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No ano do 76º aniversário do Centro de Adestramen-
to Almirante Marques de Leão, ano que se iniciou 
com importantes notícias para a Marinha, como os 
relevantes passos alcançados pelo projeto das Cor-

vetas Classe Tamandaré, apresentamos com muita satisfação 
a 4ª edição do informativo “CAMALEÃO”.

Nesta edição, seguindo o objetivo de complementar a re-
vista “Passadiço” e divulgar artigos relacionados às Áreas de 
Conhecimento deste Centro, serão apresentados temas de 
grande interesse nas principais marinhas:

 - a qualifi cação de Ofi ciais para o serviço a bordo;
 - a evolução da estratégia de reaparelhamento das For-
ças de Superfície; e

 - a importância da psicologia na prevenção de acidentes 
nos navios.

Cabe ressaltar que os textos apresentados não encerram 
por si só os assuntos abordados. Normalmente, são conteúdos 
elaborados com base em periódicos e livros de reconhecida 
relevância nas comunidades marítima e de defesa, que bus-
cam despertar nos Ofi ciais e Praças da MB, e mais especifi ca-
mente da Esquadra, a curiosidade e o interesse pela pesquisa 
sobre temas que têm relação direta com o dia a dia das suas 
atividades e que enriquecem  seus conhecimentos profi ssio-
nais.

Desta forma, com a expectativa de contribuir com a for-
mação e o preparo do nosso pessoal, o CAAML lança esta 
edição do informativo “CAMALEÃO”, desejando aos senhores 
e senhoras uma “Boa Leitura”!
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OS OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS E 
SUBALTERNOS PODEM CONTRIBUIR 
PARA A QUALIFICAÇÃO DOS 
SEGUNDOS-TENENTES

A  o embarcar nos navios da Marinha do Brasil, os 
Segundos-Tenentes são submetidos a um processo 
de qualifi cação que abrange desde aspectos 
administrativos e técnicos, relacionados à sua 

nova função, até a qualifi cação para o serviço no porto e 
em viagem. Com relação a este último ponto, os ofi ciais 
embarcados nos navios subordinados ao Comando da 
Força de Superfície serão, normalmente, preparados para 
guarnecer funções de Ajudantes/Ofi ciais de Quarto na 
Manobra e/ou Ofi ciais de Superfície no COC/CIC.

Entende-se que essas duas funções têm relação 
estreita com a segurança da navegação e que, por isso, 
os Comandantes podem não se sentir “confortáveis” para 
formalizar a qualifi cação de seus ofi ciais, enquanto eles não 
demonstrarem maturidade sufi ciente para reagir a situações 
de emergência com a rapidez e a profi ciência necessárias. 
A intenção primária dos Comandantes é a conscientização 
e a formação sólida dos Ofi ciais embarcados na perspectiva 
de prevenir a ocorrência de acidentes que poderão colocar 
a vida dos demais tripulantes em riso.

Os Ofi ciais intermediários e subalternos podem contribuir signifi cativamente para otimizar o processo de 
qualifi cação dos Segundos-Tenentes recém-embarcados, por entender suas próprias difi culdades e lacunas 
de conhecimento, quando estiverem naquela mesma situação. Dessa forma, poderão eles próprios orientar os 
seus subordinados a buscarem as respostas para as inúmeras dúvidas e a superarem os obstáculos que surgirão. 
Naturalmente, em função da pouca diferença de antiguidade, eles terão facilidade de contato e poderão 
infl uenciar positivamente na complementação da formação dos novos ofi ciais. 

Seguramente, os Ofi ciais intermediários e subalternos serão obrigados a enfrentar as suas próprias lacunas 
de formação, frutos de uma falta de sincronismo, porventura existente, entre o ciclo de atividades dos navios em 
que se encontravam à época e o tempo disponível para a conclusão de sua qualifi cação. Contudo, esse desafi o 
poderá ser útil para o seu próprio aperfeiçoamento e para a retroalimentação dessa sistemática como um todo, 
o que fará com que o processo se torne cada vez mais efi caz.

Assim, com o comprometimento de todos os envolvidos e não apenas dos Ofi ciais mais antigos de bordo, 
serão aperfeiçoadas a qualifi cação e a preparação dos futuros Ofi ciais de Quarto e Ofi ciais de Superfície dos 
navios da Esquadra, aumentando, dessa forma, o nível de segurança das operações no âmbito de nossa Força.

