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INTRODUÇÃO

Durante o XXII Curso de Estudos sobre Política e
Estratégia promovido pela Associação dos Diplomados da
Escola Superior de Guerra do Estado do Espírito Santo ADESG, sob a coordenação da Assistente Social Rosana Maria
da Penha Giurizatto, o Grupo IV foi designado para elaborar
estudos voltados ao tema "Amazônia Azul”. Os trabalhos de
pesquisa e planejamento relacionados à conjuntura regional,
nacional e internacional foram desenvolvidos em conformidade
com os princípios doutrinários da Escola Superior de Guerra –
ESG.

O grupo IV foi constituído pelos representantes das
respectivas atividades profissionais: Administração, Serviço
Social, Engenharia Mecânica e Militar Oficial

da Polícia

Militar. Durante o curso os participantes receberam uma
identificação de estagiários ADESG para facilitar a visita e
permanência nos locais destinados aos estudos, os quais giram
em torno dos ensinamentos doutrinários da Escola Superior de
Guerra/ESG.
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O trabalho contou com várias técnicas motivadoras da
produção em equipe multidisciplinar, propostas pela assistente
social Rosana Giurizatto, capacitada em coordenação de grupos
ao nível da pós-graduação, Especialista em Docência Superior
pela Universidade Gama Filho, RJ; Mestre em Educação pela
Universidade de Jaén, Espanha. Nos anexos será possível a
visualização de algumas atividades desenvolvidas em prol dos
melhoramentos da produção em grupo.

As visitas e viagens de estudos proporcionaram aos
participantes a visão estruturada nos aspectos vitais das
organizações visitadas em determinadas áreas do território
nacional. O contato direto com dirigentes das empresas públicas
e privadas, autoridades civis e militares, viabilizaram o alcance
dos subsídios necessários à elaboração dos estudos propostos
pela

Escola Superior de Guerra - ESG. O método de

planejamento da ESG fundamenta-se nas Bases Teóricas de
Planejamento e na Doutrina, cujas orientações são voltadas ao
alcance de resultados através da estruturação dos objetivos e
envolvimento da sociedade na formulação e execução do
planejamento de estratégias de ações direcionadas ao bem- estar
social.

1 FASE DIAGNÓSTICO

1.1 Análise do Ambiente

1.1.1 Ambiente Externo

Em época que antecede o

descobrimento do Brasil,

havia sido estabelecida a “Linha das Tordesilhas”, que se
constituiu na primeira definição das atuais fronteiras terrestres
do nosso território nacional. Posteriormente, os bandeirantes,
dentre os quais, destacamos o Barão do Rio Branco, nas suas
expedições desbravadoras para o oeste, ultrapassaram a referida
linha e

foram

definindo as nossas fronteiras terrestres,

atualmente perfeitamente delimitadas.
Historicamente é fato conhecido que

os estados

costeiros sempre aceitaram a existência do denominado mar
territorial com 3 milhas marítimas de largura a contar da linha
da costa. Esse limite definido

correspondia ao alcance dos

canhões existentes nas fortificações erguidas no litoral. No final
da década dos 50, a Organização das Nações Unidas (ONU)
passou a discutir a elaboração do que viria a ser, anos mais
tarde, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do
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Mar. A importância dessa Convenção tornou-se evidente, a
partir do momento em que os países passaram a ter consciência
de que precisavam de um novo ordenamento jurídico sobre o
mar. A cada dia surgiam novas informações relativas ao
potencial das riquezas nele existentes, o que poderia gerar
crises. Uma delas ocorreu em fevereiro de 1963, em torno da
disputa pelos direitos de pesca em nossas águas, onde foram
identificados navios pesqueiros franceses, episódio que ficou
conhecido como a “Guerra da Lagosta”.

O Brasil participou, ativamente, de todas as reuniões de
discussão desse tema na ONU, com representantes do Itamarati
e da Marinha. Dentre os tópicos da referida discussão
constavam:

-A ampliação do mar territorial para 12 milhas;

- A criação da denominada Zona Contígua, com mais 12 milhas
de largura, a contar do limite externo do mar territorial;
-O estabelecimento da Zona Econômica Exclusiva (ZEE), com
200 milhas de largura, a partir da linha base da costa,
englobando, portanto, o mar territorial e a Zona Contígua.

