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Esta já tradicional publicação constitui-se em 
um importante instrumento de divulgação do 
Corpo de Fuzileiros Navais (CFN).

Sua origem encontra-se na revista “O Naval”, editada 
em setembro de 1939 e que circulou até 1943.Em 
março de 1954, surgia o primeiro jornal dos Fuzileiros, 
“O Anfíbio”, publicado até 1977.

Aproveitando esta última denominação, a partir de 
1961, iniciou-se a edição da Revista dos Fuzileiros Na-
vais, “O Anfíbio”, em circulação até hoje. Destina-se a 
divulgar a doutrina anfíbia e o moderno emprego de For-
ças de Fuzileiros Navais, difundir a história e tradições 
do CFN e constituir-se em foro para debate de idéias 
que estimulem o aperfeiçoamento técnico-profissional.
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Editorial Nossa Capa
Nossa capa apresenta 

a fachada história da Forta-

leza de São José, sede do 

Comando-Geral do Corpo de 

Fuzileiros Navais. A Brigada Real 

da Marinha, origem do Corpo 

de Fuzileiros Navais do Brasil, 

foi criada em Portugal, em 28 de 

agosto de 1797, por Alvará da rai-

nha D. Maria I. Essa tropa chegou ao Rio de Janeiro, em 7 de 

março de 1808, acompanhando a família real portuguesa que 

transmigrava para o Brasil, resguardando-se das ameaças dos 

exércitos invasores de Napoleão.

Logo após sua chegada ao Brasil, teve seu batismo de 

fogo na expedição à Guiana Francesa (1808/ 1809). Por oca-

sião da tomada de Caiena, cooperou ativamente nos combates 

travados até a vitória, garantindo para o Brasil o atual estado do 

Amapá. Nesse mesmo ano, 1809, D. João Rodrigues Sá e Me-

nezes, Conde de Anadia, então Ministro da Marinha, determinou 

que a Brigada Real da Marinha ocupasse a Fortaleza de São 

José, na Ilha das Cobras, onde até hoje os Fuzileiros Navais 

têm seu “Comando-Geral”.

No começo de uma nova década do século XXI, “O 
Anfíbio” chega a sua trigésima edição. A publi-
cação sempre teve como norte divulgar aspectos 

relevantes de nossa história e o moderno emprego de 
Forças de Fuzileiros Navais, sempre buscando o conhe-
cimento e o aprimoramento dos profissionais do CFN. 

 O primeiro artigo desta edição aborda a utiliza-
ção de energias renováveis do ponto de vista de seu uso 
militar. O texto traz exemplos do que a Marinha, Exército 
e Força Aérea dos Estados Unidos da América (EUA) vem 
fazendo para diminuir o consumo de combustíveis fósseis 
e identifica, nesse contexto, os desafios impostos ao CFN.

 O segundo assunto apresentado trata de uma 
das técnicas de manutenção de viaturas operativas e de 
equipamentos de engenharia de combate que poderia oti-
mizar a relação custo x benefício dos recursos aplicados: a 
manutenção centrada na confiabilidade. 

 A matéria seguinte apresentará, a partir de con-
ceitos básicos da Teoria Geral de Sistemas e da Gestão do 
Conhecimento, uma proposta de modelo para o CFN gerir 
seus conhecimentos, de forma a melhor apoiar o desenvol-
vimento do ciclo doutrinário.

   Continuamente seremos conduzidos a uma refle-
xão sobre o conceito de “Guerra de Quarta Geração” e da 
sua validade.

 Na sequência são apresentadas duas experiências 
sobre o mesmo tema: o terremoto que atingiu o Haiti em 
janeiro de 2010. A primeira relata a participação da tripu-
lação do Navio de Desembarque de Carros de Combate 
“Almirante Saboia”, designado para ser o primeiro meio 
naval do Brasil a transportar material de ajuda ao país. A 
segunda relata a experiência vivenciada pelos Grupamen-
tos Operativos de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav) - 11º 
e 12º Contingentes -  durante e após a tragédia.

 O texto seguinte trata da Defesa Química, Biológica 
e Nuclear (QBN), assunto que ressurgiu com força na atu-
alidade, devido à implementação das novas Companhias 
de Defesa QBN de Aramar e, futuramente, a de Itaguaí.  

 Por fim, sempre ressaltando a importância da 
história do Corpo de Fuzileiros Navais, o Projeto Memória 
traz uma entrevista com o Almirante-de-Esquadra (FN) 
Valdir Bastos Ponte, o qual conta como escolheu servir 
ao Brasil através do Corpo de Fuzileiros Navais e suas 
experiências durante a carreira.

 Graças à contribuição de nossos colaboradores, 
“O Anfíbio” chega ao seu trigésimo número cumprindo 
com êxito sua missão: a divulgação da doutrina e da his-
tória do Corpo de Fuzileiros Navais. 

   ADSUMUS!
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CF (FN)  José Carlos Silva Gioseffi

E N E R G I A S 
RENOVÁVEIS:
UM TEMA ESTRATÉGICO 
PARA UM CFN SUSTENTÁVEL
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ORIGEM,  IMPORTÂNCIA E  URGÊNCIA DO 
TEMA SUSTENTABILIDADE

 Com a expansão da cultura industrial, alicerçada 
em consumo de massa e abundância energética, foi disse-
minada globalmente a lógica de acumulação de capital e a 
expectativa de um crescimento material permanente, tendo 
como principais conseqüências a demanda desenfreada 
pelo uso de recursos naturais e a progressiva degradação 
ambiental. Não obstante, inovações tecnológicas e institu-
cionais magníficas têm capacitado a economia humana para 
um salto progressivo na melhoria da qualidade de vida, 
mas também para transcender aparentes limites físicos do 
planeta, no intuito de prosseguir em seu crescimento. 

Neste contexto, a iminente Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio +20) ofe-
rece a oportunidade para a reflexão de que há muito pouco 
tempo restante para a fantasia de um mundo infinito de 
recursos, assim como a de ratificar o conceito consolidado 
em conferências anteriores: “Desenvolvimento sustentável 
é o que supre as necessidades do presente, sem compro-
meter a capacidade das futuras gerações de satisfazerem 
suas próprias necessidades”. 

"O desenvolvimento sustentável não é uma opção! 
É apenas o caminho que permite a toda humanidade compar-
tilhar uma vida decente neste planeta. A Rio +20 dá a nossa 
geração a oportunidade de escolher este caminho.”(Sha Zukang, 
Secretário-Geral da Rio+20)

Um dos temas formulados para a Conferência, a energia 
é considerada um ponto central para quase todos os grandes 
desafios e oportunidades que o mundo enfrenta hoje. Seja para 
trabalho, segurança, mudança climática, produção alimentar 
ou aumento da renda, o acesso à energia é essencial a todos. 

A CRESCENTE DEMANDA GLOBAL POR ENERGIA
 
A Agência Internacional de Energia estimou que 

para atender 9,3 bilhões de pessoas, população mundial 
prevista em 2050, com todas as suas necessidades ener-
géticas básicas, seria exigido seis vezes mais energia do 
que a fornecida (ao usuário final) no ano 2000. (Meadows, 
2008, p.89) 

Neste sentido, um limite que caracteriza um impor-
tante pilar de sustentação da sociedade moderna é o da 
exploração de petróleo, pois 81% da energia produzida no 
mundo são provenientes de combustíveis fósseis.  Seja por 
pressões de ordem ambiental ou pelo potencial de exaus-
tão das maiores e mais acessíveis reservas, postuladas 
pela teoria do peak oil (PO), parece cada vez mais prudente 
investir no planejamento sustentável da utilização deste 
e de outros recursos naturais, antes que a necessidade se 
imponha pela força de circunstâncias indesejáveis e incon-
troláveis como: estagnação econômica, escassez e um con-
siderável potencial de conflitos. (Pimentel, 2011, p. 20-23)
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“Desenvolvimento 
sustentável é o que 

supre as necessidades 
do presente, sem comprome-

ter a capacidade das futuras gera-
ções de satisfazerem suas próprias 

necessidades”. 

Mesmo com a possibilidade da proximidade de 
ocorrência do PO, a título de exemplo, cabe destacar que 
nenhuma das transições energéticas ocorridas no passa-
do se deu pelo esgotamento total da energia: da lenha 
ao carvão e deste ao petróleo, tais transições ocorreram 
porque em algum momento a energia nova passou a 
ser mais conveniente e barata. Contudo, a introdução 
de energias renováveis (como a energia solar, a eólica, a 
biomassa e os biocombustíveis) na matriz energética tem 
dimensões estratégicas e não pode ser vista unicamente 
pela lógica econômica. Essa substituição contribui não 
somente para amortecer o impacto dos aumentos do preço 
internacional do petróleo, mas também pode ser utilizada 
como um instrumento de políticas públicas que resultam 
em melhor qualidade de vida, menor impacto ambiental 
e maior acesso à energia por setores menos favorecidos 
da sociedade. Consequentemente, permite a redução de 
desigualdades, uma vez que pode apresentar alternativas 
em setores ainda hoje marginalizados, como é o caso da 
agricultura familiar, favorecida com a crescente produção 
de biocombustíveis. Em resumo, tal processo transcende a 
simples questão de subs-
tituição da matriz energética 
e representa, de forma relevante, a 
oportunidade de concretização de um 
desenvolvimento que seja sustentável 
e alternativo a modelos de cres-
cimento politicamente injustos, 
ambientalmente predatórios e 
socialmente perversos. (Becker, 
2007, p. 32)

Neste complexo con-
texto global de escassez, 
impactos ambientais asso-
ciados e incertezas relativas 
ao tempo da ocorrência do PO, 
avulta de importância a necessi-
dade do investimento em energias 
alternativas e renováveis, como tam-
bém a necessidade de garantir a capa-
cidade de atuação das Forças Armadas 
na defesa das fontes de energia, cada vez 
mais cobiçadas. Indubitavelmente, a balança 
de poder tenderá a beneficiar os países que in-
vestirem em novas possibilidades de crescimento 
econômico, que, no cenário de PO, seriam cons-
trangidas pela falta de energia. Em síntese, o acesso 
e utilização tempestiva de recursos energéticos mais 
modernos, limpos e eficientes, bem como o investimento 
na infraestrutura adequada, oferecerá novas “janelas de 
oportunidade”, favorecendo desproporcionalmente o 
desenvolvimento dos países que aceitem a aproximação 
dos limites e que se antecipem na preparação para este 
desafio.  (Pimentel, 2011, p. 139)

     1.  Segundo a teoria do peak oil (PO), concebida pelo geofísico norte-americano Marion King Hubbert, o ritmo de produção de um recurso escasso 
acelera-se a partir da descoberta e, à medida que os recursos de extração mais fácil ou barata são explorados, atinge um ápice seguido de declínio 
que tende a zero. Apesar do PO não representar o fim da produção total de petróleo, uma vez que cerca de metade das reservas do planeta ainda 
estarão disponíveis, a produção diária apresentaria tendência declinante, sendo insuficiente para sustentar aumentos de demanda. Além disso, a 
“segunda metade” seria de extração significativamente mais cara e difícil.(Pimentel,56).
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O DoD têm 126 projetos de energia renovável em andamento (Da esquerda para direita – Renováveis em bases de combate do USMC, turbinas 
eólicas instaladas na Reserva Militar de Massachusetts e aproveitamento fotovoltaico na Base Naval de San Diego) 

Fort Carson,Colorado – exemplo de parceria entre o US Army e um fornecedor de energia local para instalações de placas fotovoltaicas

Adaptação de células fotovoltaicas, flexíveis e portáteis às barracas de campanha. Os produtos permitem a produção de energia elétrica para 
carregamento de baterias, computadores e equipamentos de comunicações essenciais ao combate, sem a necessidade de um gerador ou de com-
bustíveis (www.ciclovivo.com.br)

Protótipo de Humvee que consome 70% menos de combustível foi apresentado no Pentágono em Outubro de 2011. O projeto “Fuel Efficient 
Ground Vehicle Demonstrator” é também conhecido como FED Alpha, possui painel solar no teto que recarrega seu sistema elétrico, além de 
motor e transmissão eficientes que permitem drástica redução de consumo.
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Felizmente, no limiar de uma transição do paradigma 
energético e em meio a crescentes preocupações em torno do 
aquecimento global, da crise econômica mundial e da aproxi-
mação de um provável PO, o Brasil desponta com excelentes 
condições em cada um dos pólos da equação energética. De 
um lado, a descoberta das fabulosas riquezas do pré-sal; de 
outro, uma matriz já com forte participação de renováveis e uma 
posição na vanguarda mundial da utilização da bioenergia. O 
uso sustentável desses recursos permitirá ao país influenciar 
de forma relevante a conformação de um novo paradigma en-
ergético global, beneficiando seu próprio desenvolvimento. 
(Pimentel, 2011, p. 210). 

O EXEMPLO DA GUINADA DAS FORÇAS ARMADAS 
DOS EUA NA BUSCA DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos 
(DoD) iniciou, em 2008, uma corrida frenética para substituir, 
o mais rapidamente possível, combustíveis fósseis por bio-
combustíveis em veículos militares, caças, navios e carros de 
combate. A decisão foi tomada a partir do relatório "Trans-
forming the Way DoD Looks at Energy", o qual recomenda 
que novas tecnologias propulsoras sejam desenvolvidas 
para adaptar os veículos militares a combustíveis como o 
etanol (tanto de cana-de-açúcar, quanto de milho) e outros 
biocombustíveis, já desenvolvidos ou em desenvolvimento. 
Três vertentes justificam a decisão. A primeira é econômica, 
pois além dos altos preços do petróleo, as guerras do Iraque 
e do Afeganistão consomem 16 vezes mais petróleo por 
soldado do que o que foi usado na Segunda Guerra Mun-
dial. Logo, a substituição por biocombustíveis permitirá 
uma economia de 15% até 2015 e 50% até 2030. A segunda 
vertente é estratégica, pois visa reduzir a dependência do 
país em relação a regiões produtoras conflituosas e instáveis, 
como o Oriente Médio e a Venezuela. A terceira é ambiental, 
na medida em que a decisão contribui para a redução das 
emissões de CO2 na atmosfera. 

O DoD, responsável por 93% dos gastos em com-
bustíveis do Governo, afirma que, historicamente, a energia 
tem sido um fator decisivo no combate. No Afeganistão e no 
Iraque, o combustível não só vem sendo necessário em quan-
tidades cada vez maiores, como muitas vidas americanas 
foram perdidas na proteção de comboios de ressuprimento. 
Como agravante, a estimativa de redução orçamentária im-
plicará às Forças Armadas Norte-Americanas uma economia 
de pelo menos US$ 450 bilhões até 2021. Desta forma, em 
2011, o Departamento divulgou sua estratégia energética 
operacional para apoiar os objetivos estratégicos, reduzir os 
riscos para os combatentes e eliminar custos empregando 
energias renováveis, mais limpas e eficientes. 

A Força Aérea Norte-americana (USAF), o maior consu-
midor do Departamento de Defesa (57% da quota total do DoD), 
usa cerca de 2,5 bilhões de galões de combustível a cada ano (cerca 
de US$ 9 bilhões) e vem modificando os planos de vôos de suas 
aeronaves, mudando altitudes, rotas, otimizando o carregamento e 
implantando diversos projetos voltados para o uso de energias re-
nováveis. Tal feito já representa uma economia de mais de US$ 500 
milhões em combustível. O Projeto de Demonstração de Energias 
Renováveis (Project Renewable Energy Demonstration – Projeto RED) 
consiste em uma variedade de turbinas eólicas, painéis solares, um 
laboratório de algas para produção de biodiesel e um Sistema de 
Plasma Transportável que é capaz de converter 4.200 toneladas 
de lixo por ano em energia utilizável, produzindo benefícios 
intangíveis. Um deles é o de manter as gerações futuras livres de 
cerca de 8,3 toneladas de lixo por dia, reduzindo as emissões de 
gases de 83 mil toneladas por ano, eliminando materiais tóxicos e 
ainda gerando energia limpa e barata. Além disso, a USAF vem 
testando, em larga escala, os biocombustíveis em suas aeronaves. 
Seu primeiro voo utilizando bioquerosene de aviação aconteceu 
em março de 2010 em um A-10 Thunderbolt. Em síntese, a Força 
Aérea dos EUA está reduzindo a demanda, aumentando a oferta 
e mudando a cultura da instituição.

Com o menor consumo do DoD (9% do combustível), o 
Exército dos EUA vem buscando ativamente o apoio da indús-
tria como um meio de se tornar menos dependente de fontes 
de energia caras e instáveis, aumentando o desenvolvimento 
de energias renováveis e reconhecendo a energia como um 
fator multiplicador de força e vulnerabilidade. Neste sentido, 
projetos de instalação de energia limpa incluíram esforços para 
reduzir o consumo em bases, mitigar o impacto ambiental e 
trazer abordagens tecnológicas inovadoras. O desafio deve 
ser cumprido até o ano de 2025, o que exigirá um investimento 
de cerca US$ 7 bilhões. O assunto é tratado com tamanha prio-
ridade que foi criado um departamento especial para definir 
as estratégias: o Escritório de Iniciativa em Energia (EIO). O 
órgão tem como uma de suas funções conseguir, com o setor 
privado, parcerias que facilitem a inserção de tecnologias para 
a produção energética por meio da aquisição de equipamentos 
a preço de custo. Em contrapartida, as empresas têm a garantia 
da produção em escala para um cliente vultoso como o Exército. 
A expectativa é de que os projetos resultem na produção de 10 
megawatts de energia limpa. Um exemplo emblemático deles é 
o Projeto White Sands Missile Range, concebido em dezembro de 
2011, que irá fornecer ao Exército 4,44 megawatts de capacidade 
fotovoltaica instalada. O contrato de US$ 16,8 milhões, firmado 
com a Siemens Technologies, irá gerar, até o final de 2012, mais 
de 10% do consumo de eletricidade através da energia solar. Isto 
significará economizar 10 milhões de quilowatts de eletricidade e 
US$ 930 mil dólares por ano. Este será o maior projeto de energia 
renovável do Exército. 

Diversas outras iniciativas sustentáveis do Exército Norte-americano também têm se destacado no campo 
operacional.
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No que tange à Marinha dos Estados Unidos (consu-
midora de 34% do combustível do DoD), há claro consenso de 
que a oferta mundial de petróleo é finita e que seus custos de 
exploração e produção serão cada vez maiores. Com isso, em 
outubro de 2010, foi divulgado o Energy Program for Security 
and Independence of Navy’s Department, ratificando a posição de 
que a dependência de combustíveis fósseis degrada a posição 
estratégica do país e o desempenho da Força. Conforme o 
documento, a fim de melhorar e aumentar a segurança e 
a independência energética, além de ajudar a conduzir a 
nação rumo a uma economia de energia limpa, a Marinha 
Norte-americana estabeleceu as seguintes metas de energia: 

• tornar obrigatório, nos contratos de aquisição de 
sistemas e instalações, o uso de Energia Eficiente;

• realizar demonstrações com uma “Grande Esquadra 
Verde” para emprego em operações locais entre 2012 e 2016;

• reduzir o consumo de petróleo nos veículos e frota 
comercial em 50% até 2015;

• até 2020, produzir pelo menos 50% das necessidades 
por meio de energia de fontes alternativas e 50% de suas 
instalações deverão ser net-zero; e

• até 2020, 50% do total de energia consumida será 
proveniente de fontes alternativas.

Energia eólica na Estação Naval da Baia de Guantanamo, Cuba. 

2. Instalações dotadas de sistema tecnológico que permite o consumo de maneira eficiente, além de gerenciar e gerar energia para a redução 
completa de seu gasto energético. Isto é, são instalações auto-sustentáveis em energia elétrica.

“O USS Makin Island representa a peça central, o futuro da guerra expedicionária naval e vai melhorar significativamente a nossa 
capacidade de responder rapidamente às tarefas emergentes ao redor do mundo" (Almirante Earl Gay, comandante do 30 Expe-
ditionary Strike Group)
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Em conformidade com o programa estratégico, 
a Marinha está executando uma série de iniciativas em 
bases terrestres, em revestimentos de navios e opções 
de propulsão híbridas, as quais tiveram como divisor de 
águas o comissionamento do navio anfíbio USS Makin 
Island (LHD 8), que é fantasticamente mais eficiente. 

O USS Makin Island (LHD 8) é o primeiro da classe 
construído com motores de turbina a gás e de acionamento 
elétrico. Este avanço vai economizar cerca de US$ 250 mi-
lhões em custos de combustível ao longo da vida do navio. 
Outras iniciativas sustentáveis  incluem o uso de geradores 
auxiliares sem produtos químicos, vapor ou associados; e o 
uso de sistemas de osmose reversa de purificação de água, 
que negam a necessidade de produtos químicos como o 
bromo ou o cloro.

Para cumprir uma de suas metas, a Esquadra Verde 
será empregada em um vultoso exercício militar, que está 
agendado para acontecer em 2012 na costa do Havaí. Para 
tanto, em novembro de 2011, a Marinha Norte-americana 
realizou a maior compra de biocombustível da história. O 
contrato estabeleceu o fornecimento de 1,7 milhão de litros 
pelo valor de US$ 12 milhões. De acordo com o DoD, o bio-
combustível será produzido a partir de óleo de fritura e de 
algas. As aeronaves e navios o utilizarão em mistura com 
combustível fóssil em uma proporção de 50%. O produto 
já foi testado em uma Fragata, no F/A-18-Blue Angel, no 
V-22-Osprey, e em alguns navios patrulha. 

Já o US Marine Corps (USMC) criou o escritório de 
Energia Expedicionária e divulgou o USMC Expeditionary 
Energy Strategy and Implentation Plan – “Bases to Battlefield”. 
O documento estabelece metas para reduzir o consumo de 
energia, aumentar a eficácia em combate e reduzir a neces-
sidade de líquidos fósseis em 50% até 2025. 

Em resumo, por meio da combinação dos dois fatores, 
até 2020, 50% das instalações e bases do USMC deverão ser 
net-zero. O plano destaca ainda, que o ethos do USMC exige 
a mudança na forma de pensar sobre a energia, sobre como 
adestrar, equipar e conduzir a Força Expedicionária. Ressalta 
também que, muito embora o CFN tenha acumulado expe-
riências nos diversos e complexos combates em ambientes 
inóspitos, por quase uma década, o consumo de energia tem 
aumentado exponencialmente. E justo em função desta sede 
insaciável por combustíveis, o USMC já não se encontra tão 
leve e ágil como foi no passado, colocando seus Fuzileiros 
Navais e capacidades expedicionárias em risco. O objetivo 
da estratégia energética é permitir que os Marines possam 
se deslocar mais leves, com maior velocidade, reduzindo o 
tamanho e quantidade de equipamentos e sua dependência 

de grandes quantidades de suprimentos. Os elementos-chave 
para o sucesso são perseguir agressivamente soluções inova-
doras para reduzir a demanda de energia em plataformas 
e sistemas de armas, para aumentar a autossuficiência da 
Força e para reduzir a “pegada ecológica”  expedicionária 
no campo de batalha. 

Como um dos principais projetos desenvolvidos pelo 
USMC, destaca-se a Base de Operações Experimentais Avan-
çada (Experimental Forward Operating Base - ExFOB), em um 
esforço conjunto entre o Escritório de Pesquisa Naval e o La-
boratório de Combate do USMC. A ExFOB identifica e avalia 
as capacidades de energias eficientes que podem reduzir os 
riscos nos deslocamentos e aumentar a eficácia em combate. 
Ela consiste de uma série de testes de tecnologias realizados 
em um ambiente operacional simulado, reduzindo a exigência 
de transporte de combustível e de água por longas distâncias 
no apoio às operações. As soluções variam entre a utilização 
eficiente dos geradores de campo; aquecimento, arrefecimento 
e isolamento de abrigos móveis energeticamente eficientes; 
emprego de pequenas unidades de purificação de água; 
refrigeração de água purificada localmente e a identificação 
de fontes de captação de energia renovável. 

Como as localizações remotas de bases criam desa-
fios significativos para o apoio logístico das operações de 
combate, após os testes iniciais da ExFOB, são levantadas 
soluções potenciais que podem exigir o desenvolvimento 
de tecnologia adicional antes de quaisquer experimentações 
operacionais subsequentes. 

Desta forma, as ExFOB são capazes de definir 
aquisições e formar comunidades de desenvolvimento tec-
nológico em um processo dinâmico de avaliar e implantar 
tecnologias para reduzir a necessidade de logística atual, além 
de estabelecer requisitos técnicos para operações futuras. As 
tecnologias demonstradas nas ExFOB tiveram resultados 
promissores no Afeganistão, permitindo a redução de 90% 
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no consumo de combustível de algumas bases, a redução de 
ressuprimento de baterias e a diminuição média de 700 libras 
na carga das patrulhas a pé. 

Os benefícios são imensos e se traduzem na redução 
da quantidade de comboios em risco na estrada, de incidentes 
com artefatos explosivos improvisados, das patrulhas desvia-
das para a proteção da Força e do adiamento de operações por 
espera de reabastecimento. Em resumo, reduzindo a necessi-
dade de combustível, as Forças Expedicionárias minimizam 
sua exposição ao inimigo, aumentam o alcance e flexibilidade 
como uma tropa autossuficiente e operam em lugares onde 
outros, mais dependentes de logística, não podem. A estimati-
va é de que o projeto possa economizar mais de US$ 1 milhão 
por ano em combustíveis fósseis e ainda aumentar o poder 
de combate da Força Expedicionária.

Vários outros projetos desenvolvidos pelo USMC 
também merecem destaque: 

Sistema Terrestre de Energia Renovável Expedicionário (Ground 
Renewable Expeditionary Energy System- GREENS) - Em um 
esforço para desenvolver uma fonte de energia para unidades 
na ponta de lança, o Escritório de Pesquisa Naval fabricou um 
sistema de painel solar portátil que pode ser transportado em 
um Humvee* e rapidamente montado. 

3 . A expressão “Pegada ecológica” é uma tradução do inglês ecological footprint,o qual foi popularizado por um estudo que Mathis Wackernagel e 
seus colaboradores conduziram para o Earth Council em 1997.  Nele, calculou-se a área de terra e a quantidade de água necessária para absorver os 
resíduos e prover os recursos naturais necessários para sustentar as gerações atuais, tendo em conta todos os recursos materiais e energéticos gastos 
por uma determinada população. Este importante indicador de sustentabilidade ambiental é comumente usado para explorar a sustentabilidade 
do estilo de vida de indivíduos, produtos e serviços, organizações, setores industriais, cidades e nações.
* A designação HMMWV (popularizada como Humvee) tem sua origem na expressão em inglês “High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle”, que 
significa Veículo Automóvel Multifunção de Alta Mobilidade. O Humvee serve como: transporte de carga e de tropa; plataforma de artilharia; 
ambulância; e plataforma de mísseis terra-ar, entre outras funções
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Carregadores de bateria que variam em todas as formas e 
tamanhos, desde  mochilas, a laptop. 

Módulo de Missão de Energia Renovável (Renewable Energy 
Mission Module-REMM) - Atuando como uma ferramenta multi-
energia o REMM utiliza o sol e o vento para fornecer eletricidade 
e versatilidade às forças em combate. Pode gerar 20 kilowatts de 
potência, mais do que suficiente para energizar qualquer base de 
operação avançada. Equipado com um gerador de combustível 
e uma bateria de lítio, o sistema pode ainda ser usado mesmo 
se o tempo não colaborar. Pode ser transportado em aeronaves 
C-130, em viaturas pesadas e ainda pode ser equipado com 
mais módulos, tais como de purificação da água ou sistemas 
de dessalinização.
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DESAFIOS IMPOSTOS AO CFN

As oportunidades e desafios que envolvem o processo 
de transição para um novo paradigma energético têm reflexos 
diretamente relacionados à Marinha do Brasil e ao Corpo de 
Fuzileiros Navais (CFN), especificamente. O primeiro, confor-
me a Diretriz 21 da Estratégia Nacional de Defesa (END), é o 
papel estratégico da Força em relação à defesa das fontes não 
renováveis, das plataformas do pré-sal e das fontes renováveis 
envolvidas na referida transição. A diretriz estabelece que:

“Em eventual degeneração do quadro internacional, o 
Brasil e suas Forças Armadas deverão estar prontos para tomar 
medidas de resguardo do território, das linhas de comércio ma-
rítimo e plataformas de petróleo e do espaço aéreo nacionais.”

Já no âmbito da hierarquia dos objetivos estratégi-
cos e táticos da Marinha do Brasil, a END estabelece que  
a negação do uso do mar, o controle de áreas marítimas e 
a projeção de poder devem ter como um dos focos, sem 
hierarquização de objetivos e de acordo com as circuns-
tâncias, a defesa pró-ativa das plataformas petrolíferas.

Outro fator estratégico é a extrema dependência do 
petróleo pelos meios navais, aeronavais e de Fuzileiros 
Navais. Utilizando-se a técnica de análise de cenários, 
em uma hipótese pessimista - mas não improvável - uma 
eventual e grave escassez provocada pela ocorrência do 
PO, sem adoção de soluções alternativas para minimizar 
o impacto da alta dos preços e da drástica redução da 
produção, praticamente inviabilizaria o cumprimento de 
algumas tarefas básicas do Poder Naval, particularmente 
no que tange à projeção de poder. Além disso, implicaria a 
perda de características intrínsecas do Poder Naval, como 
a mobilidade e permanência. Esta hipótese retrata, de 
forma inequívoca, a dependência dos meios que compõe 
o Conjugado Anfíbio em relação ao petróleo.

 Tal dependência também pode ser associada a outro 
importante aspecto: o econômico. Em um cenário mais realis-
ta e provável, destaca-se o elevado consumo de combustível 
fóssil para sustentação logística do CFN e também da Mari-
nha do Brasil como um todo, onde os preços tendem a subir 
à medida que as reservas tornam-se de acesso cada vez mais 
difícil e seus custos de exploração e produção aumentam 
(tendência que já pode ser observada com a exploração do 
pré-sal). Esta tendência de elevação de preços dificultaria os 
investimentos necessários para a manutenção da capacidade 
expedicionária do CFN, agravada ainda pela dinâmica do 
crescimento físico do Corpo, com a criação da 2ª Força de 
Fuzileiros da Esquadra no Norte-Nordeste do país.  

Em resumo, a associação de variáveis, como a 
necessidade de defesa de recursos estratégicos, a de-
pendência direta destes mesmos recursos, o crescimento 
físico do CFN, o potencial aumento da demanda frente à 
redução da oferta de combustíveis fósseis e a tendência de 
elevação de preços em cenário de crise financeira global, 
impõe ao CFN desafios de relevância na transição rumo às 
tecnologias renováveis. Este processo permitirá, a exemplo 
da transição já iniciada pelas Forças Armadas Norte-
americanas, significante redução de custos, mitigação de 
impactos ambientais e o aumento da capacidade logística 
e de mobilização do Corpo rumo à sustentabilidade.

Dentre eles, destacam-se os investimentos necessários 
em pesquisa tecnológica, capacitação, infraestrutura, bem 
como a escolha dos projetos adequados à matriz energética 
brasileira, que possui amplas possibilidades de adoção de 
energias renováveis. Esta adequação, por meio do estabeleci-
mento prévio de requisitos voltados para a eficiência energé-
tica, tem fundamental importância para a execução das metas 
previstas no Plano de Articulação e Equipamentos da Marinha 
(PAEMB) e no Plano de Reaparelhamento da Marinha (PRM), 
seja para as metas de curto, médio ou longo prazo. 

Não menos relevante, com a recente transformação do 
CRepSupEspCFN em Organização Militar de Ciência e Tecno-
logia da MB e a realização de parcerias com outras Instituições 
de Ciência e Tecnologia, reveste-se em excelente oportunidade 

para o desenvolvimento de projetos prioritários, de infraes-
trutura e capacitação tecnológica, relacionados ao emprego de 
energias renováveis nos meios e OM do CFN. Como exemplo, 
a ORCOM M-12 - Abastecimento de Combustível, determina o 
acompanhamento das pesquisas com biodiesel em motores de 
bancada, em parcerias com diversas universidades e institutos 
de pesquisa.

Outro fator de peso é a necessidade do esforço de pla-
nejamento contínuo, baseando-se na premissa fundamental de 
que a abundância e a diversificação das reservas energéticas 
brasileiras não garantirão, por si só, a mobilidade estratégica 
do CFN, caso seus meios e recursos humanos não estejam 
preparados para seu emprego. 

“Há que resistir à tentação coletiva da renda fácil, fruto da 
exportação de hidrocarbonetos. O petróleo, com toda a probabilidade, 
representa a energia do século passado; o Brasil precisa, assim, conti-
nuar a investir nas energias do futuro, bem como na consolidação e 
aprofundamento de um modelo próprio de desenvolvimento sustentável. 

Além disso, há que ter presente que, apesar de sua enorme relevância 
na determinação da prosperidade material de um país, a abundância de 
energia, por si só, não garantirá a solução das ainda graves mazelas que 
afligem o país. Mais importante do que deter vastas reservas de energia, 
é saber usá-las e construir, dia a dia, as condições necessárias para que a 
sua utilização se traduza em uma trajetória de desenvolvimento à altura 
das expectativas e do vasto potencial do povo brasileiro.” (Pimentel, 2011, 
p. 211)  

 Finalmente, conclui-se que, em um cenário de transição 
energética, a necessária adoção de estratégias adequadas de mo-
dernização tecnológica e de reaparelhamento do CFN transcende 
à questão de buscar-se precisar quando a produção de petróleo 
entrará em declínio ou de como alcançar a autonomia energética 
que garanta a capacidade expedicionária do CFN. A magnitude 
e complexidade de tal desafio revela-se, na verdade, à medida 
em que a adoção destas estratégias de modernização devam con-
siderar, simultaneamente, as três vertentes do desenvolvimento 
sustentável brasileiro: a social, a ambiental e a econômica.
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 CMG (RM1-T) Newton José Ferro

A MANUTENÇÃO CENTRADA 
NA CONFIABILIDADE 

E SEU EMPREGO NO CFN

“Se queres progredir não deves repetir a história, mas fazer 
uma história nova. Para construir uma nova história é preciso 

trilhar novos caminhos” 
MAHATMA GANDHI
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Nos últimos anos a Marinha do Brasil (MB) vem se 
defrontando com restrições orçamentárias. O montante de 
recursos financeiros alocados aos projetos de atividade, 
destinados à obtenção de sobressalentes e contratação 
de serviços de manutenção e reparo do material, vem 
se mantendo num patamar aquém do necessário, a cada 
orçamento aprovado.

Estas restrições repercutem na execução da manu-
tenção das viaturas operativas (VtrOp) e de equipamentos 
de engenharia de combate, limitando a capacidade de 
execução do Programa Geral de Manutenção (PROGEM), 
denominação conferida à programação que coordena os 
meios operativos que, a cada quatro anos, executam uma 
revisão geral de caráter preventivo. Tal limitação acarre-
ta a redução do número de VtrOp e equipamentos que 
efetivamente realizam anualmente esse tipo de revisão.

O Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), parte inte-
grante da MB, utiliza um sistema de manutenção pla-
nejada, com ênfase na técnica preventiva, que embora 
atenda aos requisitos de confiabilidade, não possui seu 
custo otimizado, por ser realizado em intervalos de tempo 

preestabelecidos, de acordo com orientação dos diversos 
fabricantes dos meios operativos. 

Na prática, esse tipo de procedimento apresenta as 
seguintes restrições:

• problemas na generalização do tempo médio 
entre falhas (MTBF – Mean Time Between Failure), mesmo 
para máquinas do mesmo tipo, pois esse tempo depende 
também das condições operacionais;

• a possibilidade de falha antes do tempo previsto, 
acarretando a necessidade de manutenção corretiva; e

• possibilidade de abertura desnecessária de uma 
máquina ainda em boas condições de operação.

