o Atlântico Norte”.
13

 (grifos nossos)  

  

  

A intensificação do engajamento do Brasil com a África não somente demonstrou a 

ambição geopolítica e o interesse econômico do Brasil mas também foi respaldada por laços  

históricos e pela afinidade cultural com a África, fatos que diferenciam o Brasil dos demais 

membros dos BRICS.  

O crescimento econômico do Brasil, sua atuação crescente no cenário mundial, o 

sucesso em reduzir a desigualdade social e a experiência de desenvolvimento oferecem lições 

importante para os países africanos que, dessa forma, buscam cada vez mais a cooperação, 

assistência técnica e investimentos no Brasil como demonstra o gráfico abaixo:  

  

Principais áreas de atuação do Brasil em arranjos de Cooperação 

  

  
Fonte: CARRILO, Susana et alli. Pontes sobre o Atlantico.p.2-3  

  

  

  

                                                 
13

 CARRILO, Susana; GOÉS, Fernanda; SARAIVA, Flávio. Pontes sobre o Atlantico.p.2-3  
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Ao mesmo tempo, as multinacionais brasileiras, organizações não governamentais e 

diversos grupos sociais passaram a incluir a África em seus planos de acordo com o gráfico 

abaixo.  

Em outras palavras , a nova África coincide com o Brasil Global
14

    

  

Empresas Brasileiras na África – 2010  

  
    Fonte: CARRILO, Susana et alli. Pontes sobre o Atlantico.p.6  

                                                 
14

 CARRILO, Susana; GOÉS, Fernanda; SARAIVA, Flávio. Pontes sobre o Atlantico. p.2-3  
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Brasil e a África: Acordos de Segurança e Defesa   

  

Como verificamos acima, a Cooperação Sul-Sul se conformou em um dos eixos 

principais da política externa brasileira tendo os estados africanos como parceiros 

importantes, haja vista pelo aprofundamento do nível das relações que houveram na última 

década. 

Além das área econômica, política e tecnológica, dentre outras, o Governo brasileiro 

firmou uma série de acordos de cooperação no campo da segurança e defesa com diversos 

países africanos.  

Enquanto o Atlântico Sul condicionou o preparo e emprego para as forças navais no 

quadro de defesa das Américas no período da Guerra Fria, hoje essa área se apresenta para a 

política externa e para a política de defesa como prioridade estratégica e como eixo de 

inserção internacional do Brasil.  

Como prevê a Política Nacional de Defesa:  

A América do Sul é o ambiente regional no qual o Brasil se insere. 

Buscando aprofundar seus laços de cooperação, o País visualiza um 

entorno estratégico que extrapola a região sul americana e inclui o 

Atlântico Sul e os países lindeiros da África, assim como a Antártica. 

Ao norte, a proximidade do Mar do Caribe impõe que se dê crescente 

atenção a região
15

. (grifos nossos).  

  

Em consequência da alteração das percepções e avaliações sobre o Atlântico Sul, o 

Brasil tem firmado uma série de acordos com países africanos principalmente aqueles situados 

na faixa atlântica, ou seja, na costa ocidental da África. Além das áreas econômica, política e 

tecnológica, a cooperação tem-se dado, também no campo da segurança e defesa.  

 Sendo assim, o documento da Política Nacional de Defesa incorporou a concepção 

multidimensional de defesa, bastante discutida no âmbito da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) durante a década de 90, a qual abrangia os campos político, militar, 

econômico, social, ambiental entre outros, mantendo entretanto, a defesa externa como 

função principal das Forças Armadas. Dentre as principais diretrizes estratégicas, o 

documento apresentou no aspecto da cooperação no campo da segurança e defesa, que fosse 

intensificado o intercâmbio com as Forças Armadas das nações amigas, particularmente com 

as da América do Sul e as da África, lindeiras ao Atlântico Sul.   

                                                 
15

 MINISTÉRIO  DA  DEFESA.  POLITICA  NACIONAL  DE  DEFESA. 

 Disponível  em: http://www.defesa.gov.br/arquivos/2012/mes07/pnd.pdf  

http://www.defesa.gov.br/arquivos/2012/mes07/pnd.pdf
http://www.defesa.gov.br/arquivos/2012/mes07/pnd.pdf
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Além disso, foi anunciado no mesmo documento que o país participaria de missões de 

paz e ações humanitárias, de acordo com os interesses nacionais, ratificando assim as 

decisões dos Governos ocorrida no já, a partir dos meados da década de noventa, onde se 

enviou tropas armadas para as missões de paz da ONU em Angola e Moçambique.
16

.  

Encontramos também na segunda parte do Estratégia Nacional de Defesa uma 

preocupação em relação ao Atlântico Sul, após o levantamento dos aspectos positivos e as 

vulnerabilidades da estrutura de defesa
17

 do país, sendo entendida como uma oportunidade a 

ser explorada.  

  

De acordo com o documento:  

  

A articulação das Forças Armadas, compatível com as necessidades 

estratégicas e de adestramento dos Comandos Operacionais, tanto 

singulares quanto conjuntos, capaz de levar em consideração as exigências 

de cada ambiente operacional, em especial o amazônico e o Atlântico 

Sul.
19

(grifos nossos)  

  

 O documento ainda determinou que:  

 Assim, com base na Política Nacional de Defesa, na Estratégia Nacional de 

Defesa e na Estratégia Militar dela decorrente, as F.F.A.A. submetem ao 

Ministério da Defesa seus Planos de Articulação e de Equipamento, os quais 

contemplam uma proposta de distribuição espacial das instalações militares e 

de quantificação dos meios necessários ao atendimento eficaz das hipóteses 

                                                 
16

 AGUILAR, Sérgio. Atlântico Sul: as relações do Brasil com os países Africanos no campo de segurança e 

defesa.p.1-4.passim  
17

 Podem ser consideradas como principais aspectos positivos dentro do quadro da defesa nacional : i) 

F.F.A.A. identificadas com a sociedade brasileira, com altos índices de confiabilidade, ii) Adaptabilidade do 

brasileiro às situações novas e inusitadas , criando situação propícia a  uma cultura militar pautada pelo 

conceito de flexibilidade, iii) Excelência  no ensino nas F.F.A.A., no que diz respeito à metodologia e à 

atualização em relação às modernas táticas e estratégias de emprego de meios militares, incluindo o uso de 

concepções próprias adequadas aos ambientes operacionais de provável emprego e iv) Incorporação do 

CENSIPAM à estrutura organizacional do Ministério da Defesa (MD) , agregando sua base de dados 

atualizada, conceitos de emprego dual da informação e a integração de informações de órgãos civis com 

atuação na Amazônia brasileira.  Configuram-se como vulnerabilidades da atual estrutura de defesa do país: i) 

o envolvimento, ainda não significativo, da sociedade brasileira com os assuntos de defesa, ii) a histórica 

descontinuidade na alocação de recursos orçamentários para a defesa, iii) a desatualização tecnológica de 

alguns equipamentos das F.F.A.A. ; e a a dependência em relação a produtos estrangeiros, iv) a distribuição 

espacial das F.F.A.A. no território nacional, ainda não completamente ajustada, ao atendimento às necessidades 

estratégica, v) a atual inexistência de carreira civil na área de defesa, mesmo sendo uma função de Estado, vi) o 

estágio da pesquisa científica e tecnológica para o desenvolvimento de material e emprego militar e produtos de 

defesa, vii) a carência de programas para aquisição de produtos de defesa, calcados em planos plurianuais, viii) 

os bloqueios tecnológicos impostos por países desenvolvidos, que retardam os projetos estratégicos de 

concepção brasileira, ix) a relativa deficiência dos sistemas nacionais de logística e de mobilização e x) a atual 

capacidade das F.F.A.A. contra os efeitos causados por agentes contaminantes químicos, biológicos, 

radiológicos e nucleares. Cf. MINISTÉRIO DA DEFESA. ESTRATÉGIA DE DEFESA NACIONAL.p.25-
26.Disponível em.  