Finalmente, em 1982, a ONU adotou formalmente a
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do MarCNUDM, posteriormente ratificada em 16 de novembro de
1994. A CNUDM

estabelece o conceito de linhas de base a

partir das quais passam a ser contados o mar territorial, a zona
contígua, a zona econômica exclusiva, e o limite exterior da
plataforma continental além das 200 milhas, e os critérios para o
delineamento do limite exterior da plataforma.

O território marítimo brasileiro tem cerca de 3,6 milhões
de km². O Brasil está pleiteando, junto à ONU, uma ampliação
de 950 mil km² a essa área, em regiões aonde a Plataforma
Continental vai além das 200 milhas náuticas (370 km). De
acordo com a proposta brasileira, as águas jurisdicionais
brasileiras totalizarão quase 4,5 milhões de km². Uma extensão
maior do que a Amazônia verde.

Em 1982 a ONU adotou formalmente a Convenção das
Nações Unidas sobre os Direitos do Mar (CNUDM). Os
conceitos já mencionados, do mar territorial, da Zona Contígua
e da ZEE,

e as respectivas dimensões, foram incluídos na
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Convenção. A seguir informações sobre o significado de cada
um desses limites e termos:

-No mar territorial e no espaço aéreo a ele sobrejacente, o
estado costeiro tem soberania plena;

-Zona Contígua e na ZEE, o estado costeiro não pode, por
exemplo, negar o chamado “direito de passagem inocente” a
navios de outras bandeiras, inclusive navios de guerra.
Entretanto, a exploração e exportação dos recursos vivos e não
vivos do subsolo, do solo e das águas sobrejacentes na ZEE são
exclusivas ao Estado costeiro.

-recursos vivos, a Convenção prevê que, caso o Estado costeiro
não tenha capacidade de exercer aquelas atividades, é obrigado a
permitir que outros Estados o façam;

-Prolongamento

da

plataforma

continental

(PC).

A

Convenção permitiu, ainda, que os estados costeiros pudessem
apresentar, à COMISSÃO de Limites da ONU, os seus pleitos
sobre o que excedesse as 200 milhas da sua ZEE, até um limite
de 350 milhas, a partir da linha da costa. Nesse prolongamento,

o estado costeiro tem direito à exploração dos recursos do solo
e subsolo marinhos, mas não dos recursos vivos da camada
líquida. Até o momento, apenas dois países exerceram o direito,
junto a ONU, de prolongamento da Plataforma Continental, a
Rússia e o Brasil. As negociações ocorreram ao longo de três
anos (2004–2007).

A Comissão de Limites da ONU formalizou sua decisão
ao Governo brasileiro, sob a forma de recomendações, segundo
as quais o Brasil poderá apresentar nova proposta que, sendo
aceita, permitirá a incorporação de, no mínimo 700.000 Km2, e
no máximo 950.000 km², em valores aproximados. Essa área se
distribui ao longo da costa, principalmente nas regiões Norte,
Sudeste e Sul, a partir do limite das 200 milhas até o bordo
exterior da margem continental.

1.1.2 Ambiente Interno
No mar, a Zona Econômica Exclusiva (ZEE)
brasileira, o Brasil possui interesses importantes e distintos:
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- O comércio exterior brasileiro é realizado em 95% através
dos portos nas atividades de importação e exportação.

-O subsolo marinho, no limite da ZEE, ou seja, no limite da
plataforma continental estendida, o Brasil retira a maior parte
do seu petróleo e gás, elementos de fundamental importância
para o desenvolvimento do País.

-A atividade pesqueira que permite a extração dos recursos
biológicos ricos em proteína.

A Marinha do Brasil tem papel fundamental na defesa
das riquezas nacionais e, também, a obrigação de efetuar
operações de busca e salvamento em áreas costeiras e mar
adentro, abrangendo limites que ultrapassam a Plataforma
Continental em conformidade com acordos internacionais sobre
o Direito do Mar. Logo, a missão constitucional da Marinha do
Brasil é o emprego do Poder Naval, que tem como característica
a mobilidade, versatilidade de tarefas, flexibilidade tática,
autonomia, capacidade de projeção de poder e alcance

geográficos. Em linhas gerais e em conformidade com a
Constituição Federal e a Lei Complementar nº 97/1999, cabe à
Marinha as seguintes atribuições:

I) orientar e controlar a Marinha Mercante e suas atividades
correlatas, no que interessa à defesa nacional;

II) prover a segurança da navegação;

III) contribuir para a formulação e condução de políticas
nacionais que digam respeito ao mar;

