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1 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE 

 

Nádya Silveira – Diretora do comitê 

Meu nome é Nádya Silveira, sou estudante do curso de Relações Internacionais da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e serei diretora desse comitê.  

Estou no MINIONU desde 2015, e nesta edição coordena os trabalhos do comitê. Tenho 

expectativas de que os senhores se empenhem como delegados e que além de se 

comprometerem com o universo da batalha, possam retirar dos eventos passados um 

aprendizado para o futuro, e claro aproveitar a experiência do evento. Toda a equipe estará 

disponível através do nosso blog, e-mail1 do comitê e página no Facebook. Nos vemos em 

Outubro! 

 

Jardel Almeida – Diretor Assistente 

Meu nome é Jardel Almeida e estarei cursando o 4º período de Relações 

Internacionais durante o 18º MINIONU. Essa é a segunda vez que participo do evento. 

Espero que todos nós tenhamos bons dias juntos e aproveitemos esse momento único de 

reescrever a história do mundo. 

 

Carolina Tomaz – Diretora Assistente 

Caros delegados e delegadas, meu nome é Carolina Tomaz e serei diretora 

assistente  desse comitê. Estarei cursando o 6º período de Relações Internacionais durante 

o 18º MINIONU. Esta será minha quarta participação no projeto e segunda no cargo de 

diretora assistente. Tenho muito apreço por esse modelo de simulação e por esse tipo de 

comitê, portanto, espero que juntos façamos desta uma ótima edição. 

 

Nicole Aquino – Diretora Assistente 

A diretora assistente Nicole Aquino está participando pela segunda vez neste 

modelo, mas a primeira nesta função. Ela espera que os senhores tenham uma ótima 

experiência no evento, como fazer novas amizades, e que participem do que é oferecido e 

proposto tanto no comitê como no evento. 

 

Larissa Valadares - Diretora Assistente 

                                                 
1
 E-mail: 18minionucco@gmail.com 

 

https://minionupucmg.wordpress.com/category/cco-1942/
https://www.facebook.com/CCO1942/
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A diretora assistente Larissa Valadares estará cursando o 4º período de Relações 

Internacionais durante a época do 18º MINIONU. Essa é sua segunda participação no 

projeto, a primeira na função de diretora assistente. Ela espera que a simulação desse 

comitê garanta discussões proveitosas e que todos tenham uma excelente experiência. 

 

Pedro Dias – Diretor Assistente 

O diretor assistente Pedro Dias, assim como toda a equipe deseja boas-vindas aos 

senhores. Ele é aluno do quarto período de Relações Internacionais e participa pela terceira 

vez do MINIONU. Está muito entusiasmado e espera que os senhores também estejam, 

para que possam compartilhar experiências e momentos incríveis juntos. 

 

Desejamos aos senhores bons estudos!  
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2 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

A Segunda Grande Guerra é um conflito notável de proporções que excedem os 

limites continentais, travando duelos pelo ocidente e oriente. A partir da consolidação do 

Pacto Tripartite2 em 1940, o Eixo Berlim-Roma-Tóquio age promovendo enfrentamentos a 

fim da supremacia mundial. Desde a invasão alemã à Polônia em 1939, até os dias atuais, a 

segunda guerra pode ser chamada de Guerra do Eixo, o controle alemão abrange a França 

e os Países Baixos, além de avanços sobre a União Soviética e pelo Norte da África. Do 

mesmo modo, os Japoneses têm em seu poder parte das Filipinas, varrem o pacifico sul 

tomando Nova Guiné e ameaçando a Austrália, enquanto mantem suas operações 

terrestres no teatro China-Burma-Índia, se tornando uma potência emergente no cenário de 

guerra (BRINKLEY, 2003). 

2. 1 Antecedentes: O nascimento de uma nova potência e a Guerra do Pacifico 

A ascensão japonesa a uma das grandes cinco potencias mundiais pode ser traçada 

a partir dos eventos da Restauração Meiji3 e da guerra russo-japonesa4, em que o Império 

do sol nascente embarcou em um período de rápido crescimento econômico e militar, 

trazendo à tona o lema do Japão Meiji: ''um pais rico, um exército forte''5 (JANSEN, 2002). 

Em sua estratégia de expansão predominam a ampliação territorial e controle econômico a 

fim de aumentar seu acesso a recursos naturais. Uma vez que, devido ao tamanho e 

característica montanhosa do seu território, o Japão é profundamente dependente de 

importações de matérias primas6 para o bom funcionamento das suas indústrias e, claro, 

sua máquina de guerra (JANSEN, 2002) 

A estratégia de expansão territorial japonesa tem como resultado a invasão e conflito 

com diversos países vizinhos. Membro da Liga das Nações, as relações entre o Império 

Japonês e as demais potencias sofreram maiores danos quando em 1931, o Japão impõe 

                                                 
2
 Também conhecido como pacto do Eixo, formalizou as alianças entre os lideres Alemão, Italiano e 

Japonês. 
3
 Um movimento político ocorrido em 1868 que reestabeleceu o poder imperial japonês e 

desencadeou uma série de mudanças políticas, econômicas e educacionais. 
4
 Guerra entre os Impérios Japonês e Russo sobre os territórios da Coreia e da Manchúria nos anos 

de 1904-05 
5
 ‘’Fukoku kyōhei’’ o chamado slogan nacional japonês durante o período Meiji. 

