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A NATO está preocupada com o movimento do grupo de batalha naval russa a caminho 

do Mediterrâneo. 

Os navios estão a ser cuidadosamente monitorados por navios e aeronaves da NATO. 

Os meios de comunicação em países da NATO têm levantado sensacionalismo sobre isto. 

A  reação  é negativamente emocional. 

O movimento dos navios é coberto como um evento inesperado, embora a notícia tenha 

sido anunciada pela primeira vez neste verão. 

 

Por vezes, muitos acreditaram que a capacidade de projeção de poder marítimo da Rússia 

não devia ser levada a sério. Agora, aqueles que pensavam assim são estão errados. 

 A Reuters  citou  um diplomata dizendo em condição de anonimato 

«Eles estão a implantar toda a frota do Norte e grande parte da frota do Báltico na maior 

implantação de superfície desde o fim da Guerra Fria». 

«Este não é um chamado porto amigável. Em duas semanas, vamos ver um crescendo de 

ataques aéreos em Aleppo como parte da estratégia da Rússia para declarar vitória 

lá», disse o diplomata. 

O porta-aviões russo Almirante Kuznetsov está a navegar para a Síria para servir de 

plataforma para a realização de ataques aéreos contra os terroristas, pelo menos até 

fevereiro de 2017. O navio pode transportar mais de 50 aeronaves. Desta vez a 

configuração do grupo de ar inclui 15 Sukhoi Su-33 para todos os climas, jatos de 

superioridade aérea e Mikoyan MiG-29K / KUB lutadores multirole, e 10 Kamov Ka-

52K, Ka-27 e Ka-31 helicópteros. 

A afirmação do diplomata da NATO de que "toda a Frota do Norte" unida por navios da 

Frota do Báltico está a caminho do Mediterrâneo é um exagero, para dizer o mínimo. O 

flattop é escoltado por sete outros navios como parte de agrupamentos táticos, 

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-nato-idUSKCN12J2C6?il=0


incluindo Pyotr Velikiy  battlecruiser nuclear, dois grandes navios de guerra anti-

submarino - o Severomorsk e  Vice-Almirante Kulakov  - e quatro embarcações de apoio. 

Eles vão juntar-se a outros 10 navios russos já fora da Síria. Os navios da Frota do Báltico 

não estão a ir para o Mediterrâneo. Dois nova classe Steregushchiy Projeto 20380 

corvetas – Boikiy e Stoikiy – apenas se juntaram ao grupo para exercícios conjuntos no 

Mar do Norte - nada de especial, é um procedimento de rotina para um naval da marinha. 

O canal de Tv Russo Zvezda informou que vários submarinos provavelmente passaram o 

Atlântico para escoltar o grupo de batalha. 

A aviação estratégica irá aumentar a capacidade de cobertura aérea do grupo enquanto 

este estiver em movimento. 

É verdade, as Forças do Espaço Aéreo têm a ombros o fardo da operação na Síria de 

golpear a maioria das metas com aeronaves, quer com base na Síria ou voando a partir de 

bases na própria Rússia. Mas a Marinha também tem um papel a desempenhar no esforço 

de guerra. A operação na Síria destacou avanços na integração entre os ramos das forças 

armadas. 

A Marinha forneceu transporte marítimo, bem como a defesa aérea de longo alcance com 

o sistema S-300 carregado por Classe Slava Moskva, carro-chefe da Frota do Mar Negro, 

na primeira metade da campanha. Muito tem sido dito sobre a capacidade demonstrada 

por navios de guerra russos para disparar mísseis de cruzeiro de longo alcance a alvos 

terrestres na Síria, tanto do Mar Cáspio e do Mediterrâneo. Até agora, as missões navais 

foram realizadas principalmente pela frota do Mar Negro. O grupo que viaja para a Síria 

está homeported na Frota do Norte. 

Este será o primeiro desdobramento de combate do Admiral Kuznetsov  e o battlecruiser 

– o maior navio de superfície no mundo, excluindo porta-aviões. Implantado perto da 

costa síria, o grupo naval multi-missão irá reforçar o poder de ataque aéreo, aumentando 

o número de jatos e fornecendo recursos adicionais para combater as ameaças aéreas e 

submarinas. Aviões MIG-29K baseados no Mar também vão passar pelo seu primeiro 

teste de combate. 

 

A aeronave naval do transporte pode testar os novos mísseis X-38 em ação de 

combate. Ao contrário de navios da NATO do mesmo tipo, o Almirante Kuznetsov está 

bem armado com anti-navios, defesa aérea, artilharia e sistemas de guerra anti-



submarinos. A Rússia é o único país no mundo com porta-aviões fortemente armados, 

que não precisa de muitos navios de escolta –  ele pode defender-se contra uma ampla 

gama de ameaças. Mais importante, quando o grupo de batalha atingir a Síria, a Marinha 

russa irá rivalizar com o poder de fogo a Sexta Frota dos EUA na região. 

Poucos países no mundo possuem a capacidade de implantar um grupo de porta-aviões a 

grandes distâncias das suas margens. Isso faz da Rússia um membro do clube de elite para 

incluir os EUA e a França e, de forma limitada, Índia e China. Alguns países têm navios 

anfíbios e outros ar-capazes, que podem iniciar alguns aviões, mas eles não têm par para 

porta-aviões. 

Outras nações vão assistir de perto ao desempenho do Almirante Kuznetsov.  A Índia terá 

alegadamente feito um breve anuncio a um concurso para a construção do seu quarto 

porta-aviões. Este ano, o Centro de Pesquisa do Estado de Krylov, um instituto de 

construção naval russa,  manteve conversações com parceiros indianos acerca de, 

eventualmente, comprar uma versão do transportador de propulsão nuclear futuro de 

Moscovo, conhecido como  Projeto 23000E. 

O projeto foi revelado pela primeira vez ao público em junho no Exército-2015, perto de 

Moscovo, onde um modelo em escala do navio foi exibido. Rússia terá muito mais 

oportunidades se o Admiral Kuznetsov e seus aviões marítimos revelarem-se eficazes em 

condições de combate. Se assinado, o negócio vai tornar-se uma bênção para a indústria 

de construção naval da Rússia. 

Os navios de guerra russos tornaram-se uma visão muito rara após a dissolução da União 

Soviética. Implantações no exterior foram marcadas como eventos de sinal por causa de 

sua raridade. Esses dias tornaram-se história agora com o estandarte da Marinha, a Cruz 

de St. Andrew, cada vez mais visto em portos do mundo como um sinal da presença 

oceânica expandida claramente visível da Rússia. 

Antes da Síria, a Marinha russa já havia adquirido experiência de combate lutando contra 

piratas no Oceano Índico perto da costa da Somália. Hoje, o poder naval da nação está 

em ascensão fazendo grandes avanços para mostrar os avanços drásticos na sua 

capacidade de realizar operações expedicionárias. 
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