IV) implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e
regulamentos, no mar e nas águas interiores, em coordenação
com outros órgãos do poder executivo, Federal ou Estadual,
quando se fizer necessária, em razão de competências
específicas.
No panorama político-social do nosso país, o interesse
pelo conhecimento e exploração econômica da imensa área
oceânica denominada "Amazônia Azul", vem acrescentar novos
rumos aos projetos sociais destinados às comunidades situadas
nas regiões costeiras. A observação do seguinte conteúdo,
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ilustra bem essa situação de expectativa interna voltada para o
desenvolvimento social sustentável, conforme os dizeres do
sociólogo Fernando Henrique Cardoso em A Arte da Política,
Rio de Janeiro (P.565):

A reflexão em torno do "capital social" engajou também a
(pequena) comunidade dos economistas brasileiros ligados ao
estudo da pobreza e desigualdade. A reflexão irradiada a partir
da Comunidade Solidária ramificou-se direta e indiretamente
para outras instituições do governo, embora não se possa dizer
que tenha se consolidado daí um novo modelo de políticas
públicas. Sinais da reflexão estimulada pelo Comunidade
Solidária podem se identificados em programas de microcrédito criados por bancos públicos federais, como o Banco do
Nordeste e o BNDES, na ação do SEBRAE em apoio a
arranjos produtivos locais e no próprio Plano Plurianual de
Investimentos (PPA) 1999-2003, que buscou incorporar o
conceito de desenvolvimento local integrado à noção de eixos,
de integração e desenvolvimento. A ênfase da Comunidade
Solidária no desenvolvimento de base local coadunava-se com
a preocupação quanto ao fortalecimento do controle pelas
comunidades que existia entre os formuladores das grandes
políticas sociais.

O

desenvolvimento

das

exploração do turismo náutico, a
obtidas

atividades

pesqueiras,

a

exportação de especiarias

na região, compõe um referencial precioso para a

construção e execução de projetos sociais com recursos
provenientes de empréstimos concedidos através dos bancos

públicos, implementando, desta forma, a multiplicação de
empregos e as operações comerciais internas e externas,
envolvendo a população local e traduzindo, desta forma, as
aspirações de progresso social relacionado aos novos parâmetros
de desenvolvimento sustentável, o qual se desvincula, em parte,
das verbas orçamentárias públicas tão comuns de escassez após
o término do respectivo mandato de criação das mesmas,
atingindo características atribuídas ao capital privado, mas, com
forte interesse voltado ao atendimento das demandas de cunho
social

inerentes aos programas públicos, favorecendo a

descentralização dos recursos econômicos e interferindo nos
de apuração da renda “percapta” verificada na

índices

população regional.

1.1.3 Planos em Vigor:

LEPLAC

O programa de Levantamento da Plataforma Continental
-LEPLAC surgiu devido às exigências emergentes, diante da
perspectiva motivada, principalmente,

pela

necessidade de

estabelecer limites jurisdicionais voltados para o mar territorial
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brasileiro com ênfase no objetivo de firmar as bases científicas
para sustentação da formulação da proposta brasileira dirigida à
Comissão de Limites da Plataforma Continental - CLPC,
integrante da ONU - Organização das Nações Unidas,
responsável pelos assuntos relativos ao direito do mar.

O Plano de Levantamento da Plataforma Continental
Brasileira (LEPLAC) é o programa do Governo Brasileiro,
instituído pelo Decreto n° 98.145/1989, cujo objetivo é
estabelecer, no seu enfoque jurídico, o limite da Plataforma
Continental além das 200 milhas da Zona Econômica Exclusiva
(ZEE), em conformidade com os critérios estabelecidos pela
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar
(CNUDM), que foi assinada e ratificada pelo Brasil.

PIATAM-MAR

O projeto PIATAM Mar - Potenciais Impactos
Ambientais do Transporte de Petróleo e Derivados na Zona
Costeira Amazônica - reúne 230 pesquisadores e técnicos que

se dedicam aos estudos sobre o homem e o meio ambiente do
litoral amazônico.

PIATAM OCEANO

O PIATAM Oceano é um projeto de pesquisa para
caracterizar

ambientalmente

a

área

de

atuação

da

PETROBRAS nas bacias equatoriais da Foz do Amazonas,
Pará-Maranhão e Barreirinhas.

PROMAR - Programa de Mentalidade Marítima

Fortalecimento da mentalidade marítima do povo
brasileiro e importância voltada para o estímulo da população,
em especial nas crianças e nos jovens, para a responsabilidade
na preservação e o interesse pelo mar.

