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APRESENTAÇÂO 

a) Data: data do evento reportado, tendo como marco inicial a denúncia dos EUA ao acordo nuclear. 

b) Descrição do Evento: descrição sumária contendo os elementos mínimos de identificação do evento. 

c) Classificação do Evento: serão adotadas as seguintes classificações para cada evento: Militar/Político-diplomático/Econômico e Informacional.  

d) Valor de Criticidade: a atribuição de um valor de criticidade a cada evento tem por finalidade identificar, com base em parâmetros pré-

estabelecidos, em que medida o evento em questão contribuí para o agravamento, manutenção ou distensão da crise, correlacionando a uma escala 

de valores numéricos que permita a elaboração de gráficos e visualização da evolução da crise.   

e) Cor: no mesmo sentido do grau de criticidade, a atribuição de cores correlacionados aos valores numéricos permitirá a elaboração e visualização 

de produtos gráficos. 

 

 

 

 

 

 

f) Referência: descrição mais pormenorizada do evento com base em  clipagem qualificada, tendo por base os mais renomados veículos de 

comunicação nacionais e internacionais. 
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OBSERVATÓRIO MILITAR DA PRAIA VERMELHA - OMPV 
 

TABELA DE ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DA CRISE EUA x IRÃ 

 

DISTENSÃO            AGRAVAMENTO 



 

 

Data EVENTO 

DIMENSÃO 
(Militar / 
político-

diplomático / 
econômico /  

informacional) 

VALOR 
 (de acordo com 
a potencialidade 
de impacto na 

linha de eventos) 

COR REFERÊNCIA 

09/05/2018 
EUA se retira do acordo nuclear 
com o Irã, isolando o país persa 

Político-
diplomático 

3   

https://edition.cnn.com/2018/05/08/politics/
donald-trump-iran-deal-announcement-

decision/index.html  
https://www.bbc.com/news/world-us-

canada-44045957 

11/05/2018 
França, Reino Unido e Alemanha 

se reúnem para tentar salvar o 
acordo nuclear com o Irã 

Político-
diplomático 

-1   

https://www.lemonde.fr/proche-
orient/article/2018/05/11/accord-sur-le-

nucleaire-iranien-iran-france-allemagne-et-
royaume-uni-discuteront-a-

bruxelles_5297537_3218.html           
https://www.washingtonpost.com/world/eur
ope/europe-scrambles-to-save-iran-deal-

warning-itsvery-close-to-
unraveling/2019/07/15/bb13455a-a4ac-
11e9-a767-d7ab84aef3e9_story.html 

27/05/2018 
China recebe representante do Irã 

para discutir crise nuclear 
Político-

diplomático 
-1   

https://www.reuters.com/article/us-china-
sco-iran/china-to-host-iran-to-avoid-project-

disruption-amid-nuclear-deal-doubt-
idUSKCN1IT04K 

11/06/2018 
China busca cooperação 

pragmática com o Irã 
Político-

diplomático 
-3   

http://www.xinhuanet.com/english/2018-
06/11/c_137245030.htm 

22/07/2018 
Trump ameaça o Irã no Twitter, 
alertando Rouhani das terríveis 

consequencias 
Informacional 1   

https://www.nytimes.com/2018/07/22/world/
middleeast/trump-threatens-iran-

twitter.html 
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23/07/2018 

Trump twittou ameaça explosiva ao 
Irã 

"Para o presidente iraniano 
Rouhani: VOCÊ NUNCA AMEACE 

OS ESTADOS UNIDOS OU AS 
CONSEQÜÊNCIAS QUE NUNCA 
SOFREU ANTES NA HISTÓRIA" 

Informacional 1   
https://edition.cnn.com/2018/07/23/politics/t

rump-iran-intl/index.html 

25/07/2018 
Na ONU, representantes do EUA e 

do Irã trocam acusações 
Político-

diplomático 
1   

https://www.reuters.com/article/us-un-
assembly-usa-iran/trump-irans-rouhani-
exchange-threats-insults-on-u-n-s-world-

stage-idUSKCN1M51Q3 

08/08/2018 
China defende laços de negócios 
do Irã, após ameaças dos EUA 

Informacional -1   
https://www.reuters.com/article/us-iran-

nuclear-china/china-defends-iran-business-
ties-after-trump-threat-idUSKBN1KT0TU 

02/10/2018 
França acusa Irã de ter 

envolvimento com tentativa de 
ataque terrorista perto de Paris 

Político-
diplomático 

1   
https://www.theguardian.com/world/2018/o
ct/02/france-blames-iran-for-foiled-bomb-

attack-near-paris 

06/11/2018 

O governo Trump revela todo o 
escopo das sanções dos EUA 

contra o Irã. O pacote para 
interromper as "atividades 

desestabilizadoras" não atinge o 
objetivo de cortar a indústria de 

petróleo de Teerã. 