Cabe ressaltar que o uso dos meios operativos pela 
MB, devido às especificidades do serviço naval, é muito di-
ferente do que o realizado pelas demais Forças Armadas.

A utilização de outras “técnicas” de gerenciamen-
to, entre elas a manutenção centrada na confiabilidade, 
poderia otimizar a relação custo x benefício dos recursos 
aplicados, ao ampliar os intervalos de manutenção, 
preservando as funções dos meios operativos e minimi-

zando, dessa forma, as restrições observadas na prática 
exclusiva da manutenção preventiva; todavia, para tanto, 
procedimentos de Confiabilidade e Mantenabilidade 
(Reliability&Mantainability - R&M) são necessários para 
o cálculo do Ciclo de Vida Útil (CVU), a utilização de 
níveis de inventários de sobressalentes, a determinação 
dos recursos apropriados de manutenção, a análise de 
tendências, a identificação de áreas para modificações de 
projeto, o estabelecimento do nível adequado de manu-
tenção preventiva e os programas de recondicionamento 
(overhaul), assim como para a realização de estudos sobre 
a eficácia do sistema e o estabelecimento da capacidade 
operacional.

Nesse contexto, serviriam a tal propósito os pro-
cedimentos de R&M relativos à fase operacional dos 
meios do CFN, que mais se adequem à possibilidade 
de redução dos custos de manutenção, mantendo-se o 
padrão de aprestamento. Esse padrão pode ser definido 
como a probabilidade de um sistema (ou componente) 
estar pronto para exercer a sua função, quando solicita-
do e continuar exercendo-a, sem falhas ou interrupções, 

durante um determinado período de tempo, podendo sua 
medida de eficácia global ser expressa pelo produto da 
disponibilidade e da confiabilidade. 

Um grande passo nessa direção foi dado pelo Co-
mando do Material de Fuzileiros Navais (CMatFN), que, 
aplicando o princípio da oportunidade, conseguiu inserir 
uma cláusula de compensação (OFFSET) no contrato de 
obtenção das Vtr Bld Esp SR 8x8 PIRANHA IIIC, não 
só para o treinamento de pessoal, como também para o 
recebimento de softwares relacionados à Engenharia de 
Confiabilidade. Isto possibilitará a utilização sistemática 
dos conceitos de Engenharia de Confiabilidade na área 
logística, em consonância com o propósito de elevar ao 
estado da arte o processo administrativo de tomada de 
decisão, ao diminuir as incertezas em relação às reais 
condições dos meios operativos do acervo do CFN.

Outra abordagem tão ou mais importante a ser con-
siderada, refere-se à relevância da utilização dos conceitos 
de Engenharia de Confiabilidade no processo operativo 
de tomada de decisão. A importância de tais conceitos 
pode ser identificada a partir dos seguintes exemplos:

A MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE E SEU EMPREGO NO CFN
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Ano 2000
O então Comandante do Comando do Material de Fuzileiros Navais (CMatFN), 

Contra-Almirante (FN) Álvaro Augusto Dias Monteiro, orienta o Departamento de Manu-
tenção quanto à necessidade de uma política de apoio logístico dos meios operativos do 
CFN e comenta que no conflito árabe-israelense, conhecido como a  Guerra dos Seis Dias, 
um dos fatores indiretos que ajudaram Israel a sair vitorioso foi o fato de, ao bombardear 
as vias férreas do inimigo a fim  de retardá-lo, ter havido a decisão, por parte dos árabes, 
de que seus blindados se deslocassem por seus próprios meios até o local de contato imi-
nente com o inimigo.

Para melhor entendimento dessa situação, é importante ressaltar os seguintes as-
pectos:

• os blindados normalmente só se deslocam por seus próprios meios quando já se 
encontram na área de operação, sendo transportados até o local por meios navais, por via 
férrea ou por carretas;

• a proporcionalidade de blindados no conflito era bastante favorável aos árabes; e
• o grande deslocamento realizado pelos blindados árabes, por seus próprios meios, 

levou à ultrapassagem dos tempos médios entre falhas, reduzindo consideravelmente sua 
confiabilidade. Desse modo, a probabilidade de ocorrência de falhas foi favorecida, com 
efeito negativo na mobilidade dos meios mecanizados, tornando-os alvos fáceis para os 
israelenses.

Dessa forma, pode-se fazer o seguinte questionamento: caso, no processo de tomada 
de decisão, os árabes tivessem conhecimento do MTBF de seus blindados, a decisão adotada 
teria sido considerada aceitável? 
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Ano 2008 

O seguinte artigo foi publicado no site Strategy Page*: 
“O Congresso Americano autoriza a construção e o teste 
operacional de sete protótipos de veículos de combate 
expedicionário (Expeditionary Fighting Vehicle – EFV), pre-
vistos para substituir os Carros Lagarta Anfíbios (CLAnf) 
do United States Marine Corps (USMC), a fim de verificar se 
o reduzido MTBF, correspondente a quatro horas e meia 
de operação, foi aumentado”. Os testes foram realizados 
em 2010 com resultados insatisfatórios e cancelamento do 
projeto.

A importância do projeto do EFV para o USMC pren-
de-se ao fato de aquela Força pretender evoluir sua doutrina 
para a denominada “assalto além do horizonte”, em que o 
movimento navio-terra (MNT) passaria dos atuais quatro 
quilômetros para uma distância entre trinta e cinquenta.  
Tal doutrina é inexequível com os atuais Carros Lagarta 
Anfíbios (CLAnf) do USMC. Eles desenvolvem a velocidade 
máxima de 12km/h na água. O  modelo correspondente ao 
de segunda geração utilizado pelo CFN foi modernizado 
de acordo com a técnica de procedimento de reconstrução 
padrão baseado nos conceitos de confiabilidade, disponibili-
dade e manutenibilidade, denominada como RAM/RS.  Para 
tal doutrina tornar-se exequível, é necessária a utilização de 
um vetor de projeção do poder naval sobre terra que observe 
essa distância, como se pretende o EFV.

Outra consideração a ser observada, não menos im-
portante sob enfoque administrativo, prende-se ao fato de 
que os CLAnf do CFN estão lotados no Batalhão de Viatu-
ras Anfíbias (BtlVtrAnf) - Ilha das Flores, demandando um 
esforço logístico  considerável quando da necessidade de 
deslocá-los para o Complexo Naval da Ilha do Governador 
(CNIG). Considerando-se que um conjunto de carreta semir-
reboque consegue transportar apenas 01 CLAnf de cada vez, 
acrescido do fato de que existe uma restrição para o tráfego 

para a ponte Rio-Niterói, possibilitando o transporte somente 
no período das 22 às 06 horas, questiona-se se seria viável 
a movimentação navegando até a área do CNIG. Como os 
exemplos anteriores, um dos parâmetros relevantes para 
essa análise encontra-se na Engenharia de Confiabilidade, 
mais precisamente no MTBF.

O processo de implementação da Engenharia de Con-
fiabilidade no Brasil tem sido insipiente tanto nas indústrias 
em geral como nas Forças Armadas. No âmbito do CFN, o 
CMatFN tem realizado significativo esforço para utilizar as 
ferramentas de Engenharia de Confiabilidade. 

A importância da manutenção centrada na confiabili-
dade (RCM – Reliability Centered Maintenance) e o seu emprego 
no CFN podem ser vislumbrados a partir da própria conceitu-
ação de confiabilidade, definida como sendo a probabilidade 
de que um equipamento opere com sucesso por um período 
de tempo e condições especificadas. A partir dessa concei-
tuação pode-se depreender que os aspectos importantes da 
confiabilidade de um equipamento ou sistema são:

•sua natureza probabilística;
•sua dependência temporal;
•a definição do que constitui sucesso e insucesso; e 
•a especificação das condições operacionais.
As ferramentas de análise de confiabilidade, recebidas 

por intermédio do OFFSET, têm sido úteis também para a 
análise dos dados de falha das Vtr Bld Esp SR 8x8 PIRANHA 
IIIC em operação no Haiti. Para tanto, o CMatFN vem ana-
lisando as falhas desse meio operativo, empregado no país 
e no exterior, valendo-se dos Relatórios de Avarias (RAV).

O CMatFN possui cinco licenças para a utilização de 
cada um dos softwares Weibull++7, BlockSIM e RCM, para os 
quais foram treinados militares do CMatFN, do CTecCFN, 
do BtlLogFuzNav, do BtlBldFuzNav, do BtlVtrAnf, do Cen-
tro de Projeto de Navios (CPN) e do Centro Tecnológico do 
Exército (CTEx).

Os treinamentos foram ministrados pela empresa 
Reliasoft, que há mais de uma década atua mundialmente 

*www.strategypage.com/htmw/htamph/articles/2008609.apx:

na difusão do conhecimento em Engenharia de Confiabili-
dade, com o propósito de demonstrar sua aplicação prática 
e proporcionar grandes benefícios às organizações. Seus 
softwares são utilizados em diversos países pela maioria 
das empresas que possuem um programa de Engenharia 
de Confiabilidade, sendo referência no assunto. Os 
softwares adquiridos pelo CMatFN apresentam as 
seguintes características:

• O software Weibull ++7 permite que seja re-
alizada uma análise detalhada dos dados de falha, 
de forma a que o CFN tenha condições de avaliar as 
reais condições operacionais de seus meios operativos, 
orientando-o não só em relação à priorização dos sis-
temas a serem modernizados, como também quanto à 
identificação dos sistemas que têm concorrido para a 
ocorrência de falhas durante as manobras e os exercícios;

A MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE E SEU EMPREGO NO CFN
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• O software BlockSim, por sua vez, permite, a partir 
da análise de dados da ferramenta Weibull++7, a simula-
ção do cálculo da confiabilidade dos meios operativos, de 

forma que se poderia estimar o ganho de confiabilidade 
a ser obtido com as alterações a serem introduzidas no 
referido meio; e

A MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE E SEU EMPREGO NO CFN

• O software RCM é voltado para a implementação 
da manutenção centrada na confiabilidade, que, como 
apresentado anteriormente, poderia otimizar a relação 
custo x benefício dos recursos aplicados, ao possibilitar 

a ampliação dos intervalos de manutenção, preservando 
as funções dos meios operativos e minimizando, dessa 
forma, as restrições observadas na prática exclusiva da 
manutenção preventiva. 
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Dessa forma, a utilização conjunta dos três softwares 
possibilitaria o aumento da eficácia do sistema, permitindo 
o acompanhamento, de forma metodológica, da evolu-
ção da disponibilidade e da confiabilidade dos meios 
operativos.  

Cumpre destacar que a colocação em prática dos 
modelos e métodos da Engenharia de Confiabilidade 
e Manutenção demanda o atendimento dos seguintes 
requisitos:

(a) definição do problema;
(b) observação e coleta de dados;
(c) análise dos dados e  formulação de um ou mais 

modelos matemáticos;
(d) verificação do modelo;
(e) solução do modelo; e
(f) implementação da solução. 

As hipóteses podem incluir assertivas relativas às 
distribuições de probabilidade (modelos) ou valores de pa-
râmetros com verificação consistente da aderência ou outras 
hipóteses estatísticas e intervalos de confiança.

Os requisitos de (c) até (e) são solucionados facilmente 
por meio da utilização dos softwares adquiridos. Por sua vez, 
as condicionantes (a) e (f) já são normalmente utilizadas no 
Processo de Planejamento Militar, restando o requisito (b), 
que é fundamental para o êxito de um programa de RCM, 
uma vez que o tipo dos dados a serem coletados depende 
dos objetivos a serem alcançados. Geralmente é mais difícil 
obter informações precisas de falhas operacionais do que 
obter dados sob condições de teste controlado, em virtude 
de que, no primeiro caso, o número de pessoas que participa 
dessa etapa do processo normalmente é maior e seu foco está 
voltado para a correção da falha em detrimento da coleta 

ADSU MUS!ADSU MUS!ADSU MUS!ADSU MUS!ADSU MUS!ADSU MUS!

processo de melhoria contínua da área logística e de sua busca 
pelo estado da arte.       

Ressalta-se que a disponibilidade de analista progra-
mador prestando serviços ao Departamento de Informática do 
CMatFN tem sido fundamental nesse processo, possibilitando 
o desenvolvimento dos supracitados sistemas, bem como 
evitando a quebra de continuidade dos trabalhos, a qual, 
por certo, ocorreria por força do cumprimento de requisito 
de carreira dos militares.

Torna-se fácil concluir que o emprego sistemático da 
metodologia da manutenção centrada na confiabilidade dos 
meios operativos do CFN e a aplicação das ferramentas de 
Engenharia de Confiabilidade nos processos operativo e admi-
nistrativo de tomada de decisão possibilitariam ao CMatFN e, 
em última instância, ao CFN, um upgrade na busca incessante 
do estado da arte de seus meios e da solidez doutrinária.

de dados. Por essa razão, a escolha adequada do método 
de coleta a ser utilizado, assim como das fontes dos dados, 
é primordial para se evitar que o tempo utilizado pelos 
recursos humanos destinados à execução da manutenção 
seja desviado além do necessário para a coleta desses dados. 

Um auxílio primordial para a implementação dos 
estudos de Engenharia de Confiabilidade tem sido a parti-
cipação ativa do Departamento de Sistemas do CMatFN no 
processo. Entre as ferramentas desenvolvidas que podem ser 
utilizadas para esse fim, destacam-se o Sistema de Gestão 
de Material (SIGEM), que, entre outras funções, reduzirá 
consideravelmente o esforço a ser realizado para a coleta 
de dados, como também o desenvolvimento do sistema de 
banco de dados denominado de “Lições Aprendidas”, por 
solicitação do CGCFN, no qual a inserção do aprendizado 
relativo às análises do processo RAM seria fundamental ao 
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1. INTRODUÇÃO 

Dentre as análises sobre as atividades do Corpo 
de Fuzileiros Navais (CFN) decorrentes do Simpósio do 
Bicentenário do CFN, ocorrido em 2008, identificou-se 
uma deficiência interna ligada à difusão e assimilação 
de conceitos doutrinários estabelecidos em publicações 
oficiais. 

Assim, o Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CGCFN) desencadeou o processo para criação de 
um Sistema de Lições Aprendidas, com ênfase nos aspec-
tos de coleta, análise, armazenamento e disseminação de 
informações de interesse dos Fuzileiros Navais. O propó-
sito principal do sistema era funcionar como repositório 
de experiências do CFN adquiridas em operações reais e 
em outras atividades. 

Com a tarefa de criar um Sistema de Lições Apren-
didas, o Centro de Estudos do CFN (CECFN), no Centro 
de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), 
avaliou modelos norte-americanos empregados no desen-
volvimento da doutrina de suas Forças Armadas, assim 
como a teoria e prática da Gestão do Conhecimento nos 
meios acadêmicos e empresariais.

Fruto dessa avaliação e a partir de um enfoque 
sistêmico, o CECFN deu início à modelagem de um 
desejável Sistema de Gestão do Conhecimento que fosse 
capaz de gerir os conhecimentos em prol do CFN, em 
particular aqueles de interesse para o preparo e empre-
go dos Grupamentos Operativos de Fuzileiros Navais 
(GptOpFuzNav). 

Assim, o presente artigo apresentará, a partir 
de conceitos básicos da Teoria Geral de Sistemas e da 
Gestão do Conhecimento, uma proposta de modelo 
para o CFN gerir seus conhecimentos, servindo como 
ferramenta para apoiar o desenvolvimento do ciclo 
doutrinário.

2. TEORIA GERAL DE SISTEMAS 

A Teoria Geral de Sistemas (TGS) é utilizada, dentre 
outras coisas, para que sejam localizadas as fronteiras do 
sistema no qual ações deverão ser tomadas, cabendo res-
saltar que as suas implementações devem estar no nível 
da autoridade decisora. 

A TGS é empregada para estruturar um modelo 
abstrato da realidade e deverá conter os seguintes ele-
mentos fundamentais: 

a) Entrada: elemento que será transformado pelo 
sistema para obter um produto (saída).

b) Processos: procedimentos para produzir a saída 
(produto).

c) Saída: produto do sistema que deve ser útil para 
o meio ambiente. Deve ser idealizado para atingir algum 
propósito.
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“Hoje a grande organização baseada no conhecimento é a realidade cen-
tral. A sociedade moderna é constituída de instituições organizadas. Em cada 
uma delas, incluindo os serviços das Forças Armadas, o centro de gravidade 
mudou para o trabalhador intelectual, o homem que emprega seu cérebro no 
trabalho em vez da força de seus músculos ou da habilidade de suas mãos”. 

Peter Drucker, 2001.

d) Recursos: elementos que interagem com a entra-
da, transformando-a em saída.

e) Subsistemas: componentes ou subconjuntos do 
sistema que, interagindo, concorrem para o seu propósito.

f) Controle: mecanismo que assegura a operação 
correta do sistema, bem como a sua saída.

g) Realimentação: informação colhida no meio 
ambiente e que, comparada a padrões preestabelecidos, 
acionará os mecanismos de controle para corrigir a saída.

h) Decisor: autoridade que determina e valida os 
trabalhos do grupo modelador do sistema.

i) Meio Ambiente: é tudo que está fora do Sistema, 
mas que pode interferir no seu funcionamento. Não é 
controlado pelo decisor.

A modelagem de um sistema, face a sua comple-
xidade, deve ser conduzida por pessoas habilitadas e 
designadas pelo decisor.

3. GESTÃO DO CONHECIMENTO

A Gestão do Conhecimento pode ser entendida 
como o processo sistemático de identificação, criação, 
renovação e aplicação dos conhecimentos que são im-
prescindíveis na vida de uma instituição. Trata-se de 
saber identificar as fontes de dados,  administrar as 
informações, gerenciar seus conhecimentos, agregar 
valor à informação e distribuí-la apropriadamente. 
Dessa forma, a Gestão do Conhecimento possibilita à 
instituição “saber o que ela sabe”. 

Turban, Mclean e Wetherbe (2004) apresentam 
a Gestão do Conhecimento como “um processo que 
ajuda as empresas a identificar, selecionar, organizar, 
distribuir e transferir informação e conhecimento es-
pecializado que fazem parte da memória da empresa 
e que normalmente existem dentro dela de forma não 
estruturada”. Com a estruturação do conhecimento, a 
solução dos problemas pode ser encontrada de forma 
mais eficiente e eficaz, o aprendizado dinâmico é ala-
vancado e são facilitados o planejamento estratégico e a 
tomada de decisões. O sistema utilizado pelas instituições 
para gerenciar seu conhecimento é denominado Sistema 
de Gestão do Conhecimento.  

Estes autores defendem, ainda, um Sistema de 
Gestão do Conhecimento funcionando em um ciclo com 
seis etapas, o qual fica mais apurado na medida em que 
o tempo passa, quais sejam:

a) Criar conhecimento: o conhecimento é criado ao 
se descobrir novas formas de realizar as tarefas com mais 
eficiência ou quando se desenvolve know-how próprio. 

b)Capturar conhecimento: a captura envolve 
entender o novo conhecimento e saber representá-lo, 
codificando-o de forma clara e acessível aos indivíduos da 
organização. Envolve não só a captura do conhecimento 
explícito , mas também do conhecimento tácito.

UM SISTEMA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO PARA O CFN 

  1 - O conhecimento explícito envolve conhecimento dos fatos. É adquirido principalmente por meio da informação encontrada em manuais, livros, 
registros diversos, sendo mais fácil de ser transmitido, sistematizado e comunicado.
  2 - O conhecimento tácito é subjetivo, difícil de ser articulado na linguagem formal, pois está dentro do indivíduo. Baseia-se em experiências e 
crenças pessoais e é formado dentro de um contexto social, profissional e individual. Não é propriedade de uma organização ou de uma coletivi-
dade e sim do indivíduo.

1 2
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Figura 1:  Ciclo de Gestão do Conhecimento  (Turban, Mclean e  Wetherbe, 2004).

criação de vínculos com essas pessoas, mantendo-as sempre 
por perto, em condições de prestarem serviços à instituição, 
como consultores ou transmissores de conhecimento. 

c) Atualizar: a preocupação não é de apenas descartar 
a informação não mais utilizada, mas manter a qualidade 
daquelas armazenadas, atualizando-as e adicionando novos 
conhecimentos. Sousa Neto (2005, p.10) conclui: “Uma in-
formação desatualizada pode levar a uma decisão incorreta 
e, por consequência, a prejuízos”. 

A Gestão do Conhecimento envolve um grande desa-
fio que é mudar a mentalidade da instituição, influenciando 
o comportamento dos indivíduos e ainda envolvendo as 
lideranças no processo.

4. UM MODELO DE SISTEMA DE GESTÃO DO 
CONHECIMENTO PARA O CFN

Conforme anteriormente mencionado, em 2008, o 
CGCFN desencadeou o processo para criação de um Sistema 
de Lições Aprendidas. 

Nas Orientações Setoriais de 2010, o CGCFN iden-
tificou a necessidade de elaborar um “Portal Eletrônico de 
Conhecimentos”, para acesso via internet/intranet, no qual 
seriam concentradas informações de interesse dos Fuzileiros 
Navais. Esse Portal permitiria o rápido acesso a assuntos 
de interesse dos Fuzileiros Navais, sem comprometer a 
segurança das informações, disponibilizando, dentre outros 
produtos, o Sistema de Lições Aprendidas do CFN, manuais 
e revistas eletrônicas e relatórios diversos, além de trabalhos 
de pesquisa e acadêmicos.

No decorrer do ano de 2011, o CECFN, aprofundando 
as pesquisas a respeito do tema, deu início à sistematização 
da Gestão do Conhecimento para o CFN, que poderá ser-
vir de ferramenta para apoiar o desenvolvimento do ciclo 
doutrinário, tendo sido identificada a necessidade de 
ampliar a abrangência do Sistema de Lições Aprendidas 
vigente à época. 

c) Depurar o conhecimento: aqui os conhecimentos 
explícitos e tácitos sobre o mesmo assunto devem estar uni-
ficados e inseridos em um contexto correto para que possam 
ser melhor utilizados.

d) Armazenar o conhecimento: todo conhecimen-
to considerado útil à organização deve ser organizado e 
armazenado, de forma a poder ser acessado por todos da 
organização que dele necessitarem, de maneira simples e 
de fácil compreensão.

e) Administrar o conhecimento: envolve empregar 
o conhecimento e revisá-lo, certificando-se sempre de sua 
relevância para a organização.

f) Difundir o conhecimento: significa disponibilizar 
o conhecimento para qualquer indivíduo da organização, 
de forma clara e em formato que possa ser útil a qualquer 
hora e lugar. 

A chegada no último passo do ciclo geralmente 
culmina com o desenvolvimento, a criação e identificação 
de novos conhecimentos pelos indivíduos da organização. 
Mantendo-se o sistema em movimento, o desenvolvimento 
e o aumento do conhecimento passam a ser constantes. 

O conhecimento necessita ser preservado, mas nem 
tudo precisa ser guardado. Probst, Raub e Romhardt (apud 
Sousa Neto, 2005) apresentam a preservação do conheci-
mento obedecendo a três processos:

a) Selecionar: a instituição deve identificar aquilo que 
será útil e armazenar apenas essas informações. 

b) Armazenar: os recursos tecnológicos disponíveis 
podem e devem ser explorados na criação de repositórios 
para documentos digitalizados. Contudo, a instituição deve 
saber que nem todo conhecimento é passível de ser arma-
zenado. O conhecimento tácito é difícil de ser extraído das 
pessoas para ser armazenado em bancos de dados. Logo, a 
preocupação em proporcionar um ambiente saudável de 
trabalho àqueles detentores de conhecimento, mantendo-os 
interessados em continuar fazendo parte da instituição, deve 
ser uma constante. Probst, Raub e Romhardt recomendam a 

Como representado na Figura 2, visualiza-se que 
um Sistema de Gestão do Conhecimento para o Corpo de 
Fuzileiros Navais (SGConCFN) - designação proposta pe-
los autores - tenha a finalidade de armazenar, desenvolver  
e produzir  conhecimento para o CFN, particularmente 
de interesse dos GptOpFuzNav, garantindo-lhes efetivi-
dade e uniformidade na execução de táticas, técnicas e 
procedimentos, no nível tático, podendo permear o nível 
operacional. Este sistema contribuirá para a ampliação 
da capacidade de combate dos GptOpFuzNav e para o 
desenvolvimento da doutrina e do material adequados 
ao seu emprego. 

Um SGConCFN poderá, também, potencializar o 
detalhamento da doutrina de emprego de GptOpFuzNav 
em médio e longo prazos, permitindo aferir resultados 
diretos e indiretos, tangíveis e intangíveis.

Desta forma, o SGConCFN pode ser entendido como 
o conjunto de órgãos, processos e recursos, interligados e in-
terdependentes, estruturado para buscar, coletar, organizar, 
registrar, armazenar, analisar, avaliar, validar, disseminar e 
proteger os conhecimentos de interesse do CFN. 

4.1 - Características e objetivos do SGConCFN
No que concerne à TGS, o decisor do SGConCFN 

poderá ser o Comandante-Geral do CFN, possuindo a 
capacidade de controle e normatização. O meio ambien-
te em que o Sistema está inserido é a Marinha do Brasil 
(MB), onde os Fuzileiros Navais são parcela intrínseca. 

Apesar de estar fora do controle do SGConCFN, a MB 
influencia o funcionamento do Sistema.

Dentre outros objetivos permanentes, o SGCon-
CFN deverá servir como repositório onde se acumu-
larão experiências dos Fuzileiros Navais, reduzindo 
o desperdício de conhecimento, exemplificado nas se-
guintes situações: o desenvolvimento de conhecimento 
de práticas já dominadas, porém descontinuadas (“rein-
ventar a roda”), e a não utilização de conhecimento 
existente para emprego imediato ou para gerar novos 
conhecimentos a partir dele (desconhecimento do que 
existe). Outro objetivo permanente do Sistema deve-
rá ser realizar análise de informações disponíveis, 
de forma a desenvolver o que já existe e produzir 
conhecimentos que ainda não estão no seu domínio. 
O CFN necessita “saber o que ele sabe”.

4.2 - Estrutura proposta para um SGConCFN
A estrutura do SGConCFN deverá estabelecer a 

hierarquia e a diferenciação funcional entre seus com-
ponentes, de modo a atingir sua finalidade. Pretende, 
também, que haja uma interação entre esses componen-
tes, o que deverá ser resultado da comunicação entre 
eles. Visa, ainda, a interdependência e a integração entre 
seus componentes, em que cada elemento não apenas se 
relacione e interaja, mas o faça de forma independente e 
com objetivos convergentes. Portanto, o Sistema poderá 
ser estruturado da seguinte maneira:

UM SISTEMA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO PARA O CFN 

  3 - A doutrina do CFN está em permanente evolução, observando o Ciclo Doutrinário que compreende pesquisa, formulação, validação, ensino 
e seu posterior refinamento. 

3

4

5

4 - Entende-se por desenvolver conhecimento o aprimoramento de assunto já existente. 
5 - Na produção, o conhecimento é gerado a partir de dados ou informações a respeito de um tema ainda não estudado.

Figura 2: Um modelo proposto para o SGConCFN
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a) Órgão de Superintendência: orientar,  coor-
denar e controlar as atividades dos Órgãos de Direção 
e Execução relacionados com os conhecimentos de in-
teresse do CFN.  É  o  responsável  pela  formulação e  
aprovação  dos  planos   e   programas necessários   ao  
eficiente  desempenho  das  atividades   de   gerencia-
mento do conhecimento referentes aos GptOpFuzNav e 
pela validação de conhecimentos que contribuam para o 
detalhamento da doutrina de emprego. O CGCFN, nesta 
concepção, deverá ser o Órgão de Superintendência do 
SGConCFN;

b) Órgão  de Direção: planejar e dirigir as ativida-
des, além de exercer a supervisão gerencial e zelar  pelo 
fiel cumprimento  das  diretrizes,  normas,  ordens  e  
instruções emanadas pelo CGCFN e pelo funcionamento 
eficiente e coordenado dos órgãos componentes do 
SGConCFN. O Comando do Desenvolvimento Doutri-
nário do CFN (CDDCFN) deverá ser o Órgão de Direção 
do SGConCFN; e 

c) Órgãos  de Execução: dirigir processos e recursos 
do Sistema, interligados e interdependentes, estruturados 
com a finalidade de armazenar, desenvolver e produzir 
conhecimento de interesse do CFN. São divididos em 
órgãos permanentes e eventuais, como propostos a seguir:

- Órgãos Permanentes: o Departamento de Pesquisa 
e Doutrina e de Material do CGCFN; o CECFN e os De-
partamentos de Formulação Doutrinária; de Pesquisa e 
Desenvolvimento; de Avaliação e Validação; e de Cursos, 
Estágios e Instruções do CDDCFN; e

- Órgãos Eventuais: órgãos e unidades operativas 
do CFN; de administração de pessoal, do material e de 
ensino, como também, outros órgãos de interesse relacio-
nados com o processo em questão.

Cabe ressaltar, que a estrutura organizacional pro-
posta, não enseja uma subordinação, mas sim a interação 
e a interdependência dos órgãos componentes, a exemplo 
de outros sistemas já existentes na MB, como o SISPAG e 
o Sistema de Abastecimento da Marinha.

4.3 - Entrada do SGConCFN
A entrada no Sistema é materializada pelo recebi-

mento de dados, mesmo que já tenham sido analisados, 
como os oriundos de Relatórios de Fim de Comissão, tra-
balhos acadêmicos, e demais dados advindos de esforços 
de coleta e busca. 

4.4 - Recursos do SGConCFN
Os recursos são os elementos que interagem com os 

conhecimentos que entram no Sistema, transformando-os, 
para que sejam disponibilizados na sua saída. 

Os principais recursos são as pessoas que traba-
lham com os conhecimentos disponíveis no SGConCFN 
e a Tecnologia da Informação, que possibilita o geren-
ciamento destes conhecimentos. Participam, também, 
as parcerias com Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP), os recursos financeiros e as 

instalações de apoio, com destaque para a Biblioteca do CFN, 
localizada no CIASC. 

Cabe ressaltar que serão também recursos do Sis-
tema, o Corpo de Colaboradores no CECFN - que está 
em fase de estruturação - integrado por Oficiais e Praças 
da ativa e da reserva e por civis, para contribuir com as 
atividades realizadas pelo Centro, particularmente os es-
tudos e pesquisas que contribuam para o aprimoramento 
da doutrina de emprego dos GptOpFuzNav. Estes traba-
lhos serão desenvolvidos segundo as áreas de Estudo e 
Pesquisa de Comando e Controle, Operações, Apoio ao 
Combate, Logística e Fundamentos Doutrinários.

4.4.1 - Tecnologias e Ferramentas para um SGConCFN
A tecnologia da informação (TI) introduziu no-

vas formas de organização e gerenciamento dos dados. 
O SGConCFN pode ser desenvolvido utilizando os 
seguintes recursos de TI:

a) Gerenciamento de Processos de Negócio - Business 
Process Management (BPM): é um conceito que une gestão 
e TI, com foco na otimização dos resultados das organi-
zações, através da melhoria dos processos operacionais, 
constituindo-se em um sistema de automatização e de fluxo 
de trabalho.

Algumas ferramentas disponíveis no mercado: Al-
fresco, Enterprise e Intalio.

b) Gerenciamento Eletrônico de Documentos 
(GED): é uma tecnologia que provê um meio de facilmen-
te gerar, controlar, armazenar, compartilhar e recuperar 
informações existentes em documentos. Os sistemas 
GED permitem aos usuários acessar os documentos de 
forma ágil e segura, normalmente via navegador Web 
por meio de uma intranet. A capacidade de gerenciar 
documentos é uma ferramenta indispensável para a 
Gestão do Conhecimento.

Algumas ferramentas disponíveis no mercado: 
Documentum (XEROX), Document Warehouse (File NET),  
CommomStore  (IBM) e Alfresco Enterprise.

c) Mecanismos de Busca:
- Aplicativo de solução web, capaz de realizar pesquisa 

em arquivos distribuídos por toda a intranet; e
- Aplicativo desktop, capaz de realizar pesquisa em 

arquivos dentro de rede segura, destinado a assuntos 
classificados.

d) Portal Anfíbio: site disponível na intranet-MB, con-
tendo links apontando para diversos outros sites de interesse 
do SGConCFN;

e) Enciclopédia do CFN: site da intranet-MB no for-
mato wiki, capaz de absorver e compartilhar de forma livre 
o conhecimento; e

f) Fórum de Debates: site da intranet-MB capaz de 
gerar fóruns de debates.

4.5 - Processos do SGConCFN
Para que o SGConCFN  atinja sua finalidade de 

armazenar, desenvolver e produzir conhecimento de in-

teresse do CFN, ele recebe dados advindos de esforços de 
coleta e busca, os quais são categorizados (organizados) e 
registrados. Assim que o dado entra no Sistema, ele é submetido 
a um processo de proteção, de acordo com seu grau de sigilo, 
e é armazenado no Banco de Dados (manutenção do dado). 

Na fase seguinte, o dado passa por uma análise 
conduzida por militares experientes, com apoio do Corpo 
de Colaboradores e de outros especialistas, que efetuam o 
trabalho intelectual de avaliar a pertinência e relevância 
dos assuntos para, se for o caso, transformar os diversos 
dados coletados em lições aprendidas.  

Após analisados, os dados são enviados para 
avaliação. Sendo aprovado, esse conhecimento será 
submetido ao Comando-Geral do CFN que o validará. 
A informação, então validada, será disseminada, podendo 
ser utilizado o Portal Anfíbio.

O Portal Anfíbio é a interface do Sistema com os 
seus usuários (Fuzileiros Navais), disponibilizando os 
dados simplesmente armazenados, portanto sem análise, 
assim como as informações geradas no processo, sugerindo 
condutas (boas práticas) e apresentando lições aprendidas. 
A disseminação observa a classificação quanto ao sigilo do 
assunto tratado e a credencial de segurança do usuário.

Cabe ressaltar que o Ciclo Doutrinário do CFN 
interage com o SGConCFN, utilizando seus trabalhos 
como subsídios, mas não pertence a ele. Assim, caberá 
à Comissão Permanente para Estudo do Detalhamento 
Doutrinário do CFN (CoPEDD)  as providências para 
manter os Manuais da Série CGCFN atualizados.

Ainda como fruto dos trabalhos que poderão ser 
desenvolvidos no SGConCFN, dependendo da profundi-
dade dos estudos, assuntos de interesse do CFN poderão 
ser objeto de discussão em Debates, Jornadas de Estudo, 
Seminários ou Simpósios.

4.6 - Saída do SGConCFN
A saída do Sistema é a produção de conhecimentos 

de interesse e “boas práticas”, bem como o desenvolvi-
mento da doutrina, que contribuam para o aumento do 
poder de combate dos GptOpFuzNav.

4.7 - Controle e Realimentação do SGConCFN
Controle é o mecanismo pelo qual é assegurado 

que a operação do Sistema ocorrerá de acordo com as 
especificações e que o produto da “saída” atenderá ao 
propósito que levou à idealização do referido Sistema. 

A realimentação é o instrumento básico do controle 
e, para que possa surtir efeito nessa tarefa, é preciso que o 
Sistema tenha a sua saída quantificada ou mensurada de 
alguma forma, visando a sua comparação com um padrão 
preestabelecido. Assim as discrepâncias (resultados inde-

sejados) podem ser utilizadas para modificar a entrada e 
tornar a realimentação oportuna, isto é, seus retardos não 
serão exagerados a ponto de que a informação advinda 
da realimentação não tenha tempo de corrigir o resultado 
indesejado.