Dentro deste contexto, cabe ressaltar que 
na aviação naval existe uma prática muito bem 
consolidada, qual seja, a fi gura do “pai de aviação”, 
que é o militar responsável por acompanhar o piloto, 
em instrução, durante seus primeiros voos. No âmbito 
da superfície, de forma análoga, merece avaliação 
a adoção da fi gura do “Ofi cial Orientador” que, de 
forma similar, seria responsável por acompanhar o 
Segundo-Tenente, recém-embarcado, durante o seu 
período de qualifi cação a bordo.

FONTE:

JOs can fi x SWO training. Proceedings, edição julho/2018, páginas 
14 e 15. Disponível em <https://www.usni.org/magazines/proceedin-
gs/2018/july/jos-can-fi x-swo-training>, acesso em 18 de abril de 
2019.

CT Vinícius Barcelos Rangel
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A GUERRA LITORÂNEA

A concepção de guerra muda ao longo do tempo. A 
tecnologia evolui forçando o ajuste dos conceitos e 
meios de guerra empregados. Assim, também é na 
guerra naval. Os navios de guerra têm que acompanhar 

a evolução tecnológica e assim tem sido feito ao longo do 
tempo. A exemplo deste cenário temos a evolução desde a 
Segunda Guerra Mundial, com os grandes encouraçados, cujo 
o poder de fogo se baseava em seus canhões de grosso calibre, 
até chegarmos ao tempo atual, caracterizado pela rápida e 
destruidora guerra de mísseis.

Pensando na moderna guerra de mísseis, que as nações, 
cujo poder naval representa a vanguarda da tecnologia, têm 
ajustado os seus meios de forma a atender às demandas que as 
novas ameaças impõem. Neste contexto, as grandes potências 
marítimas, a fi m de poderem, de forma mais segura, entregar ou 
mostrar capacidade para levar seus potenciais de combate até 
o território inimigo, estas inovando suas frotas para que possam 
melhor combater nas “águas litorâneas”. 

Nessa nova perspectiva, águas litorâneas seriam 
caracterizadas por um ambiente confuso, decorrente da 
desordem do comércio costeiro amigável, barcos de pesca, 
plataformas petrolíferas, pequenas ilhas, tráfego aéreo denso e 
um emaranhado de emissões eletrônicas. Essa confusão costeira 
associada à moderna era tática da guerra de mísseis criariam a 
possibilidade ideal para o ataque inimigo furtivo contra as forças 
navais que se aproximam da costa, o qual poderia ocorrer de 
repente, quase sem aviso e de forma violentamente destruidora.

O NOVO CONCEITO DE NAVIOS A SEREM 
EMPREGADOS NA GUERRA EM ÁGUAS 
LITORÂNEAS

Segundo o Almirante Robert Girrier e o Comandante 
Weyne Huges, no livro Fleet Tactics and Naval Operations, ao 
avaliar os projetos de navios de guerra, os analistas de sis-
temas norte-americanos se inclinam sobre a utilização do 
potencial de combate que pode ser inserido nesses meios, 
como o principal critério para tomar decisões sobre suas 
características. 

 Decorrente dessa tendência, o que parece ser um con-
senso das marinhas contemporâneas, até o presente mo-
mento, os navios de guerra têm sido maximizados em seus 
armamentos e sensores, na tentativa de prepará-los para 
cumprir as diversas missões durante sua vida útil. Trata-se 
da concepção “multimissional” para o delineamento dos 
navios de guerra. 

Para a guerra em águas litorâneas, a fi m de maximizar 
a efi ciência dos navios frente às peculiaridades bélicas de 
cada nação litorânea, pressupõe-se um melhor critério ana-
lítico para as decisões de delineamento das embarcações. 
Vários navios de guerra com capacidades complementares 
poderiam ser reunidos em uma força-tarefa adaptada para 
uma determinada missão e que, para o planejamento ope-
racional, o melhor critério para o delineamento dos navios 
seria maximizar o poder líquido de combate entregue du-
rante a vida útil da força-tarefa.  
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Esse novo conceito formulado para atender à guerra em águas litorâneas, o da “multimissionalidade” en-
contrada em um só navio, é complementada pela sinergia alcançada ao compor uma Força-Tarefa com navios 
que possam assumir singularidades dedicadas à missão, de forma a permitir uma oposição com mais efi ciência 
à ameaça esperada.

Deve-se levar em consideração ainda que navios menores são mais baratos, concentram menos volumes 
de carga e pessoal do que navios maiores e, portanto, podem tornar suas perdas em combate menos danosas.

Para melhor entender estes novos conceitos, será apresentado o exemplo da Marinha Norte-Americana com 
sua estratégia de reaparelhamento de navios.