Econômica 3   
https://www.theguardian.com/world/2018/n
ov/05/iran-launches-military-drill-response-

return-us-sanctions 

29/01/2019 

Europa abre canal para comércio 
com o Irã 

Nações agem para restaurar 
negócios sem colocar bancos na 

mira das sanções dos EUA 

Econômica -3   
https://www.wsj.com/articles/europe-opens-
channel-for-trade-with-iran-11548794906 

31/01/2019 
Trump ameaça Irã após ataque à 

embaixada dos EUA 
Político-

diplomático 
3   

https://www.huffingtonpost.fr/entry/trump-
menace-iran-attaque-ambassade-

americaine-
irak_fr_5e0bc1ece4b0b2520d1bcb34 

https://edition.cnn.com/2018/07/23/politics/trump-iran-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2018/07/23/politics/trump-iran-intl/index.html
https://www.wsj.com/articles/europe-opens-channel-for-trade-with-iran-11548794906
https://www.wsj.com/articles/europe-opens-channel-for-trade-with-iran-11548794906


17/02/2019 
1. Ataque cibernético a empresas e 
agências governamentais dos EUA 

é atribuído a hackers iranianos 
Militar 5   

https://noticias.r7.com/tecnologia-e-
ciencia/empresas-dos-eua-sofreram-ataques-
hackers-do-ira-e-da-china-diz-nyt-18022019 

https://www.nytimes.com/2019/02/18/technolog
y/hackers-chinese-iran-usa.html 

08/04/2019 
Governo Trump declara a Guarda 
Revolucionária Iraniana como um 

grupo terrorista 

Político-
diplomático 

3   
https://www.nytimes.com/2019/04/08/world/
middleeast/trump-iran-revolutionary-guard-

corps.html 

09/04/2019 

Um dia depois de declarar uma 
organização terrorista, Trump 

mantém relações econômicas com 
a Guarda Revolucionária Iraniana 

Político-
diplomático 

-1   

https://www.independent.co.uk/news/world/
americas/us-politics/trump-iran-irgc-

revolutionary-guards-tower-baku-
azerbaijan-sanctions-a8861736.html 

22/04/2019 

Os EUA anunciaram que 
procurariam eliminar inteiramente 
as exportações de petróleo do Irã. 
Essas exportações já eram baixas, 
com cerca de um milhão de barris 

por dia (b /d), uma queda 
acentuada, em relação aos 2,5 

milões de b / d que o Irã exportava 
antes de Trump retirar os EUA do 

acordo JCPOA (Plano de Ação 
Abrangente Conjunto), em maio de 

2018. 

Econômica 3   

(2019) The US, Iran and ‘maximum 
pressure’, Strategic Comments, 25:4, iv-
vi,’. Acesso em: 21Jun19. Disponível em 

https://www.tandfonline.com/loi/tstc20. 



22/04/2019 

General Alireza Tangsiri, 
Comandante da Marinha da Guarda 
Revolucionária, disse que o Irã iria 
fechar o Estreito de Hormuz caso 

fosse proibido de vender seu 
petróleo. O Ministro das Relações 
Exteriores, Mohammad Javad Zarif 
afirmou que o Irã tinha um ‘PhD em 
estourar sanções" e que continuaria 

vendendo petróleo e não se 
ajoelharia ante ações dos EUA. 

Informacional 1   

(2019) The US, Iran and ‘maximum 
pressure’, Strategic Comments, 25:4, iv-
vi,’. Acesso em: 21Jun19. Disponível em 

https://www.tandfonline.com/loi/tstc20. 

02/05/2019 

Os EUA deixaram de emitir 
isenções de sanções para sete 

estados, mais Taiwan, que permitia 
a eles comprarem uma reduzida 
quantidade de petróleo do Irã e 

canalizar os 
pagamentos em contas de garantia 
a serem usados para comprar bens 

humanitários. Entre os afetados, 
Grécia, Itália e Taiwan, Japão e 

Coréia do Sul, cortaram a compra, 
mas China, Índia e Turquia 
reagiram negativamente. 

Econômica 3   

(2019) The US, Iran and ‘maximum 
pressure’, Strategic Comments, 25:4, iv-
vi,’. Acesso em: 21Jun19. Disponível em 

https://www.tandfonline.com/loi/tstc20. 

