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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 Fuzi-
leiros Navais, “O Anfíbio”, em circulação até hoje. 
Destina-se a divulgar a doutrina anfíbia e o moderno 
emprego de Forças de Fuzileiros Navais, difundir a 
história e tradições do CFN e constituir-se em foro 
para debate de idéias que estimulem o aperfeiço-
amento técnico-profissional.
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Editorial Nossa Capa

Ainda sob a influência das modificações introduzi-
das pela Estratégia Nacional de Defesa (END), 
este “O Anfíbio” traz artigos técnico-profissionais 

fruto da reflexão e estudo em torno do tema. Ao mesmo 
tempo, considerando o momento de transição por que 
passa o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), esta edição 
contempla artigos que tratam de suas Unidades, sobre-
tudo as mais modernas, além da história de um Corpo 
em permanente evolução.

Nos primeiros artigos, de cunho eminentemente doutri-
nário, o leitor é levado à reflexão acerca dos conceitos de 
Conjugado Anfíbio, importante ferramenta da capacidade 
expedicionária do Poder Naval, e sobre o fomento dessa 
cultura na Marinha do Brasil (MB). 

O terceiro artigo trata da presença da MB na UNIFIL, 
a Força Interina das Nações Unidas no Líbano, mais uma 
oportunidade para o CFN de consolidar-se como Força 
Expedicionária e que evidencia nossa perfeita integração 
com a Força Naval.

No campo do material, considerando os desafios de 
equipar o CFN para emprego na Região Amazônica, o 
quarto artigo considera as opções das lanchas de com-
bate para operações ribeirinhas. 

Voltando às discussões e reflexões doutrinárias, o 
artigo seguinte trata da conceituação de guerra assimé-
trica, termo bastante empregado nos dias atuais. A partir 
do qual, chega-se ao recém-criado Grupo de Reação 
Contra Ameaças Assimétricas, uma adequação da MB 
aos novos desafios.

Tratando das Organizações Militares que compõem o 
CFN, o leitor é convidado a conhecer o, recém-criado, Ba-
talhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica 
de Aramar e a Companhia de Polícia do Batalhão Naval. 

Finalizando esta edição, passados mais de 25 anos da 
criação do Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais, o 
artigo “A Gestão de Recursos Humanos do CFN – Histórico” 
descreve uma das prioridades do CFN, o seu pessoal.

Esse conjunto de artigos é o resultado das valiosas 
contribuições de diversos Oficiais, as quais permitiram 
dar corpo a mais uma edição desse importante perió-
dico do CFN. 

Boa leitura!

Adsumus!

A inspiração da Nossa Capa veio dos artigos 
desta edição que abordam os temas operativos 
do  Corpo de Fuzileiros Navais. A imagem é 

formada pelo  capacete, colete de proteção balística, 
mochila, isolante térmico e fuzil M-16, que constituem 
parcela do acervo operacional individual do Comba-
tente Anfíbio, célula central dos sistemas de armas 
integrados da Força Expedicionária por excelência.
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O Brasil alcançou, nas últimas duas déca-
das, um novo patamar no conceito das 
nações, consequência natural de seu 

desenvolvimento econômico. Essa nova posição 
permite que o Estado Brasileiro almeje maior 
participação em organismos internacionais e, ao 
mesmo tempo, exige mais atenção aos assuntos 
de defesa, particularmente, os que dizem respeito 
à salvaguarda de seus interesses no país e no ex-
terior; no que tange à defesa da Amazônia Azul; 
à salvaguarda da integridade física do crescente 
número de cidadãos brasileiros no exterior – em 
países com situação política instável; e à partici-
pação em operações de paz, humanitárias e de 
apoio a países que sofrem com desastres naturais. 

O Poder Político, por meio da Política de Defesa 
Nacional (PDN) e da Estratégia Nacional de Defesa 
(END), estabeleceu, respectivamente, os Objetivos 
Nacionais e os parâmetros a serem seguidos para 
que tais objetivos sejam alcançados.  Nesse con-
texto, as Forças Armadas brasileiras assumem um 
papel fundamental na defesa desses objetivos. 
Cabe ressaltar que a END conferiu à Marinha 
do Brasil (MB) uma relevante tarefa ao afirmar 
literalmente que:

para assegurar sua capacidade de projeção 
de poder, a Marinha possuirá, ainda, meios 
de Fuzileiros Navais em permanente condi-
ção de pronto emprego. [...] O Corpo de Fu-
zileiros Navais consolidar-se-á como a força 
de caráter expedicionário por excelência 
(BRASIL, 2008, p. 21).