6
 Especificamente petróleo, assim como a Alemanha, o Japão era dependente de combustível 

sintético e a maior parte de seus motores funcionava com diesel de baixo rendimento e qualidade. 
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um Estado fantoche sobre o território da Manchúria7 na China, um Estado denominado 

Manchukuo. Ação desaprovada em larga medida pelos demais membros, que respondem 

com pressões diplomáticas e o encerramento das relações comerciais pelos EUA (UNOKI, 

2016) 

A situação se agravou ainda mais quando em 1941, o império já participante dos 

poderes do Eixo, avançou para o norte da Indochina. O governo estadunidense reage ao 

impor um embargo completo as importações japonesas sobre materiais estratégicos, como 

ferro e petróleo. Considerando os recursos petrolíferos limitados dos japoneses, e cerca de 

80% de sua importação provir dos EUA, a Marinha Imperial Japonesa se viu dependente. O 

Império japonês preparado militarmente decidiu, por fim, continuar seu expansionismo, e 

tendo como consequência, lutaria contra os poderes Aliados (WORTH JR. 2014). 

Figura 1: A esfera de co-prosperidade japonesa ante o ataque a Pearl Harbor 

 o  

Fonte: SMITH, 2001, p.8 

 

Na busca pela liberdade para estabelecer sua esfera de co-prosperidade no Pacifico, 

o Japão passou a ver os Estados Unidos como poder estratégico no Pacifico, e assim um 

empecilho para a propagação da sua influência. Quando a guerra entrou em erupção na 

Europa, e os Estados Unidos não interviram como a França e Grã-Bretanha, o Japão notou 

                                                 
7
 A Manchúria é uma região que se localiza no leste da Ásia, incluindo territórios do extremo nordeste 

chinês. 
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que ao que parecia, os Estados Unidos desejavam neutralidade. Esse entendimento levou a 

interpretação errônea de que talvez os Estados Unidos ignorassem as expansões na Ásia 

(SMITH, 2001). 

As esferas de influência japonesas e americanas cresciam de tal modo que 

ameaçavam estourar. Japão e EUA avançavam em um curso de colisão: O primeiro 

buscava o crescimento, o segundo desejava a manutenção do status quo. As relações 

pioraram até que no dia 7 de dezembro de 1941, Pearl Harbor8 foi atacada, os Estados 

Unidos não era mais neutro, e a Guerra do Pacifico9 tinha um início (SMITH, 2001). 

Apesar do ocorrido em Pearl Harbor, que ocasionou na falta de navios norte-

americanos no Pacífico, o ataque japonês não foi sucedido na destruição dos porta-aviões 

americanos. Isso é justificado pelo fato de não ter atingido nenhum destes navios, já que 

não se encontravam naquele local, no momento do ataque. Mas foi com a batalha do Mar 

Coral10, que o Japão conseguiu acertar os navios porta-aviões dos Estados Unidos (EUA) e 

proporcionando falhas em seu poder: o USS Lexington naufragou e o USS Yorktown sofreu 

danos (JORDAN; WIEST, 2008). 

Vendo os benefícios de forçar as unidades remanescentes da Frota do Pacifico dos 

Estados Unidos em batalhas, na tentativa de derrotar totalmente o poder estratégico do seu 

inimigo no Pacifico e alcançar maior domínio no sudeste asiático. A escolha do Atol de 

Midway pelo Almirante Isoroku Yamamoto, pode ser explicada por dois fatores: 

O primeiro motivo é o fato de a ilha estar situada em um ponto estratégico nesse 

oceano, já que é uma importante base aérea que está a 1.600 quilômetros da cidade de 

Tóquio. Além disso, conquistar esta ilhota seria importante para o domínio do Império 

japonês, pois seria benéfico para as operações aéreas e navais, que teriam a função de 

manter sua recém-adquirida hegemonia. (EVANS; GIBBONS, 2016) 

Já a segunda razão, seria de que o Atol de Midway além de representar um ponto 

estratégico para o Império Japonês, também representa um ponto de poder para os Estados 

Unidos. Sua escolha para ataque e não a Pearl Harbor novamente veio com o cálculo de 

que o Atol seria um ponto distante para qualquer força efetiva estadunidense agir de 

imediato, mas ainda um ponto de reabastecimento da frota americana e por isso afetaria de 

algum modo seu poderio (EVANS; GIBBONS, 2016). 

 

                                                 
8  É uma base militar naval dos Estados Unidos e quartel-general da Frota do Pacifico dos 
Estados Unidos, se localizando na ilha de O’ahu, Havaí. 
9 Alguns historiadores japoneses consideram a Guerra do Pacifico como tendo início na 
invasão da Manchúria, sendo assim denominada Guerra dos Quinze Anos (1931-1945). 
Contudo, utilizaremos a data de 1941 como o início oficial da Guerra do Pacifico. 
10  Batalha travada no mar de Coral entre o Japão e as forças australianas e estadunidenses 
em maio de 1942. 
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Figura 2: O Atol de Midway em Novembro de 1941 

 

Fonte: The National World War Two Museum, 2017 

 

2.2 O plano de Yamamoto: Operação MI  

O próximo passo foi a elaboração de um plano, no qual faria com que seu rival 

perdesse o restante do poder marítimo (EVANS; GIBBONS, 2016). Acreditava-se que o 

porta-aviões Yorktown não estava em condições de uso, devido ao resultado da batalha do 

Mar Coral, e que os outros dois restantes, USS Entreprise e USS Hornet, estavam 

localizados, possivelmente, no sul do Pacífico. Logo, é notório perceber que esses 

elementos sugestionam uma ideia de que a marinha americana estava vulnerável 

(JORDAN; WIEST, 2008). 