REMPLAC - Programa de Avaliação da Potencialidade
Mineral da Plataforma Continental Brasileira
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Levantamento geológico-geofísico, análise e avaliação
dos depósitos minerais da Plataforma Continental brasileira e a
proteção das riquezas do mar para gerações futuras.

REVIMAR - Programa de Avaliação do Potencial
Sustentável e Monitoramento dos Recursos Vivos Marinhos

Avaliação do potencial sustentável e monitoramento, de
forma sistemática, dos estoques presentes nas áreas marítimas
sob jurisdição nacional, com vistas a subsidiar políticas
pesqueiras que garantam a sustentação e a rentabilidade da
atividade.

GOOS/Brasil - Sistema Global de Observação dos Oceanos

Implementação, ampliação e consolidação de um
sistema

operacional

de

informações

oceanográficas,

climatológicas e meteorológicas, composto de redes de
observação, com o objetivo de produzir conhecimento e gerar
produtos que possam subsidiar as previsões oceanográficas e

meteorológicas na área marítima de interesse nacional, e que
auxiliem nos processos decisórios sobre a utilização eficaz dos
recursos marinhos, bem como colaborar para a previsão e
mitigação dos efeitos de fenômenos naturais extremos que
possam afetar a população e a economia da região costeira do
Brasil.

BIOMAR - Programa de Levantamento e Avaliação do
Potencial Biotecnológico da Biodiversidade Marinha
Desenvolvimento de

conhecimentos, tecnologias e

implementação de inovação em produtos, serviços e processos
para o aproveitamento sustentável do potencial biotecnológico
dos organismos marinhos (plantas, animais e microorganismos)
existentes nas zonas costeiras e de transição e nas áreas
marítimas sob jurisdição e de interesse nacional, com vistas à
proteção da diversidade biológica, ao uso sustentável dos
ecossistemas e à repartição justa e eqüitativa dos benefícios
derivados da utilização dos recursos genéticos.

21

PPG-Mar - Comitê Executivo para a Consolidação e
Ampliação dos Grupos de Pesquisa e Pós-Graduação em
Ciências do Mar

Principais ações voltadas para o apoio, consolidação e
avaliação da formação de pessoal em Ciências do Mar, através
de cursos de graduação e pós-graduação, criando uma base para
o desenvolvimento dessas ciências no País, cuja importância
consiste em: identificar as carências de formação em Ciências
do Mar e estabelecer mecanismos de incentivo para o seu
desenvolvimento, por meio do oferecimento de bolsas de
estudo para professores que lecionam em áreas menos
favorecidas e do aprimoramento dos cursos de graduação/pósgraduação em Ciências do Mar.

PROARQUIPÉLAGO - Programa Arquipélago de São
Pedro e São Paulo

Tem como principal finalidade: garantir as condições
permanentes de habitação humana no Arquipélago e realizar

pesquisas direcionadas à exploração, ao aproveitamento, à
conservação e à gestão dos recursos naturais existentes.

IEAPM - Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo
Moreira

O Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira
(IEAPM) acompanha os principais aspectos da influência do
mar no território brasileiro. Procura cobrir os conhecimentos
relacionados à pesquisa básica e aplicada, participando
ativamente nos campos da oceanografia, meteorologia,
hidrografia, geologia e geofísica marinha, contribuindo, ainda,
com a formação de pessoal nessas áreas.

1.2 Análise do Poder

1.2.1 Necessidades

Os países tecnologicamente mais bem sucedidos já
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adotaram algumas iniciativas concretas objetivando favorecer o
trabalho de gerenciar e controlar áreas marítimas.

Os estudos demonstram a importância do envolvimento
da sociedade brasileira em prol da implementação dos esforços
necessários aplicados aos interesses nacionais que almejam o
uso racional desse imenso mar que nos pertence, a nossa
Amazônia Azul.

A Questão Orçamentária

Os últimos 10 anos apresentam dotação orçamentária
insuficiente ao funcionamento, preparo e aparelhamento da
Marinha, acarretando a perdas referentes à capacidade
operacional e adiamentos de projetos já em andamento.
.