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS
O “conhecimento” que cada instituição adquire ao 

longo de sua trajetória é considerado um de seus mais precio-
sos bens, devendo ser resguardado e, sobretudo, ampliado, 
de forma que o desenvolvimento institucional seja perene 
e disponível para as futuras gerações de Fuzileiros Navais.

A produção de conhecimento deve ser capaz de 
atingir todo o espectro de atividades que compõem os 
pilares do desenvolvimento de combate: pessoal, orga-
nização, liderança, educação, material, instalações, deta-
lhamento da doutrina e treinamento.

Nesse contexto, o aprimoramento da Gestão do 
Conhecimento no CFN possibilitará o armazenamento 
de informações já disponíveis, o desenvolvimento da-
quelas que requeiram evolução e a produção de novos 
conhecimentos, apoiando o funcionamento constante do 
ciclo doutrinário. 

Transformar uma concepção teórica de um sistema 
complexo em um instrumento prático e com informações 
relevantes, que aprimore o desenvolvimento do CFN, é o 
desafio que está em curso. 

Assim, alguns aspectos devem ser observados, para 
que seja atingido o nível de interação desejado do SGConCFN:

a) equipamentos (servidores e estações de trabalho), 
plataforma de software e suporte técnico compatível capazes 
de operacionalizar uma solução eficaz, com base em TI, para 
gerenciar os processos e as informações do SGConCFN; 

b) equipamentos (servidores e computadores), platafor-
ma e suporte técnico compatíveis com a necessidade de arma-
zenamento, gerenciamento e disseminação de conhecimentos; 

c) pessoal disponível para trabalhar em todas as fases 
do processo, em particular equipes de analistas capazes para 
atender ao fluxo de dados a serem analisados; 

d) mentalidade organizacional capaz de aprender com 
erros e acertos, em que haja o comprometimento de todos os 
setores envolvidos no processo; e

e) programa de implementação que divulgue 
o conceito e implante a mentalidade de Gestão do 
Conhecimento no CFN. 

O desenvolvimento do ciclo doutrinário não é 
um fim em si. O que realmente se busca são recursos de 
toda ordem, que possam ampliar o poder de combate 
dos GptOpFuzNav, por meio de um adequado Sistema de 
Gestão de Conhecimento. 

ADSUMUS!

7 - A CoPEDD tem por finalidade assessorar o Comandante-Geral do CFN quanto ao planejamento referente aos manuais da Série CGCFN que 
irão firmar a doutrina a ser seguida pelos Fuzileiros Navais. Além disto, cabe a esta comissão conduzir as atividades concernentes à elaboração, 
adoção, distribuição, fiscalização, modificação, revisão e baixa das publicações da Série CGCFN.
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UM SISTEMA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO PARA O CFN 

6 - Coleta significa o recebimento de dados no Sistema oriundos de Relatos Livres, Relatos Orientados e Entrevistas.  Na busca, as equipes do 
Sistema, de forma proativa, se dirigem às Unidades para estudar algum assunto de interesse.
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UM NOVO TERMO PARA A GUERRA IRREGULAR
CMG (RM1-FN) RUDIBERT KILIAN JÚNIOR 

UM NOVO TERMO PARA A GUERRA IRREGULAR
GUERRA DE QUARTA GERAÇÃO

Há uma miríade de conceitos e definições na busca 
de clarificação da forma com que os conflitos mais recentes 
se apresentam, ou seja, a sua tipificação. Tal fato decorre da 
insegurança humana diante de um fenômeno social fluido, 
o conflito ou a guerra, na tentativa de estabelecer uma 
classificação que ajude na compreensão - quando ajuda, 
torna-se instrumental, quando não, é simples modismo.

Em passado recente, durante a Guerra Fria, o termo 
“conflito de baixa intensidade” foi cunhado por acadêmi-
cos dos EUA e apropriado e usado pelo Pentágono para 
descrever a guerra de guerrilha ou terrorismo. 

Alguns autores descrevem as guerras atuais como 
“privatizadas ou informais”. Ainda que o termo priva-
tização da violência seja um importante elemento dessas 
guerras, na prática, a distinção entre o que é público ou 
privado, formal ou informal, feito por motivos políticos 
ou econômicos não pode ser facilmente aplicado.

Outro termo usado por outros tantos autores é 
guerra “pós-moderna”, referindo-se às guerras virtuais 
no espaço cibernético.

Martin Shaw usa o termo “guerra degenerada”. 
Para ele há uma continuidade entre as guerras totais do 
século XX e seus aspectos genocidas. O termo chama a 
atenção para a degradação das molduras nacionais, par-
ticularmente das forças militares.  

Mary Kaldor, por sua vez, cunha o termo “novas 
guerras” para os conflitos pós-Guerra Fria, localizados, 
particularmente, na África e na Europa Ocidental, nos 
anos 80 e 90. O termo “novas” foi utilizado para contrastar 
essas guerras das percepções prevalentes na era anterior; 
o termo “guerra”, para enfatizar a natureza política desse 
novo tipo de violência. As novas guerras envolvem difi-
culdades nas distinções entre guerra, crime organizado  e 
violações dos direitos humanos em larga escala. 
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 GUERRA DE QUARTA GERAÇÃO. UM NOVO TERMO PARA A GUERRA IRREGULAR.

“Guerra assimétrica” é mais uma forma utili-
zada para expressar a guerra contemporânea, sendo 
caracterizada como a guerra dos “fracos contra os 
fortes” ou a guerra dos “pobres contra os ricos”. 
Diante de tal caracterização, é lícito inferir que a 
guerra assimétrica utiliza-se da estratégia de ação 
indireta, ou seja, o centro de gravidade não pode 
ser atingido diretamente. A assimetria se revela em 
vários campos: assimetria de poder econômico e fi-
nanceiro, muitos recursos versus poucos; assimetria 
de capacidade bélica, relativa e absoluta; assimetria 
de estruturação organizacional, hierarquia versus 
rede; assimetria de objetivação, quase número 
infinito de alvos versus poucos para o adversário; 
assimetria de resultados, indiferença de resultados 
a curto e médio prazo contra a necessidade de re-
sultados expressivos do adversário a curto prazo; 
e, particularmente, assimetria comportamental, 

não sujeita a nenhuma regra, inclusive admitindo 
o suicídio na ação versus o adversário preso a regras 
e convenções. Ora, já houve alguma guerra que fosse 
simétrica? Não; logo, por antítese, toda guerra é 
assimétrica. 

Em suma, existem várias classificações para 
estabelecer uma nova síntese, um novo conceito para 
a guerra contemporânea.  

O presente artigo tem a finalidade de eviden-
ciar a baixa instrumentalidade de mais uma tipolo-
gia do fenômeno “guerra”, a chamada “guerra de 
quarta geração” (4GW ). O ponto principal reside na 
inquirição valorativa do conceito para aqueles que 
formulam e fazem a guerra. Entretanto, é necessário 
afirmar que a teoria da 4GW faz reemergir a neces-
sidade de maior parceria entre militares e políticos 
no nível estratégico, particularmente na adequação 
entre os objetivos políticos e os militares. 

6

  1 Ver SHAW, Martin. War and Genocide. Cambridge: Polity Press, 2003.
  2 KALDOR, Mary. New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era. Cambridge: Polity Press, 1999.
  3 Usualmente definida como violência entre estados ou grupos políticos organizados, por razões políticas.
  4 Violência gerada por grupos privados organizados por razões privadas, geralmente o ganho financeiro (lucro).
  5 Violência gerada por estados ou grupos políticos organizados contra os indivíduos.
  6 Em inglês: Fourth Generation Warfare (4GW).
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SURGIMENTO DO CONCEITO (“GUERRA DE QUARTA GERAÇÃO”)

O conceito surgiu em outubro de 1989, na revista 
intitulada “Marine Corps Gazette”, dedicada à livre ex-
posição de novos pensamentos por parte de articulistas 
das Forças Armadas norte-americanas, particularmen-
te do Corpo de Fuzileiros Navais (USMC). O artigo se 
intitulava “The Changing Face of War: Into the Fourth 
Generation”, de autoria de William S. Lind, do Coronel 
do Exército Keith Nightengale, do Capitão Fuzileiro 
Naval John F. Schmit, do Coronel do Exército Joseph 
W. Sutton  e do Tenente-Coronel Fuzileiro Naval da 
Reserva Gary I. Wilson.

O artigo enfoca que a principal tarefa de um sol-
dado é se preparar para a guerra que virá e, portanto, 
ele deve antecipar de que tipo ela será. De forma a 
responder a essa inquirição, os autores, ao analisarem 
o desenvolvimento da guerra desde a Paz de Westfalia 
até aquele momento, elaboraram uma classificação da 
guerra moderna e visualizam três distintas gerações 
anteriores, nas quais a mudança foi de ordem quali-
tativa em sua conduta tática.

A primeira geração, situada temporalmente entre o 
fim da Guerra dos Trinta Anos (1648) e a era napoleônica, 
reflete o período pré-industrial onde imperavam as táticas 
de linha e coluna. Essas táticas foram desenvolvidas par-
cialmente em resposta a fatores tecnológicos – o máximo 
poder de fogo à frente, formações cerradas, ordem unida 
e batalhas campais, etc. – e em resposta às condições so-
ciais e idéias vigentes. Por exemplo, as colunas do exército 
revolucionário francês refletiam tanto o elã da revolução 
como os baixos níveis de formação de soldados conscri-
tos. A disciplina reduzia-se à rígida obediência às ordens 
emanadas dos escalões superiores e podia ser expressa por 
gestos e saudações formais. A iniciativa e a liberdade de 
ação eram indesejáveis. Os vestígios de táticas de primeira 
geração sobrevivem até hoje, especialmente em um desejo 
frequentemente encontrado na busca da linearidade no 
campo de batalha. A arte operacional, como um conceito, 
não existia na primeira geração, embora ela fosse pratica-
da isoladamente por alguns comandantes, sendo o mais 
proeminente Napoleão (LIND et al, 1989).

A Batalha de Gettysburgh 
 as táticas de linha e coluna geraram muitas baixas.

7

7 LIND, William S et al. The changing face of war: into the four generation. Marine Corps Gazette, outubro 1989, pp. 22-26.

As inovações tecnológicas promovidas pela Revolu-
ção Industrial deram origem a uma nova geração – a segun-
da. As táticas eram baseadas no fogo (mais) e movimento 
(menos) e permaneceram essencialmente lineares. A defesa 
ainda tentava impedir todas as penetrações. No ataque já 
se privilegiou uma leve dispersão realizada por pequenos 
grupos que se movimentavam por lanços, caracterizando os 
desbordamentos em contraposição à constância dos anterio-
res ataques frontais. Talvez a principal mudança com relação 
às táticas de primeira geração tenha sido a forte dependência 
de fogo indireto; as táticas de segunda geração podem ser 
resumidas no lema francês "A artilharia conquista, a infan-
taria ocupa". O poder de fogo substitui a massa. As táticas 
de segunda geração continuaram a ser a base da doutrina 
dos EUA até a década de 1980. 

Durante a Primeira Guerra Mundial, a segunda gera-
ção atingiu o seu ápice, sendo caracterizada pela ascendência 
do sistema de apoio de fogo sobre a manobra. A batalha per-
maneceu linear, seguindo rígidos padrões de planejamento 
e execução, com o propósito de cerrar sobre o inimigo para 
destruí-lo. Embora as idéias tenham desempenhado um 
papel no desenvolvimento das táticas de segunda geração 
(particularmente a idéia de dispersão lateral), a tecnologia foi 
o principal impulsionador da mudança, tendo sido manifes-
tada tanto qualitativamente, com a artilharia mais pesada e 
aviões de bombardeamento, como quantitativamente, com a 
capacidade de uma economia industrializada para lutar uma 
batalha de material. A segunda geração viu o reconhecimento 
formal e a aprovação da arte operacional, inicialmente pelo 
exército prussiano. 

A terceira geração da guerra foi uma resposta ao au-
mento do poder de fogo no campo de batalha; no entanto, 
foram as ideias a força motriz. Conscientes de que não pode-
riam prevalecer em uma competição de material devido à sua 
fraca base industrial na Primeira Guerra Mundial, os alemães 
desenvolveram radicalmente novas táticas. Baseado na mano-
bra (uso da mobilidade e ritmo) ao invés do atrito, as táticas de 
terceira geração foram as primeiras táticas verdadeiramente 
não lineares. O ataque se baseou na infiltração de forma a 
envolver e provocar o colapso das forças de combate do ini-
migo ao invés de cerrá-lo e destruí-lo. A defesa era disposta 
em profundidade, e frequentemente incitava a penetração, 
deixando o inimigo em condições de sofrer um contra-ataque. 
Embora os conceitos básicos das táticas de terceira geração 
tivessem entrado em vigor no final de 1918, a adição de um 
novo elemento tecnológico - o carro de combate - trouxe uma 

grande mudança no nível operacional da Segunda Guerra 
Mundial. Essa mudança foi a guerra relâmpago (blitzkrieg). 
Nessa modalidade de guerra, a base da arte operacional 
mudou o foco da variável de “espaço” para  “tempo”  - 
mobilidade, surpresa e deslocamento físico e mental do 
inimigo são as máximas.

Nesse tipo de guerra, a liberdade de ação, caracterizada 
pela missão, pela finalidade ou pelo propósito, a flexibilidade 
de raciocínio, o discernimento tático, o senso de oportunidade 
e a capacidade de decisão são atributos mais importantes  do 
que a disciplina formal e o rígido ordenamento das forças.

A partir dessa tipologia exposta acima e baseados 
no paradigma de que “ideias” e “tecnologia” aliadas são 
os impulsionadores da mudança, os autores fixaram algu-
mas extrapolações de como tornar-se-ia a guerra do porvir. 
Alcunharam essa nova era de “guerras de quarta geração” 
e delinearam características operacionais e tecnológicas, 
as quais, interdependentes e com influências recíprocas, 
viriam a assinalar os futuros protocolos operativos das 
forças combatentes.

Os blindados caracterizam 
a guerra de movimento

O poder de fogo prevaleceu na 
segunda geração

8

8  A variação de tempo no espaço é representada pela velocidade. A variação de velocidade no tempo é a aceleração, conhecida como “ritmo” da manobra 
(tempo operations).
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REQUISITOS TECNOLÓGICOS SOMADOSREQUISITOS OPERACIONAIS

Quatro ideias centrais norteiam os requisitos 
operacionais da guerra de quarta geração: o primeiro 
requisito caracteriza-se pela “missão pela finalidade 
ou pelo propósito”. Cada mudança generacional foi 
marcada por uma maior dispersão no campo de batalha. 
O campo de batalha da quarta geração provavelmente 
incluirá toda a sociedade oponente (inimiga). Tal dis-
persão, aliada a uma maior importância da execução 
de ações por grupos de combatentes de menor efetivo, 
irá requerer que até o menor escalão opere de forma 
flexível baseado na “intenção do comandante”. 

Em segundo lugar, uma menor dependência de 
uma logística centralizada. A dispersão aliada à cres-
cente valorização da variável “tempo” requer um alto 
grau de autossuficiência logística.

Em terceiro, mais ênfase na manobra. Tanto a 
massa como o poder de fogo não mais representarão 
um fator superior. Em verdade, a massa pode ser uma 
desvantagem, pois será um alvo compensador. Forças 
baseadas em pequenos efetivos, altamente manobráveis 
e ágeis, tenderão a ser dominantes.

Em quarto, a fixação do objetivo de provocar 
o colapso interno (sistêmico) do inimigo ao invés de 
destruí-lo fisicamente. Os efeitos desejados serão a 
conquista do apoio da população para a guerra e da 
cultura do inimigo. A correta identificação dos centros 
de gravidade estratégicos do inimigo será muito im-
portante. 

Em termos amplos, a guerra de quarta geração 
tende a ser largamente dispersa e bastante indefinida; a 
distinção entre guerra e paz poderá ser tênue e de difícil 
distinção. A guerra tenderá a ser não linear, possivel-
mente ao ponto de não ter nenhuma batalha decisiva 
ou fronts (linha de contato) definidos. A distinção entre 
o que é de domínio "civil" e "militar" pode desaparecer. 
As ações serão distributivas, simultâneas e ocorrerão 
em profundidade, incluindo a sociedade, como um ente 
cultural além de físico. As principais instalações milita-
res, tais como aeroportos, pontos fixos de comunicação 
e grandes postos de comando tornar-se-ão raridades 
devido às suas vulnerabilidades; o mesmo será verdade 
no que concerne aos equivalentes civis, tais como sedes 
de governo, centrais elétricas e instalações industriais 
(incluindo o conhecimento e as indústrias de transfor-
mação). O sucesso dependerá fortemente da eficácia das 
operações conjuntas (joint), pois as linhas que dividem 
a responsabilidade e a fidelidade à missão tornar-se-ão 
turvas. É importante frisar que esses elementos estão 
presentes na guerra de terceira geração; porém, irão se 
acentuar na guerra de quarta geração.

Ao combinar as características já citadas com novas 
tecnologias, pode-se visualizar um possível esquema 
de uma nova geração de guerra. Por exemplo, a energia 
dirigida pode permitir que pequenos elementos destru-
am alvos que eles não poderiam atacar com armamento 
convencional. A energia dirigida pode, também, permitir 
a realização de efeitos do pulso eletromagnético sem uma 
explosão nuclear. A pesquisa em supercondutividade su-
gere a possibilidade de armazenamento e uso de grandes 
quantidades de energia em pacotes muito pequenos. Tec-
nologicamente, é possível que a ação de poucos soldados 
tenha o mesmo efeito de uma brigada atual no campo de 
batalha.

O crescimento da robótica, dos veículos aéreos não 
tripulados (VANT), a baixa probabilidade de interceptação 
das comunicações e a inteligência artificial podem oferecer 
um potencial de táticas radicalmente alteradas. Por sua 
vez, a dependência crescente dessas tecnologias pode abrir 
as portas a novas vulnerabilidades, como a vulnerabilida-
de a vírus de computador (guerra cibernética).

Frações pequenas, altamente móveis, compostas de 
soldados inteligentes com armas de alta tecnologia, podem 
varrer vastas áreas buscando alvos críticos. Os alvos podem 
estar mais no setor civil do que no militar. Termos militares 
clássicos como “frente / retaguarda” serão substituídos por 
“alvos / não alvos”, o que pode, por sua vez, alterar radical-
mente a forma como os serviços militares são organizados 
e estruturados.

As unidades combinarão capacidades de reconhe-
cimento e ataque. Artefatos inteligentes e remotos, com 
inteligência artificial pré-programada, podem desempe-
nhar um papel fundamental. Ao mesmo tempo, a maior 
força defensiva pode ser a capacidade de se camuflar e 
burlar esses ativos.

Os níveis tático e estratégico misturar-se-ão na 
medida em que elementos da infraestrutura política do 
adversário e da sociedade civil possam se tornar alvos 
no campo de batalha. Será de extrema importância isolar 
o inimigo do próprio território, porque um pequeno nú-
mero de pessoas será capaz de gerar grandes danos em 
um tempo muito curto.

Os líderes terão de ser mestres na arte da guerra 
e da tecnologia, uma combinação difícil, já que dois ar-
ranjos mentais distintos estão envolvidos.  Os principais 
desafios que os comandantes enfrentarão em todos os 
níveis incluem: a seleção de alvos (que vai ser uma decisão 
política e cultural, não apenas militar), a capacidade de se 
concentrar rapidamente a partir de uma grande dispersão 
e a seleção dos subordinados que possam gerir o desafio 
de quase nenhuma supervisão em um ambiente de rápidas 
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9   A intenção do comandante deve conter de maneira clara e precisa o foco do seu esforço, os objetivos tanto de seu esforço principal como das 
unidades que estiverem executando esforços secundários e o estado final almejado para o campo de batalha. Além de revelar “o porquê” da batalha, a 
intenção deve revelar os efeitos desejados de, no mínimo, até dois escalões acima. A intenção dá foco (unidade) ao esforço e permite flexibilidade aos 
executores da manobra, além de agregar unidade de propósito. Nos níveis de decisão mais elevados, a intenção (tática) é conhecida como “situação 
final desejada” (end state) e se aplica tanto no nível político como no estratégico. A interconexão das intenções nos vários níveis conformam a coerência 
(unidade de esforço e de propósito ) de todo esforço de guerra.
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mudanças. Um grande desafio será lidar com o potencial 
excesso de informações (overload) sem perder de vista os 
objetivos operacionais e estratégicos.

As operações psicológicas podem se tornar a arma 
operacional e estratégica dominante na forma de interven-
ção dos meios de comunicação/ informação. As bombas 
lógicas e os vírus de computador, incluindo os vírus 
latentes, podem ser usados para interromper a estrutura 
civil, bem como as operações militares. Os adversários 
da quarta geração serão hábeis em manipular a mídia 
nacional, de forma a alterar a opinião pública mundial, 
a ponto de o uso hábil de operações psicológicas poder, 
por vezes, impedir o compromisso das forças de combate. 
Uma meta importante será aniquilar o apoio da população 
do inimigo ao seu governo e à guerra. Um telejornal pode 
se tornar uma arma mais poderosa operacionalmente do 
que divisões blindadas.

GUERRA DE QUARTA GERAÇÃO:
 A GUERRA MOVIDA POR IDEIAS?

A tecnologia foi o fator primário que moldou a guerra 
de segunda geração; as ideias foram os fatores primários que 
dirigiram a terceira geração. Uma filosofia de guerra baseada 
em ideias é concebível para a quarta geração.

Nos últimos 500 anos, o Ocidente definiu o conceito 
de guerra. Para uma estrutura militar ser considerada efetiva, 
ela deveria seguir os modelos ocidentais. Tendo em vista 
que o fator de força da concepção ocidental de guerra é a 
tecnologia, é possível conceber uma quarta geração baseada 
em termos tecnológicos; entretanto, o Ocidente não domina 
mais o mundo. Uma quarta geração pode emergir de tradi-
ções culturais não ocidentais, como as islâmicas ou asiáticas. 
O fato de algumas áreas não ocidentais, tal como o mundo 
islâmico, não serem fortes em tecnologia, pode leva-los ao 
desenvolvimento de uma guerra de quarta geração por meio 
mais de ideias do que de tecnologias.

A gênese de uma quarta geração movida por ideias 
pode estar visível no terrorismo. Isso não quer dizer que 
o terrorismo seja uma guerra de quarta geração, mas sim 
que seus elementos possam ser sinais apontando para uma 
quarta geração.

Alguns elementos do terrorismo parecem refletir os 
anteriormente mencionados requisitos operacionais de uma 
guerra de terceira geração. Os terroristas mais bem sucedi-
dos parecem operar sob missões definidas pela finalidade 
ou pelo propósito que se estendem até o nível do terrorista 
operando sozinho. O "campo de batalha" é muito disperso 
e inclui o conjunto da sociedade do inimigo. Os terroristas 
são quase autossuficientes e independem de apoio logístico 
cerrado. O terrorismo é muito mais uma questão de mano-
bra: o poder de fogo do terrorista é pequeno; o “onde” e 
“quando”  ele o aplica é que são críticos.

Dois outros requisitos devem ser percebidos como 
indícios úteis apontando para a quarta geração: o primeiro 
é a busca do colapso sistêmico do inimigo; é uma mudança 
de foco da frente do inimigo para a sua retaguarda. O ter-
rorismo deve buscar o colapso dentro do sistema inimigo, 

pois tem pouca capacidade (pelo menos no presente) para 
infligir uma destruição generalizada. 

A primeira geração de guerra foi centrada, tática e 
operacionalmente, na frente do inimigo, e nas suas forças 
de combate. A guerra de segunda geração manteve-se, 
taticamente, frontal, mas pelo menos na prática, a Prússia 
concentrou-se operacionalmente à retaguarda do inimigo 
por meio da ênfase no envolvimento. A terceira geração 
mudou a tática, bem como o foco de atuação, para a reta-
guarda do inimigo. O terrorismo vai um pouco mais além, 
pois tenta contornar o inimigo militar inteiramente e incide 
diretamente no território onde a sociedade se fixa, atacando 
alvos civis. O componente militar do inimigo é simplesmente 
irrelevante para os terroristas.

O segundo sinal é a forma como o terrorista busca 
usar a força do inimigo contra ele mesmo. Esse conceito, 
semelhante ao utilizado na luta de judô, começa a se manifes-
tar na segunda geração, na campanha e na batalha de cerco. 
Fortalezas do inimigo, como Metz e Sedan, tornaram-se 
armadilhas fatais. O conceito foi intensificado ainda mais na 
terceira geração, onde, na defensiva, um lado, muitas vezes, 
tenta deixar o outro penetrar e, pelo  seu próprio impulso, 
torna-o menos capaz de lidar com um contra-ataque.

Os terroristas usam a liberdade e a abertura de uma 
sociedade livre, suas maiores forças, contra ela mesma. 
Assim, eles podem se mover livremente dentro das socie-
dades, enquanto trabalham ativamente para subvertê-las. 
Eles usam os direitos democráticos não só para se inserirem 
na sociedade como também para se defenderem. Se eles são 
tratados dentro das leis, recebem muitas proteções; se são 
simplesmente abatidos, o telejornal pode facilmente fazer 
com que pareçam ser as vítimas. Os terroristas podem efe-
tivamente implementar a sua forma de guerra, enquanto 
são protegidos pela sociedade que estão atacando. Se um 
sistema político opta por anular o seu próprio sistema de 
proteções legais para lidar com os terroristas, estes ganham 
outro tipo de vitória.

O terrorismo parece também representar uma solução 
para um problema que foi gerado por mudanças de gerações 
anteriores, mas realmente não foi abordado por nenhuma 
delas. É a contradição entre a natureza do moderno campo 
de batalha e a cultura militar tradicional. Essa cultura, ma-
terializada nas fileiras, em continências, uniformes, ordem 
unida, etc., é, em grande parte, um produto da guerra 
de primeira geração; é uma cultura de ordem. Na época, 
evoluiu-se coerentemente com o campo de batalha, que foi 
dominado pela própria ordem. O exército ideal era uma 
máquina perfeitamente engrenada, que a cultura militar da 
ordem foi solicitada a produzir (robotização dos soldados).

No entanto, cada nova geração tem trazido uma 
grande mudança em direção a um campo de batalha com 
menos ordem. A cultura militar, que manteve uma cultura 
de ordem, tornou-se contraditória com o campo de batalha. 
Mesmo na guerra de terceira geração, a contradição não foi 
insolúvel; a Wehrmacht conseguiu fazê-lo de forma eficaz, 
mantendo a cultura tradicional da ordem externamente, 
enquanto, em combate, demonstrou a adaptabilidade e a 
fluidez exigíveis que um campo de batalha desordenado 
requer; mas outras Forças Armadas, como as britânicas, 
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tiveram menos sucesso em lidar com a contradição: ten-
taram impor uma cultura de ordem no campo de batalha 
com resultados desastrosos. Em Biddulphsberg, na Guerra 
dos Bôeres, por exemplo, um punhado de Boers derrotou 
dois batalhões de guardas britânicos que lutaram como 
se estivessem em uma parada militar.

A contradição entre a cultura militar e a natureza 
da guerra moderna confronta o serviço militar tradicional 
com um dilema. Os terroristas resolvem o dilema por meio 
da eliminação da cultura da ordem. Os terroristas não têm 
uniformes, ordem unida, continências ou hierarquias de-
finidas. Potencialmente, têm ou podem desenvolver uma 
cultura militar que é coerente com a natureza desordenada 
da guerra moderna. O fato de sua ampla cultura não ser 
ocidental pode facilitar esse desenvolvimento.

Mesmo em equipamentos, o terrorismo pode apon-
tar para sinais de uma mudança de gerações. Normalmente, 
uma geração mais velha requer recursos muito maiores 
para alcançar um determinado fim. Hoje, os Estados Unidos 
estão gastando US$ 500 milhões para cada bombardeiro 
invisível.  Um bombardeiro invisível terrorista é um car-
ro com uma bomba no porta-malas que se parece com 
qualquer outro carro.

Os estudioso do assunto vão mais além em suas 
reflexões e enfatizam a combinação dos requisitos e táticas 
operacionais dos terroristas com novas tecnologias e os 
seguintes elementos adicionais:

 - uma base não nacional ou transnacional, como 
uma ideologia ou uma religião - As capacidades de segu-
rança nacional dos Estados são desenhadas para operar 
dentro da moldura do estado-nação. Fora dele, persistem 
grandes dificuldades. A guerra contra as drogas constitui 
um bom exemplo, haja vista que o tráfico de drogas não 
possui uma base territorial fixa; fica muito difícil atacá-lo. 
O estado-nação pode se blindar contra os barões das 

drogas, mas não pode controlá-los. Não se pode atacá-los 
sem violar a soberania de uma nação amiga. Um adepto 
da guerra de quarta geração pode operar de maneira 
semelhante, assim como algumas das facções terroristas 
do Oriente Médio já o fazem.

- um ataque direto à cultura do inimigo – Tal tipo 
de ataque pode ser perpetrado de dentro, bem como de 
fora. Ele pode ultrapassar não só o estamento militar 
como também o próprio Estado. Os EUA já estão sofren-
do pesadamente um ataque cultural na forma do tráfico 
de drogas. As drogas atacam diretamente a cultura.  Elas 
têm o apoio de uma “quinta coluna”, os consumidores das 
drogas. Os traficantes desbordam todo o aparato estatal, 
apesar dos esforços contrários.  Alguns veem as drogas 
como uma arma, um “míssil balístico internacional dos 
homens pobres”. 

- guerra psicológica altamente sofisticada - 
especialmente pela manipulação da mídia, e das notícias 
de televisão. Alguns terroristas já sabem como lidar com 
esse jogo. De forma ampla, as forças hostis podem facilmen-
te levar vantagem de um produto do noticiário de TV – o 
fato das baixas inimigas serem tão devastadoras quanto as 
baixas amigas. Se há um bombardeio a uma cidade inimiga, 
as imagens de civis inimigos mortos, entrando em cada 
sala à noite pela TV, podem facilmente tornar um sucesso 
militar em derrota.

Toda a argumentação acima é proposta por Lind e 
os demais autores, no artigo “The Changing Face of War: 
Into the Fourth Generation” previamente referenciado. 
A classificação realizada pelos autores à época, antes do 
evento do ataque às Torres Gêmeas na cidade de Nova 
York (11/09/2001), tem muito mais valor pela chamada 
de atenção às possibilidades das atividades terroristas 
e seus protocolos operacionais do que pela classificação 
propriamente dita.  

Movimento 
 Terrorista
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A instrumentalidade dessa nova tipologia nada 
acrescenta em termos de valor ao fenômeno “guerra”. 
Muito pelo contrário, complica e distorce quando 
busca simplificações e reducionismos a partir da tra-
jetória histórica. À luz do conceito de guerra de quarta 
geração, as guerras nativas contra os holandeses, prati-
cadas no Brasil, talvez possam se enquadrar como tal. 

A necessidade de classificar decorre da inse-
gurança humana diante de um fenômeno velho que 
está sempre mudando, ou como dizia Clausewitz, um 
“verdadeiro camaleão”. E aqui a mudança é no sentido 
de “fazer a guerra”, a sua forma ou caráter, e não em 
relação à sua natureza. 

“A guerra é um ato de força para compelir o inimi-
go a fazer a nossa vontade” . Essa máxima se aplica em 
todo o espectro do conflito, desde os níveis de mais baixa 
intensidade, por meio do terrorismo e a insurgência, até 
a guerra convencional em larga escala.

A guerra é um fenômeno social, uma interação 
entre vontades, cada qual tentando impor-se à outra. 

UM PONTO DE VISTA SOBRE A GUERRA
DE QUARTA GERAÇÃO

A paz a ser feita o será nos termos do vencedor, da-
quele que manifesta a maior vontade. A trindade Povo, 
Forças Armadas e Governo estarão sempre presentes, 
representando as forças irracionais (ódio), o domínio 
da chance (sorte) e a racionalidade da política (razão). 
A capacidade de lutar está focada nas Forças Armadas, 
mas a vontade é domínio do governo e, principalmen-
te, do povo. Desarmar o inimigo é uma opção inteli-
gente em algumas situações, mas nem sempre assegura 
a vitória. Pode-se elegê-la como condição necessária, 
mas não suficiente. Por outro lado, quebrar a vontade 
de lutar do povo é condição suficiente para derrotar 
o inimigo, pois ela interfere no governo e nas Forças 
Armadas. Sem o consentimento do povo, sem o apoio 
da mobilização popular legítima e não engendrada, 
não há luta que se sustente na trajetória temporal. 
Alguns autores, talvez motivados pela incompreensão 
dos atributos aqui mencionados, tentam argumentar 
que os atores não estatais não possuem governo e nem 
Forças Armadas, quiçá um povo. Para eles, a nova 
forma de guerra é não trinitariana, ou seja, não atende 
ao preconizado por Clausewitz. Trata-se de tentativa 
pouco inteligente e expressa falha de interpretação 
por excesso de rigor.

10  CLAUSEWITZ, Carl Von. On War. Tradução de Michael Howard e Peter Paret. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1976, p. 75.
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partido mais fraco tenta desorganizar e deslegitimizar 
o Estado no qual a guerra ocorre. O objetivo é forçar 
o Estado adversário a despender recursos humanos e 
financeiros em uma tentativa de estabelecer ordem, ideal-
mente de forma unidirecional, que meramente acrescenta 
mais desordem, até que o Estado se renda ou se retire. 
Essa concepção equivale à estratégia da “terra arrasada”, 
não deixando nada para o invasor ocupar. De forma mais 
clara, o objetivo é exaurir o inimigo, desgastá-lo interna-
mente, de tal modo que, com o correr do tempo, ele estará 
enfraquecido não só física como psicologicamente, mas 
também mostrar-se-á incapaz de uma volição política. O 
objetivo central é a imobilização do adversário.

A cena acima descrita é vista usualmente em 
conflitos envolvendo estados falidos e guerras civis, 
particularmente em conflitos envolvendo atores não 
estatais e questões étnicas ou religiosas. Muitos desses 
conflitos ocorrem em áreas geográficas (descritas pelo 
autor Thomas Barnett, como o hiato não integrado – 
non-integrating gap), disputadas pelos países do núcleo 
integrado globalizado (functioning core).

Esse tipo de conflito se processa em três níveis: o 
físico (o combate, considerado o menos importante), o 
mental (a vontade de lutar, a crença na vitória) e o moral 
(o mais importante, que inclui os valores e as normas 
culturais). Os objetivos são, geralmente, a sobrevivência e 
a criação no inimigo de uma sensação de vulnerabilidade 
ou debilidade. Fica difícil atacar o Centro de Gravidade 
da força que faz esse tipo de guerra (guerrilheiros, ter-
roristas, grupos políticos, milícias, etc.), tendo em vista 
que seu ponto focal é volátil.

O objetivo político traduzido pela situação política 
final desejada (end state político) é o fator determinante na 
forma de se fazer a guerra, devido à influência exercida 
sobre a população, a força militar e o governo de ambos 
os contendores. Em um mundo conectado em rede, onde 
a tecnologia é globalizada, uma ação tática pode ter efeito 
estratégico; portanto, cresce exponencialmente a impor-
tância da dimensão política. A visão do end state político 
é que pode determinar a assimetria pela circunscrição 
limitada ou ilimitada do objetivo político. Nas guerras 
irregulares é onde se manifesta, de forma mais clara, a 
assimetria de vontades. 