Com isso, Yamamoto queria, com sua estratégia, atrair o restante da frota norte-

americana para um confronto definitivo, a proposta de assegurar a invasão a Midway foi 

considerada pela impossibilidade de reação norte-americana, e assim os aviões e 

couraçados japoneses destruiriam o que restava do poder naval americano no Pacifico 

(JORDAN; WEST, 2008). Apesar da crença de que não haveria nenhuma frota inimiga à 

espera do ataque, o almirante, por precaução, ordenou atacar duas ilhas Aleutas e 

bombardear o porto holandês, base aérea e submarina pertencente aos Estados Unidos, 
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localizado no Alasca. Tais hostilidades foram criadas no intuito de deslocar a atenção norte-

americana da estratégia inicial. (EVANS; GIBBONS, 2016)  

 

Mapa 1: Os planos para a invasão de Midway 

 

Fonte: (ABNETT; WHITE, 2007, p. 6) 

Contudo, os estadunidenses conseguiram decodificar os códigos utilizados pelos 

japoneses, o que levou eles a descobrirem o projeto em Midway, antes mesmo de ser 

concretizado. Além disso, o porta-aviões USS Yorktown conseguiu ser restaurado antes do 

tempo estipulado por Yamamoto, o que desfavoreceu os planos nipônicos de eliminação da 

frota inimiga. Com isso, na tentativa de impedir tal plano, o comandante americano, 

Almirante Chester Nimitz, preparou duas forças-tarefa (força-tarefa 16, e 17), com a 

intenção de estacionarem ao norte da ilha onde esperavam a vinda dos adversários 

(JORDAN; WIEST, 2008). Dessa maneira, na manhã do dia 4 de junho de 1942, Yamamoto 

coloca o programa em ação, iniciando com os bombardeios aéreos em Midway. 

 

Figura 3: O porta-aviões USS Yorktown da Frota dos Estados Unidos a caminho 
de Midway em 4 de junho de 1942 
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Fonte: Official U.S. Navy photograph, 1942 

Os projetos da operação foram largamente baseados na esperança de que os 

portadores da Força Tarefa 16 seriam os únicos disponíveis para a Frota do Pacifico dos 

Estados Unidos, aliada ao sentimento de liderança japonesa decorrente das suas inúmeras 

vitórias na guerra, o que também traz o julgamento de que a moral americana estaria 

debilitada devido as constantes derrotas (STILLE, 2010). 

2.3 Estrutura da Marinha e Unidades Navais 

Tradicionalmente um grande conjunto de navios de guerra pode ser denominado 

frota ou armada, podendo representar também a totalidade de navios de guerra de uma 

marinha ou a totalidade engajada para determinado exercício (FREITAS, 1855). Para maior 

efetividade em operações navais, as frotas são normalmente divididas em esquadras 

navais, que por sua vez, agrupam quantidades de navios de um mesmo tipo. Do mesmo 

modo, as esquadras se decompõem mais uma vez em divisões navais, garantindo um 

controle maior da frota como um todo (FREITAS, 1855). 

Contudo, a partir do grande número de teatro de operações existentes na Segunda 

Guerra Mundial, grande parte das marinhas substituíram essa estrutura para efeitos 

estratégicos. A estrutura tradicional foi sobreposta por agrupamentos temporários de navios, 

constituídos para a ação em missões determinadas. Assim, surge a formação das Forças-

Tarefas, podendo ser decompostas em Grupos-Tarefa, para, assim como a organização 

primária, garantir um controle maior da armada de guerra (CONGRESS OF THE UNITED 

STATES, 2016). Existem diversos tipos de navios de guerra (neste caso serão chamadas 
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unidades navais), para determinadas funções e por isso cabe a apresentação desses tipos 

para melhor compreensão da Batalha.  

 

2.3.1 Navios Encouraçados 

Um Encouraçado ou também chamado couraçado é um navio de guerra que veio 

como uma releitura dos antigos navios de vela, sendo considerado assim o tipo mais 

impressionante de navio de guerra nos séculos XIX e XX, amplamente reconhecidos 

também devido a Batalha de Jutlândia11, o ultimo grande combate entre navios de aço 

couraçados. Desta forma, uma frota de encouraçados seria vital para qualquer nação cujo 

desejo era o comando do mar, se tornando um aspecto principal na diplomacia e estratégia 

militar (SANDLER, 2004).  

Encouraçados são navios com blindagem pesada e usualmente equipados com 

armamento de artilharia de longo alcance e calibres maiores para ataque efetivo. Sendo 

assim, um tipo de navio maior, mais armado e com maior defesa que os demais tipos, como 

os cruzadores e contratorpedeiros (STILLWELL, 2001). 

A produção em massa de encouraçados caiu durante a Segunda Guerra Mundial, 

pois mesmo com seu poder bélico estava se tornando obsoleto e vulnerável devido a sua 

lentidão no combate. Tendo seu protagonismo nos embates da guerra substituído pelos 

Porta-aviões (PRESTON, 1982).   