O DELINEAMENTO DOS NAVIOS PARA A GUERRA LITORÂNEA SEGUNDO  A MARINHA 
ESTADUNIDENSE (USN)

A USN lançou uma meta, em 2016, para alcançar e manter uma força naval de 355 navios, incluindo 52  
“Small Surface Combatant” (SSCs), dos quais 32 são do tipo Littoral Combat Ship (LCSs). O LCS deve ser um navio 
focalizado na missão, ou seja, um navio equipado para realizar uma missão “primária” a qualquer momento. A 
principal orientação da missão do navio pode ser mudada, permitindo alteração em seu “pacote” de missão.

O programa LCS inclui o desenvolvimento e aquisição de pacotes de missão modular para atender o cumpri-
mento das principais missões, quais sejam: a guerra antissubmarina  (ASW), as contramedidas de minas (MCM) e 
a guerra de superfície (SUW) contra pequenos barcos (incluindo os chamados “barcos de enxame”), particular-
mente nas águas litorâneas. Estas três missões primárias são estabelecidas para combater, entre outras coisas, 
algumas das capacidades de antiacesso/negação de áreas litorâneas, embora elas também possam ser usa-
das para contrariar capacidades similares que possam ser apresentadas por outros países. 

Outras missões potenciais 
para os LCS incluem ope-
rações de engajamento em 
tempo de paz e de construção 
de parcerias; operações de 
inteligência, vigilância e reco-
nhecimento (ISR); segurança 
marítima e operações de in-
terceptação (incluindo ope-
rações antipirataria); apoio de 
fuzileiros navais ou forças de 
operações especiais; e opera-
ções de defesa interna. 

O LCS desloca cerca de 
3.900 toneladas, tornando-se 
do tamanho de uma corveta. 
Ele tem uma velocidade máxi-
ma de mais de 40 nós e auto-
nomia de 21 dias ou 3500 MN, 
comparado a algo em torno 
de 30 nós para os cruzadores 
e destróieres da USN, além de possuir um calado mais raso, permitindo que ele opere em certas águas costeiras 
e visite certos portos de calado raso que não são acessíveis pelos cruzadores e contratorpedeiros da USN. 

A classe Freedom e a classe Independence são as duas primeiras variantes do LCS. Cada uma é um pouco 
menor do que a fragata da classe Oliver Hazard Perry. Elas têm a capacidade de um pequeno transporte de 
assalto, hangar para abrigar dois helicópteros SH-60 ou MH-60 Seahawk e uma rampa para operar pequenos 
barcos. O volume de carga permite o emprego de uma pequena força de assalto. 

O armamento padrão inclui os canhões Mk 110 57 mm, duas metralhadoras orbital ATK Mk 44 Bushmaster II 
30mm, sistema de auto-defesa de lançamento de mísseis guiados Raytheon Mk49 RAM, que gerencia 21 mísseis 
Rolling Airframe Surface to Air – RIM-116 e torpedos MK 50, além de quatro metralhadoras cal .50. Elas também 
são equipadas com veículos aéreos, de superfície e subaquáticos autônomos. Entende-se que possuindo capa-
cidades inferiores de defesa aérea e de guerra de superfície, em comparação aos destróieres, o conceito de LCS 
enfatiza a velocidade, módulos de missão fl exíveis e um calado raso.
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O PREPARO 
PSICOLÓGICO DOS 
MILITARES DO MAR

A preparação psicológica 
dos marinheiros não é um 
tema novo nas Escolas de 
Formação das marinhas 

em todo o mundo. Na aviação, o 
acompanhamento psicológico de 
tripulantes tem sido objeto de estudos 
e mudanças sensíveis nas rotinas e 
normas do setor. Os ensinamentos 
buscam um posicionamento e emprego 
prático dos conceitos, levando para 
os bancos escolares experiências e 
conhecimentos vivenciados a bordo dos 
navios, aprimorando de forma contínua 
o processo de ensino e aprendizagem e 
trazendo aspectos práticos e realísticos para a formação dos futuros ofi ciais.

Em meio aos recentes acidentes ocorridos na Marinha Americana: USS  Ftizgerald  (DDG-62) em junho de 
2017, matando 7 membros da tripulação; e USS John S. McCain (DDG-56) em agosto de 2017, matando 10 
membros da tripulação, a preocupação com o condicionamento psicológico dos marinheiros trouxe o foco para 
o acompanhamento psicológico das tripulações dos navios, o que remete, com base no artigo TRAIN RESILIENT 
SAILORS, edição junho/2018 da revista PROCEEDINGS, a abordar, no contexto da Marinha do Brasil este impor-
tante tema.