07/05/2019 
Irã declara que vai descumprir 

partes do acordo sobre o 
enriquecimento de urânio 

Político-
diplomático 

1   
https://www.france24.com/en/20190507-
iran-rouhani-withdraw-usa-nuclear-deal 

08/05/2019 
Irã pede que Europa e China 
garantam o acordo nuclear 

Político-
diplomático 

-1   
https://www.theguardian.com/world/2019/m

ay/08/iran-challenges-europe-china-us-
nuclear-deal 



08/05/2019 

No primeiro aniversário da saída do 
Acordo, os EUA impuseram novas 
medidas ao Irã. Dessa vez, na área 

metalúrgica, a maior fonte de 
ganhos de exportação de Teerã 

depois do petróleo. Trump alertou 
que qualquer país que importar 

ferro, aço, alumínio ou cobre 
iraniano, será sancionado. 

Enquanto isso, os EUA prometeram 
novas medidas, a menos que o Irã 

"fundamentalmente" mude seu 
comportamento. 

Econômica 3   

(2019) The US, Iran and ‘maximum 
pressure’, Strategic Comments, 25:4, iv-
vi,’. Acesso em: 21Jun19. Disponível em 

https://www.tandfonline.com/loi/tstc20. 

27/05/2019 
Japão se oferece para mediar a 

crise com o Irã e Trump agradece 
Político-

diplomático 
-3   

https://www.theguardian.com/world/2019/m
ay/27/donald-trump-welcomes-japans-

offer-of-mediation-with-iran 

02/06/2019 
França e China criticam Irã por 

violar acordo sobre enriquecimento 
de urânio 

Político-
diplomático 

1   
https://www.timesofisrael.com/france-

china-criticize-iran-over-uranium-violation/ 

04/06/2019 
Trump avisa que ameaças 

iranianas de desenvolver tecnologia 
nuclear vão ser prejudiciais 

Político-
diplomático 

1   
https://www.theguardian.com/world/2019/ju
l/04/trump-warns-iran-nuclear-threats-will-

come-back-to-bite-you 

13/06/2019 
2. Ataque contra dois petroleiros no 

Mar Arábico: EUA acusam Irã 
Militar 5   

http://www.lemonde.fr/article/2019/06/13/la-
marine-americaine-assiste-deux-navires-

attaques-dans-le-golf-d-
oman_5475675_3210.html 

18/06/2019 
China pede para que não abram 
“Caixa de Pandora” no Oriente 

Médio 

Político-
diplomático 

-1   
https://www.reuters.com/article/us-iran-

nuclear-china/dont-open-pandoras-box-in-
middle-east-china-warns-idUSKCN1TJ0B8 

21/06/2019 
Irã acusa Trump de provocar o 
país, após sobrevoo de drone 

Político-
diplomático 

1   
https://www.aljazeera.com/news/2019/06/tr

ump-iran-big-mistake-drone-strike-
190620142703718.html 



24/06/2019 
Trump pede para que a China e 

outros países protejam seus navios 
perto da costa iraniana 

Político-
diplomático 

1   
https://www.businessinsider.com/trump-
calls-on-china-others-protect-own-ships-

iran-2019-6 

25/06/2019 

Irã chama governo Trump de 
'mentalmente incapaz'; americano 

ameaça devastar país persa 
Para Teerã, sanções que atingem 
líder supremo e chanceler fecham 
de vez o caminho da diplomacia; 

Rússia diz ter provas de que drone 
abatido estava em território iraniano 

Informacional 1   

https://oglobo.globo.com/mundo/ira-chama-
governo-trump-de-mentalmente-incapaz-
americano-ameaca-devastar-pais-persa-

23761843 

26/06/2019 
Rússia afirma que Irã não estará 

sozinho, se houver ataque dos EUA 
Político-

diplomático 
1   

https://www.themoscowtimes.com/2019/06/
26/iran-wont-be-alone-if-us-attacks-

russian-official-says-a66169 

28/06/2019 
Senado dos EUA rejeita proposta 
de limitar poderes presidenciais 
para entrar em guerra com Irã 

Político-
diplomático 

3   
https://thehill.com/homenews/senate/45077

5-senate-rejects-attempt-to-curb-trumps-
iran-war-powers 

02/07/2019 

Rússia garante suprimento de 
urânio enriquecido em 

conformidade com o acordo nuclear 
com o Irã 

Político-
diplomático 

-3   
https://www.aa.com.tr/en/asia-

pacific/russia-backs-iran-on-surplus-
uranium-stocks/1521376 

08/07/2019 
Rússia e China responsabilizam 

EUA pela crise nuclear no Irã 
Político-

diplomático 
1   

https://www.timesofisrael.com/russia-china-
say-us-to-blame-for-iran-nuclear-crisis/ 