Foi no Ataque a Pearl Harbor que a grande fama de poder do encouraçado 

encontrou um fim (SANDLER, 2004).  Na Batalha de Midway, somente a Marinha 

Imperial Japonesa detém esse tipo de navio, pois sua fabricação continuou na esperança de 

fornecer maior proteção e poder com a adição de novas tecnologias e uma vez que os 

couraçados estadunidenses se encontravam debilitados devido a ataques anteriores. Estão 

presentes na batalha a 1ª e a 3ª Divisões de Encouraçados, integrando a 1ª Divisão o navio 

Yamato, considerado o maior encouraçado da história (STILLE, 2010).   

 

2.3.2 Navios Porta-aviões  

O Porta-aviões é um navio de guerra cuja principal função é servir como base aérea 

móvel. Permite, portanto, que uma força naval possa projetar seu poder aéreo a grandes 

distancias, sem a necessidade de depender de aeroportos fixos para seus aviões. A 

intensificação da guerra aérea a partir da Primeira Grande Guerra e se consolida no conflito 

atual principalmente a partir da batalha do mar de coral, traz às principais marinhas o 

                                                 
11

 Considerada a maior batalha naval da Primeira Grande Guerra, e a ultima com emprego total de 
couraçados. A batalha se realizou no ano de 1916 entre as esquadras combatentes britânica e alemã. 
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conceito de utilização do Porta-aviões como belonave central da frota, papel que antes era 

desempenhado pelos encouraçados (POLMAR, 2006). 

No final da década de 1920 as marinhas operando porta-aviões desenvolveram três 

tipos distintos de aviões de combate: os caças, bombardeiros de mergulho e torpedeiros. Os 

aviões de caça eram para derrubar aeronaves hostis que procuravam atacar navios amigos 

ou para escoltar bombardeiros amigos. Os bombardeiros de mergulho prometiam maior 

precisão nos ataques contra navios em movimento e os torpedeiros mantinham a promessa 

de infligir danos mais sérios aos navios de guerra inimigos (POLMAR, 2006). 

 Uma mudança na marinha de guerra japonesa ocorrida em 1941 levou ao 

agrupamento da frota de seus porta-aviões em uma única formação, chamada 1ª Frota 

Aérea. O componente operacional dessa frota, chamado Kido Butai é formado por três 

divisões de porta-aviões, duas delas presentes ativamente na Batalha de Midway. A 1ª 

Divisão possuindo os maiores navios, enquanto a 2ª Divisão possui os navios menores, 

porém mais ágeis (STILLE, 2010). No caso da marinha americana estão presentes apenas 

três navios desse tipo: USS Yorktown, USS Enterprise e USS Hornet, uma atenção maior é 

dada para o primeiro cuja reparação recorde e presença se mostra essencial para a frota, e 

o ultimo principalmente pela sua participação no Assalto Doolittle12 (STILLE, 2010). 

2.3.3 Navios Cruzadores 

Os cruzadores são navios responsáveis pela exploração e verificação de 

determinada área. Recebem a função de reconhecimento e, portanto, possuem mais 

velocidade. Podem se dividir em cruzadores pesados e cruzadores leves13, sendo a 

diferença baseada apenas no tipo de armamento com as quais são equipadas e, 

consequentemente, no peso. (OSBORNE, 2004) Combinando armamento e velocidade, os 

cruzadores foram os “Navios Capitais” mais ativos de todo o mundo sendo considerados a 

vanguarda da tecnologia naval do início do século XX. (BACKER, 2011). 

Para desempenharem seu papel com agilidade, a maior característica desse tipo de 

navio de guerra é a velocidade. Sendo assim, para adquirir maior leveza sobre o mar, os 

cruzadores não possuem fortes blindagens fazendo com que, no caso de uma guerra, seja 

necessária uma escolta. Por serem capazes de carregar armamentos fortes ou leves e por 

não possuírem armaduras fortificadas, ao contrário do que muitos pensam os cruzadores 

não tem propensão a explodir, somente o ocorre em caso de dano direto no sistema de 

                                                 
12

 Ressaltando que o USS Hornet passou por extensas modificações antes que seja possível o 
lançamento de bombardeiros. 
13

 Ocasionalmente aparecem também cruzadores de batalha, tomando algumas características dos 
encouraçados. Em termos de classificação ocupam uma área imprecisa entre os cruzadores e 
couraçados tradicionais. 
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propulsão, casa de maquinas ou arsenal. Perfurações acima da linha da agua raramente 

inutilizam o navio e são torpedos que causam reais danos estruturais (OSBORNE, 2004). 

Na batalha de Midway esse tipo de navio foi de grande importância, principalmente 

para as frotas japonesas, que os possuíam em número muito superior que os americanos. 

Yamamoto acreditava que se concentrasse seus cruzadores e realizasse ataques noturnos 

às bases militares americanas em Midway, poderiam derrotar os Estados Unidos nessa 

batalha no Pacífico (IENAGA, 1978). 

2.3.4 Navios Contratorpedeiros 

Grande parte dos navios de guerra era equipada com armamentos, pesados ou 

leves, mas nem sempre possuíam boa blindagem para se proteger. Portanto, existia a 

necessidade de navios que tivessem grande capacidade de defesa aos ataques inimigos. 