http://www.defesa.gov.br/arquivos/2012/mes07/pnd.pdf. (grifos 

nossos) 19
 Ibidem, p. 27  

http://www.defesa.gov.br/arquivos/2012/mes07/pnd.pdf
http://www.defesa.gov.br/arquivos/2012/mes07/pnd.pdf
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de emprego
18

 , de maneira a possibilitar [....] o aumento da presença militar 

nas áreas estratégicas do Atlântico Sul e da região amazônica
19

. [grifos 

nossos]  
  

Na Conferência de abertura do Seminário Estratégias de Defesa Nacional, realizada 

em novembro de 2012, encontraremos no discurso do Ministro Celso Amorim a preocupação 

com a ocorrência do narcotráfico, associado ao terrorismo na costa ocidental da África e 

enfatizando a disposição brasileira de exercer do que denominou de dissuasão pela 

cooperação.  

[...] Outras situações, de desfecho incerto, como a ocorrência do 

narcotráfico, associado ao terrorismo e à pirataria marítima, ou ainda as 

crescentes tensões em países da África Ocidental como Guiné Bissau e 

Mali constituem motivo de preocupação.  
Além dos problemas intrínsecos [...] existe o risco de trazerem-se para 

região de nosso interesse estratégico – o Atlântico Sul – organizações 

militares criadas com outros propósitos ou visando a outros inimigos ou 

adversários.  
Em todos estes casos o  Brasil busca ou buscará desempenhar o papel que 

lhe corresponde por meio dos instrumentos diplomáticos.
20

 [grifos nossos]  

  

 Entretanto, o Ministro adverte que: “[...] Não me canso de dizer: ser pacífico não é sinônimo  

de estar desarmado. A dissuasão é estratégia primária da política de defesa brasileira”
21

. [grifos 

nossos]   

Em relação ao entorno estratégico afirma que: “[...] O entorno estratégico do Brasil é o 

foco prioritário da lógica da cooperação é composto, de um lado, pela América do Sul, tocando a 

Antártida; e de outro, pelo Atlântico Sul, estendendo-se até a orla ocidental da África”
24

.  

Finalizando, o Ministro lembra que “[...] cooperar com nossos vizinhos não é um gesto de 

altruísmo gratuito. É uma maneira de consolidar relações pacíficas e fortalecer nossa influencia 

exercida de forma sempre respeitosa”
22

 ( grifos nossos)  

Sustentando o discurso e os documentos oficiais e documentos de defesa, várias ações do 

Governo brasileiro contemplaram os países africanos. Segundo Aguilar:  

                                                 
18

 Hipóteses de emprego é entendido como a antevisão de possível emprego das F.F.A.A. em determinada 

situação/situações ou área/áreas de interesse estratégico para a defesa nacional. É formulada considerando-se a 

indeterminação de ameaças ao país. Com base nas hipóteses de emprego, serão elaborados e mantidos 

atualizados os planos estratégicos e operacionais pertinentes, visando possibilitar o contínuo aprestamento da 

Nação como um todo, e em particular das F.F.A.A., para emprego na defesa do país. Ibidem, Loc.Cit.  
19

 Ibidem, p.31  
20

 AMORIM, Celso. Defesa Nacional e Pensamento Estratégico Brasileiro.p.341.   
21

 Ibidem, 

Loc.Cit. 
24

 

Ibidem, p.344  
22

 Ibidem, p.345  
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Foram assinados acordos de cooperação no domínio da defesa com Cabo 

Verde, em 1994; a África do Sul, em 2003; Guiné Bissau, em 2006; com 

Moçambique e Namíbia, em 2009; Nigéria, Senegal, Angola e Guiné  
Equatorial em 2010.

23
 (grifos nossos)  

 

Feito este preâmbulo, o qual foi apresentado, de maneira panorâmica, as questões que 

envolvem a produção da política externa no que concerne ao aspecto da cooperação, tanto na 

assistência técnica, como nos acordos que envolvem a segurança e de defesa com os países 

africanos, passemos para a segunda parte do trabalho que versará sobre a análise da 

geopolítica do Brasil para a região do Atlântico Sul.  

Entendemos que conhecer as definições dos interesses nacionais, entendidas como 

orientações substantivas das políticas internacionais é crucial para entendermos a inserção 

geopolítica do país.  

  

Atlântico Sul: o entorno estratégico 

  

Ao introduzir o conceito de entorno estratégico brasileiro na Política Nacional de 

Defesa, o qual inclui os países lindeiras da África, o Brasil está incorporando integralmente o 

Atlântico Sul como um espaço central importância para a segurança e a defesa do país.   

Em outras palavras, assume temas e preocupações condizentes com um país com 

pretensões de irradiar influencia e exercer protagonismo para além do seu entorno regional
24

.  

O fato é que o Atlântico Sul representa para o Brasil uma reserva e uma fonte 

importante de recursos econômicos, sendo seu principal meio de transporte e intercâmbio 

comercial e o meio de projeção de sua influência na África.  

Além das novas reservas de pré sal brasileiro, também existem reservas na plataforma 

continental argentina e foram comprovadas expressivas reservas de petróleo offshore na 

região do Golfo da Guiné, sobretudo na Nigéria, em Angola, no Congo, no Gabão e em São 

Tomé e  

Principe.
25

 

Segundo Fiori, ainda encontram-se na região:  

Também existem na Bacia Atlântica crostas cobaltíferas, nódulos 

polimetálicos ( contendo níquel, cobalto, cobre e manganês), sulfetos 

polimetálicos ( contendo zinco, prata, cobre e ouro), além de depósitos de 

                                                 
23

 AGUILAR, Sérgio. Atlântico Sul: as relações do Brasil com os países Africanos no campo de segurança e 

defesa.p.6.  
24

 VAZ, Alcides. O Atlântico Sul e as perspectivas estratégicas de Brasil, Argentina e África do Sul.p.53.  
25

 FIORI, José Luís. O Brasil e seu “entorno estratégico” na primeira década do século 

XXI.p.8. 
29

 Ibidem, Loc.Cit.  
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diamante, ouro, e fósforo, entre outros minerais relevantes, e já forma 

identificados grandes fontes energéticas e mineiras na região da Antártida. 