Considerando a relevância dos documentos 
mencionados e a importância de a MB seguir os 
seus ditames, este artigo se propõe a:

 - apresentar os motivos que levaram o Poder 
Político a determinar a existência de uma Força 
com capacidade expedicionária;

- elencar as razões que levaram a escolha 
governamental a recair sobre a MB;  

- citar as possibilidades do Conjugado Anfíbio; e 
- demonstrar que possuir um Conjugado Anfíbio 

aprestado não é mais uma opção para a MB, mas 
sim um requisito. 

Por que possuir uma Força com 
capacidade expedicionária?

Encontra-se presente, desde o fim do século XX, 
um cenário internacional conturbado. O fim da 
Guerra Fria e o esfacelamento do mundo comunista; 
o incremento da globalização, o fenômeno chama-
do pelo intelectual Ignácio Ramonet de “pilhagem 
planetária”; o surgimento das chamadas “Novas 
Ameaças”; os atentados ao World Trade Center e 
a consequente “guerra ao terror”; a ascensão dos 
BRICS e a diminuição relativa da importância de 
algumas potências do século XX; a quebra do Banco 
Leman Brothers e a crise financeira que tem ainda 
fortes reflexos nos dias atuais.

Do ponto de vista estritamente militar, verifica-se 
a quase inexistência de guerras entre Estados e, ao 
mesmo tempo, a proliferação de conflitos de baixa in-
tensidade. Soma-se a isso o incremento da ocorrência 
de desastres naturais, como foi o caso do terremoto 
e consequente acidente radiológico no Japão. 

Em face dos aspectos citados no quadro exposto aci-
ma, muito se questiona sobre o papel das Forças Arma-
das no Brasil, sobre o fim específico a que se destinariam. 
Embora existam opiniões de todos os matizes e não haja 
concordância plena sobre o tema – mais especificamente 
sobre a importância das chamadas tarefas subsidiárias – 
a análise aprofundada da PDN deixa-nos transparecer, 
pelo menos, uma clara atribuição para os militares.

O documento de mais alto nível a tratar sobre Defesa 
Nacional é direto ao definir, dentre os Objetivos Na-
cionais, a salvaguarda de recursos, bens e interesses 
brasileiros no exterior; a projeção de poder com vista 
à participação em operações autorizadas pela ONU; 
e a participação em missões de paz e humanitárias. 

A simples leitura do parágrafo acima pode remeter 
o leitor ao seguinte questionamento: como o Estado 
teria condições de defender, não apenas diplomática ou 
politicamente, seus interesses em território estrangeiro?

Fica patente que o Brasil deverá possuir os meios 
militares necessários à garantia de seus interesses 
no exterior, para que os objetivos descritos anterior-
mente possam ser alcançados, tendo, a partir desse 
entendimento, aderência ao desenvolvimento teórico 
e prático nos fóruns globais sobre o tema.

Nesse sentido, sobre a capacidade de um Estado 
influenciar outros países por meio do emprego de 
Forças Expedicionárias, Geoffrey Till assinala que 
“não há nada de novo sobre a execução de operações 
expedicionárias, mas, com o fim da Guerra Fria há 
um aumento da importância destas operações e um 
afastamento [...] do enfrentamento entre frotas no 
mar” (TILL, 2007, p. 313, tradução nossa).

Como exemplo de um Estado que bem definiu 
suas razões de possuir forças expedicionárias, cita-se 
o caso dos EUA. A Marinha e o Corpo de Fuzileiros 
Navais estadunidenses, no início da década de 1990, 
produziram, em conjunto, uma diretriz estratégica 
chamada “From the Sea”, que tratava do emprego 
de Forças Navais e de Fuzileiros Navais para a pro-
jeção de poder sobre terra, utilizando as operações 
expedicionárias.

Tal diretriz foi ampliada no ano de 1994, com uma 
nova concepção estratégica, chamada “Forward... From 
the Sea”, sempre centrada na capacidade de projetar 
poder por meio de forças expedicionárias. Basicamente, 
estabelecia diretrizes para o aprestamento do Conjugado 
Anfíbio com vistas ao emprego em regiões litorâneas.  