08/07/2019 
Trump diz que o Irã 'deve tomar 

cuidado', enquanto Teerã aumenta 
o enriquecimento de urânio 

Informacional 1   
https://edition.cnn.com/2019/07/08/politics/i

ran-trump-uranium-enrichment-intl-
hnk/index.html 

08/07/2019 
China critica EUA por fazer 

“bullying” com o Irã na questão 
nuclear 

Político-
diplomático 

1   
https://www.nst.com.my/world/2019/07/502
629/china-blames-us-bullying-iran-nuclear-

crisis 

09/07/2019 
Irã pede para que europa normalize 

relações comerciais 
Político-

diplomático 
-1   

https://www.reuters.com/article/us-iran-
europe-usa/iran-urges-europe-to-

normalize-economic-ties-with-it-or-face-
consequences-idUSKCN1TA05P 



18/07/2019 3. EUA destroem um drone iraniano Militar 5   
https://edition.cnn.com/2019/07/18/politics/trum

p-us-destroyed-iranian-drone/index.html  

19/07/2019 
4. Irã apreende navio britânico no 

Estreito de Ormuz 
Militar 3   

https://www.terra.com.br/noticias/mundo/ira-
apreende-navio-britanico-no-estreito-de-

ormuz,082bc8a29c6bb3492264569e687f46b4k
uglmw6j.html  

01/08/2019 
Rússia condena sansões dos EUA 

sobre Irã 
Político-

diplomático 
1   

https://www.aa.com.tr/en/middle-
east/russia-slams-us-sanctions-against-

irans-fm/1547281 

28/08/2019 

Ministro das Relações Exteriores 
iraniano afirma que a Europa 

deveria pedir o fim das sanções ao 
EUA ou criar uma linha de crédito 
para o Irã a fim de salvar o acordo 

nuclear 

Político-
diplomático 

-1   
https://www.bloomberg.com/news/articles/2

019-08-28/iran-s-araghchi-says-europe-
has-two-options-to-save-nuclear-deal 

31/08/2019 

Trump twittou uma foto de um local 
de lançamento de foguetes do Irã e 
disse que os Estados Unidos 'não 

estão envolvidos' em um 
lançamento fracassado. O uso de 
uma foto em alta resolução, pelo 

presidente dos EUA, levanta 
preocupações sobre a divulgação 

de informações classificadas. 

Informacional 1   

https://www.theguardian.com/us-
news/2019/aug/31/trump-tweets-photo-of-
iran-rocket-site-and-says-us-not-involved-

in-failed-launch 

03/09/2019 
França busca protagonismo nas 

negociações com o Irã na questão 
nuclear 

Político-
diplomático 

-1   

https://www.lemonde.fr/international/article/
2019/09/03/la-france-accelere-sa-

mediation-sur-le-nucleaire-
iranien_5505791_3210.html 

11/09/2019 
Trump discutiu a flexibilização das 

sanções contra o Irã, levando à 
rejeição de Bolton 

Econômica -3   
https://www.bloomberg.com/news/articles/2

019-09-11/trump-rouhani-meeting-odds-
improve-after-john-bolton-s-exit 

https://edition.cnn.com/2019/07/18/politics/trump-us-destroyed-iranian-drone/index.html
https://edition.cnn.com/2019/07/18/politics/trump-us-destroyed-iranian-drone/index.html
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/ira-apreende-navio-britanico-no-estreito-de-ormuz,082bc8a29c6bb3492264569e687f46b4kuglmw6j.html
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/ira-apreende-navio-britanico-no-estreito-de-ormuz,082bc8a29c6bb3492264569e687f46b4kuglmw6j.html
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/ira-apreende-navio-britanico-no-estreito-de-ormuz,082bc8a29c6bb3492264569e687f46b4kuglmw6j.html
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/ira-apreende-navio-britanico-no-estreito-de-ormuz,082bc8a29c6bb3492264569e687f46b4kuglmw6j.html


13/09/2019 
Reino Unido, França, Alemanha e 

União Europeia pedem para que Irã 
coopere com inspetores nucleares 

Político-
diplomático 

-1   
https://www.dw.com/en/europe-urges-iran-
to-cooperate-with-un-nuclear-watchdog/a-

50422402 

14/09/2019 

5. Ataque a refinarias da Arábia 
Saudita é atribuído ao Irã, apesar 

de rebeldes houthis reivindicarem a 
ação 

Militar 5   
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/09/d

rones-bombardeiam-instalacoes-petroliferas-
na-arabia-saudita.shtml  

17/09/2019 

Trump diz que "certamente gostaria 
de evitar" a guerra com o Irã. Trump 
diz que "certamente" parece que o 
Irã estava por trás dos ataques às 

usinas de petróleo da Arábia 
Saudita, mas os Estados Unidos 
querem evidências "definitivas". 