Essa emergência foi reforçada pela contínua modernização dos torpedos e assim, foram 

construídos navios para escoltar a esquadra em alto mar. Esses navios foram chamados de 

contratorpedeiros (LYON, 1997). 

A função do torpedeiro é escoltar navios em uma esquadra e defendê-los de ataques 

inimigos, sejam estes de torpedos, aviões ou submarinos.14 Para tal, os contratorpedeiros 

devem possuir caráter autônomo, ser rápidos e manobráveis, apesar de sua autonomia só 

ter sido alcançada pouco antes da Segunda Guerra Mundial (PRESTON, 1977). 

Considerando que a batalha de Midway não se tratou apenas de navios, os 

contratorpedeiros desempenharam importante papel ao atuarem na defesa de ataques 

aéreos ou de submarinos (SYMONDS, 2013). 

2.3.5 Navios Caça-minas 

Caça-minas são embarcações essenciais para a segurança da frota, têm o objetivo 

de localizar minas marinhas e desarmá-las, garantindo menores riscos às outras 

embarcações. Durante a 2ª Guerra Mundial, a grande quantidade de minas presentes nos 

mares fez com que muitos navios civis fossem convertidos para esse tipo de embarcação, e 

devido às características magnéticas das minas tais navios eram muitas vezes feitos de 

madeira ou outros materiais não detectáveis à aproximação (AXELROD; KINGSTON, 2007). 

Em caso de embarcações feitas de aço, essas eram adaptadas de forma a emitir 

sinais magnéticos muito baixos, a fim de não serem detectados pelas minas (AXELROD; 

KINGSTON, 2007). Os caça-minas são dotados de sonares de alta precisão a fim de 

detectar as minas de forma eficiente, além disso, detém da tecnologia necessária à sua 

aproximação, bem como a formação de uma corrente magnética que destruirá a mina de 

                                                 
14

 Em apoio existem contramedidas também efetivas para esses atores, como minas antissubmarinas 
e armamento antiaéreo. 
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forma pontual. Essa tecnologia de localização do caça-minas tem um preço, em caso de 

sonares ativos, podem denunciar sua posição facilmente para o inimigo. Durante a Batalha 

de Midway apenas a marinha japonesa apresenta um grupo de caça minas, que age de 

forma auxiliar à 2ª frota (MOLLAND, 2011). 

2.3.6 Submarinos 

Submarinos são especializados em operações submersas e foram amplamente 

desenvolvidos no final do século XIX e muito usados durante a 1ª Guerra Mundial. Foi na 2ª 

Guerra Mundial que essas embarcações demonstraram verdadeiramente sua capacidade 

como uma arma de guerra essencial, discreta e letal, devido aos grandes avanços 

tecnológicos na área, que permitiram maior autonomia em seu deslocamento, bem como 

uma maior gama de torpedos à sua disposição. Os submarinos são capazes de exercer uma 

gama de funções cruciais à marinha de um país, são difíceis de ser detectados por sonares, 

de forma que têm menos risco de destruição pelo inimigo, sendo assim vastamente usados 

durante a guerra como forma de exploração do espaço marítimo, bem como aproximação e 

ataque furtivo de embarcações inimigas, pode ser utilizado como força de suporte e 

avançada para frotas, mas são mais comumente usados atrás das linhas inimigas atacando 

canais logísticos (FONTENOY, 2007). 

Durante a Batalha de Midway, submarinos foram largamente utilizados pela Marinha 

Estadunidense, que detinha os maiores avanços tecnológicos da época, contando com 

radares e torpedos de grande precisão, o que permitiu maior independência da frota de 

submarinos deste lado, que agiu com finalidade ofensiva durante a batalha (HOLMES, 

2012). A Marinha Japonesa, por outro lado, contou com um menor contingente de 

submarinos, apesar de grandes avanços em sua pontaria e visibilidade, apresentavam 

falhas no lançamento de torpedos, de forma que agiram com a finalidade auxiliar e 

majoritariamente defensiva contra o inimigo (DULL, 2013). 

2.3.7 Unidades Aéreas 

As unidades aéreas são compostas por aviões com diferentes funções, entre elas 

transporte, reconhecimento e bombardeio. Durante a 2ª Guerra Mundial consolidou-se o uso 

de bases aéreas móveis, os porta aviões, para a manutenção da força aérea durante 

batalhas com enfoque marítimo (CATE; CRAVEN, 1983). O desenvolvimento tecnológico 

das aeronaves recebeu grandes investimentos antes e durante a guerra, principalmente 

pelos norte-americanos incentivados pelo ataque à Pearl Harbor, bem como treinamento de 

pilotos em diversos tipos de aeronaves com sofisticados painéis de controle. Isso garantiria 

ataques rápidos e certeiros, bem como letais das frotas inimigas.  
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Durante a Batalha de Midway, tiveram como funções de maior importância o 

reconhecimento do espaço marítimo a fim de se localizar as frotas inimigas, garantindo o 

consequente bombardeio das frotas, de forma a minar o avanço aéreo e marítimo de tais. O 

comandante japonês tinha como objetivo cercar Midway com todo seu contingente militar, 

mantendo os planos de ataque que se mostraram satisfatórios em Pearl Harbor, com 

bombardeios contínuos, enquanto isso os Estados Unidos utilizaram uma estratégia 

ofensiva e inesperada a fim de impedir o avanço dos planos japoneses (MURPHY; 

MCNIECE, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 
 

3 APRESENTAÇÃO DO COMITÊ 

Este comitê tem como proposta simular os acontecimentos de uma batalha real no 

ambiente da Segunda Guerra Mundial. Em vez das delegações formais representadas por 

países ou órgãos internacionais, os delegados assumem os postos de comandantes da 

Marinha e almejam conquistar objetivos previamente apresentados na tentativa de 

prevalecer em uma das batalhas mais decisivas do teatro do pacifico. 