Finalmente, com o propósito de orientar sua atua-
ção no século XXI, foi lançada a doutrina de emprego 
denominada “Sea Power 21”, trazendo consigo os 
conceitos de “Sea Shield”, “Sea Basing” e “Sea Stri-
ke”, que, respectivamente, significam: a capacidade 
de defender os EUA por meio de um posicionamento 
avançado de uma força expedicionária, eliminando 
as ameaças enquanto ainda estiverem distantes; o 
emprego de forças expedicionárias a partir dos meios 
navais, que funcionariam como bases; e o ataque 
propriamente dito, vindo do mar, a partir dos na-
vios, com mísseis, canhões navais, aeronaves e por 
meio do desembarque de forças de fuzileiros navais, 
diretamente sobre os objetivos em terra. 

Com base nos preceitos da PDN e observando 
a atuação de um Estado que, sempre guardadas as 
devidas proporções, por várias vezes nos serviu de 
referência, confirma-se a necessidade de o Brasil 
possuir forças com capacidade expedicionária. 

O Brasil elegeu a MB como a Força Armada que 
deve estar, prioritariamente, em condições de ser 
empregada em operações expedicionárias, escolha 
esta influenciada diretamente pelas características do 
Poder Naval e pela maior probabilidade de ocorrên-
cia de conflitos em regiões litorâneas, em função dos 
fatos que serão mencionados a seguir. 

Com relação a este último aspecto, desde Geoffrey 
Till até o saudoso Almirante Vidigal, vários autores 
são unânimes ao destacar a importância do mar e 
dos litorais, particularmente, pelo fato de 75% da 
população mundial viver no litoral; ademais, 80% 
das cidades que são capitais de Estados e quase todos 
os centros de comércio e de poder militar interna-

O CFN e, consequentemente, a MB 
como a Força Nacional de caráter 
expedicionário por excelência

O Conjugado Anfíbio como Ferramenta da Capacidade Expedicionária do Poder Naval
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cionais se encontram a aproximadamente duzentas 
milhas do litoral.

Além disso, contribuem também para esse des-
taque, o fato das grandes reservas minerais estarem 
situadas no mar (no caso brasileiro, temos o “pré-
-sal”); as linhas de comunicação marítimas possuí-
rem pontos focais próximos ao litoral; e as grandes 
alterações nas condições climáticas do planeta e a 
sistemática repetição de desastres ambientais serem 
mais sentidos nas regiões litorâneas, justamente por 
essas regiões concentrarem a maior parte da popu-
lação mundial.

Com relação às características do Poder Naval, 
estas guardam íntima relação com as operações expe-
dicionárias, embora seja possível ser expedicionário 
também empregando os Poderes Aéreo e Terrestre. 
No entanto, as características inerentes a esses po-
deres limitam enormemente suas possibilidades. 

Basta imaginar que uma oposição militar de 
pequena envergadura dificultaria em muito ou, até 
mesmo, impediria uma operação expedicionária que 
utilizasse, para transporte, meios aéreos. E no caso 
do emprego do Poder Terrestre, suas próprias carac-
terísticas internas, cultura organizacional e tipos de 
equipamento,  fazem-nos concluir que seria quase 
inviável imaginar uma pronta-resposta nacional fora 

O Conjugado Anfíbio e as 
operações expedicionárias

Há de se destacar que expedicionário é o Conju-
gado Anfíbio, pois, um GptOpFuzNav embarcado 
em meios navais com seus meios aeronavais ad-
judicados possui a necessária mobilidade para ser 

das fronteiras secas do Brasil, empregando, num 
primeiro momento, os meios de tal Poder.

Por seu turno, o Poder Naval, com sua versatili-
dade, mobilidade, flexibilidade e sua capacidade de 
permanência, possui uma ferramenta vocacionada 
para a realização de operações expedicionárias e que 
o distingue das outras Forças Armadas: o Conjugado 
Anfíbio.   

empregado onde quer que seja preciso. A posse de 
um Conjugado Anfíbio aprestado não é mais uma 
questão a ser debatida em simpósios ou encontros 
acadêmicos, trata-se de um requisito, afinal, para que 
a MB garanta que será capaz de ser a força nacional 
de caráter expedicionário por excelência, terá de ser 
capaz de realizar Operações Anfíbias (OpAnf), pois 
é tal capacidade que contribui decisivamente para 
que uma força expedicionária garanta o acesso a seus 
objetivos em terra.