Informacional -1   
https://www.aljazeera.com/news/2019/09/tr

ump-avoid-war-iran-
190916195626441.html 

19/09/2019 
Pompeo considera ataque à 

refinaria saudita como um ato de 
guerra 

Político-
diplomático 

1   
https://edition.cnn.com/2019/09/18/politics/

donald-trump-iran-sanctions-
treasury/index.html 

20/09/2019 
6. EUA declaram que enviarão 
tropas à Arábia Saudita após 

ataque as refinarias 
Militar 3   

https://www.dw.com/pt-br/eua-v%C3%A3o-
enviar-tropas-%C3%A0-ar%C3%A1bia-saudita-
ap%C3%B3s-ataques-a-refinarias/a-50524743  

23/09/2019 
Reino Unido, França, Alemanha e 
União Europeia acusam Irã pelo 

ataque à refinaria saudita 

Político-
diplomático 

3   
https://www.dw.com/en/germany-france-

and-britain-blame-iran-for-saudi-oil-
attack/a-50554985 

23/09/2019 
Primeiro Ministro britânico fala 
sobre um “Acordo Trump” para 
solucionar a crise nuclear no Irã 

Político-
diplomático 

-1   
https://www.theguardian.com/world/2019/s
ep/23/saudi-arabia-iran-france-germany-uk 

23/09/2019 
7. Irã liberta petroleiro britânico 

aprisionado 
Militar -3   

https://www.dw.com/pt-br/ir%C3%A3-liberta-
petroleiro-brit%C3%A2nico-capturado-no-

estreito-de-ormuz/a-50549559  

24/09/2019 
Na ONU, Macron pede para que 

EUA e Irã busquem a paz 
Político-

diplomático 
-1   

https://www.lemonde.fr/international/article/
2019/09/24/a-l-onu-emmanuel-macron-

appelle-etats-unis-et-iran-a-avoir-le-
courage-de-batir-la-

paix_6012905_3210.html 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/09/drones-bombardeiam-instalacoes-petroliferas-na-arabia-saudita.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/09/drones-bombardeiam-instalacoes-petroliferas-na-arabia-saudita.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/09/drones-bombardeiam-instalacoes-petroliferas-na-arabia-saudita.shtml
https://www.dw.com/pt-br/eua-vão-enviar-tropas-à-arábia-saudita-após-ataques-a-refinarias/a-50524743
https://www.dw.com/pt-br/eua-vão-enviar-tropas-à-arábia-saudita-após-ataques-a-refinarias/a-50524743
https://www.dw.com/pt-br/eua-vão-enviar-tropas-à-arábia-saudita-após-ataques-a-refinarias/a-50524743
https://www.dw.com/pt-br/irã-liberta-petroleiro-britânico-capturado-no-estreito-de-ormuz/a-50549559
https://www.dw.com/pt-br/irã-liberta-petroleiro-britânico-capturado-no-estreito-de-ormuz/a-50549559
https://www.dw.com/pt-br/irã-liberta-petroleiro-britânico-capturado-no-estreito-de-ormuz/a-50549559


24/09/2019 
Países europeus concordam com 
os EUA sobre renegociação dos 

termos do acordo nuclear com o Irã 

Político-
diplomático 

-1   
https://www.wsj.com/articles/europe-turns-

to-trump-on-iran-11569367380 

07/10/2019 

Irã diz que petroleira estatal da 
China retirou-se de acordo de U$ 5 
bilhões, no que parece ser o mais 
recente revé econômico por conta 
das sanções impostas pelos EUA 

Econômica 3   
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/ir

an-chinese-state-oil-firm-withdraws-5bn-
deal-191006191347427.html 

07/11/2019 
Irã destroem um drone estrangeiro 

atribuído aos EUA, que negam 
Militar 5   

https://www.aljazeera.com/news/2019/11/iran-
downs-drone-southern-port-city-mahshahr-

report-191108093611802.html  

05/12/2019 
Rússia suspende trabalhos de 
reforma em instalação nuclear 

iraninana 

Político-
diplomático 

3   

https://www.reuters.com/article/us-iran-
nuclear-russia/russia-suspends-revamp-

work-at-irans-fordow-nuclear-plant-
idUSKBN1Y91WU 

05/12/2019 

Europa acusa Irã de desrespeitar 
acordo balístico, enquanto EUA 
denuncia mortes em protestos 

populares 

Político-
diplomático 

1   
https://www.nytimes.com/2019/12/05/us/pol

itics/europe-accuses-iran-violations.html 

07/12/2019 

Trump agradece ao Irã por libertar 
um estudante de graduação 

americano: "Podemos fazer um 
acordo" 

Informacional -1   
https://www.cnbc.com/2019/12/07/trump-
thanks-iran-for-releasing-american-grad-

student-we-can-make-deal.html 

08/12/2019 

Irã revela linha de crédito russa no 
valor de 5 bilhões de dólares para 
mitigar efeitos das sansões dos 