Encontram-se na região grandes reservas de gás e carvão, respectivamente 

na Namíbia e na África do Sul.
29

  

  

O fato é que o Atlântico Sul vem se convertendo em um espaço onde projetam-se 

interesses estratégicos e econômicos associados a intensificação dos fluxos comerciais, à 

descoberta de importantes jazidas de insumos energéticos como gás e petróleo, em particular 

ao longo das plataformas continentais e à identificação de jazidas minerais, tanto nas 

plataformas continentais, quanto na Área.
26

  

É uma região cuja importância é valorizada pelas tanto pelos países ribeirinhos, como 

os Estados da América do Sul, como os da África ocidental, mas também cobiçada pelas 

grandes potencias.
27

 É um espaço em que surgem – ou ressurgem – contendas territoriais e 

disputas por soberania, como por exemplo ocorre entre o Reino Unido e a Argentina em 

torno das Ilhas Malvinas e das Ilhas atlânticas de Geórgia e Sandwich do Sul.   

Também surgem contendas associadas a diferentes propostas de extensão da 

plataforma continental em que anunciam o Brasil, a Argentina e a África do Sul, uma 

demonstração que há questões limítrofes em debate, a respeito dos limites marinhos sob as 

áreas sob jurisdição de Estados nacionais. 
32

  

Por conta disso, o Atlântico Sul tem se transformado em uma arena em que também 

passam a repercutir com mais nitidez divergências protagonizadas por grandes potencias no 

campo geopolítico, as quais, muitas vezes, são engendradas em outras regiões, em outros 

contextos. Exemplo claro disso é o envolvimento da Rússia com manobras militares na costa 

da Venezuela, que tem conexões com a questão da Geórgia. Isto demonstra que, este entorno 

brasileiro e o espaço do Atlântico Sul  passam a ser também um cenário em  que muitas 

injunções da política internacional passam a se expressar.  

Acompanhado esse processo, observa-se uma crescente atividade política no âmbito 

da segurança e da defesa tanto por parte dos países sul americanos e africanos quanto, de 

outros atores, como os EUA e o Reino Unido, e mesmo por organizações, com é o caso da 

OTAN.  

                                                 
26

 De acordo com o artigo 1° da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982 : “Área significa 

o leito do mar, os fundos-marinhos e o seu subsolo além dos limites da jurisdição nacional”  
27

 VAZ, Alcides. O  Atlântico Sul e as perspectivas estratégicas de Brasil, Argentina e África do 

Sul.p.50.  
32

 Ibidem, Loc.Cit.   
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Assim, a região desponta como uma importante referência nas políticas de defesa do 

Brasil, como exposto no documento Estratégia Nacional de Defesa, como também, faz parte 

das preocupações da Argentina e da África do Sul.  

Ao mesmo tempo podemos observar presença dos Estados Unidos e da Rússia na região:  

 [...] podemos observar iniciativas de cooperação, tanto em âmbito bilateral 

como multilateral, nos campos militar, econômico e político, e a recriação 

ou criação e estruturas de segurança, tais como a Quarta Frota ou até 

mesmo o Africa Command, criado pelos Estados Unidos e atuante na costa 

atlântica da África. Importante destacar é que neste contexto foram 

realizados exercícios militares da OTAN com Cabo Verde – ou seja, no 

limite do que seria o Atlantico  
Norte. Como também da Rússia com a Venezuela, no Mar do Caribe; não  

exatamente no Atlântico Sul, mas compondo um mesmo cenário em que 

espaços são valorizados estrategicamente pelas potências o passam a ser, 

por razões diferenciadas.
28

  

  

Em síntese, todos estes aspectos, considerando-os conjuntamente, demonstram que 

está em curso um processo de valorização político – estratégico do Atlântico Sul cujo alcance 

não apenas se resume aos interesses dos países da América do Sul e da África – interessados 

em ampliar, naturalmente, sua presença, seu sentido de oportunidade e suas necessidade de 

segurança nesse espaço, mas envolve também os interesses e as ações de outros atores.  

Por exemplo, os Estados Unidos, estão interessados em consolidar sua posição 

hegemônica e em elevar seu perfil internacional e os outros Estados estão preocupados em 

estender suas projeções territoriais, posicionando-se para a exploração de recursos marítimos, 

biológicos e minerais.
29

  

  

Áreas marítimas estratégicas e o triangulo do ouro negro  

  

Um ponto a chamar a atenção é que a preocupações e os interesses estratégicos 

brasileiros no Atlântico Sul ultrapassam as considerações e as necessidades imediatas de 

defesa do território, de recursos e de instalações em águas sob sua jurisdição. Este é um 

elemento que diferencia a perspectiva brasileira dos dois outros países como a Argentina e a 

África do Sul .  

Segundo Vaz:   

                                                 
28

 VAZ, Alcides. O  Atlântico Sul e as perspectivas estratégicas de Brasil, Argentina e África do Sul.p.51.  
29

 Ibidem, Loc. 

Cit. 35
 Ibidem, 

p.55.  
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 [...] as nossas preocupações e os interesses estratégicos no Atlântico Sul 

ultrapassam as considerações e as necessidades de defesa. Elas alcançam 

também as possibilidades e os processos, tais como os que estão ocorrendo 

na Área, em águas internacionais, e também os desenvolvimentos na parte 

africana que possam afetar diretamente e significativamente as 

possibilidades de cooperação e a definição de um panorama político 

favorável aos interesses internacionais brasileiros.   

  

  

O que faz com que nos coloque em contato, não apenas com os países vizinhos da 

costa sul africana, mas também com os interesses e as políticas de organismos internacionais, 

de organismo regionais de caráter multilateral e de países como Estados Unidos, Reino 

Unido,  

Rússia, Alemanha, Espanha e China, atores mais proeminentes neste cenário.
35

 

Sendo assim, essas áreas marítimas são consideradas estratégicas pois projetam os 

interesses brasileiros até a costa atlântica da África e um pouco acima do Equador.   

Segundo Reis, esta área ficou conhecida como o “triangulo do ouro negro”:  

Hoje em dia, os analistas indicam o aparecimento de um novo “triangulo do 

ouro negro”. Recentemente, em agosto de 2010, um jornal da Noruega fez 

uma grande reportagem sobre isso. O que é o novo “triangulo do ouro 

negro”? Ouro negro é o petróleo. Por que a Noruega está interessada nisso? 

Por que ela tem companhias que estão comprando poços pelo mundo afora 

a fim de continuar a operar no mercado desta commodity.
30

  

   

Este triangulo teria os vértices: primeiro na Nigéria, o segundo, no pré-sal brasileiro, 

e o terceiro, no México.  Estas são as três áreas mais promissoras do mundo para a 

exploração de petróleo fora da área de convulsão geopolítica do Oriente Médio.   

Colocando-se neste mapa a Amazônia Azul
31

, é perceptível há necessidade do País 

em ampliar seu mapa de interesses estratégicos para a sociedade brasileira.  