É razoável supor que uma força que conta com 
meios específicos para desembarcar sob oposição e 
conquistar objetivos designados possuirá condições 
de cumprir as missões determinadas a uma força 
expedicionária, em todo o espectro dos conflitos.

O emprego desse Conjugado Anfíbio extrapola 
o conceito das OpAnf clássicas (Assalto Anfíbio, 
Incursão Anfíbia, Demonstração Anfíbia e Retirada 
Anfíbia). Fatos como a ameaça à integridade física 
de cidadãos brasileiros, consequência  de conflitos 
internos em alguns países, a ocorrência de desastres 
naturais e a demanda crescente por novas operações 
de paz têm sido solucionados pelo emprego de um 
Conjugado Anfíbio na realização de Operação de 

Evacuação de Não Combatentes, Operações Huma-
nitárias e Operações de Paz de caráter naval.

Esse emprego foi enquadrado como uma nova 
modalidade de Operação Anfíbia, classificada recen-
temente como “projeção anfíbia” (para o USMC, Am-
phibious Engagement and Crisis Response), alargando o 
conceito de OpAnf, que passou a enquadrar qualquer 
projeção de tropa de Fuzileiros Navais, vindas do 
mar para terra, em litoral hostil ou permissivo, inde-
pendentemente do vulto do Grupamento Operativo 
de Fuzileiros Navais a ser empregado.

Cabe ressaltar que esta nova modalidade está 
contida na proposta de alteração da Doutrina Básica 
da Marinha, fruto do Seminário de Doutrina Naval, 
realizado em 2010. A existência desse conjugado 
bem preparado reforça as capacidades anfíbia e ex-
pedicionária da nação e a mantém em condições de 
enfrentar os desafios modernos, que englobam um 
vasto espectro de operações, desde ações de caráter 

O Conjugado Anfíbio como Ferramenta da Capacidade Expedicionária do Poder Naval
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dissuasório até operações militares de grande enver-
gadura, desde as projeções anfíbias sem oposição até 
os assaltos anfíbios clássicos.

Para brindar o Conjugado Anfíbio com mobili-
dade estratégica, tem sido observada, nos principais 
países do mundo, a elevada importância do estudo 
e do desenvolvimento dos navios anfíbios e, par-
ticularmente, dos Navios de Propósitos Múltiplos 
(NPM). Tais navios, além de transportarem pessoal 
e material para a Área de Operações, devem possuir 
inúmeras capacidades, das quais se destacam:

- servir de plataforma para lançamento de vetores de 
projeção de poder sobre terra, tais como: Carros-Lagarta 
Anfíbios (CLAnf), Embarcações de Desembarque 
sobre Colchões de Ar (EDCA), embarcações de de-
sembarque, embarcações pneumáticas, etc;

 - desembarcar pessoal e material em um porto ou, 
caso necessário, com o emprego de pontões;

 - proporcionar condições para a realização de 
atividades de Comando e Controle; 

- transportar e operar como plataforma de lança-
mento de helicópteros e aeronaves “Short Takeoff 
and Landing” (STOL), estas com suas variações, 
além de outros meios aéreos de transporte e de 

emprego tático;
- lançar mísseis; 
- ser utilizado como base marítima para ativida-

des logísticas (“seabase”) e como Local de Destino 
Seguro Intermediário (LDSI), no caso de uma Ope-
ração de Evacuação de Não Combatentes; e

- ser utilizado como hospital.
A ampliação do espectro de missões a serem 

cumpridas e, consequentemente, o incremento 
dos requisitos a serem atendidos têm demandado 
complexos projetos de construção de NPM, cujas 
dimensões estão diretamente relacionadas à capa-
cidade requerida e aos meios relacionados a cada 
capacidade. Além disso, os NPM têm se apresenta-
do como navios bastante versáteis e aptos a realizar 
diversos tipos de transferências (desembarque 
diretamente na praia, helitransporte, desembarque 
em portos, etc.), tanto para tropa quanto para car-
ga, blindados, apoio de fogo e logístico e meios de 
comando e controle.

Essa capacidade propicia à Força de Desembarque 
a possibilidade de evitar um ataque frontal, desem-

O Conjugado Anfíbio como Ferramenta da Capacidade Expedicionária do Poder Naval

barcando seus meios em momento e local mais apro-
priado, cumprindo uma forte exigência existente nos 
conflitos atuais: a diminuição do número de baixas.