EUA 

Político-
diplomático 

-1   
https://www.theguardian.com/world/2019/d
ec/08/iran-unveils-budget-of-resistance-to-
sanctions-with-help-from-5bn-russian-loan 

18/12/2019 
Rússia e Irã se aproximam, após 
voto dos EUA de condenar Síria 

Político-
diplomático 

1   
https://www.newsweek.com/russia-iran-

ties-syria-sanctions-vote-1478031 

30/12/2019 
9. EUA atacam cinco estruturas no 
Iraque e na Síria apoiadas pelo Irã 

Militar 5   
https://edition.cnn.com/2019/12/29/politics/us-

strikes-iran-backed-militia-facilities-in-iraq-
syria/index.html  

https://www.aljazeera.com/news/2019/11/iran-downs-drone-southern-port-city-mahshahr-report-191108093611802.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/11/iran-downs-drone-southern-port-city-mahshahr-report-191108093611802.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/11/iran-downs-drone-southern-port-city-mahshahr-report-191108093611802.html
https://edition.cnn.com/2019/12/29/politics/us-strikes-iran-backed-militia-facilities-in-iraq-syria/index.html
https://edition.cnn.com/2019/12/29/politics/us-strikes-iran-backed-militia-facilities-in-iraq-syria/index.html
https://edition.cnn.com/2019/12/29/politics/us-strikes-iran-backed-militia-facilities-in-iraq-syria/index.html


31/12/2019 
Manifestantes iraquianos pró-Irã 
atacam embaixada dos EUA em 

Bagdá, no Iraque 
Militar 5   

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/12/
manifestantes-invadem-embaixada-dos-eua-

em-bagda.html 

01/01/2020 
O aiatolá Ali Khamenei, do Irã, 

alimenta a guerra no Twitter com o 
presidente Trump 

Informacional 1   
https://www.bostonherald.com/2020/01/01/i

ran-supreme-leader-stokes-twitter-war-
with-donald-trump/ 

03/01/2020 
EUA mata Qassem Soleimani por 

meio de um ataque de drone 
Militar 5   

https://www.aljazeera.com/news/2020/01/iraq-
3-katyusha-rockets-fired-baghdad-airport-

200102232817666.html  

03/01/2020 
10 pessoas mortas no ataque a 

Soleimani 
Militar 5   

https://www.aljazeera.com/news/2020/01/iraq-
3-katyusha-rockets-fired-baghdad-airport-

200102232817666.html  

03/01/2020 
EUA realizam um ataque sem 

sucesso a outro oficial iraniano no 
Iêmen 

Militar 5   
https://edition.cnn.com/2020/01/10/politics/us-

yemen-iran-operation/index.html  

03/01/2020 

O Irã nunca ganhou uma guerra, 
mas nunca perdeu uma 
negociação, diz Trump 

Presidente norte-americano voltou 
a usar o Twitter para comentar o 
ataque ao aeroporto iraquiano 

Informacional 1   
https://exame.abril.com.br/mundo/o-ira-
nunca-ganhou-uma-guerra-mas-nunca-

perdeu-uma-negociacao-diz-trump/ 

03/01/2020 

O ministro de Relações Exteriores 
do Irã, Mohamad Javad Zarif, 

classificou o assassinato do general 
Qasem Soleimani como ‘ato de 

terrorismo internacional dos EUA” e 
ressaltou que o país da América do 
Norte será responsável “por todas 
as consequências de sua aventur" 

Informacional 1   
https://revistaforum.com.br/global/donald-

trump-provoca-ira-pelo-twitter-apos-
ataque-que-matou-comandante-militar/ 

05/01/2020 

Trump ameaça o Irã no Twitter e diz 
que os EUA têm 52 localidades 

persas sob a mira: ‘que isto sirva de 
aviso’ 

Informacional 1   

https://www.seudinheiro.com/2020/politica/t
rump-ameaca-o-ira-no-twitter-e-diz-que-os-

eua-tem-52-localidades-iranianas-sob-a-
mira-que-isto-sirva-de-aviso/ 

https://www.aljazeera.com/news/2020/01/iraq-3-katyusha-rockets-fired-baghdad-airport-200102232817666.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/iraq-3-katyusha-rockets-fired-baghdad-airport-200102232817666.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/iraq-3-katyusha-rockets-fired-baghdad-airport-200102232817666.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/iraq-3-katyusha-rockets-fired-baghdad-airport-200102232817666.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/iraq-3-katyusha-rockets-fired-baghdad-airport-200102232817666.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/iraq-3-katyusha-rockets-fired-baghdad-airport-200102232817666.html
https://edition.cnn.com/2020/01/10/politics/us-yemen-iran-operation/index.html
https://edition.cnn.com/2020/01/10/politics/us-yemen-iran-operation/index.html