Aqui cabe uma observação acerca do emprego das 
forças militares com seu end state militar para alcançar 
o end state político. A vitória militar, ou seja, desarmar o 
inimigo na acepção clausewitziana, nem sempre gera o 
efeito político desejado. A inadequação entre os objetivos 
políticos e militares pode gerar consequências funestas 
para a guerra em que se pretende envolver. A causa 
primeira da guerra é o propósito político, que deve ser a 
consideração governadora de sua condução. No entanto, 
a guerra, ao se adaptar aos meios escolhidos, pode mudar 
radicalmente, e é aqui que a política tem que conter esse 
arroubo. Cabe, como recomenda Clausewitz, a parceria 
entre os políticos e militares no nível estratégico. Sem tal 
requisito, sangue, suor e lágrimas são inevitáveis e frutos 
de objetivos políticos mal definidos e incongruentes com 
as forças militares. Compreender a guerra é fundamental 
para que haja uma efetiva condução.

 Na guerra contemporânea há uma menor rele-
vância dos aspectos militares em comparação aos sociais, 
diplomáticos e psicossociais; logo, as atividades militares 
podem ser parte do acervo complementar, do esforço 
secundário e não do principal. Fica, assim, palpável o 
papel político das Forças Armadas desde o tempo de paz.

Em meu julgamento, a guerra de quarta geração, 
assim como novas outras denominações, tais quais guer-
ras híbridas, dos pobres e dos fracos, ou assimétrica, nada 
mais é do que uma nova face da guerra irregular. É nesse 
ponto que a discussão de uma nova classificação vem 
contribuir para o entendimento da única coisa constante 
da guerra: a mudança.

Como essa mudança se apresenta? Os conflitos 
atuais caracterizam-se por serem travados por entes es-
tatais e não estatais  contra poderes antagônicos muito 
superiores (a guerra do mais fraco), cabendo ao mais fraco 
a utilização de táticas de guerrilha, terror e confusão para 
superação do hiato tecnológico existente.

Como regra, a maioria dos conflitos é de caráter 
intraestatal e frequentemente envolve um grupo insur-
gente ou uma entidade não estatal tentando implantar seu 
próprio governo ou restabelecer um antigo governo sobre 
o atual. No atendimento ao princípio da simplicidade, o 

A guerra 
irrestrita explica 
melhor a realidade
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11  BARNETT, Thomas P. M. The Pentagon´s new map: war and peace in the twenty-first century. G. P. Putnam´s Sons, New York, 2004. O estrategista 
americano Dr.Thomas Barnett, professor do Naval War College, divide o mundo em duas regiões: uma representada pelos países cujas popula-
ções estão conectadas ou se movimentam para uma ligação propiciada pelo movimento de globalização; e outra que ainda está desconectada. 
Ao primeiro grupo, o autor chamou de Functioning Core, o que pode ser traduzido como “o núcleo que funciona”; o outro grupo foi chamado de 
Non-integrating Gap, o que pode ser entendido como “hiato ou parte não integrada”.

 GUERRA DE QUARTA GERAÇÃO. UM NOVO TERMO PARA A GUERRA IRREGULAR.

CONCLUSÃO 
A classificação do conflito em gerações decorre da ne-

cessidade do homem em melhor compreender um fenômeno 
complexo como a guerra. 

A guerra de quarta geração foi muito mais uma tentativa 
dos autores de chamar a atenção dos responsáveis pela defesa 
norte-americana das possíveis ameaças e dos seus decorrentes 
protocolos operativos à época (1989) do que a formulação de 
um corpo teórico sólido. 

De forma alguma, a classificação proposta possui algu-
ma instrumentalidade ou valor para os operadores de defesa. 
Ao invés de clarificar o pensamento, o conceito traz mais confu-
são ao tentar rotular a forma de se fazer a guerra por gerações, 
caracterizando-as pela ênfase dos meios empregados (massa, 
poder de fogo, movimento) no campo tático ou operacional 
em um dado tempo. Trata-se de uma generalização a partir 
de uma particularidade.

A guerra é uma interação social e meio para um fim. O 
fim é político. A natureza da guerra está no domínio da dialética 
de vontades e a trindade de Clausewitz concorre para o verda-
deiro entendimento dos componentes que envolvem a guerra. 
A forma de fazer a guerra é mutante e depende da conjugação 
de vários fatores no tempo e no espaço; por isso a menção de 
que ela é um verdadeiro camaleão; logo, não há condição de 
um erro político ser reparado pelo tático ou pelo operacional. 

Ao deflagrar um objetivo político inalcançável, a guerra 
será custosa em todos os sentidos. A guerra global contra o terro-
rismo, lançada pelo presidente Bush em 2002, é um exemplo do 
erro estratégico que leva a uma empreitada tática sem solução. 
Só deve se deflagrar uma guerra com objetivos políticos claros, 
onde interesses vitais estejam em risco. Caso contrário, correr-
-se-ão riscos como os das guerras do Vietnã, do Iraque ou do 
Afeganistão. A guerra deve ser o último recurso dos políticos, 
o que não significa que não se deve estar preparado para ela.

A guerra de quarta geração nada mais é do que a guerra 
irregular sob nova roupagem, onde o escopo dos atores foram 
ampliados. O grande problema hoje talvez seja a regularidade 
da guerra irregular e a tentativa de elaboração de uma doutrina 
de contrainsurgência como prescrição para vencer tal guerra, 
como se ela tivesse um padrão definido ou uma única forma de 
apresentação, desconsiderando que a inovação é a sua marca. 

Talvez devêssemos dar mais atenção ao conceito 
de “guerra irrestrita” , propagado pelos coronéis chineses 
Qiao Liang e Wang Xiangsui, por meio do qual se advoga 
o emprego de uma multiplicidade de meios  militares e 
particularmente não militares para um ataque a outro 
Estado, na eventualidade de um conflito.  O conceito dos 

chineses prescreve a utilização de todos os meios dispo-
níveis, a onipresença da informação e a generalização do 
campo de batalha, o que implica em  fusão de todas as 
armas com a tecnologia disponível, na eliminação de todas 
as fronteiras entre as duas ambiências, a da guerra e da paz, 
dos militares e dos não militares, na mudança de todos os 
princípios de guerra e, até mesmo, na reformulação das 
regras da guerra. Esse conceito apresentado amplia em 
escopo o de guerra irregular e é mais instrumental para os 
operadores da guerra.  

A guerra é um ato social e irá permear a humani-
dade como “meio”, instrumento da política, sendo sua 
continuação e marca indelével de sua falha. Embora possa 
emergir com vários formatos, tal qual um camaleão, ela 
continuará sendo a utilização de todos os meios, incluindo 
Forças Armadas ou não, militares e não militares, meios 
letais e não letais para compelir um inimigo a submeter-se 
à nossa vontade e aos nossos interesses.  O fenômeno não 
mudou, apenas se expandiu e adquiriu novo escopo; das 
incertezas decorrentes é que advém a nossa perplexidade. 
Não gostamos e não entendemos o “caos”.

A tentativa em conceituar um novo tipo de guerra 
denota a heurística da ancoragem, de modo a simplificar e 
guiar a compreensão de uma realidade complexa.

Por fim, utilizando-se do argumento da autoridade, 
ressaltam-se as palavras do General USMC Mattis  sobre 
o assunto: “No fim das contas, um entendimento real 
da história indica que não enfrentamos nada de novo 
no mundo. Àqueles intelectuais da ‘guerra de Quarta 
Geração’, que hoje andam por aí dizendo que a natureza 
fundamental da guerra mudou, que as táticas são novas, 
etc., devo responder, com todo respeito, que na verdade 
nada mudou” (Mathis, 2005).
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4GW (Fourth 
Generation War 
and Other Myths) 
é um mito

12  Ver tradução da EGN, disponível no site <<egn.mar.mil.br>>, do livro “Unrestricted Warfare”, publicado na China em fevereiro de 1999.
13  Ver Military Review - janeiro-fevereiro 2005, disponível no site <http://www.ecsbdefesa.com.br/fts/MR%20WSLind.pdf>. Acesso em 3 de agosto 
de 2010.
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Em 12 de janeiro de 2010, em um dia quente de 
verão no Rio de Janeiro, o Navio de Desembarque de 
Carros de Combate “Almirante Saboia” suspendeu para 
sua primeira comissão operativa após ingressar na Fase 
III de adestramento - Comissão Aspirantex 2010. Ao final 
desse primeiro dia de viagem, ouvimos a notícia, pelos 
corredores de bordo e pela mídia, da catástrofe ocorrida 
no Haiti. Às 19h53 , um terremoto de 7.3 na escala Richter, 
a uma profundidade de 10 Km e centrado 15 Km a sudo-
este da capital daquele país, havia devastado a cidade de 
Porto Príncipe, com previsão de centenas de milhares de 
vítimas fatais e outros tantos milhares de desabrigados. 

 O Haiti, uma das economias mais pobres do mun-
do, sofrera mais um duro golpe: sua população, já carente 
de itens básicos como alimentação, habitação e vestimen-
tas, foi assolada por uma das mais impressionantes cenas 
de terror apresentadas praticamente em tempo real pelas 
televisões internacionais: pessoas desesperadas andando 
pelas ruas, tentando socorrer as mais necessitadas, pessoas 
sob escombros, pessoas sem entender o que realmente es-
tava acontecendo e o real tamanho da tragédia que ainda 
iria se mostrar.

 Essa fatalidade acarretou uma demanda ainda 
maior para a mobilização de recursos e donativos por 
diversos países, como comida, água, medicamentos, 
profissionais da saúde e socorristas, em curto espaço de 
tempo. Vários países se prontificaram e reagiram imedia-
tamente. Os Estados Unidos da América (EUA) enviaram 
diversos navios, entre eles um navio-hospital de grande 
porte, um porta-aviões e diversas embarcações de médio 
porte, além de estabelecer uma ponte aérea entre os EUA e 
Porto Príncipe, transportando material necessário para os 
primeiros dias de carência da população haitiana. A Itália 
enviou o porta-aviões Cavour, com sua equipe de saúde 
reforçada por médicos da Marinha do Brasil, médicos 
civis brasileiros, duas aeronaves e aviadores navais, que 

embarcaram especificamente para ajudar ao Haiti. Outros 
países também se mostraram presentes com pessoal e 
meios navais e aéreos, entre eles a Grã-Bretanha, a França, 
a Holanda, a Venezuela, a Colômbia e o México. A Força 
Aérea Brasileira (FAB) se mostrou presente nas primeiras 
horas após o terremoto, estabelecendo dois voos diários 
para aquela capital, levando material e equipes de saúde e 
montando seu Hospital de Campanha na área do Batalhão 
Brasileiro (BRABATT).

 O Brasil, que se encontra no Haiti desde 2004 com 
um Contingente de Missão de Paz da ONU, com cerca 
de 1.000 militares da Marinha – basicamente Fuzileiros 
Navais, do Exército Brasileiro (EB) e da Força Aérea, 
apresentou-se prontamente para prestar ajuda, perma-
necendo ininterruptamente nas áreas afetadas em sua 
jurisdição em Porto Príncipe. 

  Esse terremoto levou a ONU a determinar o au-
mento, de imediato, de tropas em Missão de Paz no país, 
com a finalidade de prestar um maior apoio à população 
e garantir a lei e a ordem; e, assim, o governo brasileiro 
incrementou seu contingente, formando um segundo 
Batalhão com mais 1.000 militares da MB, do EB e da FAB.

 Enquanto isso, no Brasil, a sociedade se mobili-
zava para doar, coletar e transportar material de ajuda 
humanitária ao Haiti. A população e empresas privadas 
e públicas atenderam em tempo reduzido aos pedidos 
divulgados na mídia, momentos após a apresentação das 
fortes imagens transmitidas da capital haitiana. A quanti-
dade arrecadada de material básico ultrapassou em muito 
a capacidade de transporte via aérea, e logo se verificou 
que o estabelecimento de uma Linha de Comunicação 
Marítima, de caráter Logístico, far-se-ia imperativo. 

 Ainda durante a Comissão Aspirantex 2010, 
o NDCC “Almirante Sabóia” viria a ser designado o 
primeiro meio naval do Brasil a transportar material 
de ajuda ao Haiti.

“O TERREMOTO NO HAITI – 
A PARTICIPAÇÃO DO NDCC 
ALMIRANTE SABOIA”
CMG OSCAR MOREIRA DA SILVA FILHO 

DESIGNAÇÃO DO NDCC  
“ALMIRANTE SABOIA”

A PREPARAÇÃO

Ao chegarmos ao primeiro porto da Comissão 
Aspirantex, em Salvador, em 16 de janeiro, pela ma-
nhã, veio a ordem para retornarmos no dia seguinte 
para o Rio de Janeiro e nos prepararmos para a Ope-
ração Haiti VIII - Ajuda Humanitária, que deveria 
suspender da Base Naval do Rio de Janeiro (BNRJ) o 
mais rápido possível, a fim de contribuir para mini-
mizar o sofrimento do povo e do governo haitiano.

Chegamos à BNRJ na manhã do dia 20 de 
janeiro, quarta-feira, e já recebemos as primeiras 
orientações para o carregamento e a data prevista 
para suspendermos, 1º de fevereiro, demandando 
sem escalas Porto Príncipe, onde deveríamos estar 
prontos para permanecer apoiando às ações de ajuda 
humanitária e ao contingente brasileiro.

O período de preparação do navio foi funda-
mental para o sucesso da missão: tínhamos do dia 20 
de janeiro até a manhã do dia 1º de fevereiro para nos 
aprontarmos para uma comissão sem data definida 
de término. Deveríamos estar prontos para uma per-
manência na área do Haiti por um período de trinta 
dias, sem depender de qualquer auxílio externo para 
reparos, pessoal e gêneros. Logo nos planejamos, 
tentando cobrir todas as possíveis adversidades com 
que nos defrontaríamos.

 Assim sendo, foram executadas diversas 
ações por parte do navio e das Organizações Militares 
envolvidas e uma lista resumida de fainas, abaixo 
elencadas, que nos proporcionaram uma relativa 

tranquilidade e uma forte sensação de que cumpri-
ríamos as tarefas que nos foram atribuídas:

1) verificar/acompanhar a inclusão da ope-
ração no Memorando do Comandante da Marinha, 
que estabelece o programa de viagens de navios e 
forças ao exterior para o ano em curso;

2) solicitar as cartas náuticas da área da operação;
3) enviar ao ComImSup as sugestões de roteiro 

para a operação;
4) enviar ao Comando de Operações Navais os 

dados essenciais sobre viagem ao exterior;
5) estudar a meteorologia, principalmente da 

área do Caribe;
6) solicitar ao Centro de Hidrografia da Mari-

nha a realização de palestra sobre as condições mete-
orológicas esperadas para a área do Caribe durante 
o período da operação e sobre ciclones tropicais;

7) solicitar as Regras de Comportamento Ope-
rativo (REC);

8) solicitar à FFE os acessórios e a equipagem 
necessários para os militares que iriam compor os 
Grupos de Reação do navio;

9) solicitar o embarque de um Pelotão de Po-
lícia (CiaPol) e de um Destacamento de Mergulha-
dores de Combate (DST Mec) para contribuir com a 
segurança orgânica do navio no Haiti;

10) consultar a Diretoria de Saúde da Marinha 
quanto ao padrão de vacinação a ser aplicado aos 
militares de bordo;

11) solicitar e adquirir medicamentos extras 
e em quantidade para atender as possíveis deman-
das; e

12) realizar reuniões para a coordenação da 
faina de carregamento, a fim de definir o período 
e o local de carregamento, além do material a ser 
embarcado.

“O TERREMOTO NO HAITI - A PARTICIPAÇÃO DO NDCC ALMIRANTE SABOIA”
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De 21 de janeiro até o suspender do navio, o tra-
balho por todos os órgãos envolvidos foi intenso, com 
reuniões, visitas a bordo e acertos de coordenação para 
a concentração do material, seu embarque e acondicio-
namento otimizado, a fim de permitir o transporte de 
cerca de 700 toneladas de material de ajuda humanitária 
e material de primeira necessidade para nosso contin-
gente militar no Haiti.

Paralelamente ao plano de carregamento, o 
navio iniciou as ações de logística e de manutenção 
preventiva que o período de carregamento no Rio de 
Janeiro permitia, sendo realizadas necessárias revi-
sões em equipamentos vitais, aquisições de sobres-
salentes, gêneros, recebimento de óleo combustível 
(marítimo e de aviação) e aguada para um período 
de travessia de 16 dias de mar e mais 30 dias na área 
de Porto Príncipe.

O embarque do material arrecadado, propria-
mente dito, foi iniciado em 27 de janeiro com o navio 
atracado ao cais do Boqueirão, na Ilha do Governador. 
O material abaixo relacionado era destinado tanto 
ao Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais no 
Haiti (GptOpFNHaiti) e ao EB (BRABATT 1 e o recém-
-criado BRABATT 2), quanto para a ajuda humanitária 
ao povo haitiano: 

Material para o Contingente Brasileiro da Missão 
de Paz no Haiti:

02 viaturas SR 8x8 PIRANHA IIIC;
10 viaturas 05 TON TNE UNIMOG;
01 caminhão cisterna combustível;
01 caminhão cisterna de água;
01 caminhão frigorífico carregado;
18 viaturas 3/4 TON TNE Marruá;
8.100 unidades de rações para 24 horas;
3.600 garrafas de água; e
10 barracas para 10 pessoas cada uma.

Material para Ajuda Humanitária:
15.000 unidades de rações para 24 horas;
9.800 garrafas de água;
600 colchonetes de espuma;
60 barracas para 10 pessoas cada uma;
106 toneladas de medicamentos;
26 toneladas de carne enlatada; e
40 pallets de roupas.

 Todo o carregamento foi realizado de forma a 
possibilitar que o navio descarregasse no destino sem 
contar com qualquer apoio externo, em decorrência das 
informações obtidas sobre a situação do porto e de outras 
possíveis dificuldades.

Na manhã do dia 31 de janeiro de 2010, foi encer-
rada a fase de preparação do navio para o deployment e 
do carregamento do material a ser transportado, fruto da 
ajuda e do comprometimento de todo o pessoal envolvido 

O SUSPENDER
Na tarde do dia 1º de fevereiro, após a vinda 

a bordo e despedida do Comandante-em-Chefe da 
Esquadra, Vice-Almirante Eduardo Monteiro Lopes, 
suspendemos para a mais importante missão atribuída 
ao NDCC “Almirante Saboia” em seu primeiro ano de 
vida na nossa Marinha: “Transportar material da Força 
de Fuzileiros da Esquadra (FFE) e do Exército Brasileiro 
(EB), a fim de contribuir para o esforço logístico em 
apoio ao contingente brasileiro da MINUSTAH e ajuda 
humanitária ao Haiti”.

Suspendemos com 257 militares a bordo, sendo: 176 
da tripulação do navio, 80 de diversos órgãos da MB e um 
Oficial do EB, que completaram as equipes de bordo. Estes 
auxiliaram no descarregamento e na segurança orgânica 
do navio, quando em águas haitianas, como foi o caso dos 
26 militares da FFE, que compunham o Pelotão do Navio, 
e de 05 Mergulhadores de Combate.

A travessia de 16 dias, como já dito, sem escalas 
entre o Rio de Janeiro e Porto Príncipe, transcorreu com 
muita motivação e cheia de expectativas por parte de toda 
a gente de bordo. A tripulação se envolveu em plane-
jamentos de carregamento e descarregamento, aulas e 
palestras sobre assuntos relacionados com a missão que 
deveríamos cumprir, exercícios internos de Segurança 
Orgânica e de Guerra Assimétrica e adestramentos de tiro.

Convés Principal carregado

O CARREGAMENTO  NO 
RIO DE JANEIRO

no planejamento, na concentração, no transporte, no car-
regamento e na estiva a bordo. 

Cabe ressaltar que, de uma maneira geral e apesar 
do pouco tempo disponível – 10 dias corridos no Rio 
de Janeiro - foi constatado que o esforço despendido na 
preparação, buscando antever possíveis óbices para a 
condução das diversas atividades a serem realizadas na 
comissão, conferiu a segurança necessária e representou 
um importante passo para o êxito da missão.

NDCC “Almirante Saboia” atracado em Porto Príncipe.

A CHEGADA AO HAITI
Na manhã do dia 17 de fevereiro de 2010, navegan-

do em “Mar de Almirante”, em meio a uma suave névoa 
e uma promessa de um dia ensolarado, finalmente avis-
tamos a cidade de Porto Príncipe. Se não soubéssemos o 
que havia ocorrido naquele país, poderíamos pensar que 
estávamos prestes a atracar num belo resort caribenho, pela 
beleza do relevo e das águas cristalinas, mas logo surgiu 
a realidade com a presença maciça de navios militares na 
área de fundeio, incontáveis focos de fumaça ao longe e 
ruínas do terremoto próximo a pontos notáveis para a 
navegação. 

Sem a possibilidade de atracação no porto des-
truído, fundeamos a cerca de uma milha náutica do 
porto, em uma área alocada para os navios estrangeiros. 
Na tarde desse mesmo dia, recebemos a bordo uma 
comitiva para a reunião de coordenação, que visava 
definir o descarregamento do material e o carregamento 
de material a ser repatriado, proveniente do BRABATT e 
do GptOpFNHaiti.  A comitiva era composta pelo nosso 
Oficial de ligação no BRABATT, que foi de grande valia 
em todos os passos tomados pelo navio desde a che-
gada até a partida de Porto Príncipe, por Autoridades 
Portuárias Locais e por militares norte-americanos que 
ajudavam no controle do porto. 

Ficou acordado que atracaríamos na manhã do dia 
seguinte, na única seção de cais no porto da cidade, sem 
qualquer possibilidade de auxílio externo de equipamen-
tos de carga devido ao atracadouro estar parcialmente 
avariado e com suas estruturas em situação precária. Mer-
gulhadores militares americanos e italianos trabalhavam 
na recuperação dessa seção do cais. 

Na tarde do dia 17, o Comandante do porta-aviões 
italiano “Cavour” convidou o comandante do G-25 e 
mais três Oficiais para um jantar de boas-vindas e nos 
permitiu uma visita ao meio mais moderno da Marinha 
Italiana. Nesse jantar, além dos oficiais do Hippo (masco-
te do navio) e do navio anfitrião, compareceram Oficiais 
aviadores navais e médicos da MB. A oportunidade 
ofertada de visitar um porta-aviões em seu primeiro 
deployment possibilitou conversarmos sobre a situação 
vigente no Haiti e as facilidades e dificuldades enfren-
tadas por esse país, já que os italianos se encontravam 
na área desde 1º de fevereiro; e reforçarmos os laços de 
amizade e cooperação com uma Marinha Amiga. Após o 
agradável jantar e a “corrida” nas instalações do navio, 
regressamos ao nosso barco.

A ATRACAÇÃO E O DESCARREGA-
MENTO EM PORTO PRÍNCIPE

Na manhã seguinte, em 18 de fevereiro, quinta-
feira, conforme combinado, suspendemos ao clarear do 
dia e atracamos no local reservado às 07 horas local. De 
acordo com o nosso planejamento, o navio deveria des-
carregar toda a carga e carregar o material repatriado o 
mais breve possível, devido às condições do porto e da 
necessidade de liberação do cais para outras embarcações.

Ainda nessa manhã, recebemos a visita do Em-
baixador do Brasil no Haiti, o Senhor Igor Kipman, que 
nos honrou com sua presença a bordo. Sua influência nos 
foi bastante proveitosa, ao interceder junto ao governo 
local, obtendo autorização para que o NDCC “Almirante 
Saboia” tivesse prioridade para atracação e descarrega-
mento do material de ajuda humanitária.

A faina de descarregamento iniciou às 10h e 
contou com a ajuda efetiva de militares e de viaturas 
do GptOpFNHaiti e do BRABATT. O pessoal esca-
lado para o descarregamento foi dividido em três 
grupos, que trabalhavam em turnos de 6 horas, a 
fim de permitir um desembarque ininterrupto. Foi 
planejado e montado um aparato logístico para que 
efetivamente houvesse continuidade, nos trabalhos. 
O tempo nos era muito importante. Deveríamos 
perseguir nossas metas e liberar o cais no dia 22 de 
fevereiro (segunda-feira) pela manhã. 

Embaixador do Brasil no 
Haiti, Sr Igor Kipman, em 
visita ao Navio

“O TERREMOTO NO HAITI - A PARTICIPAÇÃO DO NDCC ALMIRANTE SABOIA”
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As condições meteorológicas nos ajudaram bastante. 
Os dias, apesar de serem secos e ensolarados, não apresen-
taram temperaturas elevadas, o que nos permitiu condições 
favoráveis para a faina durante todo o período no Haiti.

Enfim, na manhã do dia 21 de fevereiro tínhamos 
terminado todo o descarregamento com destino ao Haiti e 
estivado o material a ser repatriado. 

Sempre que possível, tinhamos a oportunidade de 
visitar as instalações dos BRABATT 1 e 2, do Hospital de 
Campanha da FAB e do Grupamento Operativo dos Fuzi-
leiros Navais no Haiti. No trajeto do porto à base brasileira 
pudemos comprovar o impressionante estrago causado 
pelo terremoto e a total falta de infraestrutura, higiene e 
qualidade de vida nos pontos mais populares da cidade. As 
cenas nos chocaram e serviram para nos motivar ainda mais 
e nos envaidecer devido ao serviço prestado pelo navio, pelo 
contingente brasileiro da Missão de Paz, pela Marinha do 
Brasil e pelo povo brasileiro. Constatamos que muito foi feito, 
porém muito há de se fazer para trazer esse povo haitiano a 
uma condição mínima de dignidade e autoestima.

O FIM DO DESCARREGAMENTO E 
A EXPECTATIVA DO REGRESSO

Na manhã do dia 22 de fevereiro suspendemos e de-
mandamos um ponto de fundeio nas proximidades do porto. 
Recebemos a ordem do Comando-em-Chefe da Esquadra de 
permanecermos na área até o término da visita do Presidente 
da República, Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, àquele país e 
seu encontro com o Presidente do Haiti, Senhor Rene Preval, 
que dar-se-ia no dia 25 de fevereiro. 

No dia 23, recebemos as duas aeronaves (01 UH-14 
Super Puma e 01 UH-13 Esquilo) e seus respectivos DAE, 
trazendo-os a bordo de regresso para o Brasil, provenientes 
do porta-aviões italiano.

Durante o período de fundeio, tivemos a chance de 
incrementar nosso adestramento, conduzindo exercícios 
de caráter de segurança orgânica e de guerra assimétrica 
e uma Qualificação e Requalificação de Pouso a Bordo 
(QRPB) de uma aeronave SH-3 Sea King italiana, a pedido 
de seu navio, sendo o primeiro pouso em nosso convoo a 
ré desse tipo de helicóptero.

“Sea King” italiano

A visita do Presidente Lula, no dia 25 de fevereiro, 
transcorreu sem qualquer problema. 

Estávamos liberados: Recebemos a determinação de 
suspendermos do Haiti no dia 27 de fevereiro (sábado) e 
demandarmos o porto de Curaçao, nas Antilhas Holande-
sas, e lá permanecer de 02 a 06 de março para um merecido 
descanso. A notícia ecoou pelos corredores de bordo como 
se fosse um gol do time do coração, que, no caso, foi um gol 
de placa do navio. Estávamos orgulhosos pelo desempenho, 
por estar prestando um importante papel e por mais uma 
missão cumprida pelo Hippo. Restava-nos, agora, regressar 
com segurança ao porto sede. 

O REGRESSO

APRECIAÇÕES 
- Aspectos positivos:

1.  A motivação de todos de bordo para cumprir 
a missão de ajuda humanitária ao povo haitiano e aos 
brasileiros do GptOpFNHaiti e BRABATT foi funda-
mental para o sucesso do rápido e seguro descarrega-
mento, mesmo sem qualquer apoio externo;

2. A realização da faina de descarregamento/
carregamento em Porto Príncipe, diuturnamente, foi 
fundamental para a obtenção do reduzido tempo 
observado, o que foi possível em virtude do destaque 
de militares a bordo especificamente para essa faina;

3. Os 40 dias de mar realizados durante a opera-
ção proporcionaram incremento no adestramento das 
equipes e no conhecimento técnico dos militares na 
condução e no reparo dos equipamentos;

4. A comissão proporcionou um incremento no 
adestramento da tripulação e dos Órgãos Militares de 
Apoio, visando à mobilização do meio para os prepa-
rativos da viagem em curto período;

5. Proporcionou um teste para o país da capa-
cidade de apoio logístico às tropas expedicionárias e 
ajuda humanitária a longa distância; e

6. Permitiu ao país mostrar a bandeira brasileira 
em Operações da ONU, com um navio militar.

Nossa travessia de regresso teve passagem pelos 
portos de Curaçao – Antilhas Holandesas, já mencionado, 
e Fortaleza, antes da chegada ao Rio de Janeiro, no dia 24 
de março. 

A volta transcorreu sem qualquer problema de 
material ou pessoal.

Ainda durante o trânsito de regresso, recebemos 
a informação de que o navio deveria se preparar para 
recarregar e suspender para mais uma comissão a Porto 
Príncipe - Haiti X, com uma nova remessa de 700 toneladas 
de material para ajuda humanitária; porém, o momento era 
de alívio, satisfação e dever cumprido. Novas comissões vi-
riam e o NDCC “Almirante Saboia” sempre estaria pronto.

Ao fim da comissão, o navio perfez um total de 52 
dias de comissão, sendo 40 dias de mar e 8.535,5 milhas na-
vegadas, tendo visitado os portos de Porto Príncipe (Haiti), 
Curaçao (Antilhas Holandesas) e Fortaleza. 

- Aspectos negativos:

1.Apesar da Tarefa Especial de Ajuda Humanitá-
ria ter sido de origem governamental, acordada entre o 
Estado Brasileiro e o Estado Haitiano, não foi observado 
um controle centralizado em nível governamental para o 
gerenciamento operacional e logístico junto às organiza-
ções envolvidas no país assistido (autoridade portuária, 
aduaneira, fiscal e MRE), como a priorização do porto 
local para que um navio de Estado descarregasse o ma-
terial de ajuda humanitária; e

2.As informações necessárias ao navio para o des-
carregamento do material de ajuda humanitária somente 
se concretizaram após a efetiva chegada do navio a Porto 
Príncipe, por intermédio da ação direta de Oficiais do 
Estado-Maior do BRABATT e do GptOpFNHaiti, e após 
a intervenção do representante diplomático brasileiro no 
país, Embaixador Igor Kipman, que se deu após terem 
sido esgotadas as tentativas de solução por parte do 
BRABATT.

Esses 52 dias de afastamento do porto sede nos 
proporcionaram um incremento na formação do espíri-
to do Navio, na motivação da gente de bordo, no ades-
tramento das equipes e no conhecimento técnico dos 
militares para a condução e o reparo de equipamentos. 

A oportunidade de podermos contribuir com 
uma gota num mar, num oceano de ajuda àquele país 
sofrido, com certeza nos faz orgulhosos de pertencer 
a uma instituição como a Marinha do Brasil e a um 
povo hospitaleiro, acolhedor e bondoso, como o povo 
brasileiro. 

A missão cumprida no Haiti nos encheu de ale-
gria e nos impulsionou para mais uma preparação, um 
carregamento, uma travessia e um descarregamento por 
vir – Comissão Haiti X.

Tenho o dever e a honra de prestar um BRAVO 
ZULU por mais uma missão cumprida pelo nosso 
Hippo!

CONCLUSÃO

NDCC “Almirante Saboia” atracado na Base Naval Holandesa de Parera, em Curaçao.
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O Haiti é um país localizado na América Cen-
tral, com 27.750 quilômetros quadrados de extensão 
territorial, com pouco mais de 10 milhões de habi-
tantes. Antiga colônia francesa, o país é a primeira 
república negra do mundo, tendo sido fundada em 
1804 por antigos escravos. 

Marcada por uma série de governos ditatoriais e golpes de estado, a 
população haitiana sobrevive em meio a muitos e graves problemas socioeco-
nômicos. O Haiti é o país mais pobre da América, cujo Índice de Desenvolvimento 
Humano é de 0,404 (baixo); aproximadamente 60% da população é subnutrida e mais da 
metade vive abaixo da linha de pobreza, ou seja, com menos de US$ 1,25 por dia. 

Além dessa triste realidade, em 12 de janeiro de 2010 o país passou por outra tra-
gédia, dessa vez de ordem natural. Nesse fatídico dia, ocorreu um terremoto de grandes 
proporções no Haiti. O abalo ocorreu às 19h53 (horário de Brasília - 16h53 hora local) e 
se localizou 10 quilômetros abaixo do nível do mar, aproximadamente 15 quilômetros a 
sudoeste da capital, Porto Príncipe. 

 Cálculos mostraram que o evento principal, de 7.3 graus na escala Richter, liberou 
a energia equivalente a 0,5 toneladas de TNT. Logo em seguida ao terremoto, o Centro 
de Alertas de Tsunamis do Pacífico emitiu alerta de ondas gigantes para a Região do 
Caribe, porém, uma hora após, o mesmo foi suspenso. 

Dezenas de aftershocks (réplicas que ocorrem após um 
terremoto de grande porte) se sucederam, com 33 outros 
tremores registrados nas 10 horas seguintes, um deles 
com 5.9 graus de magnitude.

Esse fato promoveu grande destruição, principalmente 
na capital haitiana. Estima-se que metade das construções foi 
destruída, 250 mil pessoas foram feridas, um milhão de habitantes fica-
ram desabrigados e que o número de mortos ultrapassou 120.000 pessoas.

CMG (FN) Marcelo José Menezes dos Santos
CMG (FN) Júlio César Franco da Costa

Além disso, o Palácio do Governo, a Catedral 
Notre-Dame de Porto Príncipe, a maioria dos hospitais 

e o Quartel-General da MINUSTAH (Missão das Nações 
Unidas para a Estabilização do Haiti) foram destruídos, 
provocando a morte de inúmeros civis e militares.

Nessa tragédia que se abateu sobre o país, o Brasil 
perdeu vinte e um de seus cidadãos, entre eles dezoito 
militares do Exército Brasileiro, a médica sanitarista e 
pediatra, fundadora e coordenadora internacional da 
Pastoral da Criança, Zilda Arns, e o brasileiro Luiz Carlos 
da Costa, segunda maior autoridade civil da ONU no 
país.

Atualmente, dois anos após o terremoto, as dificul-
dades permanecem, acrescidas da demora em em-

pregar os recursos doados por várias nações (entre 
elas, o Brasil) na reconstrução do país e para retirar 
os mais de um milhão de haitianos dos campos de 
deslocados, devolvendo-os a uma vida minimamente 

adequada, o que já seria um enorme passo. 
A finalidade do presente artigo é divulgar, por meio 

de relatos dos Comandantes dos Grupamentos Operativos 
de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav) - 11º e 12º Contin-
gentes, as experiências vivenciadas durante e logo após 
o terremoto ocorrido no Haiti e de que forma esse fato 
alterou algumas características da missão, da qual o 
Brasil, a Marinha do Brasil e o Corpo de Fuzileiros Navais 
participam desde junho de 2004, com relevantes serviços 

prestados à ONU e ao próprio país.

O TERREMOTO NO HAITI E OS GPTOPFUZNAV - 11º E 12º CONTINGENTES

11º e 12º Con tingentes



   5352   O ANFÍBIO • 2011

No Haiti, antes do terremoto, a Marinha do Brasil 
encontrava-se assim representada:

- Um GptOpFuzNav composto por duzentos e nove 
militares, sendo 19 oficiais e 190 praças. O 11º Contingente 
havia desembarcado em Porto Príncipe em 22 de junho 
de 2009 e o término da missão estava previsto para 29 de 
janeiro de 2010. O terremoto atrasou o regresso em cerca 
de oito dias, chegando o último escalão aéreo ao Rio de 
Janeiro em 05 de fevereiro de 2010. 

- Dez militares no Estado-Maior Combinado do 
Batalhão de Infantaria de Força de Paz (BRABATT), sendo 
6 oficiais e 4 praças; e

- Cinco oficiais no Estado-Maior da MINUSTAH 
(ONU).