O Programa de Reaparelhamento da Marinha

A Marinha do Brasil carece de adequado, exeqüível e
sustentável planejamento de substituição de seus meios. Carece
de aprovação o Programa de “Reaparelhamento” da Marinha
(PRM), elaborado em função das necessidades estratégicas
estabelecidas na Política de Defesa Nacional e de outras
orientações de nível estratégico, tendo sempre em conta a
realidade socioeconômica do País. Em conformidade com os
dados obtidos nas pesquisas de campo, a aprovação e a
execução do PRM produzirão reflexos positivos para a
economia nacional, estimulando inúmeros setores da cadeia
produtiva associados à indústria naval e de defesa.
Em síntese é possível afirmar que a falta de recursos
necessários à construção e manutenção das embarcações
integrantes do arsenal da Marinha do Brasil, torna vulnerável as
ações de defesa e proteção da "Amazônia Azul".
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Comércio exterior e Amazônia Azul

A Vertente Econômica

Apesar de ser lugar-comum afirmar que mais de 95%
do comércio exterior brasileiro é realizado por via marítima,
poucos se dão conta da magnitude que isso significa. O
comércio exterior, soma das importações e exportações,
totalizou, em 2006, um montante na ordem de US$ 229
bilhões. Infelizmente, a grande maioria dos bens que
importamos e exportamos, 97%, é transportado por navios de
outras bandeiras, tal a situação a que foi conduzida a nossa
Marinha Mercante. Isso, evidentemente, é danoso ao País sob
vários aspectos: estamos perdendo divisas na “Conta Frete”,
cerca de U$ 7 bilhões; estamos tirando emprego de brasileiros;
e constatamos ser quase inviável a realização de uma
mobilização no setor marítimo, caso necessário.

1.2.2 Meios Disponíveis, Potenciais.

O petróleo e o gás natural são outras grandes riquezas

da nossa Amazônia Azul. Com a auto-suficiência, o Brasil
prospecta, no mar, mais de 85% do seu petróleo. Em números,
são 1,6 milhões de barris por dia que, ao ano, somam cerca de
US$ 35 bilhões. Quanto ao gás natural, os grandes depósitos
descobertos na bacia de Santos e no litoral do Espírito Santo
viabilizam a consolidação do produto no mercado brasileiro do
“combustível do século XXI”. Atualmente, a produção de gás
natural, no mar, é da ordem de 17 mil m 3 /dia.

A atividade pesqueira é outra potencialidade da
Amazônia Azul. No mundo, o pescado representa valiosa fonte
de alimento e de geração de empregos. Em termos de futuro,
estima-se que, até 2020, a produção pesqueira mundial cresça
40%, saindo das atuais 100 milhões de toneladas, para 140
milhões. No Brasil, a aqüicultura é o principal macro-vetor da
produção pesqueira, com o cultivo de espécies em fazendas no
litoral e em águas interiores.

Os recursos minerais marinhos constituem-se num
grande filão econômico. Países como o Japão, França,
Inglaterra, Estados Unidos, Holanda e Dinamarca destacam-se

27

na exploração de granulados (cascalhos, areias e argilas),
usados principalmente na construção civil e na fabricação de
cerâmicas. Depósitos de minerais pesados, derivados da erosão
de rochas continentais, como ouro, platina, magnetita, óxidos
de titânio e mesmo diamantes, são explorados em diversas
partes do mundo. Tailândia, Malásia e Indonésia, por exemplo,
exploram os depósitos de cassiterita em suas plataformas
continentais há mais de um século. Japão e Nova Zelândia
extraem magnetita do mar. No Alasca e no Oregon (EUA) a
exploração do ouro é feita nas praias.

Existem, ainda, potencialidades menos tangíveis, como
os nódulos polimetálicos no leito do mar. Eles são,
basicamente, concentrações de óxidos de ferro e manganês,
com

significativas

concentrações

de

outros

elementos

metálicos, economicamente importantes, como níquel, cobre e
cobalto. Conhecidos desde o século XIX, sua exploração é
ainda economicamente inviável. No entanto, considerando-se o
exemplo do mineral mais explorado nos oceanos, o petróleo,
que aplica a mais sofisticada tecnologia e apresenta os mais
altos custos da indústria extrativista de bens minerais do

mundo, a exploração dos nódulos polimetálicos tem amplas
perspectivas de se viabilizar no futuro.

Não apenas o extrativismo mineral, mas o segmento
lazer tem elevado potencial de fomento no Brasil. A vasta e
diversificada costa brasileira, aliando beleza e bom clima em
quase toda a sua extensão, é um verdadeiro paraíso para os
esportes náuticos. A diversidade cultural soma-se a esses
fatores como importante atrativo para o turismo marítimo.
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2 FASE POLÍTICA

Nesta fase serão estabelecidas as diretrizes políticas que
possam fundamentar as ações dos setores governamentais.

2.1 Elaboração de Cenários

Os cenários são construídos a partir da obtenção ou
identificação dos fatos portadores de futuro. Tais eventos
futuros definitivos compõem os cenários exploratórios.