Segundo Reis:  

                                                 
30

 REIS, Reginaldo. Atlântico Sul: Um desafio para o século XXI – As velhas ameaças se perpetuam nas 

novas? p.70.  
31

 AMAZONIA AZUL (explicação sintética): Primeiramente, há o mar territorial, com 12 milhas náuticas, 

medidas a partir da linha de base, que serve como referência para todas as demais mensurações. No mar 

territorial, se tem direitos plenos de soberania, tal como na parte terrestre. É a continuação do território, a zona 

contígua é considerada mais 12 milhas, chegando-se, assim , às 24 milhas. No que se refere a Zona Exclusiva 

Econômica (ZEE),  ela foi criada para definir um espaço marítimo, com seu respectivo regime jurídico , que 

permite ao Estado costeiro ter o direito de soberania para realizar exploração , exploração, conservação e gestão 

de recursos naturais, vivos ou não vivos, nas águas subjacentes ao leito do mar, no leito do mar (solo) e no seu 

subsolo. A ZEE não deve ir além das 200 milhas náuticas marítimas. Embora qualquer Estado tenha direito de 

sobrevoo, navegação e colocação de cabos e dutos submarinos, o Brasil estabeleceu, unilateralmente, o 

entendimento de que os demais Estados não estão autorizados a realizar exercícios ou manobras militares na 

ZEE, sem consentimento do Estado costeiro. Cf. REIS, Reginaldo. Atlântico Sul: Um desafio para o século 

XXI – As velhas ameaças se perpetuam nas novas? p.69- 
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“...Essa área estratégica apontada precisa ser ampliada. Ninguém faz defesa 

somente dentro da própria área territorial. É preciso pensar sempre em se 

defender longe do litoral, a fim de não atrair a ameaça para dentro do 

próprio território. [...] Busca-se obter um tempo de resposta em níveis 

adequados, ainda mais hoje, quando os meios ofertados pelo 

desenvolvimento tecnológico encurtam distancias e os períodos temporais 

ao processo de tomada de decisão...”
32

 [grifos nossos]  

  

A preocupação apresentada por Reis, é procedente por conta da presença de grandes 

potências na região do Atlântico Sul: a França, o Reino Unido e os Estados Unidos. 

São motivos de preocupação para o nosso País e para os países ribeirinhos na África 

atlântica, os quais firmamos, como comentamos anteriormente, uma série de acordos visando 

a segurança e defesa, pois coloca o petróleo e pré-sal na Amazônia Azul e as reservas dos 

hidrocarbonetos na África no epicentro da questão.  

Como por exemplo, há décadas, os Estados Unidos vêm diminuir a sua elevada 

dependência de petróleo do Oriente Médio, buscando outras fontes fornecedoras, sendo estes 

um dos pontos principais da visão estratégica de longo prazo.  

Segundo Reis, este movimento de procura novas fontes de petróleo está imbricado 

com a ativação da 4° Frota, como segue: 

O que interessa mostrar aqui é que a Quarta Frota não tem relação apenas 

com a área de atuação do Comando Sul dos Estados Unidos. A Quarta 

Frota, que não tem navios e que foi criada com uma estrutura 

organizacional destinada a fazer planejamentos, na verdade, está muito 

mais ligada ao Comando da África – cujo quartel general não fica na 

África, mas sim, na Alemanha; isto por questões de segurança, visto que 

não há nenhum país confiável em termos de segurança norte americana na 

África, para que ali os Estados Unidos possam instalar seu quartel general. 

O motivo mais aparente para a criação da Quarta Frota é o crescimento 

espantoso da exploração de hidrocarbonetos na África para alimentar a sede 

de gás e petróleo do mundo.
33

(grifos nossos)  

  

Para efeito de ilustração segue abaixo o mapa com a distribuição dos Comandos 

Militares dos Estados Unidos :  

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Ibidem, Loc. Cit.   
33

 REIS, Reginaldo. Atlântico Sul: Um desafio para o século XXI – As velhas ameaças se perpetuam nas 

novas? p.70.  
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COMMANDER’S AREAS OF RESPONSABILITY  

  

Fonte:  U.S. Departamento f Defense. Disponível em : http://www.defense.gov/ucc/  

  

  

Como pode-se notar os EUA tem esquadras e frotas em todas as latitudes do globo e 

aqui aparece o novo comando, o USAFRICOM ou COMANDO DA ÁFRICA  

Para este trabalho, o que nos interessa é o USSOUTHCOM, ou o COMANDO SUL
34

, 

que está direcionado para a América Latina, ao sul do México, controlando o Mar do Caribe 

e o Atlântico Sul.  

Os Comandos subordinados ao Comando Sul são:  

1- Exército – U.S. Army South – USARSO – sede em Fort Sam Houston – San 

Antonio – Texas.  

2- Marinha – U.S. Navy Forces Southern Command – USNAVSO – sede Mayport – 

Jacksonville - Miami  

3- Fuzileiros Navais – U.S. Marine Corps Force – South – USMARFORSOUTH – 

sede: Miami – Flórida.  

                                                 
34

 Os EUA tem os dois comandos USAFRICOM e o USSOUTHERN com responsabilidades geográficas na 

região. O USSOUTHCOM foi estabelecido em 1963, e o USAFRICOM, em 2007. Em 2008, os EUA 

reativaram sua 4° Frota para o controle do Atlântico Sul, o que caracteriza uma situação de grande assimetria 

de recursos e de poder naval. Cf. FIORI, José Luís. O Brasil e seu “entorno estratégico” na primeira década 

do século XXI.p.9 
41

 FARIA, Emílson. O Poder Naval Brasileiro e os interesses do País no Atlantico 

Sul.p.91  

http://www.defense.gov/ucc/
http://www.defense.gov/ucc/
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4- Aeronáutica – U.S. Southern Command Air Forces – sede : Base aérea Davis 

Montham – Arizona.  

5- Operações Especiais – U.S. Special Operations Command South – SOCSOUTH – 

sede: Mayport – Flórida.
41

  

6- Força Tarefa Conjunta Interagencias – Joint Interagency Task Force South – 

JIATFS – sede: Estação Aérea Naval de Key West – Flórida. ( hoje tem a tarefa 

principal de combater a produção e o tráfico de drogas).  

  

Presença da França no Atlântico Sul  

  

A presença da França na região é melhor explicada na análise do mapa abaixo, em 

que apresenta as áreas passíveis de intervenção: “Segundo o adido de Defesa da França , a 

Marinha da França tem a capacidade de intervir no prazo de três dias na maior parte das áreas do 

conflito em potencial.”
35

  

  

  

  

França – Área de Intervenção  

  
Fonte: FARIA, Emílson. O Poder Naval Brasileiro e os interesses do País no Atlantico Sul.p.91  

  

Como demonstra o mapa há uma área centrada no nosso litoral do Sudeste e outra 

centrada na foz da Bacia amazônica e outra no meio do Atlântico. Se algum interesse francês 

for contrariado, eles podem fazer estas intervenções, pois possuem navios permanentemente 

nessas regiões. Isto o coloca na posição de um ator importante na região.
36

  

                                                 
35

 Ibidem, p.90  
36

 FARIA, Emílson. O Poder Naval Brasileiro e os interesses do País no Atlantico Sul.p.90  
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Presença do Reino Unido & Tese do Triangulo Estratégico no Atlântico Sul  

  

Para discutirmos a presença da Grã Bretanha vamos antes analisar o papel do Brasil no 

contexto regional do Atlântico Sul.   

Conforme demonstra o mapa abaixo, o Brasil, apesar não ser uma país bioceânico, é dotado 

de duas faces litorâneas – uma voltada para o Hemisfério continental e outra para o hemisfério 

oceânico.   

No período antes da Segunda Guerra Mundial, os interesses brasileiros se orientavam quase 

que exclusivamente no sentido norte – sul, e que foram alteradas no período Pós Guerra Fria, quando 

as diretrizes geopolíticas voltaram-se para o Pacífico e o Indico.  