A missão do GptOpFuzNav tinha como propósito 
contribuir para a manutenção de um ambiente seguro e 
estável no Haiti; e, para tal, eram executadas as seguintes 
tarefas:

a.  operação do Ponto Forte-09 (Fábrica de Gelo), na 
Região de Cite Militaire;

b.realização do patrulhamento motorizado, meca-
nizado e a pé no interior de sua Área de Responsabilidade 
(AOR);

c. apoio à Patrulha Marítima da Polícia Nacional do 
Haiti (PNH);

d.execução da segurança da Penitenciária de Porto 
Príncipe, em revezamento com as Subunidades (SU) do 
BRABATT; e

e. participação de operações em conjunto com a 
PNH, Former Police Unit (FPU) e a Polícia da ONU (UNPol) 
na AOR do BRABATT.

Além das tarefas acima, o GptOpFuzNav – 11º 
Contingente - havia concluído tarefas relacionadas às 
eleições que ocorreriam no final de fevereiro. Coube ao 
GptOpFuzNav coordenar e realizar todos os trabalhos 
da Ilha de La Gonave, ilha situada na AOR do BRABATT, 

GptOpFuzNav-Haiti  
11º Contingente

distante cerca de 50 Km do porto de Porto Príncipe. Os 
reconhecimentos já haviam sido feitos e a responsabilidade 
pela Ilha de La Gonave, assumida pelo GptOpFuzNav, 
ratificava a característica anfíbia de nossa tropa, ple-
namente apta para ações que envolveriam a utilização 
de meios navais e terrestres. Uma Ordem de Operação 
estava minutada pelo GptOpFuzNav, a fim de fornecer 
subsídios para o próximo contingente, ao qual caberia 
executar o planejado para as eleições.

A bordo da Base de Fuzileiros Navais no Haiti 
Acadêmica Rachel de Queiroz (BFNHARQ), embora 
as tarefas do GptOpFuzNav continuassem sendo re-
alizadas na mesma intensidade de sempre, havia um 
clima de relativa calma, pois o primeiro voo de retorno 
havia ocorrido e havia desembarcado o primeiro es-
calão aéreo do próximo contingente, ou seja, estavam 
todos iniciando a passagem de funções, vivendo a 
expectativa pelo término do período de missão e an-
siosos por voltar ao Brasil. 

No dia do terremoto, estava prevista a chegada 
do segundo escalão aéreo, por volta das 17h, entre-
tanto, por problemas na aeronave, esse voo somente 
pousaria em Porto Príncipe após as 18h. Mais tarde, 
após o terremoto, soube-se que o avião deslocara-
-se para Santo Domingo, 
na República Dominicana, 
lá permanecendo até o dia 
seguinte, quando retornou 
ao Brasil. 

Durante todo o segun-
do semestre de 2009, por 
determinação da MINUS-
TAH, o BRABATT havia 
trabalhado e preparado um 
plano para o caso de desas-
tres naturais no Haiti, rela-
cionado diretamente com a 
ocorrência de furacões, tempestades e suas respectivas 
consequências para o país. Tratava, basicamente, de 
relacionar, detalhadamente, as principais instalações 
que poderiam ser utilizadas como abrigos durante as 
ocorrências já mencionadas; entretanto, por não haver 
precedentes de terremotos no país, não havia e nem 
poderia ser descrito em tal plano qualquer providência 
relacionada a eles.  

O terremoto ocorreu às 16h53 local e durou cerca 
de 40 segundos. A tropa brasileira encontrava-se distri-
buída por suas bases, pontos fortes e nas ruas realizan-
do suas tarefas rotineiras. No Quartel-General da ONU 
ocorria uma reunião de alguns de seus integrantes e 
representantes de outros contingentes, inclusive do 
Brasil, com uma delegação da China. Havia militares 
no aeroporto de Porto Príncipe aguardando a chegada 
do voo de rodízio.

A principal preocupação logo após o terremoto 
estava relacionada diretamente às comunicações, pois 
era fundamental estabelecer contato com os trinta e 
dois militares do GptOpFuzNav que estavam fora 
da Base e com o Ponto Forte, a fim de verificar se 

O terremoto ocorreu às 16h53 local e 
durou cerca de 40 segundos. A tropa brasilei-
ra encontrava-se distribuída por suas bases, 
pontos fortes e nas ruas realizando suas tarefas 
rotineiras. No Quartel-General da ONU ocorria 
uma reunião de alguns de seus integrantes e 
representantes de outros contingentes, inclu-
sive do Brasil, com uma delegação da China. 
Havia militares no aeroporto de Porto Príncipe 
aguardando a chegada do voo de rodízio.

havia feridos e danos às instalações; entretanto, ha-
via problemas de comunicações, pois a despeito de 
todos possuírem telefones celulares funcionais e de 
os equipamentos de comunicações militares estarem 
devidamente distribuídos, as antenas e os postos de 
retransmissão, respectivamente, também foram afe-
tados pelo tremor.

Em cerca de duas horas as comunicações mi-
litares foram restabelecidas, graças a um grande 
esforço do GptOpFuzNav, e verificou-se que os mi-
litares estavam bem. A BFNHAQR sofrera pequenos 
danos sem prejuízos a seus equipamentos vitais e, 
no Ponto Forte, apesar dos danos, todo o armamento 
e o material ali dispostos haviam sido preservados.

Causava também preocupação a situação dos 
militares que não pertenciam ao GptOpFuzNav, 
distribuídos no BRABATT e na MINUSTAH. Por 
volta das 21h, foi recebida a informação de que 
todos estavam bem, a despeito de alguns deles, por 
morarem na cidade de Porto Príncipe, terem suas 
habitações comprometidas pelo terremoto.

O terremoto não afetou o sistema de comuni-
cações militares por satélite mantido na BFNHARQ, 
possibilitando que os militares do GptOpFuzNav 

avisassem suas famílias,  
imediatamente após o tre-
mor, confirmando que não 
havia baixas. 

Durante as primeiras 
vinte e quatro horas após 
a tragédia, ocorreram mais 
de quarenta tremores, de 
diferentes  intensidades,  
sem que houvesse danos a 
militares ou aos sistemas 
vitais para o funcionamento 
da BFNHARQ.

Depois do terremoto, deixamos de realizar as 
seguintes tarefas: por cerca de quinze dias, a opera-
ção do Ponto Forte, devido aos danos sofridos pelo 
mesmo; o patrulhamento marítimo, pela indisponi-
bilidade de policiais haitianos para acompanhá-lo; e 
a segurança da penitenciária nacional, pois a mesma 
havia desabado. As operações em conjunto também 
foram interrompidas pela conjunção dos fatores 
anteriormente mencionados.

Um grande fator de força para as tropas 
brasileiras no Haiti foi a visita, três dias após o 
terremoto, do Ministro da Defesa, do Comandan-
te da Marinha, do Comandante do Exército e do 
Chefe-do-Estado-Maior da Aeronáutica. Essa visita, 
além de reforçar a importância da tropa e do Haiti 
para o Brasil, possibilitou ratificar junto à ONU 
que o rodízio de tropas seria reiniciado dentro de 
oito dias. Nessa ocasião, o Ministro Nelson Jobim 
e o Almirante-de-Esquadra Moura Neto puderam 
falar diretamente aos Fuzileiros Navais a bordo da 
BFNHARQ, transmitindo-lhes mensagens de apoio 
e orgulho pelo trabalho realizado.

O TERREMOTO NO HAITI E OS GPTOPFUZNAV - 11º E 12º CONTINGENTES
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Base de Fuzileiros Navais no 
Haiti Acadêmica Rachel de Queiroz 

(BFNHARD)

Atendimento médico 
aos haitianos

Apoio ao 
patrulhamento

Ajuda Humanitária

Depois da tragédia, na qual muitas vidas foram 
perdidas, inclusive no Comando da MINUSTAH e no 
BRABATT, apareceram novas condicionantes na missão. 
O Haiti reapareceu de modo contundente na mídia in-
ternacional e muitos países decidiram enviar todo tipo 
de ajuda. Desde então, além das tarefas que permitiam 
manter um ambiente seguro e estável (patrulhas a pé 
e motorizadas, static points, reconhecimentos, Ações 
Cívico-Sociais, etc.), passaram a ser realizadas outras 
relacionadas à ajuda humanitária, entre elas: escolta de 
comboios de alimentos; segurança de equipes de resgate 
de diversos países (inclusive do Brasil) para remoção de 
escombros e busca de sobreviventes; doação de alimentos 
a diversas comunidades carentes; escoltas para recolhi-
mento de dinheiro de bancos que desabaram para outras 
agências que permaneceram intactas; reconhecimentos 
de portos ao norte do país; segurança de depósitos de 
alimentos da ONU; e apoio de segurança a distribuições 

de alimentos realizadas por outras instituições e orga-
nismos internacionais.

As maiores dificuldades daquele período diziam 
respeito à diversidade e à quantidade de tarefas a reali-
zar, após sete meses de missão e um terremoto. 

Enormes quantidades de doações chegaram ao 
Haiti, por meio do aeroporto de Porto Príncipe, distribu-
ídos à população o mais rápido possível. Não ocorriam 
mais Ações Cívico-Sociais (ACISO) organizadas pelo 
GptOpFuzNav, pois o caos estava instalado em toda a 
cidade. 

Em cerca de uma semana, o GptOpFuzNav doou 
cerca de dez toneladas de alimentos e trinta e cinco mil 
litros de água engarrafadas, diretamente aos líderes 
comunitários de nossa AOR e/ou diretamente nas co-
munidades, sempre antes de amanhecer. Além disso, o 
GptOpFuzNav realizava as tarefas relacionadas à ma-
nutenção de um ambiente seguro e estável, chegando, 

por isso, quase ao limite de sua capacidade de meios 
(pessoal e material). 

A tropa reagiu de maneira exemplar, com pro-
fissionalismo, comprometimento e dedicação durante 
todas as situações vivenciadas. Compartilhava com 
os haitianos o sentimento de tristeza, mas, ao mesmo 
tempo, sentia-se orgulhosa por poder ajudar a superar 
as enormes dificuldades.

Era vital que o Haiti voltasse o mais rápido pos-
sível à normalidade. O país permanecia pacificado e 
era necessário, também, manter o nível de segurança 
obtido após muito trabalho de nossas tropas ao longo 
de mais de cinco anos.

A situação de segurança permanecia controlada 
- não havia gangues ou indícios de violência nas comu-
nidades; os casos que ocorriam eram muito esporádicos 
e nem um pouco diferentes dos casos que ocorriam 
antes do terremoto. 

Port-Au-Prince

Não houve na AOR do GptOpFuzNav registro de 
qualquer atividade violenta por parte da população e a mes-
ma reconhecia, claramente, o esforço das tropas brasileiras 
em fazer chegar as doações recebidas e manter um ambiente 
seguro e estável, a despeito da dor e do sofrimento aos quais 
estava submetida. 

Os haitianos, a cada dia que passava, surpreendiam pela 
esperança e pelos seus sorrisos por reconhecerem o respeito, a 
amizade e os esforços a eles dedicados pela tropa. 

No início de fevereiro, concluiu-se o rodízio e uma nova 
jornada iniciou-se para o GptOpFuzNavHaiti -12º Contingente.

O GptOpFuzNavHaiti-11º Contingente - havia 
cumprido talvez a maior missão da vida de todos os seus 
integrantes, representando o Brasil, a Marinha do Brasil 
e o Corpo de Fuzileiros Navais, missão que resultou em 
soldados mais experientes e pessoas muito melhores. Esta 
missão ratificou que o maior bem do CFN são os seus 
combatentes anfíbios. 

Distribuição 
de mantimentos

Marinha apoiando
Defesa Civil

Ponto Forte - 09
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“Quando a haitiana Magalie Boyer, que nasceu e cresceu em 
Porto Príncipe, descreveu o que se via na capital haitiana, seis meses 
após o terremoto que a devastou em janeiro, a resposta imediata 
surpreendeu: “Bandeiras do Brasil, muitas bandeiras do Brasil”. 
A enxurrada verde-amarela, explica a diretora de comunicação da 
organização não governamental World Vision, foi motivada, é claro, 
pela admiração dos haitianos pela seleção pentacampeã. Mas não 
só por isso. A simpatia vai além do futebol. Ela foi conquistada dia 
a dia, nos últimos seis anos, pelos militares brasileiros que estão à 
frente da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti 
(Minustah), e se intensificou nos meses que se seguiram à pior catás-
trofe da América Latina.” *

GptOpFuzNav-Haiti  
12º Contingente

 *    (ISABEL FLECK // Militares brasileiros auxiliam o Haiti a se reerguer, seis meses após o terremoto / Publicado em 12 jul. 2010 / Brasília / Correio Brasil-
iense / Disponível em: <http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia182/2010/07/12/mundo,i=201905/MILITARES+BRASILEIROS+AUXILIAM+O+H
AITI+A+SE+REERGUER+SEIS+MESES+APOS+O+TERREMOTO.shtml> / Acesso em: 15 jul. 2010)

12 de janeiro de 2010. Por volta das 16h53, tudo 
mudou. Um terremoto de  consequências monumen-
tais se abateu sobre o Haiti. E agora? O que fazer? Foi 
como se tudo o que foi executado durante a preparação 
do 12º Contingente tivesse sido jogado fora naquele 
instante.

Após a catástrofe, que provocou mais de 120.000 
mortes e gerou danos estimados da ordem de US$ 7,75 
bilhões para o país, o enfoque humanitário cresceu de 
importância, tornando-se um novo esforço principal 
e norteador das prioridades do Componente Militar 
da Missão das Nações Unidades de Estabilização no 
Haiti – MINUSTAH.
 O rodízio dos contingentes foi iniciado no 
dia 10 de janeiro, com a chegada do primeiro escalão, 
composto por 30 militares. O 2º escalão partiu do Rio 
de Janeiro na manhã do dia 11 de janeiro, com chegada 
prevista em Porto Príncipe no dia 12 de janeiro à tarde. 
Este voo foi desviado para a República Dominicana e 
regressou ao Brasil devido ao terremoto. No dia 22 de 
janeiro, o rodízio foi reiniciado, sendo concluído no dia 
5 de fevereiro. 

Palácio Presidencial da Capital haitiana, antes e depois do terremoto.

 Devido ao terremoto, a missão sofreu uma re-
orientação e, além das tarefas já existentes, de garantia 
do ambiente seguro e estável, foram atribuídas outras 
tarefas que visavam minimizar e aliviar a população dos 
efeitos devastadores provocados pela natureza. Foi esta-
belecido um novo esforço principal na direção da Ajuda 
Humanitária, empregando a tropa em duas atividades 
simultâneas.
 O terremoto trouxe novos problemas ou am-
plificou os já existentes. Entre estes, alguns merecem 
destaque:

a. Aspectos Psicossociais: 
- a escassez de alimentos, já existente, piorou;
- as condições sanitárias se tornaram críticas (cor-

pos nas ruas e presos em escombros);
- atendimento hospitalar insuficiente e/ou inope-

rante para o número de feridos;
- grande número de desabrigados;
- interrompido o fornecimento de água e energia 

elétrica para residências; e
- alguns supermercados foram destruídos pelo 

terremoto e saqueados.

O TERREMOTO NO HAITI E OS GPTOPFUZNAV - 11º E 12º CONTINGENTES
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b.Segurança
- algumas comissarias e subcomissarias de polícia 

foram destruídas;
- a Polícia Nacional do HAITI (PNH) voltou a atuar 

de forma precária, com efetivo reduzido e sem coordenação;
- ocorrência de assaltos a pessoas e saques a insta-

lações comerciais; 
- a fuga dos detentos da Penitenciária Nacional 

causou insegurança na população, devido a “acerto de 
contas” entre ex-presidiários e policiais; e

- a população de Cité Soleil foi incentivada a fazer 
justiça com as próprias mãos pela PNH local, para que 
não tivesse seus donativos roubados.

c. Componente Militar 
- envolvimento direto desde as primeiras horas 

(resgate, limpeza de escombros);
- 24 baixas (18 do Brasil);
- duas frentes: ajuda humanitária e segurança;

- deslocamento de tropas de outras cidades para 
Porto Príncipe (cerca de 3.500); e

- aumento autorizado pelo Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas (2.000 tropas e 1.500 poli-
ciais).

Com isso, novas tarefas nos foram impostas e 
outras foram mantidas e/ou ampliadas: manutenção do 
ambiente seguro e estável, segurança de instalações, 
escolta de comboios e autoridades, segurança nos 
campos de desabrigados, ajuda humanitária e apoio 
ao processo eleitoral. 

Ao GptOpFuzNav foram atribuídas inúmeras 
tarefas de Ajuda Humanitária, além de outras subsidiá-
rias, como escolta de autoridades, escolta de comboios, 
guarda de instalações e patrulhas em campos de desabri-
gados. Na AOR do GptOpFuzNav existiam cerca de 30 
campos de desabrigados e, entre eles, os maiores e mais 
importantes eram Campo de Boulos, Boliman Brant e 
Jean Marie Vincent, este com cerca de 50.000 pessoas.

Patrulha em campos de desabrigados.

 O efetivo do GptOpFuzNav passou de 209 
para 299 militares. Além disso, foram recebidas 
duas Viaturas Blindadas SR 8x8 “PIRANHA” IIIC, 
uma Viatura UNIMOG 5 TON TNE e 4 Viaturas ¾ 
TON LAND ROVER, sendo uma do tipo Transporte 
Não Especializado (TNE) e três do tipo Transporte 
Especializado (TE) Comunicações(COM). 

A chegada do reforço fez com que houves-
se a  necessidade de reorganizar o Grupamento 
Operativo, administrativamente e operativamen-
te, para melhor cumprir as tarefas impostas pela 
MINUSTAH. 

 O Componente de Combate Terrestre (CCT) 
e o Componente de Apoio de Serviço ao Combate 
(CASC) deixaram de possuir em suas estruturas 
Seções de Estado-Maior, visando manter esses 
componentes aliviados dessas atribuições admi-
nistrativas e de planejamento, que passaram a ser 
conduzidas pelo Componente de Comando (CteC).

Organograma do Grupamento Operativo

 Desde os primeiros momentos após o terremoto, 
o GptOpFuzNav se engajou em várias atividades de ajuda 
humanitária e isso, sem dúvida, teve como consequência a 
elevação do número das missões recebidas. Com a chega-
da do reforço e a reorganização do GptOpFuzNav-Haiti, 
conseguiu-se cumprir todas as tarefas impostas com 
eficácia e maior eficiência, desempenho esse reconhecido 
por todos aqueles com quem tivemos o privilégio de tra-
balhar conjuntamente durante a missão – ONG, Agências 
da  ONU, US ARMY e a Embaixada do Brasil no Haiti. 

 Devido à catástrofe que se instalou no país, 
houve uma solicitação das Nações Unidas para o 
aumento de efetivo do Contingente Militar. O Brasil 
rapidamente concordou com o envio de mais 900 mi-
litares, sendo 90 Fuzileiros Navais e 810 do Exército 
Brasileiro. O reforço ao GptOpFuzNav chegou ao 
Haiti no dia 10 de fevereiro, sendo o primeiro grupo 
de militares a chegar ao solo haitiano para reforçar o 
contingente militar da MINUSTAH.

Comandante

CCT CEM/CteC CASC

PelVtrBld

1º CiaFuzNav

1º PelFuzNav 2º PelFuzNav

3º PelFuzNav 4º PelFuzNav

5º PelFuzNav 6º PelFuzNav

2º CiaFuzNav

S-1

S-2

S-3

S-4

S-6/S-10

S-6

DstCmdo

DstCmdoSv

DstTrnsp

EqMntVtrBld

DstS

DstEng

DstAbst
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As atividades operativas ocorreram centralizadas 
na Seção de Operações, cujo titular acumulava com o 
Comando do CCT. Com a redução das Seções de Estado-
-Maior nos Componentes, o Comando do GptOpFuzNav  
pôde empregar os Oficiais e Praças dessas funções em 
outras Seções de Estado-Maior Especial (Comando e 
Controle, Assuntos Civis / CIMIC* e Comunicação Social).

 Outra importante mudança, na nova organização 
do GptOpFuzNav, foi que o CCT passou a contar com 
duas companhias, a três pelotões cada uma, e um efetivo 
de 09 Oficiais e 178 Praças.

O Brasil se envolveu na questão Haiti desde o 
início da MINUSTAH e continuou sendo assim na aju-
da humanitária e no socorro às vítimas no Haiti após o 
terremoto de 12 de janeiro. Foram mais de 200 voos, com 
ajuda humanitária e material de apoio às tropas brasilei-
ras, e quatro navios da Marinha do Brasil, transportando 
material de ajuda humanitária, apoio logístico às tropas 
desdobradas no terreno e equipamentos para o Reforço 
do GptOpFuzNav e para o 2º Batalhão de Infantaria de 
Força de Paz.

A presença brasileira em apoio à população hai-
tiana é digna de nota. Em determinados momentos, no 
aeroporto de Porto Príncipe havia, simultaneamente, três 
aeronaves da FAB realizando descarga de material. 

No dia 17 de fevereiro, praticamente um mês após o 
terremoto, o NDCC Alte Saboia atracou em Porto Príncipe. 
Ressalto que foi o único navio, de bandeira diferente da 
americana, que teve autorização para atracar e descarregar 
material naqueles momentos iniciais.

No dia 22 de março o NDCC Garcia D’Ávila atra-
cou em Porto Príncipe, um mês depois do suspender do 
primeiro navio. No dia 11 de maio, o NDCC Alte Saboia 
retornou para Porto Príncipe; e no dia 10 de junho o NDCC 
Garcia D’Ávila realizou a última viagem de apoio ao Haiti, 
durante o período do 12º Contingente.

O Brasil, nesse episódio, demonstrou ao mundo 
sua capacidade de apoiar suas tropas desdobradas no 
terreno, bem como sua capacidade de mobilizar tropas 
e material para atuar em qualquer área de interesse, em 
um curto espaço de tempo. A capacidade logística do CFN 
foi reconhecida por todos aqueles que estavam presentes no 
teatro de operações.

Foram realizadas mais de 1.672 patrulhas a pé, mais 
de 2.600 patrulhas motorizadas, mais de 192 patrulhas meca-
nizadas e 40 operações; realizamos mais de 36 operações con-
juntas com PNH / UNPOL, distribuímos, de 5 de fevereiro 
até 14 de julho, mais de 38 Ton de alimentos, 12 Ton de leite, 
45 Ton de água e vários outros itens (higiene, medicamentos, 
colchões, barracas, roupas, etc) para a população.

* CIMIC - Civil-Military Cooperating, traduzindo Ação de Cooperação Civil e Militar.

Instalações da BFNHARQ
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Descarrregamento  de Material

Patrulhamento a pé

Além das atividades extramuros, o 12º Contingente 
recebeu uma importante tarefa intramuros: revitalizar a 
Base de Fuzileiros Navais no Haiti – Acadêmica Rachel 
de Queiroz.

No dia 24 de fevereiro o Comandante da Marinha 
visitou a BFNHARQ e determinou que várias melho-
rias fossem realizadas. Nos dias 14, 15 e 16 de março o 
Comandante de Operações Navais, acompanhado do 
Comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra e do 
Subchefe de Operações do Comando de Operações Na-
vais, visitou a BFNHARQ com o propósito de definir o que 
seria executado para revitalizar e melhorar as condições 
de conforto da tropa. Foi apresentada uma proposta e, 
após uma detalhada inspeção das instalações, foi definido 
o que seria executado. Ficou acertado que os Almirantes 
retornariam na primeira quinzena de julho para verificar 
o resultado do trabalho realizado.

O plano de revitalização da Base abrangeu uma enor-
me gama de trabalho. Ela passaria por uma grande trans-
formação, que incluía troca de mobiliário, de equipamentos, 
melhoria e ampliação de compartimentos, redistribuição 
de espaços, reorganização física das instalações, rancho e 
aspecto visual. Abaixo estão relacionados todos os itens que 
fizeram parte desse ambicioso plano de revitalização:

 Reforma da Praça d`Armas
 Construção de 3 camarotes
 Reforma do Rancho (salão e cozinha)
 Melhoria dos banheiros dos oficiais
 Revitalização e recuperação da “Tenda da Paz”
 Revitalização dos containers paióis
 Recuperação dos banheiros dos SO/SG
 Recuperação do PF 09
 Implantação do Sistema de Vigilância Eletrônica
 Construção da cobertura do sist. trat. d’ água
 Revitalização e reforma da telefonia social
 Construção da cobertura e cercadura do paiol de 

munição
 Construção de nova instalação do carrapatão de 

combustível
 Construção do muro externo (perímetro) da Base
 Troca dos pisos dos containers
 Substituição dos pisos dos alojamentos
 Colocação de brita na garagem e nas vias locali-

zadas na parte de trás da Base
 Reforma e aquisição de equipamentos para a sala 

de musculação
 Revitalização da urbanística da Base 
 Padronização das barracas de descontaminação
 Ambiente de privacidade para os beliches
 Substituição de todo o mobiliário

No dia 13 de julho os Almirantes retornaram ao Haiti 
para verificar in loco todo o trabalho realizado. 

Foram cerca de quatro meses de trabalho, que contou 
com a participação de uma equipe da Diretoria de Obras 
Civis da Marinha, composta por um engenheiro civil, 
um engenheiro elétrico e um arquiteto, que durante uma 
semana realizaram levantamento de dados, sugestões, 
estudos da carga elétrica da Base, projetos arquitetônicos e 
confeccionaram as plantas da Base; uma equipe de obras da 
FFE, que permaneceu no Haiti por 40 dias realizando várias 
obras; e uma equipe de obras do contingente, formada por 
militares e funcionários civis da Base. Também foram con-
tratadas firmas haitianas e dominicanas para a execução de 
diversas obras previstas no plano de revitalização.

 Dois anos após o terremoto, é visível que o Haiti 
voltou a certa normalidade. Os sinais da tragédia ainda 
estão nas ruas e nos escombros. Apesar disso, a população 
haitiana retornou às suas atividades diárias. O comércio 
voltou à normalidade e várias novas lojas, principalmente 
de material de construção, foram abertas na cidade. O 
trânsito voltou ao caos existente antes e as escolas iniciaram 
suas atividades, apesar de algumas funcionarem ao lado 
de escombros ou fora dos prédios e das salas de aula.

É possível afirmar que o Haiti espera, superada a 
catástrofe do terremoto e transcorridas as eleições, manter 
o nível de segurança e estabilidade, política e social, alcan-
çados com a presença da missão da ONU.  Verdade que 
o caminho a ser percorrido é longo e sinuoso, mas é fato 
que os Fuzileiros Navais tiveram e têm uma participação 
importantíssima nesse processo.
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CF (FN) Carlos Jorge de Andrade Chaib

Antes de iniciar o artigo propriamente dito, permitam-nos justificar 
o seu título: trata-se de um recurso para explicar como essa atividade, 
tão relevante e alvo frequente de especulações pela mídia, ficou um 
tempo “adormecida” no âmbito do CFN, até ressurgir, com força, por 
ocasião dos estudos para a implementação das novas Companhias 
de Defesa Química, Biológica e Nuclear de ARAMAR e ITAGUAÍ. 

Para tanto, este artigo será divido em três partes: em um pri-
meiro momento, abordará um pequeno histórico acerca desse “re-
nascimento”. Não queremos (e nem temos a pretensão de) esgotar 
o assunto ou tampouco discorrer de forma definitiva sobre essa 
questão. Trata-se somente de um registro de quem teve a chance 
(e o privilégio) de presenciar esse ressurgimento e participar dele. 

Em seguida, serão mostradas as experiências vivenciadas 
nessa área por ocasião do Intercâmbio realizado junto ao United 

States Marine Corps (USMC), durante o ano de 2010, quando 
houve a oportunidade de, não so-

mente visitar as principais 
OM afetas ao assunto, 

como também realizar 
alguns cursos na área. 
Nessa parte, também 
será mostrado como, 
atualmente, o USMC 
se organiza nessa área 
específica. 

Fi n a l i z a n d o,  a  
terceira parte aborda-
rá, em termos genéri-
cos, a nossa situação 
atual e as perspectivas, 
dentro do que atual-

mente é visualizado para 
essa atividade específica 

no âmbito do CFN. 

RENASCIMENTO DA DEFESA Q B N  N O 
C O R P O  D E  F U Z I L E I R O S  N AVA I S : 

H i s t ó r i c o ,  e x p e r i ê n c i a  j u n t o  a o  U S M C  e  p e r s p e c t i v a s

HistóricoHistóricoHistórico
A presença da atividade de Defesa QBN no CFN 

foi outrora caracterizada, quase que unicamente, pela re-
alização de cursos para oficiais (mais raramente) e praças, 
realizados nas escolas especializadas do Exército Brasilei-
ro. Além desses cursos, algum pouco contato com essa 
atividade era realizado por ocasião dos adestramentos que 
empregavam as máscaras contra gases (quase sempre gás 
lacrimogêneo); entretanto, tais atividades visavam muito 
mais ao aspecto de condicionamento físico (exercícios 
com a máscara) do que propriamente um adestramento 
técnico, voltado para quando e como a máscara poderia 
(e deveria) ser empregada.

Assim, o relato a seguir, apesar de sucinto, servirá 
para entender e registrar a evolução recente desse assunto 
no CFN. Outrossim, engana-se quem pensa que o advento 
das Cia de Defesa QBN de ARAMAR e ITAGUAÍ represen-
tam, por si só, esse chamado “renascimento”. Na realidade, 
as sementes foram plantadas há quase 10 anos: durante 
o ano de 1999, foi disponibilizado um curso de defesa 
química na República Tcheca, da qual tive a oportunidade 
de participar como representante da MB. Em 2001, fui 
convidado a escrever um artigo para essa mesma revista 
(Conflitos QBN, edição nº 20 de “O Anfíbio”, do ano de 
2001), abordando minha experiência nesse curso e outros 
aspectos relacionados aos conflitos envolvendo elementos 
QBN. A data-limite para a entrega de meu artigo foi dia 3 
de setembro de 2001. No dia 11, o mundo foi surpreendido 
pelo ataque às torres gêmeas em Nova Iorque, seguindo-
-se uma série de atentados menores com o emprego de pó 
de antrax, em correspondências endereçadas a políticos e 
funcionários do governo dos EUA. 

Destarte, esses desdobramentos ao atentado do dia 
11 chamaram a atenção do então Comandante-Geral do 
CFN, AE (FN) Carlos Augusto Costa, que, informado sobre 
a existência de um artigo que abordava o assunto, pediu 
para lê-lo em primeira mão, antes mesmo da publicação da 
revista. Ato contínuo, fui chamado ao CGCFN para uma 
audiência com o Almirante Carlos, o qual solicitou algumas 
pequenas mudanças no artigo e me comunicou que estava 
determinando a realização de um grupo de trabalho (GT)
para estudar o tema (Defesa QBN) no âmbito do CFN, grupo 
esse do qual eu já estava fazendo parte, cuja primeira reu-
nião foi o evento seguinte à minha audiência. Assim, devido 
a uma constelação de fatores e coincidências, um artigo 
que, normalmente, seria apenas mais um entre os outros 
selecionados para a revista, tornou-se o ponto de partida e 
posterior catalisador do “renascimento” do assunto Defesa 
QBN no CFN. 

O referido GT propunha-se a implantar uma es-
trutura de defesa química, biológica e nuclear no CFN, 
por meio da criação de um núcleo (chamado, à época, de 
Grupo Especial de Defesa Química, Biológica e Nuclear 
– GEspDQBN, que, posteriormente, deu origem ao Pel-
DefQBN), além da concepção de um manual específico 
sobre o assunto, passando também pelo levantamento das 
necessidades de material e recursos humanos especiali-

zados necessários para viabilizar e dar consistência a essa 
mentalidade. No que tange especificamente ao GEspDQBN, 
a intenção inicial era de que o mesmo evoluísse para uma 
subunidade independente, à semelhança do que existia (e 
existe) no Exército Brasileiro. 

Entretanto, mais uma vez quis o destino que fatores 
externos influenciassem o rumo dos acontecimentos. No ano 
seguinte (2002), devido a sérias restrições orçamentárias que 
pairaram sobre as Forças Armadas, houve a determinação 
de que quaisquer planejamentos de criação de novas OM 
fossem suspensos. No que tange ao material, tais restrições 
também acabaram por influenciar a aquisição do material 
específico QBN. 

Em consequência, em face desses imprevistos, os 
frutos concretos do GT foram a criação de um PelDefQBN, 
inicialmente subordinado ao BtlLogFuzNav (e, posterior-
mente, ao BtlEngFuzNav), e a publicação do manual da série 
CGCFN sobre o assunto (CGCFN-338), que definiu as bases 
para o Sistema de Defesa QBN no CFN. No que concerne ao 
material específico, somente no ano de 2006, por ocasião da 
crise da gripe aviária, foram adquiridos novos itens (além 
das máscaras contra gases), com o intuito primordial de 
aumentar a capacidade de descontaminação do PelDefQBN.  

Assim, chegamos ao ano de 2009, quando o projeto 
dos submarinos nucleares motivou a necessidade de se 
dispor, no CFN, de duas Companhias de Defesa QBN: uma 
em ARAMAR, e outra em ITAGUAÍ, onde futuramente será 
localizada a nova Base de submarinos, aí incluídos aqueles 
com tecnologia nuclear. 

Atualmente, a CiaDefQBN de ARAMAR, já é uma 
realidade. A terceira parte deste artigo irá tecer maiores 
considerações a respeito do estabelecimento dessa nova OM.
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A Escola é responsável pela formação dos oficiais e 
praças da especialidade NBQR do USMC, subordinada ao 
Marine Corps Detachment (Destacamento do USMC), situado  
dentro de Fort Leonard Wood (Missouri), que é uma base 
do Exército Americano. Esse Destacamento, além da USMC 
CBRN Defense School, possui também sob sua responsa-
bilidade outras escolas especializadas (equipamentos de 
Engenharia, operadores de Motores e Máquinas e Polícia 
Militar do USMC).

O Destacamento possui cerca de 300 militares (entre 
instrutores e pessoal de apoio) e recebe, anualmente, cerca 
de 6.500 alunos em todas as Escolas.

Especificamente em relação à Escola de Defesa 
NBQR, a qual foi objeto da visita, há, basicamente, dois 
tipos de cursos: 

- USMC Basic CBRN Defense Course - cursos para a 
formação das praças da especialidade CBRN - são 6 cursos 
anuais, com cerca de 40 militares por curso, cuja duração é 
de 67 dias; e 

- USMC Officer CBRN Defense Courses  - cursos para 
Warrant Officers, tanto do USMC quanto do US Army - é 
ministrado um curso por ano, com cerca de 10 a 20 militares 
por curso, cuja duração é de 50 dias.

Ambos os cursos são distribuídos em cinco módulos, 
que abordam desde as noções básicas de Defesa NBQR até 
procedimentos de descontaminação. Durante a visita, foi 
apresentado um mostruário com os principais equipamentos/
equipagens NBQR que fazem parte do acervo das Unidades 
Operativas do USMC. Vale ressaltar que a maioria dos equi-
pamentos/equipagens é a mesma empregada pelo US Army.

Experiência junto 
ao USMC

No ano de 2010, durante o período de meu inter-
câmbio junto ao USMC, procurei conhecer Comandos e 
Unidades especializadas e adquirir conhecimentos teóricos 
sobre o assunto QBN, que, para os americanos, é CBRN (de 
Chemical, Biological, Radiological and Nuclear), semelhante ao 
nosso NBQR (Nuclear, Biológico, Químico e Radioló-
gico), que está começando a ser empregado pela MB. 
Doravante, neste artigo, passarei a empregar essas duas 
abreviaturas - que consideram as ameaças radiológicas - 
em inglês e português, conforme a situação. 