2.1.1Cenário Pessimista

Após as devidas adequações inseridas na proposta
inicial apresentada pelo Brasil, e exigidas pela comissão de
limites da Organização das Nações Unidas, havendo ainda
alguma
ampliação

rejeição

relativa à atual

proposta brasileira de

da sua plataforma continental, é provável

o

surgimento de forças contrárias à dotação de verbas
orçamentárias destinadas ao desenvolvimento de novos
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estudos, refletindo, desta forma,
por todas as ramificações

um desânimo generalizado
científicas e exploratórias

interessadas na aprovação do LEPLAC.

2.1.2 Cenário Médio

A aprovação da proposta de Ampliação da Plataforma
Continental Brasileira, após as devidas adequações, representa
um marco histórico de influência benéfica e incentivadora da
continuidade dos diversos projetos em andamento, e de novos
investimentos

científicos e tecnológicos,

com influência

imediata na ampliação e modernização do arsenal da Marinha
de Guerra, devido aos seguintes fatores: necessidade imediata
de patrulhamento relativo à extensa área a ser incorporada e a
obrigatoriedade pactuada em acordos internacionais

relativa

às atribuições do Brasil

em realizar operações de busca e

salvamento,

além

inclusive,

das

águas

jurisdicionais

delimitadas através da aprovação da proposta já em andamento.
As múltiplas oportunidades relativas as mais diversas
explorações da riqueza ali existentes, ocasionará um aumento

considerável de recursos destinados a este fim. Novas
oportunidades de empregos surgirão, além da ampliação da
rede

de

trabalho

relacionada

às

atividades

já

em

desenvolvimento através dos projetos específicos e incentivos,
os quais surgirão como conseqüência dos esforços até o
momento investidos pelos diversos seguimentos sociais
interessados.

2.1.3 Cenário Otimista

Com novos recursos e equipamentos a nossa Marinha
de Guerra terá uma atuação ainda mais significante no
abastecimento e provimento de condições (equipamentos e
pessoal qualificado) para atender às demandas originárias das
regiões costeiras (povoados) carentes de operações voltadas
para a

assistência social específica (saúde, alimentação,

comunicação, segurança e defesa nacional).
Programas de incentivos ao desenvolvimento da
exploração nacional das riquezas relativas à atividade de pesca
propiciarão o desenvolvimento dessa atividade através do uso
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de equipamentos e

técnicas avançadas, com enfoque no

investimento do potencial humano presente na atividade e
respectivas famílias envolvidas.

2.2 Concepção Política

Esta fase incorpora decisões originárias do poder
executivo. Os estudos realizados são submetidos ao Decisor
Estratégico que, dominando todas as informações e conclusões
já coletadas e das Premissas Básicas conhecidas, realiza o
Cenário Desejado.

Este trabalho foi realizado ao nível acadêmico,

o

diálogo com o poder executivo manteve as características
peculiares às atividades inerentes
aprendizagem

em

ao processo de ensino e

desenvolvimento,

portanto

a

responsabilidade pelos resultados destes estudos são exclusivas
dos

participantes do grupo. Os cenários elaborados têm o

único intuito de demonstrar o conhecimento destas etapas que
constituem o Método de Planejamento Estratégico da ESG, da

mesma maneira foram elaboradas as demais fases a seguir.
2.2.1 Cenário Mais Provável

Haverá significativo avanço nas negociações, acerca do
aumento dos limites relativos à elevação da Plataforma
Continental brasileira, incorporada às adequações propostas
pela comissão internacional instituída pela ONU, o que
favorecerá a implementação tecnológica relativa aos programas
existentes, cujas finalidades giram em torno das descobertas
de novas riquezas.
A classe política, viabilizará novos investimentos
científicos com objetivos fundamentados no desenvolvimento
sustentável dos povoados situados nas regiões costeiras, através
das aprovações dos projetos direcionados ao congresso
nacional, e também àqueles, cujos objetivos refletem

as

exigências operacionais originadas no aparato corporativo
técnico - institucional da Marinha do Brasil, através,
principalmente,
econômica

da agilização dos recursos de ordem

destinados

contribuindo para o

à

construção

de

novos

navios

aumento do número e reaparelhamento

do arsenal de navios destinados: à
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pesquisa oceanográfica,

defesa do mar territorial (patrulhamento) e realização das
operações de busca e salvamento previstas em acordos
internacionais.