O aspecto de destaque na análise do mapa é que a autora distinguiu quatro rotas decisivas 

para o desenvolvimento econômico e projeção política para o país, a saber: i) Rota sul americana, ii) 

Rota Europeia, iii) Rota Africana e iv) a Rota do Cabo.  

De acordo com Castro:  

  

A Rota sul americana é praticamente uma navegação de cabotagem desde o 

Rio da Prata até Trinidad, a Rota Europeia, que do saliente nordestino 

atravessa a zona de estrangulamento do Atlântico, apoiando-se em Cabo 

Verde para atingir mercados e importação e exportação da Europa. No 

sentido leste-oeste, em âmbito bem regional do Atlântico Sul, a Rota 

Africana, partindo da trijunção de corredores de exportação Santos – Rio de 

Janeiro – Vitória, atinge a zona ocidental do continente que reparte conosco 

o oceano; essa rota vem tomando grande impulso desde 1972. E finalmente 

a Rota do Cabo a qual já participávamos ativamente durante o período 

colonial, no comércio com Portugal; atualmente , em face de interesses 

comerciais no Japão, aproximação com a China e necessidade de importar 

petróleo do Oriente Médio, não sendo país bioceânico, para o Brasil, a Rota 

do Cabo, além de ser o mais longo percurso, é também, de maior 

importância.
37

  

 

                                                 
37

 CASTRO, Therezinha. Geopolítica : Princípios , Meios e Fins. 

p.181. 
45

 Ibidem, Loc.Cit.  
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Fonte: CASTRO, Therezinha. Geopolítica : Princípios, Meios e Fins.p.180  

  

Estas rotas foram destacadas pois elas são as linhas vitais de comunicação marítima para o 

Brasil, e que consequentemente não podemos ter a nossa possibilidades de controle sobre elas 

limitadas por quaisquer constrangimentos externos. A preocupação do período da Guerra Fria 

permanecem atuais, ou seja, a manutenção da estabilidade política na região, sem a qual o país não 

poderá atender os seus interesses políticos e econômicos no Atlântico Sul e na região atlântica da 

África.  

Dentro do contexto oceanopolítico, as nações estão divididas em dois 

grupos – as que possuem e as que não possuem; resultando disso, que a 

intenção fiscalizadora das primeiras deve ser a de defender as vantagens já 

adquiridas, e a das últimas adquirir vantagens similares. Na defesa de suas 

rotas reside a segurança o posicionamento dos países que como Brasil, 

respiram pelo mar.
45

 Esta percepção permanece de pé, e podemos até 

afirmar que pela presença de grandes potencias no Atlântico Sul, obriga-nos  

estarmos preparados com planos de contingência a fim de impedir que 

ações externas inibam os nossos movimentos no Atlântico Sul.  

 
Isto posto, ou seja, feita esta sumaríssima análise da posição do Brasil no contexto da Bacia do 

Atlântico Sul, e a fim de discutirmos a presença inglesa na região, utilizaremos a “Tese da 

Triangulação Insular” 
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Tese da Triangulação Insular no Atlântico Sul
38

  

  

A Tese identifica três triângulos geoestratégicos na região, sendo o primeiro formado pelas 

Ilhas Ascensão, Santa Helena e Tristão da Cunha
47

; e como demonstra o mapa, apresenta pela sua 

disposição a sua grande importância estratégica, pois serve de trampolim para América do Sul, e de 

outro lado, serve de apoio para as Rota do Cabo. Um aspecto interessante ocorre no fato de que no 

contexto Atlântico – Pacífico, a presença da OTAN nas Rotas Magalhães – Drake se limita às 

Malvinas
39

, entretanto na passagem Atlântico – Indico, pela distribuição tácita de Ascensão, Santa 

Helena e Tristão Cunha exclui a constituição de uma OTAN. Isto por si só representa o alto valor 

estratégico deste complexo de ilhas.    

                                                 
38

 THEREZINHA DE CASTRO: A Tese da Triangulação no Atlantico Sul é de sua autoria. Durante trinta anos 

atuou no campo científico da Geografia, da Geopolítica e da Historia sendo aluna do Professor Delgado de 

Carvalho. Formada pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, continuou a sua carreira 

como Professora de História e Geografia do Colégio Pedro II, simultaneamente no Conselho Nacional de 

Geografia onde colaborou na elaboração do Atlas de Relações Internacionais. Foi uma das pioneiras sobre a 

necessidade do Brasil instalasse uma base na Antártica em função de sua posição de defrontação com todo 

Hemisfério Sul do planeta e por suas imensas reservas minerais e de água. A sua reivindicação para a 

participação territorialmente da Comunidade Antártica pautava-se na defesa do direito pelo princípio de 

defrontação, princípio este que já tinha sido aplicado no caso do territorialismo no Ártico. Presenciou a sua 

pregação materializar-se, quando em 1983, o Brasil instalou a Estação Comandante Ferraz, liderada pela 

Marinha, na Ilha Rei George, do arquipélago Shetlands. Cf. CASTRO, Therezinha de. Geopolítica: princípios, 

meios e fins. Rio de Janeiro: Bibliex,1999. Cf. CENTRO DE ESTUDO EM POLÍTICAS ESTRATÉGICAS. A 

Geopolítica Brasileira – predecessores geopolíticos Artigos para Escola Superior de Guerra, Edição nº 9, 

2000.Disponível em : http://www.cepen.org/pdfs/art07.pdf (grifos nossos) 
47

 Ascensão: É uma ilha de grande 

dimensão. É uma grande base e prestou ótimos serviços ao Ocidente – em especial na Guerra Fria. E continua 

ainda ser uma base importante no contexto mundial. Dificilmente tal grupo de ilhas deixará de estar sob o 

controle do Reino Unido. Santa Helena e Tristão da Cunha: são pequenas com condições de habitabilidade bem 

difíceis.Só que hoje, a tecnologia nos oferece outras oportunidades. Nos dias atuais, existe o unmanned aerial 

vehicle (UAV), as aeronaves não tripuladas. Então a tecnologia passa a proporcionar outras possibilidades de 

aproveitamento destas ilhas em termos militares e em termos de vigilância e segurança no Atlântico Sul. Cf. 

FARIA, Emilson. O Poder Naval brasileiro e os interesses do país no Atlântico Sul.p.86.  
39

 Malvinas: encontram-se permanentemente, um navio patrulha e um navio escolta britânicos, da classe 42 ou 

da classe 43. E, eventualmente, um submarino. A troca de serviço é feita quadrimestralmente, o que demonstra 

a importância que o Reino Unido atribuiu às ilhas, demonstrando, assim, um sinal claro para a Argentina, caso 

um dia pretenda retomá-las. Além disso, encontra-se uma esquadrilha de aviões Tornado que ficam 

permanentemente sediados nas ilhas.Cf. FARIA, Emílson. O Poder Naval brasileiro e os interesses do país 

no Atlântico Sul. p.89.  

http://www.cepen.org/pdfs/art07.pdf
http://www.cepen.org/pdfs/art07.pdf
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O segundo triangulo geoestratégico é formado pelo arquipélago Fernando de Noronha
40

, a 

Ilha Trindade
41

 e o Arquipélago das Malvinas, constituem postos avançados para a guarda e a 

integridade da costa americana pertencente ao Brasil, a Argentina e o Uruguai.   