O Centro de Comando Operacional como órgão surge sob influência dos Centros de 

Comando reais da Segunda Guerra, em sentido mais amplo se dividindo em dois blocos que 

se enfrentam, Aliados e Eixo. Se tratando de uma batalha naval restrita ao pacifico, os 

países envolvidos no conflito possuem órgãos de comando específicos, a Frota do Pacifico 

dos Estados Unidos e a Frota Combinada da Marinha Imperial Japonesa. Assim, na 

tentativa de alcançar a veracidade dos fatos é necessária a divisão do comitê em salas 

distintas, cada bloco possuindo sua própria base de operações (a sala de simulação), onde 

os comandantes da marinha se encontrarão para discutir estratégias e decidir sobre o futuro 

da batalha. 

No posto de Comandantes os delegados deverão assumir o controle sobre divisões 

ou grupos-tarefa da marinha, cada qual com um número limitado de unidades navais 

(navios). Os navios serão movidos e poderão exercer outras funções conforme as 

estratégias de seu comandante, estas acionadas por meio de sua ordem formal. Para 

garantir a autenticidade, o número de delegações desse comitê é restrito, para que seja 

mantida a ordem de batalha real da operação em Midway. Contudo, delegações que 

representem grupos tarefa terão identificações provisórias durante os dias de simulação 

para fins logísticos, uma vez que sua identificação era feita por meio de números. 

O ideal não é a recriação dos fatos ocorridos no Atol de Midway, mas sim é 

encorajada a livre interpretação e oposição dos delegados aos fatos, visto que a realidade 

só foi ditada deste modo, pois sofreu influência das decisões individuais dos Comandantes 

reais. Apesar da decisão dos comandos ter um papel incontestável, fatores volúveis que 

também influenciaram a batalha real estarão presentes na simulação. 
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4 POSICIONAMENTO DOS PRINCIPAIS ATORES 

Diferentemente das simulações padrão, neste comitê os atores não representarão 

países ou órgãos internacionais, mas sim divisões navais envolvidas no conflito em questão. 

Informações adicionais sobre as divisões e suas unidades navais serão disponibilizadas em 

outros meios, a expectativa é de que os delegados se preparem ao máximo e se engajem 

como verdadeiros comandantes navais, tendo clareza sobre os aspectos técnicos e 

operacionais das suas unidades. Considerando o aspecto da simulação que tem a 

necessidade de divisão das salas de discussão, e os planos para a batalha, os atores serão 

apresentados em seus respectivos grupos, assim divididos na ordem de batalha real. 

4.1 Frota Combinada (IJN) 

O objetivo da Frota Combinada Japonesa é basicamente a destruição das principais 

forças americanas, caracterizadas pelos seus Porta-aviões USS Enterprise e USS Hornet. 

Para tal sua frota é dividida em duas na tentativa de confundir o inimigo partindo para as 

Ilhas Aleutas e em sequência preparar seu cerco. 

4.1.1 Primeira Frota 

4.1.1.1 Corpo Principal da 1ª Frota 

O corpo principal da primeira frota sob o comando do almirante Yamamoto suportaria 

o ataque no Atol de Midway, enquanto outras forças inicialmente cobririam a operação nas 

Ilhas Aleutas. Se posicionando cerca de 600 milhas (1,100 km) a noroeste de Midway 

(HONE, 2016). Na simulação o corpo principal é representado pela 1ª Divisão de 

Encouraçados, portanto se espera dessa unidade uma posição de suporte, mas com poder 

de ataque quando necessário. 

4.1.1.2 Primeira Frota Aérea (Kido Butai) 

A 1ª Frota Aérea (Kido Butai), força de elite do Almirante Nagumo, em que se 

incluem a 1ª e 2ª divisões de Porta-aviões, escoltadas por dois encouraçados rápidos que 

compõem a 2ª seção da 3ª Divisão de Encouraçados, a 8ª Divisão de Cruzadores pesados e 

um esquadrão de contratorpedeiros, formado pela 4ª, 10ª e 17ª Divisões. Sua força de 387 

aeronaves esmagaria a força aérea de Midway, reduziria suas defesas terrestres e abriria 

caminho para a invasão. Com os quatro Porta-aviões de Nagumo localizados 300 milhas 

(550 km) a leste do Atol (HONE, 2016). Deste modo espera-se das unidades que compõem 

a 1ª Kido Butai uma postura mais agressiva, suportando o corpo principal da segunda frota, 

sempre pronta para o ataque. 
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4.1.2 Segunda Frota (Força de invasão de Midway) 

4.1.2.1 Corpo principal da 2ª frota 

A força de ataque para a ''captura'' de Midway, foi construída em torno da Segunda 

Frota do Vice-Almirante Kondō. Por constituir uma força de avanço, seu treinamento é 

baseado principalmente em ataques de torpedo e combates noturnos. A fusão da segunda 

frota de Kondō com a Kido Butai de Nagumo concentraria a força naval mais formidável que 

a Marinha Japonesa Imperial já havia montado (DULL, 2007). Compondo o corpo principal 

temos a 3ª Divisão de Encouraçados, 4ª e 5ª Divisões de Cruzadores e 3ª e 9ª Divisões de 

Contratorpedeiros, espera-se dessas unidades o total comprometimento na tomada de 

Midway, coordenando suas forças de ataque a fim de realizar o percurso com sucesso 

(HONE, 2016). 