Uma das primeiras e mais importantes constatações na Marinha dos EUA foi o distanciamento entre o conte-
údo tratado durante a formação e a prática desenvolvida a bordo dos meios de superfície, onde remanescia um 
senso crítico e um certo nível de ceticismo sobre as questões envolvendo a psicologia, com base na crença de 
que o alto nível de preparo do pessoal, aliado ao desenvolvimento tecnológico, eram sufi cientes para a garantia 
da segurança no mar.

Ao estudar o assunto, percebeu-se que este distanciamento se iniciou gradativamente após os atentados de 
11 de setembro de 2001, pois naquela ocasião ocorreu um aumento no nível de estresse, envolvendo condições 
de trabalho extenuantes por período prolongado, a exemplo de deployments com duração superior a seis me-
ses, somando a um aumento das operações reais, onde eram exigidos os mais altos níveis de adestramento e 
desempenho das tripulações, reduzindo o tempo de recuperação física e mental, o que gerou uma degradação 
do preparo psicológico de maneira geral.

CONCLUSÃO

Há indícios, segundo a mídia estadunidense especializada, que a USN estaria enfrentando problemas com 
o projeto dos LCS que poderiam reduzir drasticamente a quantidade de navios a serem construídos. Tais pro-
blemas estariam relacionados principalmente a falhas estruturais e mecânicas apresentadas pelos navios já 
incorporados a sua frota.

Cabe, contudo, enfatizar o novo conceito de navios capazes de assumir pacotes de guerra modulares, que 
permitiriam uma maior efi ciência e sinergia a uma Força Tarefa organizada para cumprir determinada missão 
em águas litorâneas, complementando o conceito de navios multimissionais. A visão de complementariedade 
dos conceitos vem da possibilidade de que esses navios modulares podem operar em conjunto com os navios 
maiores, classifi cados, neste contexto, como “oceânicos” ou de “águas azuis”. 

FONTE:

Fleet Tactics and Naval Operations - Almirante Robert Girrier e o Comandante Weyne Huges; (PÁGS.158-160); e
Navy Littoral Combat Ship (LCS) Program: Background and Issues for Congress - Ronald O’Rourke Specialist in 
Naval A� airS - Updated October 22, 2018.

CF Ulysses Augusto Magalhães Dantas Itapicurú 
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Todos esses fatores, conjugados com o aumento do tráfego marítimo mercante, não deveriam ser relegados 
a segundo plano, onde se pensava que a alta performance e competência técnica eram sufi cientes para ga-
rantir a segurança da navegação, sem considerar os aspectos psicológicos do fator humano envolvido nesse 
processo.

Com base nesses aspectos psicológicos, duas abordagens são particularmente comuns na vida a bordo e 
merecem ser detalhadas: a privação do sono e o nível de estresse. 

OS EFEITOS DA PRIVAÇÃO DO SONO

O sono é frequentemente associado com a manutenção do equilíbrio psicológico. Ao longo do tempo, a 
privação crônica do sono pode desencadear desordem mental, com refl exos na saúde, causando males como 
obesidade, depressão e ansiedade. Na Marinha dos EUA, os Aspirantes são instruídos sobre como os efeitos da 
privação do sono podem reduzir drasticamente a capacidade cognitiva, o que mostra uma dicotomia, quando 
observados os acidentes anteriormente mencionados, evidenciando que estes conhecimentos não eram devi-
damente aplicados a bordo dos navios. 

Os estudos recomendavam um tempo de sono médio de 7 a 8 horas por noite, porém, na prática, observou-
-se uma média de 4 horas. Neste contexto, inciou-se um programa de conscientização voltado para a rele-
vância do assunto, no sentido de promover uma mudança de postura, na qual se implementaram variações e 
fl exibilizações no guarnecimento das diversas estações de bordo, pautadas em normas objetivas, que foram de-
senvolvidas para garantir a melhoria da qualidade sono e o controle do desgaste psicológico das tripulações. 

OS EFEITOS DO ESTRESSE

O estresse é um estado de excitação emocional, caracterizado pelo aumento da liberação de adrenalina, 
com várias consequências sistêmicas que envolvem todo o corpo humano. O marinheiro psicologicamente pre-

parado, desenvolve a habilidade de retornar às suas 
condições psicológicas normais, recuperando-se, 
adaptando-se e crescendo no seu nível de ades-
tramento individual, após passar por eventos de es-
tresse elevado, tais como: situações reais de com-
bate, exercícios operativos, inspeções, emergências 
ocorridas no plano profi ssional ou familiar e eventos 
ocorridos, a bordo ou não, que sejam considerados 
fora do padrão normal da rotina. Assim, o controle 
do estresse é fundamental para a manutenção de 
um preparo psicológico de alto nível.