Segundo Castro: 

Na zona de estrangulamento do Atlântico, Fernando de Noronha tem seu 

papel geoestratégico definido desde a Segunda Guerra Mundial, enquanto 

Trindade, que dista de 700 km do litoral brasileiro, adquiriu novo sentido de 

renascimento da Rota do Cabo. Constituindo-se num dos pontos do 

triangulo geoestratégico formado por Fernando de Noronha e Trindade, o 

Arquipélago das Malvinas, a 700 km do litoral argentino e 535 km do 

Estreito de Magalhães, ocupa a posição chave no controle da passagem do 

Atlântico – Pacífico.
42

  

  

O terceiro triangulo geoestratégico do Atlântico Sul, formado pelos arquipélagos 

subantárticos, Shetlands do Sul, Orcadas do Sul, e Gough e numa reta que atinge as Geórgias do Sul 

e Sanduíches do Sul, tem significado importante;  

  

De acordo com Castro:  

Nessa tese da triangulação insular, esses trampolins posicionados no 

Atlântico Sul e baia aberta do Glacial Antártico formavam, durante a 

Guerra Fria, com a Antártica um flanco desguarnecido de retaguarda da 

OTAN, que desafiava o espaço geopolítico da esfera de domínio da 

América e da África.
52

  

  

  

A fim de ilustrarmos o exposto acima, segue o mapa da Tese da Triangulação Insular no 

Atlântico Sul acompanhada do mapa da Ilhas Britânicas no Atlântico Sul. Sendo que este último 

apresenta de maneira mais clara que o fato da Grã Bretanha manter a  posse de um cinturão de ilhas 

no Atlântico, confere uma vantagem estratégica sem igual, como é o caso das ilhas meso oceânicas 

de Tristão da Cunha, Ascensão e Santa Helena e das ilhas peri antárticas de Shetlands, Geórgica, 

Gough, Sandwich do Sul, Orcadas do Sul e Malvinas. Além do mais, os EUA também possuem bases 

navais na Ilha de Ascensão, os quais são utilizadas quando realizam exercícios periódicos no 

                                                 
40

 Fernando de Noronha: Situado a 180 milhas da costa, sua ZEE se une à brasileira, sendo administrada pelo 

Governo de Pernambuco. Possui um aeroporto que pode ser transformado em base aérea além de ser um 

potencial apoio logístico para as forças navais. Ela detém elevado valor estratégico, militar e econômico e a 

instalação de uma base militar seria um grande passo para as forças militares.Cf. FARIA, Emílson. O Poder 

Naval brasileiro e os interesses do país no Atlântico Sul. p.92.   
41

 Ilha da Trindade: Está a 590 milhas da costa e não há poder militar instalado, mas com investimentos 

relevantes poderá se constituir em um ponto de apoio para as forças navais. Ou seja, ali se pode construir uma 

base naval e um aeroporto. Atualmente ela é administrada pelo Posto Oceanográfico da Marinha que faz 

observações oceanográficas e envia as informações para o nosso serviço de meteorologia. Ela detém elevado 

valor estratégico, econômico e militar. A cerca de 25 milhas da Ilha está Martim Vaz, que não é habitada. Cf. 

FARIA, Emílson. O Poder Naval brasileiro e os interesses do país no Atlântico Sul. p.92.   
42

 CASTRO, Therezinha. Geopolítica: Princípios, Meios e Fins. p.311 
52

 Ibidem, Loc.Cit  
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Atlântico Sul o que caracteriza uma situação de grande assimetria de recursos e poder naval entre as 

duas potencias navais anglo saxônicas e os países condôminos dos dois lado do Atlantico. 
43

.   

  

Tese da Triangulação Insular  

  
Fonte: Castro, Therezinha. Geopolitica : Princípios, Meios e Fins.p.310  

  

Ilhas Britânicas – Atlântico Sul   

  
Fonte: REIS, Reginaldo. Atlântico Sul: Um desafio para o século XXI.p.66  

Atlântico Sul: vulnerabilidades brasileiras  

                                                 
43

 FIORI, José Luís. O Brasil e seu “entorno estratégico” na primeira década do século XXI.p.9  
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Diante deste cenário, em que se verifica presença de duas grandes potências no 

Atlântico Sul, como a França e a Grã Bretanha, e uma hiperpotência, como os EUA, que 

mantém sua presença através dos seus comandos militares em sete regiões distintas no 

planeta. O Brasil por conta ainda do processo de construção do seu sistema de defesa 

apresenta ainda sérias vulnerabilidades. 

Segundo Faria:  

As vulnerabilidades brasileiras são as seguintes: i) a concentração da 

produção de petróleo no mar sem um sistema de defesa eficaz, embora a 

Marinha do Brasil já tenha proposto o Sistema de Defesa da Amazônia 

Azul; ii) a concentração de grandes cidades e do sistema produtivo e 

energético próximo ao litoral, os quais podem ser ameaçados por 

armamentos lançados do mar; iii) o comércio exterior dependente, quase 

que totalmente, de linhas de comunicações marítimas extensas, cujo 

controle e cuja defesa são complexos hoje em dia – hoje os navios são de 

propriedade de armadores de vários países, e a tripulação desses navios é de 

várias nacionalidades, com a carga passando por vários portos; e iv) a 

existência de ilhas oceânicas brasileiras sem um sistema de defesa pré 

estabelecido. 
44

  

  

Diante das fragilidades apontadas, e com as condições que temos atualmente, ou seja, 

o país ainda encontrando-se em fase de desenvolvimento e fortalecimento do seu sistema de 

defesa, faz-se necessário realizar a seguinte pergunta: como o Brasil poderia responder se por 

acaso, se visse numa posição de se ser desafiado por uma potência estrangeira na região do 

Atlântico Sul? Na tentativa de responder esta questão, nos apoiaremos nas ideias do General 

Carlos Meira Mattos para análise da defesa do Brasil pelo viés da geopolítica.  É o que trata a 

última seção deste artigo.  

    

  

  

  

  

 

  

  

  

                                                 
44

 FARIA, Emílson. O Poder Naval brasileiro e os interesses do país no Atlântico Sul. p.93   
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General Meira Mattos
45

:  a Estratégia para o Atlântico Sul  

  

Analisando a posição do espaço geográfico brasileiro, o Gen. Meira Mattos entendia 

que ela poderia ser entendida por dois ângulos: o geodésico e o de sua articulação com o mar 

e territórios vizinhos.  