07/01/2020 
13. Irã dispara 22 mísseis em duas 

bases no Iraque 
Militar 5   

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/01/07/
base-iraquiana-e-atingida.ghtml  

07/01/2020 

Pelo Twitter, Trump se manifesta 
sobre ataques do Irã: “Tudo bem” 

"Nós temos o militarismo mais 
poderoso e melhor equipado do que 

qualquer outro no mundo, de 
longe", escreveu o presidente 

Informacional -1   
https://veja.abril.com.br/mundo/pelo-twitter-
trump-se-manifesta-sobre-ataques-do-ira-

tudo-bem/ 

08/01/2020 
Após ataque do Irã, Trump diz que 
“tudo está bem” e que EUA ainda 

avaliam danos 

Político-
diplomático 

-1   

https://internacional.estadao.com.br/noticia
s/geral,apos-ataque-do-ira-trump-diz-que-

tudo-esta-bem-e-que-governo-ainda-
avalia-

danos,70003148278?utm_source=estadao
:whatsapp&utm_medium=link 

08/01/2020 

Aiatolá Khamenei diz que ataque a 
bases estadunidenses foi um “tapa 

na cara”; ministro das Relações 
Exteriores afirmou que Irã adotou e 
concluiu medidas proporcionais de 

legítima defesa 

Político-
diplomático 

-1   

https://internacional.estadao.com.br/noticia
s/geral,nao-buscamos-uma-escalada-ou-
guerra-diz-chanceler-do-ira-horas-apos-

ataque,70003148291?utm_source=estada
o:whatsapp&utm_medium=link 

08/01/2020 
Aliados de Trump no cenário 

doméstico questionam estratégia 
adotada no Irã 

Político-
diplomático 

1   

https://internacional.estadao.com.br/noticia
s/geral,eua-x-ira-ate-aliados-de-trump-

questionam-
estrategia,70003148312?utm_source=esta

dao:whatsapp&utm_medium=link 

08/01/2020 
Trump diz que Irã está “baixando o 
tom” e que EUA estão prontos para 

a paz 

Político-
diplomático 

-1   

https://internacional.estadao.com.br/noticia
s/geral,trump-promete-novas-sancoes-ao-

ira-e-pede-mais-envolvimento-da-
otan,70003148702?utm_source=estadao:w

hatsapp&utm_medium=link 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/01/07/base-iraquiana-e-atingida.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/01/07/base-iraquiana-e-atingida.ghtml


08/01/2020 
Irã admite ter derrubado, por 

engano, avião ucraniano com 176 
pessoas a bordo 

Militar 5   

https://www.poder360.com.br/internacional/ira-
admite-ter-derrubado-aviao-ucraniano-com-

176-pessoas-por-engano/ 
https://www.poder360.com.br/internacional/avia
o-ucraniano-com-176-passageiros-cai-perto-do-

aeroporto-de-teera-no-ira/ 

08/01/2020 

Na mídia do Irã, Trump foi 
derrotado, e 80 soldados 

americanos morreram em ataques. 
País persa se afasta do conflito 

com os EUA, mas mantém 
encarniçada guerra de versões na 

imprensa 

Informacional -1   

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/
01/na-midia-do-ira-trump-foi-derrotado-e-
80-soldados-americanos-morreram-em-

ataques.shtml 

08/01/2020 
Trump diz que o Irã está 'recuando' 
e promete continuar pressionando 

Informacional -1     

09/01/2020 
EUA afirma estar pronto para 
“negociações sérias” com Irã 

Político-
diplomático 

-1   
https://www.bbc.com/news/world-us-

canada-51043559 

09/01/2020 

Guarda Revolucionária Iraniana 
avisa sobre a possibilidade de 

retaliações mais severas a alvos 
dos EUA 

Político-
diplomático 

1   

https://www.dw.com/en/irans-revolutionary-
guards-warn-of-harsher-revenge-after-strikes-

on-us-targets/a-51936221?maca=en-
Whatsapp-sharing 

09/01/2020 
Parlamento iraniano declara 

Pentágono e Forças Armadas dos 
EUA como instituições terroristas 

Político-
diplomático 

3   
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/ir
an-parliament-designates-forces-terrorists-