2.2.2 Cenário Desejado

As ações voltadas para a construção de novas
embarcações

destinadas

à

realização

de

pesquisa

oceanográficas - estudo do mar, e defesa do mar territorial e
realização de operações de busca e salvamento nos limites
estipulados através de acordos internacionais, intermediados
pela ONU, visam favorecer, no Brasil, observando as
características do litoral, a adoção de procedimentos que
poderão incentivar programas de preservação e exploração
racional da Amazônia Azul e, também, proporcionar à Marinha
do Brasil a possibilidade de executar com maior eficiência a
sua missão operacional, a qual consiste, basicamente, em
proteção e defesa da nossa soberania nacional.

Nas iniciativas científicas de teor fundamentado nas

necessidades

sócio-econômicas

da

população

costeira

destacam-se os programas de caráter regional, com a
participação das comunidades, contribuindo para a inclusão
social e o desenvolvimento sustentável.

De acordo com as informações obtidas no site mar.
mil.br, em setembro de 2007, o grupo apóia

o seguinte

pensamento " A História nos ensina que toda riqueza desperta
a cobiça, cabendo ao seu detentor o ônus da proteção" .
Portanto, é imprescindível a construção de novas embarcações
e modernização daquelas já existentes, afim de que A Marinha
do Brasil possa continuar, com determinação e eficiência,
desempenhando a sua missão, a qual reflete o poder naval,
"braço armado do poder marítimo, destinado a defender os
interesses da nação no mar e, ali, garantir-lhe a integridade e
soberania. Por seu intermédio, assegura-se ao país o direito ao
uso econômico e estratégico do mar”.
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3 FASE ESTRATÉGICA

3.1 Concepção Estratégica

3.1.1 Opção Estratégica

A opção estratégica é direcionada no intuito

de

promover o surgimento de incentivos de ordem pública e
privada, voltados à manutenção dos projetos já existentes, os
quais são voltados aos diversos estudos sobre o mar e seus
múltiplos aspectos científicos (formação acadêmica dos
pesquisadores envolvidos), com ênfase nas destinações de
verbas específicas, para o aparelhamento das embarcações
envolvidas nos estudos mencionados, e seu aparato técnicocientífico, incluindo o meio acadêmico ainda em formação
universitária.

A seguir a definição das principais ações programadas:

-Ampliação da frota de navios patrulheiros;
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- Ampliação da frota de navios de pesquisa oceanográfica;

-Incorporação das ciências exatas - química e física- nos
currículos

dos cursos de graduação universitária voltados

para o desenvolvimento de pesquisas científicas relacionadas
ao estudo

do mar.

3.1.2 Óbices

- Dotação orçamentária insuficiente à construção de novas
embarcações compatíveis à demanda verificada através das
operações militares de proteção e defesa

realizadas pela

Marinha.

- Quantidade insuficiente de navios de pesquisa oceanográfica.

3.1.3 Diretrizes

Após exaustivos debates relacionados à escolha das
ações mais adequadas à realidade, que envolve o panorama
nacional e internacional com ênfase nas pretensões externadas
através da formulação do cenário desejado, e considerando os
óbices previstos, é possível delinear as seguintes diretrizes e
órgãos afins:

-Destinação de verbas provenientes

da

administração

pública, relacionadas à exploração de petróleo pela empresa
nacional PETROBRÁS (liberação dos recursos contigenciados
provenientes

da produção de

petróleo através da

PETROBRAS);

-Realização de congressos regionais sobre o estudo do mar,
com participação de representantes das diversas áreas do
conhecimento envolvidas através dos projetos já em andamento
e áreas afins (Marinha do Brasil, e diversos profissionais
engajados nos estudos do mar), e, em conformidade com as
respectivas determinações oriundas do MEC, no sentido de
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propiciar,

uma

implementação

nos

diversos

currículos

universitários, que possa favorecer o aumento da eficácia na
coleta dos

dados durante a realização das pesquisas

oceanográficas.

-conceder apoio às iniciativas corporativas;

-favorecer o intercâmbio de idéias através de congressos e
seminários de interesse acadêmico, envolvendo civis e
militares;

-conceder

apoio às ações que favoreçam com recursos

necessários à ampliação e modernização das embarcações da
Marinha do Brasil e o desenvolvimento científico com reflexos
no social.

3.2 Programação

Nesta fase existe o interesse em operacionalizar as trajetórias
de alcance dos objetivos propostos. Estes esforços resultam nos

Planos e Programas de Governo.
3.3. Execução

O planejamento é executado por intermédio de processo
ordenado de mudanças que são aplicadas através das ações
programadas. A coordenação da execução do planejamento
prioriza a racionalização, com vistas à eficiência, eficácia e
efetividade da utilização dos Meios.

