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Conflito no Cáucaso: cresce tensão entre Armênia e Azerbaijão 

Por Felipe dos Santos Oliveira 

 

O apoio da Turquia ao Azerbaijão durante os recentes conflitos com a Armênia mostra 

maior esforço do presidente Recep Tayyip Erdoğan de afirmar a influência de seu país em 

seu entorno. Nos últimos anos, Erdoğan adotou uma política externa mais agressiva em todo 

o Oriente Médio, no norte da África e no leste do Mediterrâneo, com alguns desses 

movimentos o colocando em desacordo com a Rússia. 

A eclosão dos combates em julho entre a Armênia e o Azerbaijão acrescentou o sul 

do Cáucaso à geografia em expansão do entorno estratégico da Turquia, além de aumentar 

ainda mais o potencial de tensão com a Rússia, que tem um tratado de defesa mútua com a 

Armênia. Após os confrontos, a Turquia assumiu uma postura mais firme na região para 

apoiar seu aliado, o Azerbaijão, a partir do fornecimento de armas e da realização de 

manobras militares em conjunto. A retórica de Erdoğan também foi mais dura do que no 

passado, referindo-se à Armênia como “invasora”, alegando que suas ações não ficariam sem 

resposta.  

O Azerbaijão é um aliado da Turquia desde que conquistou a independência após o 

fim da União Soviética em 1991. Os dois países compartilham laços étnicos e linguísticos e 

as autoridades de ambos frequentemente recitam o refrão de que são "um povo, dois 

estados". 

Autoridades turcas deram a entender que os combates de julho, ocorridos na fronteira 

entre as regiões de Tavush, na Armênia, e Tovuz, no Azerbaijão, ameaçam um importante 

corredor de transporte e energia do Azerbaijão com a Turquia. A questão energética é a base 

desse relacionamento, já que o Azerbaijão abastece a Turquia com quase um quinto de suas 

importações de gás natural, bem como petróleo do Mar Cáspio para o centro de Ceyhan, na 

costa do Mediterrâneo, por meio de oleodutos que atravessam Tovuz. 

Um alto funcionário do Ministério da Energia turco disse que esta é uma questão de 

segurança central para a Turquia quanto à segurança energética. A Rússia domina as 

importações turcas de petróleo, gás e carvão, e um contrato de gás natural de décadas expira 

no próximo ano. O funcionário disse que a Turquia está agora buscando termos muito mais 

competitivos em suas negociações com a Rússia. 

O governo turco vê o apoio russo à Armênia em relação ao ataque como uma maneira 

de interromper a relação bilateral entre os dois países e manter a Turquia dependente dos 

recursos energéticos russos. Na região, a Rússia é a principal apoiadora da Armênia e 

mantém uma base militar no país – e tropas russas patrulham a fronteira entre Armênia e 

Turquia. A Rússia também mantém laços estreitos com o Azerbaijão, fornecendo a este último 

a maior parte de seu equipamento militar.  
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Contudo, as tensões entre o Azerbaijão e a Rússia aumentaram, com Ilham Aliyev, 

presidente do Azerbaijão, acusando publicamente o presidente russo Vladimir Putin de enviar 

armas para a Armênia após o conflito. O Azerbaijão vê a Rússia como o ator-chave na 

resolução do conflito sobre Nagorno-Karabakh, que desafiou décadas de mediação 

internacional. 

Até mesmo no esporte sentem-se as tensões, que já duram anos, as quais impediram 

recentemente que um jogador de futebol disputasse a final da Liga Europa entre Arsenal e 

Chelsea, que ocorreu no Azerbaijão. O Arsenal, time no qual joga o armênio Henrikh 

Mkhitaryan, declarou, na ocasião, temer pela segurança de seu jogador e sua família durante 

a estadia em Baku. 
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