200107081230324.html 

09/01/2020 
Primeiro Ministro do Canadá acusa 
Irã de ter derrubado avião comercial 

ucraniano 

Político-
diplomático 

1   

https://www.lemonde.fr/international/article/
2020/01/09/crash-du-boeing-en-iran-la-

douleur-et-les-interrogations-du-
canada_6025256_3210.html 

09/01/2020 
Primeiro Ministro britânico afirma 
que não sairá do acordo nuclear 

Político-
diplomático 

-1   
https://www.bbc.com/news/uk-politics-

44044946 



10/01/2020 

Parlamentares dos EUA defendem 
uma resolução que retire poderes 

de Trump para decidir sobre 
ataques ao Irã 

Político-
diplomático 

1   
https://www.dw.com/en/us-lawmakers-
back-limits-to-trumps-war-powers-after-

soleimani-killing/a-51948239 

10/01/2020 

Embaixador do Irã na ONU afirma 
que ataque a bases dos EUA não 

tinham como objetivo matar 
soldados 

Político-
diplomático 

-1   
https://edition.cnn.com/2020/01/10/politics/i
ranian-ambassador-un-missile-strike-not-

kill-americans-cnntv/index.html 

10/01/2020 

EUA impõem novas sanções contra 
integrantes do governo e empresas 

do Irã.  Sanções atingem oito 
funcionários de alto cargo do 
governo do Irã e os "maiores 

produtores" de aço, ferro e cobre do 
país. 

Econômica 3   
https://exame.abril.com.br/economia/eua-

impoem-novas-sancoes-contra-
integrantes-do-governo-e-empresas-do-ira/ 

11/01/2020 
Irã admite que derrubou o avião 

sem intenção 
Político-

diplomático 
-1   

https://edition.cnn.com/2020/01/10/middlee
ast/iran-plane-crash-intl-

hnk/index.html?utm_medium=social&utm_s
ource=fbCNNi&utm_content=2020-01-
10T11%3A00%3A19&utm_term=link 

11/01/2020 

Merkel e Putin se encontram e 
afirmam que Alemanha e Rússia 

concordam em preservar o acordo 
nuclear 

Político-
diplomático 

-1   
https://www.rt.com/news/478025-putin-

merkel-iran-nuclear-deal/ 

11/01/2020 
Reino Unido acusa Irã de deter 

embaixador britânico 
Político-

diplomático 
1   

https://www.bloomberg.com/amp/news/arti
cles/2020-01-11/u-k-says-iran-detained-its-

ambassador-as-protests-hit-tehran 



11/01/2020 

O governo do Irã deve permitir que 
grupos de direitos humanos 

monitorem e denunciem fatos do 
terreno sobre os protestos em 

andamento do povo iraniano. Não 
pode haver outro massacre de 

manifestantes pacíficos, nem um 
desligamento da Internet. O mundo 

está assistindo. 

Informacional -1   
https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_sr
c=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%

7Ctwgr%5Eauthor 

12/01/2020 

Pres Trump diz que as sanções e 
protestos "sufocaram" o Irã e os 

forçarão a negociar. "Na verdade, 
eu não me importaria se eles 

negociassem. Depende totalmente 
deles, mas sem armas nucleares e 

não mate seus manifestantes". 

Informacional -1   
https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_sr
c=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%

7Ctwgr%5Eauthor 

13/01/2020 
Protestos no Irã após queda de 

aeronave tornam-se mais violentos 
Político-

diplomático 
1   

https://www.bloomberg.com/news/articles/2
020-01-12/iran-girds-for-more-protests-as-

anger-builds-over-downing-of-
jet?srnd=politics-vp 

13/01/2020 
Trump afirma que não é importante 

se Soleimani representava risco 
iminente aos EUA 

Político-
diplomático 

1   
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/tr

ump-doesn-matter-soleimani-posed-
imminent-threat-200113180451067.html 

13/01/2020 

Pres Trump comenta no twitter o 
fato dos manifestantes desviarem 
das bandeiras dos EUA e Israel, 

evitando pisá-las 

Informacional -1   
https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_sr
c=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%

7Ctwgr%5Eauthor 

14/01/2020 
15. Base militar no Iraque é atingida 

por um míssel 
Militar 3   

https://veja.abril.com.br/mundo/base-
americana-no-iraque-e-atingida-por-um-missil/ 

https://www.aljazeera.com/news/2020/01/rocket
s-hit-iraq-military-base-hosting-troops-reports-

200112163542278.html 

https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor
https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor
https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor
https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor
https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor
https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor


15/01/2020 

Irã anuncia as primeiras prisões por 
abatimento de avião, atingido por 

míssil iraniano na noite do dia 14 de 
Janeiro de 2020 

Político-
diplomático 

-3   
https://www.infomoney.com.br/economia/ir

a-anuncia-primeiras-prisoes-por-
abatimento-de-aviao/ 

15/01/2020 
Irã rejeita proposta de Trump sobre 

novo acordo nuclear 
Político-

diplomático 
1   

https://www.terra.com.br/noticias/mundo/ira
-rejeita-proposta-de-trump-sobre-novo-

acordo-
nuclear,c9ec2248904a996c1edb33d2ec9a

3245oyaywtb5.html 

 

 