3.4 Controle

Realização do controle das ações planejadas através de
análise de resultados e introdução de indicadores de
acompanhamento das metas estabelecidas. Através do controle
é possível a implementação de correção de rumos de maneira a
propiciar o alcance dos objetivos.
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4. CONCLUSÃO

Finalizando nossos estudos, ressaltamos que toda riqueza
resulta em objeto de cobiça, impondo ao detentor o ônus da
proteção. Ao focalizar os recursos naturais, a questão adquire
conotações de soberania nacional, envolvendo políticas
adequadas, que não se limitam, mas incluem, necessariamente,
a defesa daqueles recursos. Conforme os dizeres de Rui
Barbosa, Esquadras não serão improvisadas. A dotação, em
futuro próximo,

de uma estrutura capaz de promover o

desenvolvimento

nacional,

requer

o

delineamento

e

implementação das políticas destinadas à exploração racional e
sustentada das riquezas da nossa Amazônia Azul, e provimento
dos meios necessários à vigilância e proteção dos interesses do
Brasil no mar.
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ANEXOS
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ANEXO I
MARINHA DO BRASIL
NAVIOS E ATUALIDADES
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05/09/2015
Resgate de 220 migrantes no Mar Mediterrâneo.

Ilustração 1-Corveta Barroso
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24/03/2015
Entrega do Navio Hidroceanográfico de Pesquisa Vital de
Oliveira (NPqHo), embarcação considerada fundamental no
sentido de assegurar avanços em estudos científicos para
caracterização de áreas oceânicas estratégicas do Atlântico Sul.

Ilustração 2 - Navio de Pesquisa Vital de Oliveira
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2014

Aviação Militar

Marinha brasileira pode comprar dois portaaviões
Caso o projeto se consolide, o Gripen NG Naval deverá ser
escolhido.
Da redação em 10 de Fevereiro de 2014 às 12:58
Fonte: www.aeromagazine.uol.com.br

Ilustração 3 - Porta-Avião
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NOVEMBRO 2012

O Navio-Patrulha Oceânico “Amazonas”, projetado e construído
para atender às necessidades de fiscalização de extensas áreas
marítimas, contribuirá com os demais navios da Marinha do
Brasil destinados à proteção da “Amazônia Azul”. O governo
Dilma tem demonstrado bastante interesse no provimento do
arsenal da Marinha do Brasil com novos navios e avanços
tecnológicos.

Ilustração 4 - Navio Patrulha Amazonas
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2009
“Normalmente licitados por lote, os navios-patrulha de 500
toneladas, do Programa de Reaparelhamento da Marinha
(PRM), podem ser construídos a partir de uma única
concorrência. Com previsão inicial de construção de 46
embarcações desse tipo, por diretrizes de reestruturação, a
Marinha do Brasil decidiu privilegiar 27 delas. Desse montante,
duas já estão em operação e outras cinco em construção. Para as
outras 20, a Marinha estuda uma estrutura de financiamento
envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) e a Secretaria do Tesouro Nacional para fazer
uma só licitação”.
Fonte:www.defesa.net

Ilustração 5 - Navio Patrulha
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ANEXO II
VISITAS DE ESTUDOS
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CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Ilustração 6 - Capitania dos Portos Espírito Santo

65

ESCOLA DE APRENDIZES DE MARINHEIRO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – EAMES

Ilustração 7 - EAMES
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POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ilustração 8 - PMES
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EXÉRCITO BRASILEIRO – BATALHÃO TIBÚRCIO
VILA VELHA - ESPÍRITO SANTO

Ilustração 9 - EXÉRCITO
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ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

Ilustração 10 - ESG Rio de Janeiro
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CIA VALE DO RIO DOCE

Ilustração 11 - CIA VALE RIO DOCE
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ARCELLOR MITTAL

Ilustração 12 - ARCELLOR MITTAL
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FIBRIA

Ilustração 13 - Fibria
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ANEXO III
MODELOS DIVERSOS
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Ilustração 14 - Modelo de convocação
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Ilustração 15 - Ata de reunião
*A data da última reunião programada não foi definida, nesta ocasião, devido às
impossibilidades de tempo disponível na agenda pessoal dos participantes.
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Ilustração 16 - Planejamento atividades do grupo
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Ilustração 17 - Dinâmica de grupo
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