Primeiramente, vale ressaltar que a organiza-
ção NBQR que o USMC atualmente adota no setor 
operativo é descentralizada, sendo que a maior 
estrutura é de valor Pelotão (dois para cada Marine 
Expeditionary Force, organização que guarda seme-
lhança com nossa FFE: um pelotão na Marine Division, 
semelhante à nossa DivAnf, e outro pelotão no 
Marine Logistic Group, semelhante à nossa TrRef). O 
restante do pessoal da especialidade fica espalha-
do por outras unidades e comandos, de modo que 
45.000 militares da estrutura operativa do USMC 
recebam o apoio de Defesa NBQR de 36 Oficiais e 
200 praças da especialidade.

Entre as unidades visitadas, destacam-se duas: a 
primeira é a Escola de Defesa NBQR do USMC (USMC 
CBRN Defense School); a segunda, o CBIRF (Chemical and 
Biological Incident Response Force).

No que concerne à aquisição de conhecimentos 
teóricos, tecerei alguns comentários sobre minha expe-
riência em alguns cursos realizados. 

Entre os vários equipamentos mostrados, um 
merece destaque: trata-se do HAZMAT ID (Identificador 
de Materiais de Risco), equipamento portátil que permite 
identificar substâncias químicas e explosivas com uma 
única gota ou poucos grãos do material a ser identificado. 
Seu princípio de funcionamento baseia-se em como as 
amostras reagem com a luz infravermelha; cada substân-
cia possui sua própria “assinatura” quando submetida a 
esse tipo de luz e, quando analisada pelo sistema inserido 
no computador (banco de dados com mais de quatro mil 
substâncias catalogadas, incluindo agentes químicos tóxi-
cos do nervo e vesicantes, drogas, substâncias explosivas, 
substâncias químicas industriais e pesticidas), produz uma 
identificação da amostra (na tela LCD do equipamento) 
em menos de 20 segundos.  O preço estimado de uma 
unidade, com o software incluído (junto com o banco de 
dados atualizado), é da ordem de U$ 180 mil. O USMC 
possui, em seu inventário de material NQBR, cerca de 86 
equipamentos HAZMAT ID.
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Ainda durante a visita, foi realizada uma demons-
tração da operação de uma Estação de Descontaminação, 
sendo apresentados todos os processos envolvidos, bem 
como os procedimentos individuais a serem observados 
por aqueles envolvidos na descontaminação, para evitar 
o risco de contaminação.
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CBIRF
Além da organização operativa anteriormente 

mencionada, o USMC conta também com o CBIRF, loca-
lizado em Indian Head (Maryland), criado em 1996 com 
a finalidade de responder a ataques que empregassem 
agentes químicos e biológicos, realizados ou não por 
terroristas. Antes da ativação dessa unidade, o governo 
federal dos EUA não possuía uma unidade com capa-
cidade específica que realizasse detecção, identificação, 
extração, descontaminação em massa e triagem médica 
por ocasião de incidentes que envolvessem esse tipo 
de ameaças. O conceito inicial de uma unidade como o 
CBIRF foi desenvolvido pelo General Charles C. Krulak, 
ex-Comandante do USMC (1995-1999).

Entretanto, apesar do pequeno histórico acima 
apresentado, questionei porque o USMC foi o “escolhido” 
para possuir uma unidade com essas características. De-
ram-me quatro razões: o histórico do USMC em “missões 
não tradicionais”, o status do Corpo em ser a “America’s 
911 Force”, a característica de sempre se fazer “mais com 
menos” e, por último, a liderança, com foco na missão.

A Unidade é do tamanho de um Batalhão, com 
aproximadamente 500 militares. Devido às peculiaridades 
de suas tarefas (como veremos adiante), o CBIRF deve 
sempre estar preparado para ser acionado em resposta a 
algum incidente NBQR, em qualquer dia e horário. 

O CBIRF possui como missão: “Quando acionado, 
responder a um incidente que envolva ameaça dos tipos 
química, biológica, nuclear, radiológica e de auto-explo-
sivos, a fim de apoiar agências federais, estaduais e locais 
na condução de operações de controle das consequências 
do incidente”.  

No que tange à cadeia de comando, vale ressaltar 
que a unidade está subordinada diretamente à II MEF, 
que possui o controle operacional do CBIRF, sendo o 
ponto de contato das solicitações de emprego da Unidade 
pelos diversos órgãos públicos federais e estaduais dos 
EUA. Ademais, essas solicitações fluem do Presidente 
dos EUA até o Secretário de Defesa, via Comando das 
Forças Combinadas [Joint Forces Command (JFCOM)]. As 
requisições que são aprovadas são encaminhadas pelo 
JFCOM ao Marine Forces Command (MARFORCOM), que 
as encaminha para a II MEF, para ação, e ao CBIRF, para 
execução. Adicionalmente, o CBIRF é solicitado frequen-
temente em suporte a Eventos Especiais de Segurança 
Nacional (National Special Security Event (NSSE)), eventos 
esses que são estabelecidos pelo United States Department 
of Homeland Security (DHS) por ocasião de situações que 
possam se configurar como alvos atrativos para terroristas 
ou tentativas de assassinatos de líderes políticos. Nessas 
ocasiões, o Serviço Secreto dos EUA fica encarregado da 
segurança do evento.

Ademais, em relação à organização por tarefas, 
ressalta-se a Companhia de Reação (React Co.), a qual 
possui duas IRF (Incident Response Forces) que, a princípio, 
executarão todas as tarefas operativas em caso de inciden-
te. Cada IRF possui aproximadamente 131 militares e é 
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Entre as principais tarefas da Unidade, destacam-se: 
- conduzir operações de identificação e detecção;
- conduzir operações de procura e extração (vítimas);
- conduzir operações de descontaminação;
- providenciar atendimento médico e de estabilização;
- conduzir operações de resgate técnico;
- prover uma Força de Proteção em ambiente NQBR;
- prestar suporte a uma organização por tarefas em 

Eventos de Segurança Nacional;
- coordenar esforços junto a agências federais, 

estaduais e locais; e
- desenvolver conceitos, organização, procedimen-

tos operativos e equipamentos NQBR.
As duas IRF possuem múltiplas capacidades, das 

quais podemos destacar:
- detecção e Identificação de todos os agentes 

químicos conhecidos, determinados agentes biológicos 
e mais de 200.000 produtos químicos industriais tóxicos;

- detecção e mensuração de emissões alfa, beta, 
gama, nêutron e Raio-X;

- busca e Resgate de vítimas, empregando pessoal 
especializado e treinado para realizar essas tarefas com o 
emprego de roupas especiais de proteção contra agentes 
NQBR (o CBIRF possui cerca de 150 militares com essas 
qualificações);

- descontaminação de pessoal e material; 

preparada logisticamente para integrar qualquer Força de 
Reação, tanto no caso de incidentes na esfera civil quanto 
na militar. Caso a primeira IRF seja acionada, o CBIRF 
imediatamente irá acionar a segunda IRF, que, dentro 
de um prazo máximo de seis horas, estará em condições 
de tanto ser empregada em substituição à primeira IRF 
quanto no atendimento a outro incidente.

Essas IRF, para realizar essas tarefas, são subdividi-
das em grupos, a saber: Extração, Descontaminação, Mé-
dico, Eliminação de Explosivos (EOD) e Resgate Técnico. 
Além desses grupos, possui ainda em sua organização 
um Pelotão de Detecção e Identificação. Fisicamente, essas 
IRF estão localizadas em um grande espaço dentro da 
Unidade, onde também ficam armazenados os diversos 
equipamentos empregados.

- assistência médica e estabilização por meio de 
50 médicos e enfermeiros especializados em atendimen-
to de emergência e habilitados a atuar com roupas de 
proteção NQBR;

- resgate técnico com aproximadamente 35 militares 
cursados e qualificados nesse tipo de atividade; e 

- 10 militares especializados em explosivos e habi-
litados para operar com roupas de proteção NQBR.

Devido a essa ênfase no resgate e na assistência mé-
dica de vítimas de incidentes NQBR, os militares do CBIRF 
costumam divulgar que a Unidade é uma organização de 
salvamento de vidas (Life Saving Organization), uma vez 
que tudo o que eles realizam é focado na localização e no 
resgate de vítimas de um incidente NQBR. Para atingir 
essa capacitação, eles ministram, nas dependências do 
CBIRF, o curso CBOC (CBIRF Basic Operators Course), de 
três semanas, obrigatório para todos aqueles que forem 
designados para servirem na Unidade (oficiais e praças). 
Somente após o curso, os militares passam a ter o direito de 
usar um distintivo no camuflado, contendo o brasão da OM. 
Basicamente, esse curso é focado na instrução de resgate 
e salvamento em ambientes confinados, com o emprego 
de técnicas especiais (tipo rappel). Os instrutores do curso, 
em sua maioria, são bombeiros aposentados, com bastante 
experiência em eventos dessa natureza. 

Além do curso acima citado, os militares do CBIRF 
realizam intenso treinamento interno e interagências 
(FBI, Departamento de Polícia, etc). Para tanto, possuem 
veículos especialmente preparados (não militarizados), 
com vários recursos de comunicação;

Finalizando, para se ter uma correta dimensão 
dessa Unidade peculiar do USMC, seguem-se alguns 
exemplos da participação do CBIRF em grandes eventos 
internos dos EUA:

- Jogos Olímpicos de 1996;
- Conferências do G-8 em 1997 e 2004;
- Visita do Papa aos EUA, em 1999;
- Funerais dos Presidentes Reagan (2004) e Ford (2006); e
- Inaugurações Presidenciais (1997, 2001, 2005 e 2009). 
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Cursos na área 
NBQR

A obtenção de conhecimentos didáticos na área em 
questão, aproveitando minha situação de Oficial de Inter-
câmbio junto ao USMC, não foi uma tarefa fácil. Além da 
reserva natural com que esse assunto é costumeiramente 
tratado, são poucas as opções, particularmente dentro 
do USMC, no que tange a cursos específicos na área, a 
não ser os cursos de carreira específicos da especialidade 
NBQR dos Marines.

Pesquisando sobre o tema, conheci a DNWS (Defense 
Nuclear Weapons School), escola pertencente à DTRA (Defense 
Threat Reduction Agency), subordinada ao DoD (Department 
of Defense), localizada na Base Aérea de Kirtland, em Al-
buquerque, Novo México. É a única entidade que provê 
treinamento em nuclear weapons nuclear and radiological 
incident command, control, and response. Não foi possível 
realizar cursos presenciais na DNWS em 2010, tendo em 
vista os diversos entraves burocráticos para a matrícula; 
entretanto, consegui realizar um curso a distância (We-
apons of Mass Destruction in the 21st Century (WMD21)), 
ministrado por meio de uma excelente ferramenta inte-
rativa, com diversos recursos instrucionais (animações, 
linhas do tempo, exercícios, etc). 

Além desse curso à distância, consegui também 
realizar dois cursos que são fornecidos aos militares da 
Marine Air Ground Task Force (MAGTF), intitulado MAGTF 
Consequence Management Course (MAGTF CMC), com o 
intuito de conhecer os procedimentos de segurança e as 
características dos chamados hazardous materials (materiais 
que apresentam risco), aí envolvendo todos os tipos de 
materiais de risco, como combustíveis, venenos, gases, 
agentes biológicos e radioativos, etc. Esses cursos são 
ministrados aos militares da especialidade NBQR e a 
bombeiros profissionais do Pelotão NBQR, que mencionei 
anteriormente. 
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Risco), somente realizado mediante a aprovação no 
Hazardous Materials Awareness, que aborda procedimen-
tos essencialmente defensivos por ocasião de incidentes 
dessa natureza. Aborda também:

- identificação de conteineres e pipelines;
- propriedades físicas e químicas dos materiais de risco;
- análise das avarias em conteineres;
- análise da dispersão de materiais de risco por 

ocasião de incidentes;
- características, tipos e modos de manuseio e 

emprego dos SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus), 
sistema de máscara com cilindro de oxigênio;

Ambos os cursos possuem um excelente material 
didático, que consiste em um programa de computador 
totalmente interativo, com áudio e vídeos mostrando 
de uma maneira bastante aprofundada o conteúdo das 
disciplinas. A certificação nos cursos, por meio de cer-
tificado reconhecido internacionalmente, é obtida por 
meio de testes de avaliação, que são realizados on line 
(por meio de outro programa, o CerTest)  ou da forma 
convencional, em papel. Para a certificação no curso 
Hazardous Materials Operations, que é, entre os 4 cursos 
do MAGTF CMC, aquele que possui a maior carga 
horária, além das provas on line e daquelas realizadas 
por meio do CerTest, também foi necessária uma prova 
prática, dividida em duas etapas: a primeira foi o cor-
reto manuseio e a colocação do equipamento SCBA  e 
da roupa de proteção.

RENASCIMENTO DA DEFESA QBN NO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS

O MAGTF CMC é subdividido em 4 cursos dife-
rentes: o primeiro desses cursos, intitulado Hazardous 
Materials Awareness (Conscientização sobre Materiais de 
Risco), é uma espécie de “curso de entrada”, no qual são 
apresentados os primeiros conceitos e temas relaciona-
dos a esse tipo de material, como por exemplo:

- definição de materiais de risco;
- classificação dos materiais segundo o DOT 

(Department of Transit);
- detecção da presença de materiais de risco;
- diferenças entre incidentes envolvendo materiais 

de risco e outros tipos de materiais;
- sistema de identificação de materiais de risco da 

National Fire Protection Association (NFPA);
- documentos para identificação de materiais de 

risco [Material Safety Data Sheets (MSDS), Shipping Papers];
- indicadores de atividade terrorista ou criminosa 

envolvendo materiais de risco;
- diferenças entre incidentes químicos e biológicos;
- medidas de proteção;
- emprego do Emergency Response Guidebook (ERG): 

livro, atualizado anualmente, que lista os nomes, códigos 
e características de todos os agentes químicos conheci-
dos. Possui também uma seção destinada a procedimen-
tos de emergência por ocasião de incidentes com esses 
tipos de materiais de risco.

O segundo curso por mim realizado foi o Hazardous 
Materials Operations (Operações com Materiais de 

Após cumprida essa primeira etapa, foi realizado 
um exercício avaliado, consistindo em um cenário de in-
cidente com material de risco, momento em que a equipe 
(eu e mais três marines, sob meu comando) deveria tomar 
as providências necessárias para conter um vazamento de 
material perigoso, empregando, para isso, material apro-
priado (sacos de areia e espumas absorventes), fornecido 
pela equipe de Instrução. Durante a avaliação, foi também 
simulada uma baixa em um dos membros da equipe, a 
fim de se poder avaliar a retidão dos procedimentos em 
uma situação desse tipo.

Portanto, mesmo não havendo tempo para 
realizar os dois cursos restantes do MAGTF CMC 
(Hazardous Materials Technicians and Hazardous 
Materials Incident Commander), a experiência foi 
bastante proveitosa e interessante, haja vista que, 
para quem realiza esse tipo de adestramento pela 
primeira vez, o calor intenso dentro da roupa e as 
dificuldades de se respirar normalmente (apesar do 
cilindro de oxigênio), aliados à adrenalina provo-
cada pela situação, faz com que seja difícil pensar 
e agir normalmente. 
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O assunto NBQR, não obstante o advento de cria-
ção das duas Companhias especializadas, ganhou tam-
bém um grande impulso com a implantação do Sistema 
de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica da 
MB (SisDefNBQR-MB), em maio de 2011.

Dentre outras consequências dessa implantação, 
ressalta-se que o referido Sistema prevê a existência de 
um militar especializado no assunto por OM da MB e 
uma Equipe de Detecção NBQR por DN. O SisDefNBQR-
-MB, como não podia ser diferente, tem como um dos 
seus alicerces técnicos o PelDefQBN do BtlEngFuzNav, 
cujas atribuições foram significativamente majoradas. 

No que tange à capacitação do pessoal, atualmen-
te a MB já possui um curso ministrado no Centro de 
Adestramento Almirante Marques de Leão (CAAML), 
cuja existência confere autonomia ao Sistema, além 
de contribuir sobremaneira para a autossuficiência da 
Marinha para a formação e qualificação do pessoal que 
irá servir nas OM especializadas na área NBQR, outrora 
extremamente dependente dos cursos ministrados no 
Exército Brasileiro e em outras instituições no Brasil e 
no exterior. 

A CiaDefQBN-ARAMAR, por sua vez, embora 
ainda apresente limitações de efetivo e material, foi 
ativada em abril de 2011, o que representa um enorme 
passo para o desenvolvimento dessa atividade especí-
fica. Apesar da atuação limitada à sua área de respon-
sabilidade em ARAMAR, haja vista estar subordinada 
diretamente ao Centro Tecnológico da Marinha em São 
Paulo (CTEMSP), essa nova OM do CFN, em conjunto 
com o PelDefQBN do BtlEngFuzNav e, futuramente, 
com a CiaDefQBN-ITAGUAÍ, funcionarão como os 
pilares básicos nos quais a doutrina NBQR apoiar-se-á 
e desenvolver-se-á, não mais sujeita às “intempéries do 
destino”, que teimaram em postergar o renascimento da 
atividade de Defesa NBQR no CFN.

Nesse contexto, um conjunto de medidas de curto, 
médio e longo prazos revelam uma promissora consoli-
dação do SisDefNBQR-MB dentro de uma perspectiva 
de melhoria e aperfeiçoamento contínuos. 

Destaca-se, no curto prazo, a realização de 
cursos, como o Curso de Ações de Resposta a Emer-
gências Radiológicas do IRD, três turmas presenciais 
do C-ESP-DNBQR no CAAML e uma turma do mesmo 
curso em Iperó-SP, voltada exclusivamente para a 
CiaDefQBN-ARAMAR, com o envio de uma equipe 
móvel de instrutores do CAAML. 

Além disso, foi planejada uma extensa programa-
ção de visitas, a saber: Instalações Nucleares em Resende 
(INB), para conhecimento da resposta médica a vítimas 
de agentes químicos e radiológicos praticados por aquela 

Perspectivas Futuras Instituição; Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento 
Tecnológico (LADETEC); laboratórios relacionados à 
área biológica, existentes na Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ), no Rio de Janeiro e Grupamento de Ope-
rações com Produtos Perigosos do Corpo de Bombeiros 
do Estado do Rio de Janeiro (GOPP), para restabelecer 
o intercâmbio de informações para a Resposta a Emer-
gências NBQR. 

Buscar-se-á, na mesma janela temporal, maior 
interação da MB em instituições relevantes no tema, tais 
como: Autoridade Nacional Brasileira, por intermédio 
da Coordenação Geral de Bens Sensíveis (CBGE) do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o 
Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, 
do Instituto de Química da UFRJ (LADETEC-IQ-UFRJ). 

Para o ano de 2012 está prevista a aquisição de 
um laboratório móvel, para atender às necessidades de 
identificação de ameaças químicas, biológicas e radioló-
gicas. No que tange à parte biológica, está se buscando a 
parceria com a FIOCRUZ para se obter a expertise neces-
sária para o estabelecimento de um laboratório de Nível 
Biológico 3 (NB3). Os recursos para o desenvolvimento 
desses projetos serão buscados junto à Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP), empresa pública brasileira, 
vinculada ao MCTI, que tem por missão fomentar a 
ciência, tecnologia e inovação em empresas, univer-
sidades, institutos tecnológicos e outras instituições 
públicas ou privadas. 

Ainda no curto prazo, no que tange às medidas 
logísticas, até o final de 2014 planeja-se a aquisição do 
material necessário para mobiliar os grupos de reação 
de 270 OM da MB, o PelDefQBN do BtlEngFuzNav, 
as equipes de desativação de artefatos explosivos, as 
Equipes de Detecção NBQR, as CiaDefQBN-ARAMAR e 
ITAGUAÍ e o CIASC, com material instrucional relativo 
às ameaças NBQR. 

Para o médio (2013 a 2016) e o longo (a partir de 
2016) prazos, foram planejadas diversas ações futuras 
voltadas para a continuidade no processo de capacita-
ção de pessoal por meio do C-ESP-DNBQR; a realização 
de cursos na área de saúde, visando à prevenção, detec-
ção, identificação e tratamento de vítimas por agentes 
químicos, nucleares e radiológicos; o incremento da 
parceria entre a MB e as seguintes organizações: IRD, 
OPAQ e VERIFIN; a implementação das Equipes de 
Detecção dos Distritos Navais, com prioridade para 

as cidades que servirão de sede para os jogos da Copa 
das Confederações, em 2013, e da Copa do Mundo, em 
2014; a verificação continuada das inspeções direcio-
nadas para a Defesa NBQR nos navios da Esquadra, 
por ocasião das Comissões de Inspeção e Assessoria 
ao Adestramento e a intensificação da participação da 
MB nos exercícios relacionados ao Plano de Operação 
Emergência Angra, do Com1ºDN. 

Ademais, buscando-se efetivar a abrangência na-
cional do SisDefNBQR-MB, serão envidados esforços no 
sentido de se obter ampliar a capacitação dos Distritos 
Navais, por meio da constituição das equipes de desa-
tivação de artefatos explosivos, bem como o incremento 
da capacidade de resposta das CiaDefQBN ARAMAR e 
ITAGUAÍ, em proveito das instalações nucleares da MB.

Assim, finalizando, as perspectivas relaciona-
das a essa atividade específica tendem a ser as mais 
positivas possíveis, tendo em vista os retornos que 
advirão da formação de massa crítica e da aquisição, 
cada vez maior, do material de defesa NBQR para o 
atendimento tanto das atribuições das organizações 
específicas quanto para o atendimento das demandas 
do SisDefNBQR-MB.

RENASCIMENTO DA DEFESA QBN NO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS
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Artigo redigido com base em 

entrevista realizada pelo

CMG (FN) Ricardo 

Wagner de Castilho Sá, 

Chefe-de-Gabinete do 

Comando-Geral, com o Exmo. 

Sr. Almirante-de-Esquadra 

(FN)Valdir Bastos Ponte, 

no dia 16 de março de 

2011, como parte 

integrante do Projeto 

Memória, que visa à 

realização de entrevistas com 

ex-Comandantes-Gerais do Corpo 

de Fuzileiros Navais (CFN), com o 

intuito de preservar tanto a história 

da instituição quanto a memória de 

seus Comandantes.
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 O ANFÍBIO - Quais os motivos que o levaram 
a optar pelo Corpo de Fuzileiros Navais?

AE (FN) PONTE – Foram vários. Justamente 
nesta época, a gente tinha acabado de sair da Segunda 
Guerra Mundial e os Fuzileiros Navais norte-ameri-
canos tinham dado ao mundo uma imagem muito 
viva e vibrante de um segmento de Força Armada. 
Ainda me lembro bem do filme “Iwo Jima, o Portal 
da Glória”, onde John Wayne fazia o papel principal. 
Nessa película é mostrada a clássica cena dos marines  
hasteando a bandeira dos Estados Unidos no monte 
Suribachi. É bom que se diga que eu sempre tive uma 
queda pela Marinha e pelas coisas do mar. Na minha 
infância e adolescência, o número de Oficiais de 
Marinha, em Fortaleza, era muito pequeno. Em con-
sequência, eram muito prestigiados pela sociedade 
local. Havia um mito, entre nós jovens cearenses, de 
que somente os loiros, ricos e estudiosos passavam 
para a Escola Naval. Na verdade, o exame para a 
Escola Naval era muito difícil, tinha até prova oral, e 
o futuro aspirante tinha que comprar o seu enxoval, 
nele incluídos uniformes e até o colchão. Acreditando 
nisso, e não sendo loiro, estudioso e rico, o sonho de 
ingressar na EN parecia ser um objetivo inatingível.  
Por volta dos meus 13 anos de idade, foi fundado, na 
Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará, o Grupo 
de Escoteiros do Mar Comandante Bittencourt. Foi 
quando disse para mim mesmo: nessa Marinha eu 
posso entrar.  Virei escoteiro, mas não sem o Chefe 
do Grupo ir à minha casa e explicar tudo direitinho a 
meu pai. O Chefe do Grupo era o Terceiro-Sargento 
(SI) Almir de Sá Barreto. Na EAM/CE éramos muito 
bem tratados. Naquela época a Escola tinha apenas 
quatro oficiais: o Comandante, Capitão-de-Corveta 
Sylvio Mário Guimarães Barreto,  o  Imediato,  
Capitão-Tenente Geraldo Gondim Juaçaba, o Inten-

dente, Primeiro-Tenente Sylvio de Araujo Sampaio e 
o Capelão, Primeiro-Tenente José Theógenes Gondim. 
Com tão poucos oficiais, as Praças graduadas exer-
ciam um importante papel na formação dos Aprendi-
zes. Os graduados Fuzileiros Navais se destacavam: 
Segundo-Sargento IF João Alba, anos mais tarde CF 
(A-FN), que “comandava” a Escola nos exercícios de 
Ordem Unida e mais dois SD, o Coimbra e o André. 
O Coimbra chegou a Segundo-Sargento (CT). Do An-
dré não tive mais notícias. Lembrei agora que havia 
ainda, um CB-FN, para mim um senhor, sério, muito 
alinhado, mas a minha memória, infelizmente, não 
está cooperando e não está relembrando o seu nome. 
Em 1950, saiu a notícia da criação do Colégio Naval 
com o exame de admissão para a sua primeira turma 
em janeiro de 1951. Não tive dúvida: inscrevi-me e, 
como não estava preparado, fui reprovado. Decidi 
que não desistiria e faria o concurso novamente. Em 
23 de setembro de 1951, o Comando-Geral do CFN 
publica no jornal “Diário de Notícias”, da cidade 
do Rio de Janeiro, a seguinte propaganda: JOVEM! 
Poucos são os que têm a honra de ser Oficial do 
Corpo de Fuzileiros Navais. Agora, com a ampliação 
do seu quadro, essa brilhante e promissora carreira 
de nossa Marinha de Guerra está, também, ao teu 
alcance, desde que ingresses no Colégio Naval... Tu 
receberás, nessa carreira, a compensação e a glória 
dignas do teu esforço”. Eu, que já vinha estudando, 
ganhei um novo alento e consegui ser aprovado no 
concurso de janeiro de 1952. E foi assim que eu me 
tornei FUZILEIRO NAVAL, e não posso me queixar 
dessa escolha, referendada por meu pai, José Ferreira 
da Ponte, pois, àquela época, a opção de Corpo era 
feita na entrada para o Colégio Naval, e foi ele quem 
assinou o meu requerimento, tendo em vista ser, na 
época, menor de idade.

Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará, sede do Grupo de Escoteiros do Mar Comandante Bittencourt.  

PROJETO MEMÓRIA DO CFN

Propaganda do concurso para carreira de Oficial do Corpo de Fuzileiros Navais em 1951.
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 O ANFÍBIO – Almirante, quais são suas lembranças 
do período de aluno, no Colégio Naval, e de Aspirante, na 
Escola Naval?

AE (FN) PONTE – O Colégio Naval foi um período 
muito duro, mas também muito especial. O Colégio Naval 
ainda apresentava muitas dificuldades de ordem material. 
O corpo discente era muito bom, os Oficiais eram excelen-
tes, mas o conforto e a parte de material deixavam muito 
a desejar. Para você ter uma idéia, eu emagreci sete quilos 
no primeiro ano. Junte-se, também, a isso, um pouco de 
saudade da família. Os uniformes, somente recebemos 
às vésperas do final do ano, mais ou menos no mês de 
novembro de 52. Durante todo esse período eu andava 
com as minhas roupas civis que havia trazido de casa. Eu 
reencontrei meus pais em dezembro de 1952, cerca de onze 
meses de ausência, portanto. No segundo ano, as coisas já 
estavam bem melhores. A Turma seguinte, de 1953, não 
passou por todos esses problemas.  Angra dos Reis era 
considerada muito longe, face aos meios de comunicação 
da época. Os telefones locais funcionavam com o auxílio 
de telefonista. Interurbanos eram com hora marcada. Falar 
com Fortaleza, nem pensar. A turma acima da minha, de 
1951, ficou seis meses tendo aulas na Escola Naval. Eles 
chegaram a Angra em agosto de 1951. Tudo perfeitamente 
explicável, dificuldades normais para a implantação de 
uma OM completamente nova na Marinha: uma escola para 
substituir o Curso Prévio da Escola Naval. Sem dúvida, 

essa foi uma sábia decisão da Administração Naval. Hoje 
reconheço que as dificuldades desse primeiro ano deixaram 
marcas positivas em nossas vidas. 

A Escola Naval já foi bem melhor, em parte, fruto 
da minha classificação final obtida no Colégio Naval. Eu 
estudava muito, até porque tinha vindo de Fortaleza e não 
tinha para onde ir. Quando nós chegamos à Escola Naval 
nossa turma era bem grande para os números da época. A 
Escola Naval não tinha lugar para acomodar todos nós em 
camarotes. Somente os mais antigos gozaram deste privi-
légio, e eu estava nesse grupo. Para superar esse problema 
foi construído um grande alojamento, de madeira, no pátio 
fronteiriço à Capela, por nós denominado “barracão”. Ain-
da tive a honra de ser escolhido para participar do camarote 
do Chefe de Classe da minha turma, mais tarde Almirante 
Sérgio Tasso Vasquez de Aquino, ficando o tempo de Escola 
Naval todo no mesmo camarote. Dos quatro aspirantes, 
só eu Fuzileiro; os demais, da Armada. Foi na Escola que 
passamos a estudar matérias específicas do Corpo de Fu-
zileiros Navais. Em quase todas as quartas-feiras tínhamos 
parte prática no Campo da Ilha do Governador. O Centro 
de Instrução Almirante Sylvio de Camargo estava sendo 
construído. As únicas OM lá existentes eram a Companhia 
Escola, na atual área do Batalhão Humaitá, com a missão 
de formar SD-FN, e a Linha de Tiro, mais ou menos na 
mesma área da atual. Gostei de tudo o que a Escola Naval 
me proporcionou. Só para dar uma idéia de como essa 
época foi muito especial para mim, devo ressaltar que o 
Presidente da República comparecia às cerimônias de En-
trega de Espadim e de Declaração de Guardas-Marinha. 
No dia 11 de junho de 1954, quando recebi o espadim de 
Aspirante e jurei à Bandeira, o Presidente Getúlio Dorneles 
Vargas estava lá, presidindo a cerimônia.  Como éramos 
prestigiados!!!

 O ANFÍBIO – Almirante, quando o senhor se formou 
oficial e se apresentou efetivamente para servir no Corpo 
de Fuzileiros Navais, como era a organização do Corpo 
naquela época? 

AE (FN) PONTE – Eu vou voltar um pouco no 
tempo. Quando eu optei para ser Fuzileiro Naval, não 
tinha a menor ideia de como era a organização do Corpo 
de Fuzileiros Navais e nem de quantos oficiais e Almi-
rantes compunham o nosso Quadro. Uma vez, cursando 
a Escola Naval, não sei por que, no intervalo de aula, 
tive contato com um Almanaque de Oficiais, procurei o 
quadro do CFN, tomei um choque, uma surpresa, quan-
do vi: Capitão-de-Mar-e-Guerra e, entre parênteses, 4, e 
eu perguntei: “O que que é isso”? “Significa que só tem 
4 Capitães-de-Mar-e-Guerra”, foi a resposta. E agora??? 
Quando eu cheguei da Viagem de Instrução em 1956, graças 
à minha classificação na turma, pude optar para servir no 
então Centro de Instrução na Ilha do Governador (atual 
CIASC), unidade que estava sendo praticamente ativada. O 
Alto Comando do Corpo de Fuzileiros naquela época era: um 
Vice-Almirante (Comandante-Geral), um Contra-Almirante 
(Chefe do Estado-Maior) e um Contra-Almirante (Coman-
dante do Núcleo da 1º Divisão de Fuzileiros Navais), que, 
diga-se de passagem, tinha o seu Posto de Comando (PC) 

Almirante Ponte, ainda aspirante da Escola Naval.
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em uma barraca, onde hoje é o Batalhão Riachuelo. Havia 
Companhias Regionais de Fuzileiros Navais, localizadas 
fora do Rio de Janeiro. Esse Núcleo da Divisão só tinha um 
Batalhão (mais tarde denominado Batalhão Riachuelo), um 
Grupo de Artilharia, uma Companhia de Engenharia, uma 
Companhia Transporte e a Linha de Tiro.  Além disso, havia a 
Guarnição do Quartel-Central, na Fortaleza de São José, onde 
hoje se encontra o Comando-Geral do CFN. As Companhias 
Regionais deram origem aos atuais Grupamentos Regionais. 
Àquela época não havia OM/FN em Brasília, Manaus, e Rio 
Grande, mas havia a Companhia Regional de Uruguaiana. 
Em Recife, ocupando as instalações da antiga Escola de 
Aprendizes Marinheiros de Pernambuco, estava sediado 
o Terceiro Batalhão Regional de Fuzileiros Navais.  Eu me 
lembro que perguntei a um amigo: “mas por que 3º Bata-
lhão?” Ele me respondeu: “quem já tem o 3º, daqui a pouco 
vai ter o 1º e o 2º.” Na verdade era para indicar o Distrito 
Naval de subordinação, no caso, o 3º Distrito Naval. Servi 
nesse Batalhão e foi em Recife que nasceu o meu primeiro 
filho. Você pode querer saber por que a unidade de Recife era 

maior do que as demais unidades regionais. Na época em que 
essa OM foi criada eu ainda estava na Escola Naval. Ocorre 
que Recife tinha o porto mais importante do Nordeste e os 
portuários de lá, àquela época, viviam fazendo greves. Havia 
necessidade de se preservarem os bens da União na área 
portuária. Em Santos, SP, foi construído um aquartelamento 
para um Destacamento de Fuzileiros Navais, que funcionou 
por um período de tempo. Seu primeiro Comandante foi o 
Primeiro-Tenente (FN) Francisco Luiz da Gama Rosa, que 
conduziu com muito empenho e criatividade a construção 
do aquartelamento.

 O ANFÍBIO – Como 2º Tenente, o senhor teve a opor-
tunidade de presenciar as comemorações do 150º aniversário 
do Corpo de Fuzileiros Navais. Quais as lembranças que V. 
Exa. guarda desse episódio?

AE (FN) PONTE – As comemorações do sesquicen-
tenário foram marcantes, e note-se que o CFN não possuía a 
expressão que hoje apresentamos no cenário militar nacional. 
Eu me lembro da realização de um programa de televisão, 
à noite, em horário nobre, acho que na TV Tupi, e que foi 
transmitido ao vivo do Centro de Instrução. Na época, a Tupi 
correspondia ao que a Globo representa nos dias atuais. O 
jornal “O Globo” ofereceu ao Corpo de Fuzileiros Navais 
uma estátua muito bonita, de um guerreiro, com uma bela 
dedicatória em uma placa nela fixada. Quando comandei o 
CIASC essa estátua estava lá. Hoje ela se encontra no Salão 
Sebastopol no Comando-Geral. O Presidente da República, 
Juscelino Kubitsheck, foi ao Centro de Instrução numa ceri-
mônia com corte de bolo e tudo mais. Àquela época ainda 
não usávamos o “sabre de abordagem”, e o bolo foi cortado 
com a espada do Segundo-Tenente (FN) Eugenio do Carmo 
Ribeiro, o mais moderno Oficial do Centro. Mas eu queria 
ainda ressaltar, dentro dessas comemorações, o lançamento 
de uma revista muito bem elaborada sobre o nosso Corpo. 

Linha de tiro do campo da Ilha do Governador.