Analisando a extensão de nossa costa e o leque de projeção para o Atlântico Sul, 

conforme o mapa abaixo, o autor afirma que: 

No que diz respeito a articulação do território, temos uma imensa costa 

marítima com 7.408 km de litoral debruçada maiormente sobre o Atlântico 

Sul , com uma beirada, no território do Amapá, confinando o Atlântico 

Norte e próxima ao Caribe.  
Considerando a nossa projeção da nossa costa atlântica abrangendo ao sul, a 

Antártica, e ao norte o Caribe, a ilha da Madira e Gilbraltar, defronamos 

vis-àvis com 20 novas repúblicas instaladas na costa atlântica da África, 

criadas a partir do final da Segunda Guerra Mundial, todas vindo de status 

coloniais. Além dos países africanos, o Atlântico garante-nos a 

comunicação fácil, já tradicional, com o Uuruguai, Argentina, e uma ponta 

do território chileno, na entrada do Estreito de Magalhães
46

  

  

Mapa – Projeção Brasileira – Atlântico Sul  

                                 
Fonte: MATTOS, Carlos. A Geopolitica e as Projeções do Poder.p.118  

  

                                                 
45

 GENERAL MEIRA MATTOS: Desempenhou importantes funções na sua carreira militar dentro as quais,o 

cargo de Vice Diretor do Colégio Interamericano de Defesa em Washington,  sendo o primeiro oficial brasileiro 

a ser  indicado a ocupá-lo. Foi o Comandante da Brigada Latino Americana da Força Interamericana de Paz que 

invadiu a República Dominicana em 1965. Dentre suas obras, publicou “Projeção Mundial do Brasil” 

(1960);“Brasil, Geopolítica e Destino” (1975) e “A Geopolítica e as Projeções de Poder” (1977). Cf. CENTRO 

DE ESTUDO EM POLÍTICAS ESTRATÉGICAS. A Geopolítica Brasileira – predecessores geopolíticos 

Artigos para Escola Superior de Guerra, Edição nº 9, 2000.Disponível em : 

http://www.cepen.org/pdfs/art07.pdf  Cf. MIYAMOTO,  

Shiguenoli. Os Estudos Geopolíticos no Brasil : Uma contribuição para sua avaliação.p.83  
46

 MATTOS, Gal Meira. A Geopolítica e as Projeções de Poder.p.88  

http://www.cepen.org/pdfs/art07.pdf
http://www.cepen.org/pdfs/art07.pdf


27  

  

  

O autor chega à seguinte conclusão da importância vital do controle da navegação da 

região do Atlântico Sul diante do fato de que é uma via de comunicação do país com os 

nossos vizinhos ribeirinhos da vertente atlântica da África. Como segue:  

Considerando-se o leque da projeção da nossa costa, alcançando o Caribe, 

as ilhas portuguesas e espanholas do Atlântico ao sul do paralelo de 

Gilbraltar, toda a vertente atlântica da África, a Antártica e os nossos 

tradicionais vizinhos continentais do sul; chegamos a conclusão que o 

Atlântico nos assegura uma articulação com 50 países, a terça parte dos 

membros da ONU
47

.[.....] Esta é uma visão renovada do panorama 

geopolíticos que gravita em torno do Atlântico Sul, onde a presença de 20 

novos Estados cada se afirma no cenário.
48

  

  

  

Continuando a sua análise, verificamos que as suas observações continuam 

atualíssimas haja vista que apontou com três décadas de antecedência as riquezas 

provenientes da plataforma continental, como por exemplo, a descoberta do pré-sal. Além do 

mais, enaltecia a aproximação com o continente africano, como se estivesse estimulando um 

maior aprofundamento da nossa politica externa em direção àquela região.  

  

“ A realidade que o Brasil defronta hoje não é mais a  da África longínqua , 

mas a de uma África próxima , com a cesso mais fácil que a fronteira 

amazônica com a Venezuela, Colômbia , Peru e Bolívia...”
59

  
O Atlântico, com sua imensa massa líquida oferece-nos não apenas a 

melhor via de comunicação entre os grandes centros costeiros do país ou a 

rota indispensável ao nosso comércio exterior, propicia-nos, também, uma 

fonte de recursos econômicos da maior importância. Além da pesca, 

antiquíssima riqueza extraída dos mares, os novos caminhos abertos pela 

tecnologia vieram ampliar a gama de recursos marinhos em setores vários 

tais como: hidrocarbonetos, isto é, petróleo e gás; dos minerais, 

particularmente manganês, cobre, estanho, cobalto e níquel; dos vegetais 

entre os quais se destacam as algas cujo aproveitamento para fins 

industriais vem aumentando; finalmente, as aplicações dos cascalhos e 

areias.
49

 (grifos nossos)  

    

No final da década de 70, o General Meira Mattos apresentou um conceito, mesmo 

não declarado, de que a valorização econômica resulta como uma expressão estratégica, ou 

em termos atuais, é a incorporação da concepção multidimensional de defesa que se estende 

além do aspecto da defesa stricto senso mas inclui os campos político, econômico, social e 

ambiental.  

                                                 
47

 Dados de 1977 quando da produção da sua obra. A Geopolítica e as Projeções de Poder  
48

 Ibidem, p.88 
59

 Ibidem, 

Loc.Cit.  
49

 Ibidem, p.90  
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Como segue:  

  

A valorização econômica dos mares resulta, inequivocamente, na sua maior 

expressão estratégica. Foram estas as razões que levaram o governo 

brasileiro, após um longo período de aproximações com o problema, ter-se 

decidido , em 1970, adotar o mar territorial de 200 milhas, com o que 

incorporou ao patrimônio de nossa soberania uma área do Atlântico 

equivalente a 3 milhões de quilômetros quadrados.
50

 (grifos nossos).  

  

  

  

Estratégia para o Atlântico Sul  

  

  

Feita a apresentação da interpretação do Brasil no entorno estratégico, o autor 

defendia uma estratégia marítima para o Atlântico Sul, o qual ela deveria ser estabelecida 

uma projeção além dos limites geodésicos a fim de evitar que soframos um novo bloqueio no 

Atlântico Sul. O autor referia-se a experiência que o Brasil sofreu no período da Segunda 

Guerra Mundial, e que naquele momento, tivemos o apoio dos EUA. Entretanto, nos adverte 

que não devemos mantermo-nos na posição de caudatários de outros Estados para garantir a 

nossa própria segurança e manutenção dos nossos interesses.   

De acordo com o autor: 

  
A proteção de nossas linhas de comunicação com o Atlântico sul, de nosso 

comércio exterior e de nossas águas territoriais exige que tenhamos uma 

estratégia marítima, a qual será parte de uma estratégia geral para o 

Atlântico Sul.    

  
Por outro lado, parece difícil, em caso de conflito de dimensões mundiais, 

separar-se a estratégia do Atlântico Sul de uma estratégia geral para este 

oceano. Nossa projeção estratégica vai um pouco além dos limites 

geodésicos do Atlântico Sul.  

  
Não podemos ignorar que o bloqueio do Atlântico Sul, por potência ou 

potencias hostis, nos colocará numa posição de isolamento e asfixia 

econômica. Já experimentamos esta prova duramente, por ocasião da 

Segunda Guerra Mundial. Naquela ocasião tivemos o apoio da esquadra e 

força aérea norte americana que veio se somas aos esforços de nossas 

Forças Armadas. Até quando poderemos confiar a nossa proteção de nosso 

comércio marítimo a forças aliadas? 
62(grifos nossos)  

  

  

  

                                                 
50

 MATTOS, Gal Meira. A Geopolítica e as Projeções de 

Poder.p.90 
62

 Ibidem, p.119.  
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 Comunidade do Cone Sul: uma possível solução.  

  

  

O Gen Meira Mattos diante da possiblidade de enfrentarmos dificuldades ou sermos 

desafiados em nossas costas defendeu a ideia de que a melhor maneira de atender os nossos 

interesses é incorporá-los numa comunidades de interesses, reunindo aqueles estados que 

estivessem vinculados à área de projeção marítima.  