4.1.2.2 Força de suporte de Midway 

Por se tratar de uma operação baseadas nas firmes esperanças de sucesso pelos 

japoneses, a força de suporte de Midway composta pela 7ª Divisão de Cruzadores e a 8ª 

Divisão de Contratorpedeiros, é uma unidade mais ágil, com navios mais leves e rápidos 

perfeito para ir de encontro aos aliados que necessitem ajuda. Porém, a agilidade vem com 

menor blindagem, sendo essa força mais suscetível ao ataque. Portanto espera-se dessas 

unidades uma posição mais defensiva (STILLE, 2010). 

4.1.2.2.1 Grupo de Caça minas 

Devido ao seu caráter singular, o grupo de caça minas fornece apoio a Midway 

principalmente na ação de reconhecimento, localização e destruição das barreiras inimigas. 

Abrindo passagem para as forças de invasão atacarem efetivamente o inimigo (SYMONDS, 

2013). 

4.1.3 Força de Avanço Submarino 

Os submarinos foram posicionados ao longo de duas linhas de batalha posicionadas 

500 milhas a noroeste e a oeste de O'ahu, para vigiar e atacar os navios pesados dos 

Estados Unidos que esperava-se que acelerassem pelo norte de Pearl Harbor após o início 

da ofensiva (HONE, 2016). A força de Avanço Submarino é representada pela 9ª Divisão de 

Submarinos, cuja posição se alterna em atacar unidades pesadas inimigas e o ataque à ilha 

por si só, garantindo uma linha ofensiva contra os inimigos (DULL, 2007) 
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4.1.4 Força Aérea Costeira 

Nessa simulação a Força Aérea Costeira será representada pela 11ª Frota Aérea, se 

posicionando nos limites do Atol, essa delegação age de forma destrutiva, com ordens de 

ataque para qualquer unidade inimiga que se aproxime (VEGO, 2016). 

4.2 Frota do Pacifico (US) 

A invasão ao Atol de Midway foi descoberta a tempo por meio do serviço de 

inteligência americano que foi capaz de decodificar as mensagens japonesas. Por isso, o 

objetivo central da Frota do Pacifico é confundir o inimigo com novas posições e unidades 

da frota, a fim de surpreendê-lo até a vitória. Para isso a frota americana foi dividida em 

duas Forças-tarefa. 

4.2.1 Força Tarefa 17 

A Força Tarefa 17, centrada ao redor do Porta-aviões Yorktown estava sob o 

comando do Almirante Fletcher, um veterano do conflito do Mar de Coral. Servindo como 

uma força de busca e reserva para ser empregada a critério do comandante. Durante a 

Batalha, Fletcher restringiu suas apostas a fim de não repetir a experiência do Mar de Coral, 

em que ele empreendeu um ataque total de ambos seus dois Porta-aviões que acabaram 

por ser alvos secundários. Mantendo o grupo aéreo do USS Yorktown em reserva, ele 

estaria pronto para lidar com qualquer surpresa (STILLE, 2010). Sendo assim, a Força 

Tarefa 17, composta por um Grupo Tarefa de Porta-aviões (1º), Grupo de Cruzadores (1º) e 

Grupos de Contratorpedeiros (1º, 2º e 3º) representam uma força de ataque surpresa que 

deve ser manejada sabiamente, visto que a ação das suas unidades estava fora do 

conhecimento do Almirante Yamamoto (DULL, 2007). 

4.2.2 Força Tarefa 16 

A Força-Tarefa 16 é centrada nos Porta-aviões USS Hornet e USS Enterprise, e 

assim como sua força-tarefa irmã se posicionou 300 milhas a nordeste de Midway, cerca de 

400 milhas a leste do que esperava o Almirante Nagumo. Uma distância considerável visto 

que as aeronaves americanas poderiam fazer reconhecimento por raios maiores do que as 

japonesas (DULL, 2007). Os dois Porta-aviões iriam constituir a força de ataque principal: 

Os navios iriam lançar um ataque total assim que os porta-aviões japoneses fossem 

localizados (STILLE, 2010). Compõem a Força Tarefa 16: 2º Grupo de Porta-aviões; 2º e 3º 

Grupos de Cruzadores; 4º, 5º e 6º Grupos de Contratorpedeiros. 
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4.2.3 Grupo de Submarinos 

Submarinos patrulhando a área foram guiados diretamente pelo Comandante 

máximo da Frota, Almirante Nimitz, suas ordens eram explicitas: Infligir dano máximo ao 

inimigo. Prioridade de alvos - Portadores, encouraçados, transportadores, cruzadores e 

auxiliares. A ideia de que os submarinos poderiam operar em algum tipo de estrutura de 

força integrada e coordenar com outros ativos de batalha não era um conceito maduro 

(JOURDAN, 2015). Por isso cabe aos grupos que compõem essa força (1º, 2º, 3º, 4º e 5º 

Grupos de Submarinos) suplantar os desafios da comunicação, a grande fraqueza desse 

plano geral (JOURDAN, 2015). 