Cerimônia de corte de bolo no CIASC, no aniversário de 150 anos do CFN.
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O responsável por essa tarefa foi o Capitão-de-
-Corveta (FN) Aristides Gonçalves Leite Filho. Foi com 
ele a primeira entrevista da “imortal” Rachel de Queiroz 
falando sobre os Fuzileiros.  Tenho certeza que existe um 
exemplar dessa revista no setor de Relações Públicas do 

Homenagem ao CFN, pelo transcurso seus 150 anos. Dedicada pelo então Presidente Juscelino Kubitschek na 
publicação alusiva ao aniversário do Corpo.

Comando-Geral. O Presidente Juscelino dedicou ao CFN 
uma fotografia sua que está estampada nessa publicação. 
Inspirado nessa revista foi que fizemos uma outra, por 
ocasião dos nossos 190 anos. Quando a ideia me veio à 
mente, um dos meus primeiros passos foi convidar o 
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Contra-Almirante (FN) Aristides para um almoço na 
Residência Oficial da Ilha das Cobras, a fim de trocarmos 
ideias sobre o assunto.

 O ANFÍBIO – No dia 18 de abril de 1960, o senhor, 
juntamente com o então Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) 
Leônidas Telles Ribeiro, visitou o Grupamento que rea-
lizava a Operação Alvorada. O senhor poderia discorrer 
sobre a emoção de percorrer um trecho dessa Coluna de 
Marcha?

AE (FN) PONTE – Bem, o Comandante Leônidas 
foi um grande inspirador da minha vida profissional. Eu 
fui trabalhar com ele como 1º Tenente, após regressar de 
Recife, na função de seu secretário, já que ele era CMG 
e não tinha direito a um Ajudante-de-Ordens.  Ele era o 
Chefe do Estado-Maior do Corpo de Fuzileiros Navais. 
Ele era um homem de visão e que sonhava com um CFN 
operativo, pujante como somos nos dias de hoje. Foi um 
entusiasta da marcha a pé para Brasília, realizada pela 
Companhia de Reconhecimento Anfíbio, comandada pelo 

Almirante Ponte em visita ao Grupamento que realizou a Operação Alvorada.

Capitão-de-Corveta (FN) Clinton Cavalcante de Quei-
roz Barros. O Comandante Leônidas queria encontrar 
a coluna de marcha e achou que o momento simbólico 
desse encontro seria antes do Km 1.000, então nós vo-
amos para Brasília: ele, o Capitão-Tenente (FN) Jorge 
Ângelo Maia e eu. De Brasília, nós fomos numa viatura 
encontrar a coluna de marcha, a ela nos incorporamos 
e, marchando, cruzamos o Km 1.000. A vibração tomou 
conta de todos nós. À noite, depois de jantar com a tro-
pa, dormimos num barracão do acampamento de uma 
construtora, daquele trecho da estrada. No dia seguinte, 
continuamos a marcha e atravessamos uma cidadezinha 
sob os aplausos dos seus habitantes. Diferentemente dos 
Fuzileiros da coluna de marcha, que estavam de unifor-
me de campanha, nós estávamos com o gorro de fita, 
camisa de manga comprida sem gravata, calça de brim 
e sapatos pretos normais. Foi muito significativo para 
nós participar, mesmo num pequeno trecho, daquela 
marcha histórica.
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 O ANFÍBIO – Almirante, por meio da Portaria 
1008/1960, do Ministro da Marinha, o senhor foi designa-
do para exercer as funções de Assistente do Comandante 
do Núcleo da 1º Divisão de Fuzileiros Navais da Força 
de Fuzileiros Navais. O que o senhor poderia comentar 
a respeito das experiências adquiridas durante aquele 
período?   

AE (FN) PONTE – O Comandante Leônidas, 
de quem eu era secretário, foi promovido a Contra-
-Almirante e designado Comandante do Núcleo da 1º 
Divisão de Fuzileiros Navais; convidou-me para conti-
nuar trabalhando com ele, como seu Assistente, numa 
função prevista para Capitão-de-Corveta. Foi uma ex-
periência que muito influenciou o meu modo de ser e, 
por consequência, a minha carreira de Oficial Fuzileiro 
Naval. Àquela época, a Marinha não tinha Plano Diretor 
e, portanto, Plano de Ação; e muito menos Plano Piloto. 
Um grupo de Oficiais, liderados pelo Almirante Leônidas, 
dos quais destaco os CMG (FN) Augusto de Moura Diniz, 
Finéias Alves Carneiro, Heitor Lopes de Sousa, Edmundo 
Drumond Bittencourt, Doris Greenhalgh de Oliveira e os 
CF (FN) Yves Murilo Cajaty Gonçalves, Roberval Pizarro 
Marques, Roberto Mário de Abreu e Souza, Benjamim 
Tissenbaum, Carlos de Albuquerque e Olavo Freire da 

Rocha, entre outros, começaram a planejar a estrutura 
operativa desejada para o CFN. Àquela época, as nossas 
OM operativas eram criadas por ato do então Comandan-
te-Geral do CFN, o Vice-Almirante (FN) Rubens Constant 
de Magalhães Serejo. É muito importante salientar o 
trabalho realizado pelo Almirante Sylvio de Camargo na 
construção do sólido alicerce que propiciou as necessárias 
e indispensáveis condições para que se pudesse pensar 
num CFN operativo, cujo marco mais significativo foi a 
aquisição do Campo da Ilha do Governador e a constru-
ção do Centro de Instrução do CFN(CICFN), que hoje, 
com muita justiça, leva o seu nome. Infelizmente eu não 
tive o privilégio de estar sob o comando do Almirante 
Camargo. Quando nos apresentamos no CICFN para o 
estágio de Guardas-Marinha, ele já havia passado para a 
Reserva. Voltando ao assunto da minha experiência como 
Assistente do Comandante do Nuc1ºDivFN, lembro que 
as OM operativas eram criadas por iniciativa do ComGer, 
e como não se pedia nem dinheiro e nem aumento no 
efetivo do Corpo, isto não trazia problemas para a 
Marinha. Era difícil acreditar que “aquelas loucuras de 
naval” saíssem do papel.Até o final da década de 1950, 
o grosso do CFN se constituía do efetivo da Guarnição 
do Quartel-Central (GQC), na Fortaleza de São José. 

Lembro que as OM operativas eram criadas por iniciativa do ComGer, e 
como não se pedia nem dinheiro e nem aumento no efetivo do Corpo, isto 
não trazia problemas para a Marinha. 

Inauguração do Centro de Instrução  do CFN.
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Imaginem que na “pedreira” havia três Batalhões de Infan-
taria, um Grupo de Artilharia e uma Companhia de Polícia. 
Quando havia um desfile ou treinamento lançava-se no 
Plano do Dia que haveria um “desembarque”. O efetivo, 
para mobiliar as unidades operativas, foi tirado da GQC. 
Como não havia prédios para os aquartelamentos, normal-
mente as unidades começavam em barracas ou aprovei-
tando prédios desocupados de extintas Organizações da 
Marinha que haviam sido desativadas, como foi o caso do 
Centro de Reparos e Suprimentos Especiais do CFN, que 
se estabeleceu inicialmente numa pequena construção de 
uma antiga Estação-Rádio, ao lado do Centro de Combate 
de Incêndios, em Parada de Lucas. Com o dinheiro obtido 
através das caixas de economias, os quartéis foram paula-
tinamente sendo construídos. A única unidade, que eu me 
lembre, que ocupou um prédio construído especificamente 
para ela, foi o Grupo de Artilharia. Mas a bem da verdade, 
até isso acontecer, o Grupo ficou instalado num galpão do 
canteiro de obras deixado pela firma que construiu o prédio 
da Imprensa Naval, hoje  Comando da FFE.  O tal do galpão 
era muito precário. O PC do Comandante ficava num meza-
nino, bem próximo do telhado, num calor infernal. De certa 
feita, o seu Comandante, Capitão-de-Fragata (FN) Durval 
Buarque, convidou-me para almoçar com ele. A comida 
até que estava boa, mas a simplicidade do local e o calor 
eram de tal jeito que eu pensei comigo: “O Comandante 
Durval não vai poder trazer nunca um vizinho ou um amigo 
para visitar o seu local de trabalho”. Agora, é bom que se 
diga que a eficiência operativa do Grupo era inversamente 

proporcional ao estado precário de suas instalações. Em 
exercícios e demonstrações, os nossos artilheiros eram im-
batíveis. Quando um navio dava baixa, os Fuzileiros iam a 
bordo, como um bando organizado de formigas, e retiravam 
o que era possível. Tudo era aproveitado, e foi assim que 
os quartéis foram surgindo e sendo mobiliados, com base 
na determinação dos Fuzileiros Navais. Para exemplificar 
melhor, quando eu era assistente do Almirante Leônidas, 
o Batalhão Riachuelo pediu ao EMA o envio das tabelas 
de cifras para criptografia de mensagens. O EMA mandou 
um expediente para o Nuc1ºDivFuzNav, determinando o 
comparecimento  de um oficial para tratar do assunto em 
sua Seção de Comunicações. Aquela época o EMA ainda 
estava no Rio de Janeiro. Como eu era Assistente e Oficial 
de Comunicações, fui designado para lá comparecer. Ao 
chegar fui encaminhado a um Capitão-de-Mar-e-Guerra 
que me disse o seguinte: “Que história é essa do Batalhão 
Riachuelo querer tabelas de cifras? Negativo! O Batalhão 
Riachuelo é como a Sexta Divisão do Cruzador Taman-
daré. O Blt Riachuelo não é uma unidade autônoma e, 
portanto, não tem que cifrar e nem decifrar mensagens. 
Isso cabe ao Nuc1ºDivFuzNav”. Eu respondi: “Co-
mandante, o senhor me desculpe, mas o Riachuelo é 
uma  Organização Militar (OM) autônoma. Com a sua 
permissão, eu vou voltar ao Nuc1ºDivFuzNav e pedir 
que envie um oficial mais antigo do que eu para tratar 
deste assunto com o senhor”. Nesta época tinha sido 
concluído o prédio da Imprensa Naval, no início da 
rodovia “Rio-Petrópolis”.  

Almirante Ponte em desfile do 7 de Setembro de1959, na Avenida dos Guararapes, Recife.
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O Almirante Leônidas, vendo que havia demora na 
ocupação do local, pois parecia que o pessoal da Imprensa 
não queria deixar suas antigas instalações em área próxima 
onde hoje está instalada a Caixa Econômica no 1º Distrito 
Naval, começou a vislumbrar  a possibilidade do Núcleo 
ali se instalar. Ele deslocou para a área do canteiro de obras 
da Imprensa Naval a Companhia de Engenharia. Como 
era um homem respeitado e considerado pela Marinha 
(porque era um homem sério, vibrante e com formação 
em Engenheira Civil e Metalúrgica), ele pleiteou que o 
Nuc1ªDivFuzNav ocupasse as instalações que seriam da 
Imprensa Naval. O assunto chegou a ter uma certa acolhida 
e quase que foi dado o afirmativo. Quando nós já íamos ocu-
par as instalações, alguém falou para o Ministro da Marinha 
da época que ficaria muito ruim dar aos Fuzileiros um prédio 
que foi feito com alicerces profundos, próprios para supor-
tar máquinas pesadas. Bem próximo ao prédio destinado 
à Imprensa Naval havia um alicerce, mais ou menos em 
forma de uma letra H, completamente abandonado, e que 
fora destinado ao Laboratório Farmacêutico Naval, cuja obra 
não passou daquele estágio. Não recebemos o prédio da Im-
prensa Naval, mas, em compensação, nos deram o tal alicerce 
abandonado e mais 10.000 moedas da época, acho que foram 
10.000 cruzeiros, para ali se instalar o Batalhão de Pioneiros, 
denominação antiga do Batalhão de Engenharia. O que 
fazia o pessoal do recém-criado Batalhão de Pioneiros?  
Como não havia a possibilidade de se obter mais recursos 
para a obra, o jeito era economizar o máximo possível. 
Assim, ficou decidido que o Batalhão construiria o seu 
próprio aquartelamento. O adestramento da nova OM 
passou a ser construir o seu quartel. Semanalmente, eu 
acompanhava o Almirante Leônidas na visita ao can-
teiro de obras. O pessoal trabalhava de calção mescla, 
gandola, gorro de fita com as partes laterais voltadas 
para baixo (para proteção solar), virando, inclusive, 
betoneiras e fazendo tudo o que se possa imaginar para 
construir um prédio daquele porte. Foi assim que surgiu 
o quartel, hoje ocupado pelo Batalhão de Engenharia. 

Adestramento no pátio do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais atualmente.

O primeiro Comandante do BtlPion, desde o início das 
obras, foi o Capitão-de-Fragata (FN) Antonio Carlos 
Peixoto Larangeira. A planta do quartel foi feita pelo 
Almirante Leônidas, com o auxílio de seu sobrinho, 
o arquiteto Luiz Roberto Pucheu, na época Segundo-
-Tenente do Quadro Complementar. Quando eu era 
Comandante-Geral, o Ministro da Marinha, Almirante 
Mauro César, resolveu tirar a Força de Fuzileiros da 
Esquadra do 1º Distrito Naval, no Arsenal Velho, onde 
hoje funciona a Diretoria de Saúde da Marinha. Esta 
decisão já havia sido tomada. Ele só não sabia onde 
colocar a FFE. Cogitou-se até em transferi-la para a 
Ilha de Mocanguê, o que seria péssimo para nós. Aí 
eu falei: “Por que você não nos dá o antigo prédio da 
Imprensa Naval?” E assim foi feito. Com muita alegria, 
cerca de 40 anos depois, eu vi o sonho do Almirante 
Leônidas ser realizado. Para mim, foi a decisão mais 
acertada, pois a Força de Fuzileiros da Esquadra está, 
hoje, muito bem instalada. 

 O ANFÍBIO – Em 4 de março de 1961, o senhor 
foi promovido a Capitão-Tenente (FN) e logo a seguir 
foi designado para fazer o Communications Course, no 
U.S. Marine Corps, e o On the Job Training in Commu-
nication, em Camp Lejeune. De que forma esses cursos 
contribuíram para a sua carreira, Almirante?

“Por que você não nos dá o antigo prédio da Imprensa Naval?” 
E assim foi feito. Com muita alegria, cerca de 40 anos depois, eu vi 
o sonho do Almirante Leônidas ser realizado.

Batalhão de Engenharia do CFN, construído com o esforço e suor de 
muitos Fuzileiros Navais.
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AE (FN) - PONTE –As coisas acontecem não por 
acaso nas nossas vidas. Tudo que aconteceu comigo 
foi se encaixando ao longo da minha vida. Quando eu 
estava servindo no CICFN, como 2º Tenente, chegou 
uma mensagem, chamada à época “mensagem-rádio”, 
perguntando se havia oficiais voluntários para fazer o 
Curso de Comunicações no Exército Brasileiro. Uma vez 
eu recebi o seguinte conselho de um Almirante do Corpo 
da Armada: “Quando aparecer um curso para dobrar pa-
pel, você não perca tempo, curse. Cursar é, sempre, muito 
importante”. Desta forma eu fui voluntário e passei nove 
meses cursando comunicações no Exército Brasileiro. 
Decorridos cerca de quatro anos surgiu uma vaga para 
o Communications Course, em Quantico, USA. Quatro 
oficiais se submeteram ao processo de seleção. Entre os 
requisitos exigidos, destacava-se possuir o candidato 
o Curso de Comunicações do Exército Brasileiro.  Re-
solveram, pela primeira vez, aplicar um teste de inglês 
para melhorar o processo de seleção. O teste foi feito 
de uma maneira muito original, pois não havia esses 
aparelhos de áudio hoje utilizados para esse tipo de 
exame. Um Oficial Fuzileiro Naval do USMC, lotado 
na Missão Naval Norte-Americana fazia a pergunta e 
nós respondíamos nas folhas de resposta. Somente eu 
fui aprovado e, assim sendo, segui para Quantico. Foi 
uma experiência boa sobre todos os aspectos: profissio-
nal e pessoal. Como a Comissão era maior do que seis 
meses, eu pude levar a família: minha esposa Marly e 
meus dois filhos mais velhos (o José Renato e a Márcia) 
e ainda a nossa empregada, Maria José. O Curso foi 
muito bom, porque não era um curso para estrangeiros, 
era um curso normal para norte-americanos. Havia dois 
oficiais aliados, com família, cursando: o argentino e eu. 
Naquela época estava surgindo o conflito do Vietnã, mas 
ainda na sua fase inicial. No Curso tínhamos, ainda, 

dois colegas vietnamitas, vários chineses de Formosa, 
coreanos da Coreia do Sul e um oficial do Haiti, que 
era um senhor; em relação a nós, na faixa etária de 26 
anos de idade, ele já estava perto dos 40. Com esse hai-
tiano aconteceu um episódio interessante: ele teve que 
regressar para o seu país antes do término do Curso. 
Além dele havia mais ou menos uns dez ou doze jo-
vens haitianos cursando o Basic Course. Diziam que eles 
eram da Guarda do Tonton Macout, do Baby Doc, mas 
esses rapazes não se sujeitavam muito à disciplina e um 
deles tentou entrar no rancho de sandálias Havaianas. 
Como o Sargento de serviço não permitiu, eles saíram 
para uma luta corporal. O Haiti repatriou todos os seus 
oficiais, inclusive o meu colega, o Capitão Papillon, que 
não tinha nada a ver com o ocorrido. O curso foi muito 
proveitoso, eu aprendi bastante. Terminado o curso e 
com a família já de volta ao Brasil, iniciei o On the 
Job Training (OJT), com a duração de 15 dias, na 2nd 
Marine Division, em Camp Lejeune, North Caroline. Nessa 
ocasião, eu reencontrei um Oficial Fuzileiro do USMC 
que tinha servido na Missão Naval Norte-Americana 
no Brasil, o Coronel Robertson. Nesse período eu fiquei 
lotado no Pelotão de Comunicações do Regimento em 
que o Coronel Robertson era o Subcomandante.  O OJT 
foi, na realidade, o coroamento do curso onde eu pude 
ver e participar das atividades práticas atribuídas ao 
pessoal de comunicações em campanha.

 O ANFÍBIO – Almirante, o senhor, em 29 de 
outubro de 1965, quando ainda era Capitão-Tenente, 
foi designado para integrar o Segundo Grupamento 
da Força Interamericana de Paz (FAIBRAS), em São 
Domingos, na República Dominicana, na primeira 
participação de contingentes de Fuzileiros Navais em 
Missões de Paz. Como o senhor recebeu a indicação 
para a missão?

Almirante Ponte em curso nos Estados Unidos. Comunications Course, no U.S. Marine Corps e 
On the Job Training In Comunications, em Camp Lejeune.
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AE (FN) PONTE – Devo dizer que recebi com mui-
ta surpresa. Quando eclodiu o problema na República 
Dominicana, eu me lembro que num domingo, à tarde, 
eu estava vendo televisão em casa e escutei a notícia. 
Jamais pensei que eu fosse parar lá. Eu tinha acabado 
de fazer a EsAO. Nessa época não havia o Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais no Corpo de Fuzileiros 
Navais. Fiz a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do 
Exército na arma de Infantaria. O Comandante do Pri-
meiro Contingente, Capitão-de-Corveta (FN) Paulo de 
Oliveira Reis, enviava, com frequência, relatórios para o 
Comando-Geral do CFN, ressaltando a necessidade de 
que os Oficiais que fossem servir no Estado-Maior do 
Batalhão Fraternidade devessem ter o Curso de Infanta-
ria da EsAO. Dentro do que nós poderíamos chamar de 
normalidade, eu não iria para São Domingos. Era uma 
comissão no estrangeiro, eu não estava servindo no Ba-
talhão Riachuelo e eu já tinha uma comissão no exterior, 
na Escola de Comunicações do USMC, logo, eu não seria 
selecionado. Um dia eu fui chamado pelo Ajudante-
-de-Ordens do Comandante-Geral para comparecer a 
uma audiência com o ComGer, Almirante Heitor Lopes 
de Sousa. Na ocasião, o Alte Heitor, com o seu jeito de 
gaúcho, me disse: “Guri, estou te mandando para São 
Domingos”. Eu confesso que fiquei surpreso. E foi assim 
que eu fui para São Domingos. Novamente comprovei 
que “as coisas não acontecem por acaso”.  Àquela época, 
o CFN só possuía três Capitães-Tenentes cursados em 
Infantaria na EsAO: os CT(FN) Geraldo de Abreu Pi-
nheiro, Sieberth Magno Diniz Cerqueira e eu. Todos nós, 
da mesma turma da EN, fomos juntos para a República 
Dominicana. A experiência em São Domingos foi muito 
boa. Primeiro aprendemos muito com o convívio com os 
militares de outros países que lá estavam. A Força Inte-
ramericana de Paz (FIP) era integrada por militares dos 
Estados Unidos, de Costa Rica, Nicarágua, Honduras, 
Paraguai e Brasil (um BtlInf do EB e um GptFN). Essa 
Força estava organizada em duas Brigadas: a Brigada  
Norte-Americana e a Brigada Latino-Americana. A 
Brigada Norte-Americana era composta pela 82ª Divisão 
Aeroterrestre e a Brigada Latino-Americana, pelo BtlInf  
(do Regimento Sampaio do Exército Brasileiro) e pelo Ba-
talhão Fraternidade (GptFN do Brasil e por Companhias 
dos Exércitos do Paraguai, da Nicarágua, de Honduras 
e um Pelotão da Costa Rica). O Comandante da Brigada 
Latino- Americana era o então Coronel Meira Mattos, 
Oficial experiente, inteligente, profissional competente e 
culto, que tinha participado da Segunda Guerra Mundial, 
integrando a FEB. Sabia, como ninguém, como conduzir 
uma Força multinacional. O Comandante da Brigada 

“O Estado-Maior da FIP realizava, periodicamente, inspeções nos acam-
pamentos, e o nosso era o único, entre os latinos, que conseguia tirar sem-
pre a nota máxima – 10, o que nos enchia de orgulho. Mas não era apenas 
nesse aspecto que nós nos destacávamos. Nós éramos considerados por 
sermos, em tudo, soldados profissionais.”

Latino-Americana não tinha poder disciplinar sobre os 
soldados dos outros países. Tinha que ter muito tato para 
conseguir as coisas, e ele sabia fazer isso como ninguém. O 
Estado-Maior da FIP realizava, periodicamente, inspeções 
nos acampamentos, e o nosso era o único, entre os latinos, 
que conseguia tirar sempre a nota máxima – 10, o que nos 
enchia de orgulho. Mas não era apenas nesse aspecto que 
nós nos destacávamos. Nós éramos considerados por ser-
mos, em tudo, soldados profissionais. Os próprios militares 
norte-americanos reconheciam isso: ficar seis meses moran-
do em uma barraca, conviver com militares de ouros países 
e viver o dia-a-dia nada rotineiro de uma Força de Paz foi 
um experiência e tanto. Por fim, como eu digo, as coisas 
se encaixam; anos mais tarde, quando fui ser Adido Naval 
em Assunção, como Capitão-de-Mar-e-Guerra, encontrei 
Oficiais que serviram comigo na República Dominicana, 
já promovidos a Generais do Exército do Paraguai. 

 O ANFÍBIO – Durante o período no qual o senhor 
esteve envolvido na missão na República Dominicana, 
quais foram os principais desafios encontrados por V. Exa. 
na chefia da 1ª e da 4ª Seção do Estado-Maior?

AE (FN) PONTE – O Brasil enviava, periodicamen-
te, um navio da nossa Marinha transportando gêneros 
alimentícios, basicamente itens peculiares, como feijão, 
farinha, essas coisas que o brasileiro aprecia. Já os outros 
países dependiam totalmente do fornecido pelo Exército 
do USA. No que tange aos suprimentos de Classe I, nós só 
recebíamos deles a parte perecível, o que não era pouco. A 
estrutura logística montada pelo Exército dos Estados 
Unidos era fantástica. Nós, os Fuzileiros Navais e o Btl 
do EB, tínhamos um Oficial que era responsável, junto 
ao órgão central de fornecimento, pelo preenchimento de fi-
chas de requisição, com Serial Number e outras especificações 
em inglês, uma espécie de formulário tipo IBM. Raramente 
os contingentes dos outros países mandavam Oficias para 
o desempenho dessa tarefa, e os seus Sargentos, com pouco 
ou nenhum domínio de inglês, passavam um bom aperto e, 
às vezes, pediam um “help” aos nossos oficiais. Lembro-me, 
agora, de um fato ocorrido no acampamento da Companhia 
de Honduras: eles ocupavam uma área próxima a uma bela 
residência e fizeram uma ligação elétrica - que nós chamamos 
aqui de “gato” - depois do medidor da casa.  Resultado: a 
conta de energia elétrica da casa subiu tremendamente. A 
proprietária da casa fez o que tinha que ser feito, reclamou.  
Os militares hondurenhos vieram me procurar, pois eu era 
o S4: “Nós vamos ficar sem energia, como é que vai ser?”. 
Resolvi o problema de uma forma não muito ortodoxa. Fui 
lá com o nosso eletricista, um CB-FN, e puxamos a energia 
diretamente da rede elétrica da rua. Os hondurenhos ficaram 
tão felizes que bateram palmas e disseram: “Temos luz!”. 
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É claro que a dona da casa, vizinha ao acampamento, 
ficou mais feliz ainda. Para mostrar um pouco mais das 
peculiaridades da nossa passagem pela República Domi-
nicana, veja o que ocorreu, já tarde, numa noite: eu estava 
dormindo no acampamento do GptFN ( eu “morava”no 
Grupamento) e fui acordado pelo mensageiro de servi-
ço: “Capitão, o senhor pode ir até o PC? Tem um Oficial 
hondurenho lá, querendo uma janta”.  Eu  vesti o meu 
uniforme e fui até a barraca da Sala de Estado. O oficial 
queria uma llanta, que, em espanhol, significa um aro com 
pneu, pois, realizando uma patrulha, eles tiveram um 
pneu furado pelos grampos que os dominicanos hostis 
colocavam nas ruas, com esse propósito. E como eles não 
tinham sobressalentes, o jeito foi apelar para os fuzileiros 
brasileiros. Àquela hora da noite, a solução foi emprestar 
uma roda completa.  Enfim, uma llanta não era uma janta.

 Cerca de três meses depois da chegada do nosso 
Contingente, o Coronel Meira Mattos, Comandante da 
Brigada Latino-Americana, conseguiu uma área para 
erguer um acampamento para o Batalhão Fraternidade, 
como um todo. Apenas o Pelotão de Polícia de Costa Rica 
permaneceu no Quartel-General da FIP. A Engenharia do 
Exército dos Estados Unidos realizou um excelente traba-
lho de preparação da área, construiu banheiros, perfurou 
poços artesianos, enfim, fez um trabalho sensacional. Agora 
era cada um cuidar bem do seu setor, já que éramos todos 
vizinhos, e, num relance, podia-se fazer uma comparação 
entre os países ali representados. Por outro lado, a Brigada 
poderia exercer o seu Comando de forma mais efetiva. 
Vou contar aqui um episódio que ressalta a perspicácia do 
Coronel Meira Mattos: o Paraguai, além da Companhia de 
Infantaria, tinha um Pelotão de Comunicações que eles cha-
mavam de Pelotón de Transmissiones. Havia interesse de que 
esse Pelotão ficasse no Comando do Batalhão Fraternidade; 
no entanto, o Paraguai queria que todo o seu contingente 
permanecesse junto. O Oficial mais antigo do Paraguai era 
um Coronel chamado Cubas, que servia no Estado-Maior da 
FIP e, assim sendo, “morava” no Hotel Jaragua, sede da FIP. 
O Coronel, acho que querendo manter todos os paraguaios 
“bajo su comando” (naquela época ainda havia castigos 
físicos nas Forças Armadas paraguaias - uma vez eu 
vi, no antigo acampamento, um soldado todo equipa-
do correndo com uma cadeira às costas, porque fora 
apanhado, de serviço, dormindo na bendita cadeira), 
desejava que o Pelotón de Transmissiones permanecesse 
junto com a Companhia de Infantaria do seu país. Fui 
ao Coronel Meira Mattos e disse: “Coronel, nós estamos 
com um problema: o pessoal do Paraguai não está auto-
rizando o Pelotão de Comunicações a ficar junto com o 
Batalhão; eles querem que todos os paraguaios fiquem 
juntos”. O Coronel Meira Matos respondeu: “Vou tentar 
resolver”. Semanalmente, ou quinzenalmente, um avião 
da FAB (um C-119 ou C-81) fazia uma viagem para a Re-
pública Dominicana, levando correspondência, jornais 
e outras coisas de interesse do Brasil, e, na volta, levava 
nossas correspondências, algumas lembrancinhas que 
quiséssemos mandar para a família, enfim, tudo isso 
era para manter o moral do pessoal elevado. O Con-

tingente do Paraguai aproveitava o voo para mandar 
algumas coisas também, porque do Brasil era mais fácil 
enviar as encomendas para Assunção pelo Correio Aéreo 
Nacional. O Coronel Meira Mattos ligou para o Coronel 
Cubas (falando em espanhol): “Cubas, olha, aquela sua 
encomenda que você mandou, já chegou. Teve um Oficial 
paraguaio que já a apanhou, acho que um oficial retirado 
(da Reserva), foi o que me disseram. Então, está tudo 
bem”. Aí ele aproveitou a impulsão do ataque e mandou 
esta: “Cubas, eu queria saber se você autoriza o Pelotão 
de Comunicações a ficar no PC do Btl Fraternidade... 
Autoriza?”. Ele me disse que o Coronel Cubas autorizou. 
E eu perguntei: “Mas, Coronel, que encomenda é essa?”. 
Ele me respondeu: “Eu não sei de encomenda alguma, 
mas como ele sempre manda alguma coisa... Eu joguei, 
e deu certo”. Assim o Coronel Meira Mattos conseguiu 
resolver aquela situação.

Almirante Ponte integrou o 2º Grupamento da Força Interamericana 
de Paz (FAIBRAS), em São Domingos, na República Dominicana, na 
primeira participação de contingentes de Fuzileiros Navais em 
Missões de Paz. 
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 O ANFÍBIO – Almirante, sob a sua ótica, qual a rele-
vância dessa experiência da FAIBRAS para o nosso Corpo 
de Fuzileiros Navais?

AE (FN) PONTE – Foi grande a relevância, porque 
foi a primeira experiência de participação em uma Força 
de Paz quando aprendemos a como nos posicionar e agir 
em um ambiente multinacional. Aprendemos muito com 
o convívio com a 82ª Divisão Aeroterrestre, que era uma 
Divisão vibrante e, por que não dizer, com a fibra do Sol-
dado do Paraguai, sempre corajoso.  Eu acredito que hoje 
nós estamos muito bem; é só ver o que fazemos no Haiti 
e o que fizemos em outros lugares por onde passamos. 
Não dá para descrever como era o nosso acampamento 
na República Dominicana, antes da unificação da área 
em que se instalou o Btl Fraternidade, em relação aos de 
outros países. Nós cuidávamos bem de nossas instalações, 
procurávamos melhorar sempre e viver num lugar agra-
dável. E nem por isso deixávamos de ser mais eficientes. 
É bom que se diga que quando uma tropa recebe apoio 
de carros de combate é porque essa tropa está conduzin-
do o ataque principal (pelo menos me ensinaram assim; 
será que mudou?), pois foi exatamente o que aconteceu 
em São Domingos. No Primeiro Contingente, quando 
houve a retomada de Cidade Nova, um reduto em poder 
dos rebeldes, foi a Companhia de Fuzileiros Navais do 
Brasil que progrediu por um eixo, contando com o apoio 
de um PelCC  do Exército Dominicano (parte das FFAA 
dominicanas não aderiu ao golpe do Coronel Camaño). 
Aprendemos muito naquela época e esse aprendizado foi 
repassado e frutificou ao longo do tempo no nosso CFN.

 O ANFÍBIO – Almirante, como Capitão-de-Fragata, 
o senhor foi nomeado, em março de 1977, para comandar o 
Batalhão de Comando da Divisão Anfíbia. Quais eram suas 
expectativas durante esse primeiro comando da carreira?

AE (FN) PONTE – Foi muito gratificante esse meu 
primeiro Comando. A Divisão ainda não tinha a sua sede 
atual, ela funcionava no prédio que anteriormente tinha 
sido a enfermaria do Centro de Instrução. O Comandan-
te da Divisão era o Almirante Albuquerque, o Chefe do 
Estado-Maior, o Capitão-de-Mar-e-Guerra José Cortez. 
O Almirante Guimarães era Primeiro-Tenente, S1 desse 
Batalhão, e eu era Capitão-de-Fragata, Comandante. Não 
tínhamos um aquartelamento digno, mas procurávamos 
fazer o melhor que podíamos fazer. Era um período de 
dificuldades. Só podíamos dar um limitado conforto à 
tropa, que eu sei que era precário, não era nem de lon-
ge o que nós temos hoje em dia, mas a gente conseguia 
cumprir as missões. Nós províamos o apoio de Comuni-
cações durante os exercícios da Divisão. A Companhia de 
Reconhecimento Terrestre (CiaReconTer) era um motivo 
de orgulho do nosso Batalhão. Nós mantínhamos o Posto 
de Comando da Força de Desembarque (ForDbq)  e ainda 
participávamos ativamente das Operações de Ação Cívico 
Social (ACISO). As ACISO que aconteciam nas Operações 
Dragão eram conduzidas pelo Batalhão de Comando da 
Divisão Anfíbia. 

 O ANFÍBIO – Almirante, como Capitão-de-Mar-e-
-Guerra (FN), o senhor assumiu, em 23 de abril de 1981, 

o cargo de Comandante do Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Brasília, passando o Comando em 06 de julho de 
1982. Como foi para o senhor a experiência de comandar 
um Grupamento de Fuzileiros Navais na Capital Federal?

AE (FN) PONTE – Eu não imaginava que isso pu-
desse acontecer na minha vida. Novamente o destino me 
conduziu, sem que constasse dos meus planos ir para a 
Capital Federal. Fui designado para comandar o Grupa-
mento de Brasília pelo Almirante Domingos Cortez, que, 
quando CMG, comandou o Gpt e foi o responsável pela 
sua mudança para as suas atuais instalações. O Grupa-
mento era uma Organização Militar muito importante, 
pois, de certa forma, era o principal órgão de represen-
tação da Marinha no Planalto Central, onde as principais 
cerimônias de nossa Força eram realizadas. Nós tínha-
mos que estar sempre prontos, o serviço era muito duro. 
O soldado de Brasília era um soldado diferente, e, na sua 
maioria, originário do estado de Goiás. Ele não estava ha-
bituado às agruras que os Combatentes Anfíbios do Rio de 
Janeiro da Força de Fuzileiros da Esquadra enfrentavam. 
Era uma tarefa difícil forjar esse recruta.  Nós tínhamos que 
proporcionar o máximo possível, em matéria de conforto, 
para podermos exigir o requerido por uma tropa de re-
presentação, de segurança e que não podia esquecer a sua 
destinação precípua de combatente anfíbio, o que, com muito 
trabalho e com as graças do bom Deus, conseguimos. Não 
cheguei a completar dois anos, porque fui designado para ser 
Adido Naval no Paraguai, mas foi uma comissão muito boa. 
Nós ficávamos 24 horas por dia ligados. Cabia-nos prover 
as guardas do Ministério da Marinha, do Palácio Itamaraty 
e, em rodízio com as demais Forças Armadas, a guarda 
do prédio do Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA), 
a cada três meses. Ainda dávamos a guarda da residência 
do Ministro das Relações Exteriores (o Embaixador Saraiva 
Guerreiro), a guarda do Ministro da Marinha (Almirante 
Maximiano, que sempre me deu um apoio muito grande), 
a guarda do Ministério da Marinha e ainda mantínhamos 
um destacamento na área “ALFA”, que era o nosso local de 
adestramento, o então Campo de Adestramento (CAdest). 
Eu acalentava um sonho de, um dia, transformar o CAdest 
em Organização Militar de Fuzileiros Navais, o que veio a 
acontecer quando eu fui ComGer.