 A ideia de que o militar psicologicamente pre-
parado deve ser imune às adversidades e deve se 
conter, sem deixar vazar suas emoções, está evo-
luindo para uma conceituação moderna de auto-
controle, manutenção do foco de atenção e capa-
cidade cognitiva. A Academia Naval de Annapolis, 
nos EUA vem desenvolvendo treinamentos em que 
os Aspirantes são submetidos a situações que en-

volvem alto nível de estresse, a fi m de medir seu grau de prontidão psicológica e perceber o momento em que 
tendem para a redução de desempenho. Esses treinamentos desenvolvem as habilidades de autocontrole e au-
toconhecimento, proporcionando um preparo psicológico elevado. Como o estresse, ao longo do tempo, dese-
quilibra e degrada a prontidão psicológica, o seu controle eleva o desempenho individual e, consequentemente, 
aumenta a produtividade e reduz os erros, trazendo também benefício para a saúde física e mental.

Em vista do exposto, guardadas as proporções e o contexto da MB e da Marinha dos EUA, faz-se necessário 
chamar a atenção para a importância da psicologia como um importante aspecto a ser acompanhado e estu-
dado nas tripulações dos navios, onde os primeiros sintomas de desequilíbrio emocional podem ser percebidos 
em dados estatísticos e na análise de pequenos incidentes e aspectos disciplinares.

FONTE:

TRAIN RESILIENT SAILORS, edição junho/2018, páginas 70 e 71. Disponível em <https://www.usni.org/magazines/
proceedings/2018/june/train-resilient-sailors>.

CC Elço Machado Neves
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NOTÍCIAS DA 
ESQUADRA SISTEMÁTICA DE CAPACITAÇÃO

No dia 05 de fevereiro deste ano, iniciou-se a Sistemática de 
Capacitação de Ofi ciais que tem por objetivo a preparação 
de Segundos-Tenentes, Encarregados de Divisão e Chefes de 
Departamento dos Navios do Comando da Força de Super-
fície para exercerem as suas atividades a bordo. Nesta siste-
mática, cada Ofi cial designado cumprirá, de acordo com a 
sua especialidade/ habilitação e a classe de navio onde ser-
ve, um conjunto de Cursos Expeditos (C-EXP) e Estágios de 
Qualifi cação (EQ), ministrados no Centro de Adestramento 
“Almirante Marques de Leão” (CAAML), com o apoio de ins-
trutores do ComForSup, englobando as seguintes fases:

 - A 1ª Fase, iniciada em fevereiro, está sendo conduzida em 
proveito da qualifi cação de ofi ciais que exercem ou exerce-
rão as funções de Encarregado de Divisão;

 - A 2ª Fase terá início em julho próximo e será direcionada 
para a capacitação de Segundos-Tenentes; e

 - A 3ª Fase, prevista para outubro deste ano, é a relativa à 
função de Chefes de Departamento, independente do tipo 
e classe dos navios, no qual os Ofi ciais designados realiza-
rão o C-EXP-AVAL.

OPERAÇÕES AÉREAS NO NAVIO PORTA- 
HELICÓPTEROS MULTIPROPÓSITO 
(PHM) ATLÂNTICO 

Em março deste ano, o PHM ATLÂNTICO foi homologado 
para realizar operações aéreas noturnas com as aeronaves 
SH-16 e UH-15.

NAVIO-TANQUE ALMIRANTE GASTÃO 
MOTTA EM FASE III

Em abril, o Navio-Tanque Almirante Gastão Motta comple-
tou a sua Inspeção Operativa, tendo sido considerado apto a 
ingressar na Fase III de adestramento e retornar às operações 
da Esquadra.

RETOMADA DAS OPERAÇÕES AÉREAS 
DAS CORVETAS CLASSE INHAÚMA COM 
AS AERONAVES SUPER LYNX

No dia 8 de abril, a Corveta Julio de Noronha realizou ope-
rações aéreas com o Lince 09, do Esquadrão HA-1, em pro-
veito da sua inspeção operativa, marcando a retomada das 
operações aéreas das Corvetas Classe Inhaúma com as  ae-
ronaves Super Lynx. 
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