  

Nos dias em que estamos vivendo, a melhor maneira de defender interesses 

nacionais será integrá-los numa comunidade de interesses, reunindo tantos 

quantos sejam aqueles vinculados à área de projeção marítima de nossa 

costa; seriam como que, dentro dos limites que elegemos, cerca de 40 

nacionalidades
51

 (grifos nossos). 

  

  

Para a constituição desta comunidade de interesses, que como comentou, elegeu 40 

nacionalidades, para a criação de uma grande comunidade do Atlântico Sul, entendia que 

antes, deveria ser constituído um grupo menor, que estariam dispostas a reunir os seus 

esforços, juntando os meios tecnológicos e militares para a defesa comum a fim de manter 

livres as rotas do comércio marítimo. A esta comunidade, intitulou de: Comunidade do Cone 

Sul.  

  

  

Mas os grandes empreendimentos devem começar pelo caminho mais fácil 

– poderíamos dar início à criação da grande comunidade do Atlântico Sul, 

pela constituição de um primeiro grupo de nações dispostas a reunir 

esforços para garantir os seus interesses de utilização austral do oceano, 

mantendo livres as linhas de seu comércio e juntando seus meios, 

tecnológicos e militares, para uma defesa comum. Seria a Comunidade do 

Cone Sul, para se dar um nome já cunhado..”
64

 ( grifos nossos)  

  

  

A Comunidade do Cone Sul, apresentaria um perfil defensivo, e dela inicialmente participaria 

o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e o Chile, e este teria a função de controlar o Estreito de 

Magalhães.   

Essa comunidade defensiva teria como participantes, inicialmente, Brasil, 

Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile; este último possui uma ponta de seu 

território no Atlântico e controla o estratégico Estreito de Magalhães. A 

presença do Paraguai justificar-se-ia porque, em que pese sua 

mediterraniedade, é no Atlântico que respira. Mais tarde, outros países da 

África poderia vir a fortalecer a estrutura estratégica dessa comunidade. 
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Ocupam posição sumamente importante nesse contexto de defesa comum a 

África do Sul, Angola e Senegal.
65

 (grifos nossos)  

  
No campo político, maior esforço deve ser realizado para estreitar nossas 

relações com os países da área das Guianas e os da região do Caribe – 

Venezuela, Colômbia, América Central e Ilhas Antilhanas. [...] Voltando-se 

à parte austral, mais fechada, de mais fácil controle de navegação, tendo 

como limites – do lado sul americana, o segmento da costa de Natal até o 

Estreito de Magalhães, do lado africano, a extensão litorânea de Dacar ao 

Cabo, e no extremo sul a Antártica –, por aí passam as linhas de navegação 

vitais para economia dos países do Ocidente: a rota do Cabo, por onde se 

escoa a maior parte do petróleo do Oriente Médio destinado aos países da 

América do Sul, e principalmente à Europa.
52

 (grifos nossos)  

  

  

O General Meira Mattos nos alerta que não obstante a região da rota do Cabo ser o 

local aonde escoa o maior volume do petróleo destinado a Europa, ou seja, controlado pela 

OTAN, não poderão os países sul americanos, particularmente, o Brasil, ficar caudatários da 

defesa dessa área estratégica.  

Já desde aquela época advertia da necessidade imperiosa de assumirmos a 

responsabilidade desta área e que deveríamos num primeiro momento, trabalharmos 

juntamente com a Comunidade do Cone Sul, mas que em seguida, deveríamos atrair os 

países africanos para participarem desta empreitada a fim de manter este eixo de 

comunicação livres de quaisquer impedimentos.   

  

É mister que desde já comecemos a nos preparar para assumir maior 

responsabilidade na segurança do Atlântico Sul, relacionada à 

intensificação de nossos interesses comerciais com a África e Oriente 

Médio e ao crescimento previsto de nosso poder marítimo
53

. (grifos nossos) 

  
Poderemos tenta-lo, num primeiro tempo, através da comunidade do Cone 

Sul, mas não resta dúvida que, com a participação de países africanos nessa 

associação defensiva do Atlântico Sul, mais fácil será a tarefa de manter 

desimpedidas as vias de comunicação marítima, vitais aos interesses 

comuns
54

.( grifos nossos)  

  

O autor considerava a região, como um lago do Atlântico Sul, em que ao seu entorno 

comungavam os mesmos interesses, nações da América do Sul, e vinte países da costa 

atlântica africana. Asseverava que se esta comunidade tivesse condições de atender os seus 

interesses econômicos e de segurança, permitiria a construção de uma das mais prósperas 

sociedades do mundo.   
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Dentro dos gabaritos da moderna estratégia militar, dispondo de meios 

velocíssimos de transporte aéreo, porta-aviões, esquadras de grande 

mobilidade, esta bacia oceânica bem pode ser considerada o lago do 

Atlântico Sul. A beira deste lago, vivem como condôminos, as cinco nações 

sul americanas do Cone Sul, acima citadas, e mais 20 países da costa 

africana. Se esta comunidade de nações algum dia for capaz de associar 

seus interesses   econômicos e de segurança, terá construído uma das mais 

prósperas sociedades do mundo
55

. (grifos nossos)   

  

  

  

Considerações Finais  

  

O objetivo deste trabalho foi apresentar uma análise geopolítica para estabelecer uma 

estratégia a fim de que o país tenha condições de contestar quaisquer ações externas que 

inibam a nossa projeção.  

Entretanto, a interpretação que damos a ideia de estratégia é o que Liddle Hart
56

 

denomina de grande estratégia.  Em outras palavras, ela consiste no emprego não só dos 

meios militares, mas de todos os outros recursos de poder – econômicos, diplomáticos, 

humanos e psicossociais – a fim de que se possa atingir o objetivo político.  

A nosso ver a grande estratégia brasileira, está incluída no conceito do “entorno 

estratégico” em que aponta as regiões as quais o país quer exercer sua influencia e liderança 

diplomática, econômica e militar e que contempla, como o próprio documento Política 

Nacional de Defesa (PDN)  a: América do Sul, a África subsaariana, a Antártida e a Bacia do 

Atlântico.  

Porém para atendermos a este interesse há que mantermos uma política externa mais 

constante, e sem as bruscas oscilações que ocorreram ao longo das décadas, em que mudou 

os seus objetivos e estratégias, segundo o mandatário do momento. Esta situação impediu 

que se consolidasse uma política estratégica que permanecesse mais tempo, em particular 

com a América do Sul e a África.  

Um país como o Brasil tem condições de projetar o seu poder e a sua liderança para 

fora de suas fronteiras, através ou da cooperação, da difusão das nossas ideias e de nossos 

valores e também, como já vem ocorrendo, transferir o nosso dinamismo econômico para a 

sua zona de influencia ou, para o seu entorno estratégico.  

Para que isto seja mantido é mandatório que haja uma perfeita coordenação entre as 

agencias responsáveis pela diplomacia, a defesa, e as políticas econômica e fiscal.    
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Haja, como Fiori
57

 afirmou, uma “vontade estratégica” consistente e permanente que 

nos capacite a atingir os objetivos internacionais de longo prazo.  

Ao fim e ao cabo, este é o grande desafio brasileiro para este século: construir um 

caminho de expansão dentro e fora do seu entorno estratégico. 
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