4.2.4 Forças Aéreas 

A própria ilha de Midway, na medida em que forneceu uma base de operações 

aéreas, poderia ser pensada como um quarto Porta-aviões da frota. Embora inamovível, era 

também a prova de afundamentos e poderia desdobrar uma escala larga da aviação 

(JOURDAN, 2015). Compondo essa força de Midway temos o 1º Grupo Aéreo e o Corpo de 

Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, cuja missão é garantir a defesa da Ilha (JOURDAN, 

2015). 
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5 QUESTÕES RELEVANTES NAS DISCUSSÕES  

 Como traçar as melhores estratégias em mar aberto? 

 Qual o melhor momento para integrar os diferentes tipos de unidades navais e 

alcançar o objetivo? 

 O controle do Atol de Midway é necessário para o sucesso da Batalha? 

 A separação dos grupos de unidades é arriscada ou efetiva no contexto da Batalha? 

 Qual o momento certo para as forças aéreas iniciarem os trabalhos de 

reconhecimento e ataque? 

 Destruir os Porta-aviões inimigos significa o fim da batalha? 

 Manter a posição e reunir suas forças é melhor do que ir de encontro ao inimigo em 

mar aberto? 

 Como é possível se proteger das investidas aéreas inimigas? 

 Como fazer uso efetivo dos diferentes tipos de aeronaves? 

 Concentrar a batalha na ilha e não em mar aberto, traz mais vantagens ou 

desvantagens? 
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TABELA DE REPRESENTAÇÕES 

A tabela de representações tem a função de orientar os delegados quanto as 

capacidades das suas unidades, de seus aliados e inimigos. As unidades são classificadas 

em termos de capacidade operacional e força de combate, não havendo grau de 

importância menor ou maior entre as delegações e ressaltando que todas as unidades são 

igualmente importantes para o sucesso dos seus objetivos. 

 

Legenda: Os símbolos ou representam os lados do 

conflito, a Frota Combinada da Marinha Imperial Japonesa e a Frota do Pacifico dos 

Estados Unidos, respectivamente. A quantidade dos símbolos é equivalente a soma das 

variáveis que compõem a força total da unidade: Quantidade de unidades navais aliada a 

capacidade do tipo de navios que a compõem, experiência de pessoal ou equipamento 

ultrapassado no caso de quantidade menor de símbolos. Nota-se que não há unidades com 

apenas um símbolo, uma vez que todas as unidades presentes em Midway corroboraram de 

alguma maneira para a operação. 

UNIDADES 

JAPONESAS 

 
CLASSIFICAÇÃO 

UNIDADES 

ESTADUNIDENSES 

 
CLASSIFICAÇÃO 

Primeira Frota  Força Tarefa 17  

3ª Divisão de 

Encouraçados – 2ª 

Seção 

 

 
1º Grupo de Porta-

aviões 

 

 
1ª Divisão de Porta-

aviões 

 

 
1º Grupo de 
Cruzadores 

 

 
2ª Divisão de Porta-

aviões 

 

 
1º Grupo de 

Contratorpedeiros 

 

 
1ª Divisão de 

Encouraçados 

 

 
2º Grupo de 

Contratorpedeiros 

 

 
8ª Divisão de 
Cruzadores 

 

 
3º Grupo de 

Contratorpedeiros 
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4ª Divisão de  

Contratorpedeiros 

 

 
Força Tarefa 16 

 

 
10ª Divisão de 

Contratorpedeiros 

 

 
2º Grupo de Porta-

aviões 

 

 
17ª Divisão de 

Contratorpedeiros 

 

 
2º Grupo de 
Cruzadores 

 

 
Segunda Frota 

  
3º Grupo de 
Cruzadores 

 

 
3ª Divisão de 

Encouraçados 

 

 
4º Grupo de 

Contratorpedeiros 

 

 
4ª Divisão de 
Cruzadores 

 

 
5º Grupo de 

Contratorpedeiros 

 

 
5ª Divisão de 
Cruzadores 

 

 
6º Grupo de 

Contratorpedeiros 

 

 
7 Divisão de 
Cruzadores 

 

 
Grupo de Submarinos 

 

 
3ª Divisão de 

Contratorpedeiros 

 

 
1º Grupo de 
Submarinos 

 

 
8ª Divisão de 

Contratorpedeiros 

 

 
2º Grupo de 
Submarinos 

 

 
9ª Divisão de 

Contratorpedeiros 

 

 
3º Grupo de 
Submarinos 

 

 
1º Grupo de Caça 

minas  

 

 
4º Grupo de 
Submarinos 

 

 
Força de Avanço 

Submarino 

  
5º Grupo de 
Submarinos 
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19ª Divisão de 
Submarinos 

 

 
Forças Aéreas 

 

 
Força Aérea Costeira 

  
1º Grupo Aéreo 

 

 
11ª Frota Aérea 

 

 
Corpo de Fuzileiros 

Navais dos Est. Unid. 
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