 O ANFÍBIO – Mais adiante o senhor foi designado 
Adido Naval no Paraguai, onde permaneceu até 04 de 
setembro de 1984. O senhor poderia descrever como eram 
as relações entre Brasil e Paraguai e as duas Marinhas 
naquela ocasião?

AE (FN) PONTE – As relações com o Paraguai, na 
minha época, eram muito boas. A meu ver eles tinham 
uma consideração especial para com o Brasil e, a despeito 
de tudo o que tenha acontecido na Guerra da Tríplice 
Aliança, não havia o menor senão, sendo excelente o nosso 
relacionamento. O Paraguai da minha época tinha as suas 
peculiaridades. O país era governado, há algum tempo, 
pelo General Alfredo Stroessner, sempre reeleito pelo 
Partido Colorado. O presidente Stroessner, quando Ca-
pitão, cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 
do Exército Brasileiro, na arma de Artilharia. Foi seu 
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companheiro de curso o então CT (FN) Augusto de 
Moura Diniz, tratado carinhosamente por ele de “MA-
RUJO”. Não sei se a partir dessa época, mas sentia-se 
que os brasileiros tinham bom trânsito com o Presi-
dente. Foi no governo Stroessner que Brasil e Paraguai 
assinaram o Tratado de Itaipu. Na inauguração do Ver-
tedouro de Itaipu, em 1982, ele fez questão que os Adidos 
Militares do Brasil participassem do evento, integrando a 
Comitiva do governo do Paraguai. Lembro-me bem que 
no brinde do almoço o Presidente João Figueiredo ergueu 
a sua taça em homenagem ao “OPERÁRIO PARAGUAIO, 
NA PESSOA DO SEU OPERÁRIO NÚMERO UM, AQUI 
PRESENTE, O PRESIDENTE STROESSNER”. Foi nesse 
Paraguai que eu fui Adido Naval. Todas as quintas-feiras, 
por volta de 06h30, o Presidente Stroessner, na qualidade 
de “Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Naci-
ón”, devidamente uniformizado com as insígnias e os 
bordados de General-de-Exército, recebia em audiência 
os Generais do Exército e da Força Aérea, os Almirantes 
e os Adidos Militares num prédio antigo denominado 
COMANDO EN JEFE. Cerca de três dias antes, éramos 
contatados sobre se iríamos à Audiência. Eu não perdi 
uma só quinta-feira, fui a todas. Na audiência éramos 
fotografados ao lado do Presidente e, às vezes, filmados. 
As fotos saíam no dia seguinte, no jornal do Partido Co-
lorado PÁTRIA, e os filmes eram exibidos à noite, no 
informativo NOTICIERO, do Canal ABC Color. No dia 

do aniversário do Presidente a coisa começava mais 
cedo, às 04h30. A Residência Oficial da Presidência 
ficava na Avenida Mariscal Lopes. Às 05h30, mais ou 
menos, era a nossa vez de cumprimentar o aniver-
sariante. Como a Chancelaria da Argentina ficava a 
meia quadra, nos reuníamos todos lá, tomávamos um 
café, e foi quando aconteceu um fato interessante: a 
Guerra das Malvinas ainda estava sendo amargurada 
pelos argentinos. O adido da Grã-Bretanha ficava em 
Montevidéu e veio para os cumprimentos. O adido 
da África do Sul pediu ao Adido Aeronáutico da Ar-
gentina que o Adido Britânico participasse do café e 
obteve como resposta o seguinte: “O MEU PAÍS ESTÁ 
EM ESTADO DE GUERRA COM O DELE. SE ELE 
ENTRAR NA CHANCELARIA, EU O PRENDO, POIS 
AQUI É TERRITÓRIO ARGENTINO”. O inglês ficou 
na calçada esperando a saída do grupo. Logo após 
o meu filho mais velho, José Renato, graduar-se em 
Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília, ele 
foi nos visitar em Assunção. Não sei como o Presidente 
Stroessner soube disso e mandou que ligassem para 
mim, pois ele queria receber meu filho em audiência. 
Ainda bem que o José Renato tinha levado um terno 
e naquele momento estava em casa. Mandei buscá-lo, 
vesti o uniforme branco e lá fomos para a audiência 
no Palácio Lopez, onde o Presidente despachava todos 
os dias da semana, exceto às quintas-feiras. 

Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, onde Almirante Ponte comandou de Abril de 81 à Julho de 82.
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 Foi um encontro amigável e surpreendente. Como 
acontecia no “Comando en Jefe”, fotografias e filmes. No 
PÁTRIA, saiu uma foto, e no NOTICIERO, um filme  que 
relatava mais ou menos o seguinte: O Presidente recebeu, 
no Palácio de Lopez, o engenheiro José Renato Ponte, 
que, em breve, vai iniciar suas atividades profissionais. 
Fruto desse relacionamento com o Presidente, eu pude 
responder prontamente a um PEDIDO DE BUSCA do 
EMA. Estávamos no mês de dezembro de 1983, pensando 
na época de festas e chega o tal PB. Em certo trecho, a 
fronteira do Paraguai com a Argentina é demarcada pelo 
rio Pilcomayo, que nasce na Bolívia. Os argentinos, em 
época anterior ao meu período como adido, abriram ca-
nais de irrigação com visíveis prejuízos para a agricultura 
paraguaia. O EMA queria saber se os tais canais ainda 
estavam ativos. Como resolver isso naquela época do 
ano? Numa quinta-feira perguntei ao Presidente Stroes-
sner: “Presidente, e aquela situação do Pilcomayo, como 
está?”. Ele me disse: “Já está tudo resolvido; os canais 
foram desativados”. Para ilustrar melhor o que tinha 
dito,  ele mandou chamar o General Diretor do Serviço 
Geográfico Militar, que estava também aguardando 
para ser recebido em audiência, e disse-lhe: “Traga-me 

rápido aquela mapa fotográfico do Pilcomayo”. Coitado 
do General. Cerca de quinze minutos depois estava lá 
o General, com o tal mapa em um cavalete e com uma 
varinha mostrando os antigos canais obstruídos. Cheguei 
à Adidância e redigi a minha informação para o EMA. 
Melhor fonte, não seria possível!!! Na minha posse como 
Comandante-Geral, vieram três Almirantes da ativa do 
Paraguai e um Almirante da Reserva; esse último foi 
o Comandante da Marinha quando eu estive por lá, o 
Almirante Cesar Cortese. Foi uma surpresa muito agra-
dável. Além do Almirante Cortese, estiveram presentes 
na cerimônia: o Almirante Eduardo Gonzalez Petit, Co-
mandante das Forças Armadas do Paraguai, o Almirante 
Flavio Alcibiades Abadie Gaona, Comandante da Mari-
nha do Paraguai, e o Almirante Lopez Moreira, Chefe do 
Estado-Maior da Armada. Respondendo diretamente à 
sua pergunta, o relacionamento entre os nossos países 
e as nossas Marinhas, em particular, não poderia ser 
melhor. Quando o Presidente Stroessner foi deposto, ele 
asilou-se em Brasília. Quando fui promovido a Almirante-
-de-Esquadra, passei a ser convidado para o tradicional 
almoço de fim de ano com o Presidente da República, 
em Brasília. Em todos os quatro anos em que participei 

Centro de Instrução e Adestramento de Brasília.
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desse evento, eu sempre saía mais cedo e visitava o 
General Stroessner antes do almoço. Ele morava em 
uma casa no Lago Sul, sem luxo, em companhia de 
seu filho, Coronel Aviador Gustavo Stroessner, sem 
nenhum sinal exterior de riqueza. Sem dúvida era 
um grande amigo do Brasil e os seus restos mortais 
repousam em Brasília.

 O ANFÍBIO – Após regressar ao Brasil, em se-
tembro de 1984, o senhor serviu no então Comando de 
Apoio do CFN e fez parte da Comissão de Verificação 
e Recebimento do Aquartelamento do Grupamento 
de Fuzileiros Navais de Manaus. Na visão de V.Exa., 
qual a importância do Grupamento para o CFN e 
para a região?

AE (FN) PONTE – A nossa presença em Manaus 
era praticamente nula. Fuzileiros na área, apenas uns 
dois ou três na Capitania. Não havia presença nossa 
em Manaus. Numa área como a Amazônia, com to-
dos os seus “rios-estradas”, como não ter o Fuzileiro 
Naval para realizar Operações Ribeirinhas? Numa 
iniciativa muito feliz do Almirante Cortez, foram 
criados dois novos Grupamentos: o do Rio Grande, 
para substituir o de Uruguaiana, que fora extinto na 
segunda metade da década de 1970, e o de Manaus, 
assinalando, de forma definitiva, a nossa presença na 
Amazônia Ocidental. E eu fiz parte do recebimento 
porque eu não tinha nada a ver com a construção. 
Havia no Comando de Apoio um Departamento de 
Obras e Instalações que cuidava das obras civis de 
nossas construções. No momento de recebimento do 
prédio do GptFNManaus, decidiram designar alguém 
que estivesse fora de todo o processo. E, assim, eu fui 
a Manaus com mais dois Tenentes, Engenheiros do 
IME, para receber o aquartelamento. Sem muita expe-
riência, nós estávamos como aqueles que compram a 
obra e querem ver se está tudo certo. Anotamos todas 
as pendências, e eu não recebi a obra. Aleguei que a 
obra não estava pronta e que havia muita coisa por 
acabar, muita coisa mal feita. E foi acatada a nossa 
decisão. E passado um mês, de acordo como previa 
uma instrução da Diretoria de Obras Civis, eu voltei 
e constatei que ainda tinha alguma coisa pendente 
e novamente eu fiz as minhas ressalvas. Com as 
pendências sanadas, as obras foram aceitas. Inicial-
mente, o Comando Naval da Amazônia, que iria ser 
criado, ocuparia parte dessa instalação. Como tal 
não ocorreu de imediato, o Grupamento ficou como 
único ocupante. Passado um tempo, não me lembro 
de quanto, com a criação do Comando Naval, este 
foi lá instalar-se junto com o Grupamento. O con-
vívio entre o Grupamento e o Comando Naval da 
Amazônia aconteceu sem nenhum problema. Anos 
depois, quando eu já estava na Reserva, o Comando 
Naval da Amazônia mudou-se para um prédio pró-
prio e passou a denominar-se IX Distrito Naval, e o 
Grupamento, dono de todo o seu aquartelamento, 
teve o seu efetivo aumentado e foi transformado em 
Batalhão de Operações Ribeirinhas, com equipamento 

e armamento adequados à sua missão. Bem nascido, 
como BtlOpRib, essa nova unidade é um dos motivos 
de orgulho do nosso Corpo.

 O ANFÍBIO – Almirante, quais foram suas 
expectativas ao assumir o Comando do Centro de 
Instrução e Adestramento do CFN? 

AE (FN) PONTE – Ah, foram muitas! Come-
çou primeiro pelo lado emotivo. Quando eu estava 
na Escola Naval, às quartas-feiras, nós tínhamos 
o dia livre, entregue apenas ao Departamento de 
Fuzileiros, e nós íamos para o Campo da Ilha do 
Governador para atividades práticas. Nesta época, 
na Ilha, só havia uma unidade, a Companhia Escola, 
que formava os recrutas e ficava na área onde hoje é 
o Batalhão Humaitá e a Linha de Tiro. A obra do Cen-
tro de Instrução estava sendo terminada. Nós víamos 
a obra e vibrávamos, uma maravilha. A Ilha era um 
paraíso, nada de poluição, o mar era límpido, tudo 
praticamente intacto. No meu último ano da Escola 
Naval, foi inaugurado o Centro de Instrução, pelo 
Almirante SYLVIO DE CAMARGO. Isso ocorreu, se 
eu não me engano, no dia 28 ou 29 de dezembro de 
1955, e lá fui eu para a inauguração. Lógico que eu 
estava sempre me oferecendo para essas atividades. 
A inauguração contou com a presença de muitas au-
toridades, pois, na época, a Capital da República era 
o Rio de Janeiro e todos os Adidos Navais estrangei-
ros estavam presentes, tudo muito bonito. Resolve-
ram fazer um Pelotão Simbólico, à frente do qual iria 
o Almirante Camargo com o Estandarte do Corpo; 
em seguida, vinham três Capitães-de-Mar-e-Guerra, 
três Capitães-de-Fragata, três Capitães-de- Corvetas, 
três Capitães-Tenentes, três Primeiros-Tenentes, três 
Segundos-Tenentes e três Aspirantes. Não preciso 
dizer quem era um dos três aspirantes: EU. Os ou-
tros dois, se não estou enganado, o Otávio Augusto 
BOTAFOGO Gonçalves e o JOSÉ NELSON de Moura. 
Depois havia três Suboficiais, três Sargentos, três 
Cabos, três Soldados e, no final, três voluntários. O 
jovem que não dispunha de meios para sobreviver, 
geralmente originário do nordeste, e que desejava 
ser Fuzileiro Naval, poderia ficar “morando” no 
quartel, trabalhando duro nas limpezas e faxinas. 
Ele  não ganhava nada, mais se preparava para 
enfrentar o concurso de seleção para recrutas. Era 
nosso “voluntário”. Quando me apresentei no Cen-
tro de Instrução para comandá-lo, eu encontrei uma 
unidade com uma alma nova, novos cursos. Embora 
ainda não tivéssemos o Curso de Aperfeiçoamento 
de Oficiais, contávamos com o Curso Avançado de 
Operações Anfíbias (CavAnf) e uma excelente equi-
pe de oficiais e praças que muito me ajudaram e per-
mitiram que eu pudesse levar a bom termo a missão 
que me fora confiada. Já imaginou o seu primeiro 
Comando, como Almirante, ser na Unidade em que 
você fez o Estágio de Guarda-Marinha? E ainda ser 
a sua a primeira turma a realizar tal Estágio? Mais 
gratificante não poderia ter sido.
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“e qual não foi minha surpresa quando escutei que os Fuzileiros 
Americanos estavam marchando ao som do dobrado “Soldado da 
Liberdade”! Então, por que resgatei o hino Soldado da Liberdade? 
Porque é um hino vibrante.” 

Compunha peças para o Teatro de Revista 
e vibrantes hinos militares, como o “Viva a Mari-
nha”, o hino da Escola Naval e o hino da Escola de 
Aeronáutica. O hino “Soldado da Liberdade”, em 
homenagem aos Fuzileiros Navais, também é de sua 
“lavra”; não sei por qual razão esse hino não tinha 
“emplacado” no CFN. As suas aulas eram ótimas e 
todos nós nos tornamos experts em Comunicações 
Navais. Um dia ele conseguiu acabar a aula mais 
cedo e nos disse: “Eu compus um hino em homena-
gem aos Fuzileiros e quero apresentá-lo a vocês”. 

Almirante Ponte sendo condecorado com a Legião do Mérito dos Estados Unidos. A tropa de USMC desfilou em continência 
ao Almirante ao som de “Soldado da Liberdade”.
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 O ANFÍBIO – Na ocasião, o que levou o senhor a 
resgatar o hino Soldado da Liberdade?

AE (FN) PONTE – É uma história interessante. 
Eu fiz a viagem de instrução no Navio-Escola “Du-
que de Caxias”. Saímos do Rio de Janeiro na tarde 
do dia 11 de junho de 1956. O navio era grande e sua 
tripulação maior ainda, com muitos Oficiais embar-
cados. O nosso Instrutor de Comunicações era um 
Oficial do Corpo da Armada, Capitão-de-Corveta 
Luiz Felipe Magalhães. O Comandante Luiz Felipe 
era um dublê de Oficial de Marinha e artista. 

Todos os hinos de sua autoria tinham como característica 
ter como introdução o prefixo do toque de corneta e o 
identificador da Unidade ou da Organização a que se 
referia. De posse de uma cópia da letra ficamos a postos. 
Aí, ele, como músico nato que era, solfejou a introdução. 
Cantou sozinho uma vez e, em seguida, cantamos todos, 
vibrando muito. Sempre que a aula acabava mais cedo, 
nós pedíamos para cantar o hino. Chegamos da Viagem 
de Instrução e seguimos a nossa carreira sem que nin-
guém cantasse o Soldado da Liberdade.  No Centro de 
Instrução havia uma Escola de Música que cuidava da  
formação dos Sargentos Músicos. Um dia, assistindo a 
uma apresentação da Banda de Alunos, pensei comigo: 
“Meu Deus, esta é a hora de eu resgatar aquele hino”. Eu 
sabia que na Companhia de Bandas do Batalhão Naval 
havia um respeitável Acervo Musical. Como quem não 
quer nada, falei com o Mestre da Banda, demonstrando 
que tinha certeza de que existia no Acervo: “Por favor, 
você pode me enviar a partitura do hino “Soldado da 
Liberdade?”. Dois dias depois a partitura estava sobre 
a minha mesa. Foi mais fácil do que eu podia imaginar. 
Mandei para a Escola de Música e determinei que fosse 
tocado o hino. E quando foi tocado, eu gostei. Toda quarta-
-feira tinha uma Parada, que terminava com um desfile 
em continência ao Comandante. Determinei que o hino 
fosse tocado no desfile e que a tropa cantasse enquanto 
desfilasse. E a coisa foi pegando. Quando eu fui Comandar 
a FFE, fiz com que fosse tocado e cantado nos desfiles. 
Esse hino é tão marcial, que mesmo não se entendendo a 
letra, a música contagia e faz vibrar. Eu digo isto porque, 
durante uma visita oficial ao Brasil, o Comandante dos 
Fuzileiros dos Estados Unidos, General Charles Krulak, 
presenciou um desfile de uma Brigada Anfíbia. Os nossos 
Fuzileiros desfilaram ao som do “Soldado da Liberdade”, 
cantando garbosamente. Um Coronel da comitiva, quando 
a tropa passou, mostrou para o General Krulak o braço 
arrepiado pela vibração. Foi aí que  eu vi que o hino era 
mesmo emocionante até para  aqueles que não entendiam 
o português. Eles me pediram a partitura do hino e eu 
dei. Um ano e pouco depois, em 1997, eu fui convidado 
pelos Estados Unidos para visitar o USMC. Na ocasião, fui 
condecorado com a Legião do Mérito dos Estados Unidos, 
no grau de Comandante. No final da cerimônia, a tropa 
do USMC desfilou, e qual não foi minha surpresa quando 
escutei que os Fuzileiros Americanos estavam marchando 
ao som do dobrado “Soldado da Liberdade”! Então, por 
que resgatei o hino Soldado da Liberdade? Porque é um 
hino vibrante. 
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Soldados da Liberdade 
Marinha do Brasil

Somos fortes valentes guerreiros, 
combatentes de armas na mão.
Da Marinha leais fuzileiros,
defensores do augusto pendão;
Sentinelas de terras e de mares,
nossa vida é combate viril.
Tendo em mente os heróis militares
que tombaram em prol do Brasil

Soldados da liberdade, 
lutemos que o combate é nossa vida;
defendamos a integridade da pátria brasileira
estremecida.
Fuzileiros de terra e de mar,
tendo sempre em mira o canhão, 
pelo nobre ideal de lutar,
para a glória do auriverde pavilhão

Desde os tempos remotos da história,
o Brasil conta os feitos navais;
para nós é orgulho é glória,
sempre ouvidos na guerra ou na paz

Quem são estes vibrantes guerreiros?
Estes homens valentes quem são?
Da Marinha leais fuzileiros,
combatentes de armas na mão.

Soldados da liberdade, 
lutemos que o combate é nossa vida;
defendamos a integridade da pátria brasileira
estremecida.
Fuzileiros de terra e de mar,
tendo sempre em mira o canhão, 
pelo nobre ideal de lutar,
para a glória do auriverde pavilhão.

Letra: Luiz Felippe M. de Magalhães
Música: Edgar de Almeida Bispo
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 O ANFÍBIO – Almirante, em 23/11/1990, o senhor 
foi promovido ao Posto de Vice-Almirante (FN), tendo 
assumido, em 26/11/1990, o Comando da FFE. Durante seu 
comando, o senhor participou ativamente de vários exer-
cícios realizados pelas OM subordinadas. Em que medida 
sua participação efetiva naquelas operações contribuiu 
para tomadas de decisões, enquanto, posteriormente, 
Comandante-Geral do CFN?  

AE (FN) PONTE – A meu ver, o Comando da Força 
de Fuzileiros da Esquadra é um dos Comandos de maior 
satisfação de um Almirante Fuzileiro. Acredito que nesse 
Comando o Almirante se realize profissionalmente, pois 
a FFE representa quase que totalmente a razão de ser do 
nosso Corpo. O ComFFE, como Vice-Almirante, passa a 
viver mais intensamente o setor operativo dos Fuzileiros, 
podendo melhor sentir as necessidades, em termos de qua-
lificação do pessoal e dos anseios no que tange aos meios 
materiais necessários ao perfeito cumprimento das tarefas 
normalmente atribuídas a uma Força de Pronto Emprego.  

Almirante Ponte e senhora, General Krulak e senhora na 
residência do Comandante-Geral do USMC, recepção em 
homenagem ao COMGER onde compareceram todos os 
Generais da área de Washington.

A minha passagem pela FFE foi de fundamental impor-
tância no desempenho das duas outras Comissões que 
desempenhei: Comandante do Comando de Apoio e 
Comandante-Geral do CFN.  

 O ANFÍBIO – Almirante, em novembro de 1994, 
o senhor assumiu o cargo de Comandante-Geral do 
CFN. O CFN, durante essa ocasião em que o senhor foi 
Comandante-Geral, aumentou a participação interna-
cional dos Fuzileiros Navais, atribuindo-lhes, inclusive, 
a segurança das Embaixadas Brasileiras na Argélia e no 
Paraguai. Como se processaram as negociações para a 
realização dessas conquistas?

AE (FN) PONTE – Na verdade, não foi uma ini-
ciativa nossa ir para essas Embaixadas, já que a presença 
dos Fuzileiros nessas Representações Diplomáticas 
foi solicitada pelo Ministério das Relações Exteriores. 
Quem sabe tal chamamento não decorreu do fruto de 
nossa participação em Forças de Paz ou do desempenho 
de nossos representantes em Missões de Observadores?  
Não se pode relevar que por onde estivemos, lá estavam, 
também, os nossos diplomatas, que nos observavam e 
analisavam o desempenho dos soldados-marinheiros 
profissionais da Marinha do Brasil. Quando estávamos 
em São Domingos, guarnecíamos também a Embaixada 
do Brasil.  Por outro lado, não podemos desprezar que 
os Estados Unidos da América têm em todas as suas 
Embaixadas uma guarda de Marines. Os bons exem-
plos são para ser copiados. Lembro-me de que o nosso 
batismo, nesse tipo de missão, começou na Argélia. 
Quando assumi o cargo de ComGer, os entendimentos 
já haviam sido iniciados pelo Almirante Luiz Carlos 
da Silva Cantídio. Logo que dado o sinal verde, saímos 
em campo. Foi uma faina embarcar o armamento para 
lá. Escolhi o Comandante do Destacamento pessoal-
mente, o CF(FN) Cardim. Lembro-me, também, do seu 
sucessor, também escolhido por mim, o CF (FN) Dias 
Filho. Tínhamos que começar bem.  Começando bem, a 
coisa segue e frutifica. Em seguida, fomos nos tornan-
do mais profissionais nessa área, criando o Estágio de 
Segurança em Embaixadas. E eu acho que deu certo. 
Recentemente, li num NOTANF que a nossa Embai-
xatriz no Haiti, ligada ao Movimento de Escoteiros, 
solicitou que Fuzileiros do Destacamento da Embaixa-
da lhe acompanhassem em uma marcha a pé, de mais 
de um dia, até a um ponto culminante do Haiti.  Isto 
demonstra a confiança que nossos Fuzileiros inspiram, 
devido ao seu profissionalismo e à sua educação. Se eu 
fosse Embaixador, eu também ia querer uma guarda de 
Fuzileiros Navais do Brasil.

 O ANFÍBIO – Almirante, o senhor, na época 
que assumiu o Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais, verificou que existia alguma área ou algum 
segmento que necessitasse de uma atenção especial, 
prioritariamente?

“Acredito que nesse Comando o Almirante se realize profissionalmente, 
pois a FFE representa quase que totalmente a razão de ser do nosso Corpo”.
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AE (FN) PONTE – Eu, quando fui Comandante 
de Apoio, notei que aquele Comando era muito difícil. 
O Comandante de Apoio do Corpo de Fuzileiros Navais 
tinha duas funções bastante absorventes e que dispu-
tavam vorazmente o seu tempo: Pessoal e Material. 
Eu sentia muita dificuldade. O Pessoal me absorvia 
muito, e o Material acabava ficando para segundo 
plano. Qualquer falha no trato do pessoal, qualquer 
descuido era sentido imediatamente; já no trato do 
material, nem tanto. As consequências seriam senti-
das posteriormente, em uma situação real, quem sabe. 
Eu achava que isso precisava mudar, mas não sabia 
como. Quando eu fui Comandante-Geral, o Ministro 
da Marinha, Almirante Mauro Cesar, muito inteligente 
e inovador, estava fazendo uma série de mudanças na 
Marinha. De certa feita, numa palestra para Almirantes 
e Capitães-de-Mar-e-Guerra da Reserva, com a presen-
ça do Almirantado, apresentado as modificações que 
tinha introduzido na Marinha, disse o seguinte: “Nos 
Fuzileiros eu não mexo, porque não entendo. Isso é com 
o Valdir”.  Aí eu pensei: “Ah! Surgiu a oportunidade”.  

Almirante Ponte e General Krulak, reunião no gabinete do Comandante-Geral no Pentágono.

Em outro dia fiz uma proposta ao Ministro: “Mauro, 
eu quero lhe fazer uma proposta e eu não estou querendo 
aumento do quadro de Oficiais Generais, eu não quero 
um Almirante a mais. Eu quero que você me autorize a 
dividir o Comando de Apoio em dois Comandos: o Co-
mando de Pessoal e o de Material. Como prova de que eu 
não quero um Almirante Fuzileiro a mais, eu vou tirar o 
Almirante do Centro de Instrução para ser o Comandante 
de Material, e o Comando do Centro de Instrução volta a 
ser de Capitão-de-Mar-e-Guerra”. Ele concordou. Ficou 
acertado, também, que não iríamos fazer essas mudan-
ças açodadamente. Pedi-lhe um tempo, de cerca de dois 
anos.  E assim foi feito e fomos nos preparando para a  
ativação desses dois novos Comandos e da extinção do 
CApCFN.  Dentro da minha teoria de que “tem que nascer 
bem para dar bons frutos”, escolhi, pessoalmente, para o 
Comando do Material o Contra- Almirante (FN) Marcelo 
Gaia Cardoso Tosta, por seus atributos de empreendedor 
competente e leal. Agora vou me permitir jogar fora a 
modéstia: DEU CERTO!!! Para mim, foi a melhor coisa 
que realizei no meu Comando.

“Mauro, eu quero lhe fazer uma proposta e eu não estou querendo aumento do quadro 
de Oficiais Generais, eu não quero um Almirante a mais. Eu quero que você me autorize a 
dividir o Comando de Apoio em dois Comandos: o Comando de Pessoal e o de Material.” 
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 O ANFÍBIO – No Comando de V. Exa., o CFN 
participou da Terceira Missão de Verificação das Nações 
Unidas em Angola, entre os anos de 1997 e 1998, com o 
envio de companhias de Fuzileiros Navais reforçadas 
com Pelotões de Engenharia. Como o senhor avalia o 
desempenho do CFN naquela missão? 

AE (FN) PONTE – Não foi diferente das outras 
missões que o CFN fez em ultramar. Nosso soldado é 
competente, capaz e profissional e sempre se distingue 
dos demais integrantes da Força Internacional em que está 
inserido. Os nossos militares se esmeram, parece que dão 
mais do que se podia esperar. Eu acho que a consciência 
de que representam o CFN, a Marinha e o próprio Brasil 
é o estímulo para tanta dedicação e superação.

 O ANFÍBIO – Almirante, em 1997 a sede do Co-
mando da FFE foi transferida para o prédio da antiga 
Imprensa Naval, conforme o senhor já comentou. Na visão 
de V. Exa., o que essa transferência significou para o CFN?

AE (FN) PONTE – Essa transferência foi muito 
importante. A FFE ficou dignamente instalada, pois an-
teriormente funcionava em um prédio muito acanhado. 
Como poderia a FFE, nos dias de hoje, desempenhar o 
seu papel naquela instalação que ocupava no Arsenal 
Velho? A FFE, agora, no Km 1 da Washington Luiz, está 
muito bem instalada e em espaço adequado, à altura 
de responder os novos desafios que se apresentem. A 
transferência possibilitou, também, a proximidade física 
das Unidades subordinadas e o apoio direto da Base 
de Fuzileiros Navais do Rio Meriti. Dispondo de uma 
boa malha viária, acredito que a atual localização da 
FFE veio facilitar o deslocamento do pessoal no trecho 
trabalho-residência. A meu ver, a transferência só trouxe 
benefícios. Foi um sonho que começou há 40 anos e que se 
tornou realidade. Hoje, quem passa pela Av. Washington 
Luiz vê que aquele prédio ficou mais imponente e belo 
depois que passou às mãos dos Fuzileiros. Aquele mastro 
branco exuberante, com a Bandeira do Brasil e sinais de 
indicativos navais, mostra que aquela área tem dono. Ali 
mora a Força de Fuzileiros da Esquadra. Se alguém tiver 
dúvida sobre essa mudança, por favor, vá até o prédio 
onde está a Diretoria de Saúde da Marinha e conclua. Ali 
era o Comando da FFE.

 O ANFÍBIO – Almirante, estamos chegando ao final. 
O poderio bélico dos Fuzileiros Navais também foi preocu-
pação do Comando-Geral, na época em que o senhor era o 
nosso COMGER, destacando-se aí a substituição, nas unida-
des operativas, do Fuzil Automático Leve (FAL), calibre 7,62, 
pelo fuzil M-16 A2, calibre 5,56 mm, e das antigas esteiras 
de fibra de vidro empregadas pelo Destacamento de Praia, 
pela Esteira Mobi-Mat (de alumínio), o recebimento de novos 
obuseiros “Light Gun” 105 mm pelo Batalhão de Artilharia, 
caminhões UNIMOG, assim como os mísseis Mistral e Bill.  
Quais as considerações de V. Exa. sobre todo esse processo?

AE (FN) PONTE – Novamente sou levado a dizer 
que, pelo menos comigo, na minha vida, as coisas se 
encaixam. Tenho que agradecer a Deus. Eu acho que se 
não tivéssemos criado o CMatFN, essas aquisições não 
teriam  se concretizado. O Comando do Material já estava 
crescidinho quando houve a decisão de comprar a maioria 
desses meios. E como isto surgiu? Estávamos no final do 
primeiro governo do Presidente Fernando Henrique, e o 
Ministro da Marinha, o Almirante Mauro César, previu o 
que hoje está acontecendo: o contingenciamento do Fundo 
Naval. Então, o Almirante Mauro César, em uma reunião 
do Almirantado, disse que nós deveríamos apresentar 
propostas para aquisição de meios, porque certamente 
o Fundo Naval iria ser contingenciado e nós não iríamos 
mais poder usá-lo. Saí da reunião, retornei ao Comando-
-Geral e fui verificar os estudos dos meios que estavam 
sendo considerados como desejáveis para aquisição. O 
Setor de Material do Comando-Geral, em estreita ligação 
com o CMatFN, já sabia o que queríamos, onde comprar 
e os seus custos aproximados. Apresentada a proposta, o 
Almirante Mauro César levou o assunto ao Almirantado, 
que, por unanimidade, concordou com o nosso pleito. Os 
Fuzileiros foram os que mais se beneficiaram com essa de-
cisão do Ministro Mauro Cesar, de utilização de recursos 
do Fundo Naval. Passei o Comando com todos as compras 
realizadas, contratos assinados e empenhos efetuados. 
Dessa forma, quando o Fundo Naval foi contingenciado, 
foi considerado que uma parcela já estava empenhada 
com a compra do material dos Fuzileiros.  

 O ANFÍBIO – Um momento de grande signifi-
cado cultural foi o lançamento do livro comemorativo 
dos 190 anos do CFN no Brasil. Como surgiu a ideia 
para sua edição e qual a repercussão dessa publicação 
no meio naval?

AE (FN) PONTE – Ficou marcado na minha 
mente a Revista Comemorativa do Sesquicentenário do 
CFN. A ideia surgiu daí.  E eu me perguntava: “Como 
é que aquele pessoal, nos 150 anos, com o Corpo de 
Fuzileiros Navais tão pequeno e tão sem meios, fez uma 
revista tão bonita?” Reuni-me com os meus assessores 
mais próximos e apresentei-lhes a Revista Comemo-
rativa dos 150 anos. Chegamos à conclusão de que 
poderíamos fazer algo semelhante. Como eu conhecia 
o Almirante Aristides Leite, que tinha sido o executor 
da revista dos 150 anos, convidei-o para uma reunião 
na residência oficial da Ilha das Cobras, seguida de 
almoço. Trocamos ideias, vimos como as coisas foram 
conduzidas no Sesquicentenário do Corpo e seguimos 
no mesmo rumo, considerando as peculiaridades da 
nossa época. Assim surgiu aquele livro. Ele foi ins-
piração para outros livros, porque, passados alguns 
meses, foram editadas, também, outras publicações na 
Marinha, seguindo o mesmo estilo. 

“Fuzileiros Navais, pela última vez, como Comandante-Geral, vos conclamo a 
manter acesa a chama característica do nosso amor à Marinha e ao Brasil”. 
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Fuzileiros, bradamos todos os dias, no Cerimonial do Ar-
riar a Bandeira - Ao Brasil, “urra”!!!, À Marinha do Brasil, 
“urra”!!!, Ao Corpo de Fuzileiros Navais, “urra”!!! - têm 
o mesmo significado da minha última conclamação: nós 
somos voluntários, somos profissionais, somos diferentes. 
Somos únicos, somos soldados-marinheiros que amam o 
que fazem e, por isso mesmo, amam o Brasil, a Marinha 
do Brasil e o Corpo de Fuzileiros Navais. 

 O ANFÍBIO – Tem algo mais que o senhor gostaria 
de mencionar?

AE (FN) PONTE – Gostaria de agradecer a Deus por 
ter me dado esta ideia de ser Fuzileiro Naval, por ter me 
proporcionado alcançar esse meu sonho e por Ele ter, por 
trás de tudo, trabalhado para que essas “coincidências” 
acontecessem na minha vida. 

Cerimônia de passagem do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais.  Almirante Valdir Bastos Ponte foi ComGer no período de 

21-12-94 à 22-12-98, sendo seu sucessor o Almirante Carlos Augusto Costa.

 O ANFÍBIO – Almirante, é a nossa última pergun-
ta: V. Exa. se despediu do CFN com as seguintes palavras, 
no seu discurso, ao deixar o cargo de Comandante-Geral: 
“Fuzileiros Navais, pela última vez, como Comandante-
-Geral, vos conclamo a manter acesa a chama carac-
terística do nosso amor à Marinha e ao Brasil”. Hoje, 
Almirante, em pleno século XXI, qual a mensagem que 
o senhor gostaria de deixar para as novas gerações de 
Fuzileiros Navais?   

AE (FN) PONTE – Olha, não muda não, é essa 
mesma, porque enquanto os Fuzileiros Navais forem 
voluntários (e todos aqui são voluntários, vieram para o 
CFN por livre escolha) todos têm a obrigação de manter 
acessa a chama de amor ao Brasil, à Marinha do Brasil e ao 
Corpo de Fuzileiros Navais. Os “urras”, que somente nós, 
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