A quantidade de países que estão investindo no 
desenvolvimento de projetos e/ou na obtenção de 
NPM é crescente, como os EUA, com o classe America; 
a Espanha, com o BPC Juan Carlos I; a França, com 
o classe Mistral; e a Itália, com o Conde de Cavour. 
Além dos tradicionais países com influência global, 
algumas potências regionais também têm priorizado 
esse aspecto, principalmente, para incrementar sua 
capacidade de projeção de poder, servindo, também, 
como um poder dissuasório local. Aliada a isso, a 
participação cada vez maior desses países em OpPaz 
também tem alterado sua prioridade na construção 
desse tipo de navio.

No caso do Brasil, a END prevê, que, no desen-
volvimento de seus navios de alto-mar, “a Marinha 
dedicará especial atenção ao projeto e à fabricação de 
navios de propósitos múltiplos que possam, também, 

servir como navios-aeródromos”. Sendo assim, a 
necessidade da existência de um Conjugado Anfíbio, 
com meios de Fuzileiros Navais, em permanente 
condição de pronto-emprego, e a atenção especial 
dispensada aos NPM, por estarem registradas na 
END, caracterizam-se como determinações do poder 
político da Nação à MB.

Para atender a essa determinação, em relação 
aos NPM, o Plano de Articulação e Equipamento 
da Marinha do Brasil (PAEMB) prevê a construção 
de quatro unidades com a seguinte configuração:

 - grupo aéreo com até três helicópteros de múl-
tiplo emprego, até oito helicópteros de emprego 
geral de médio porte e até dois helicópteros de 
emprego geral de pequeno porte; 

- capacidade de lançamento e recolhimento de 
Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT); - capaci-
dade de transporte no convés-doca de quatro EDCG, 
ou oito EDVM, ou dois Veículos de Desembarque 
por Colchão de Ar (VDCA), ou uma quantidade 
equivalente de CLAnf;  

- capacidade de transporte de até sessenta via-
turas, entre blindados, viaturas pesadas ou carros 
de combate; e

 - capacidade de transporte de cerca de setecentos 
Fuzileiros Navais. 
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Conclusão

           Ao tornarem-se menos prováveis os conflitos 
com embates entre marinhas oceânicas em alto mar 
e, ao mesmo te,mpo, ficando cada vez mais clara a 
importância e a instabilidade das regiões litorâne-
as, faz-se mister que um Estado que pretenda ser 

respeitado internacionalmente – como é o caso do 
Brasil – atribua, cada vez mais, um maior valor à 
capacidade expedicionária de suas Forças Armadas.

Possuir Forças Armadas aprestadas para a rea-
lização de operações expedicionárias significa ter 
meios para projetar o poder nacional no exterior e 
responder, rapidamente, à necessidade de proteção 
dos interesses do Estado.

A Marinha do Brasil foi eleita como a força nacio-
nal de caráter expedicionário por excelência, justa-
mente por conta de suas características intrínsecas e, 
também, por possuir uma ferramenta extraordinária 
– quando devidamente aprestada – para o cumpri-
mento de numerosas tarefas que podem surgir em 
todo o espectro dos conflitos, neste conturbado e 
incerto início de século.

Possuir um Conjugado Anfíbio, com seus meios 
Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais prontos 
e, se possível, contando com os modernos NPM, 
não é mais uma opção que pode ser adotada ou não 
pela Alta Administração Naval. É um mandamento 
legal que deve ser seguido, sob pena de não sermos 
perdoados pela Nação caso sejamos chamados a 
realizar uma operação expedicionária que necessite 
do Conjugado Anfíbio para sua execução.
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A Estratégia Nacional de Defesa (END) faz alusão ao Corpo de Fuzileiros 
Navais (CFN) como força de caráter expedicionário por excelência. 
Esta referência procura consolidar o CFN, devido às suas vocações 

naturais e ao seu papel, enquanto parcela da Marinha destinada a realizar 
operações anfíbias, como a tropa brasileira priorizada para o emprego em 
operações expedicionárias. Por essa razão, é necessário cultivar permanen-
temente a cultura expedicionária no CFN, adaptando-a constantemente aos 
novos tempos e à evolução das operações militares modernas.

É necessário, no preparo para o emprego de forças de Fuzileiros Navais, 
desenvolver uma mentalidade que corresponda a esta cultura expedicio-
nária e capacite o Fuzileiro Naval a atender aos requisitos exigidos para 
este tipo de operação. Desta feita, o CFN consolidar-se-á como a “tropa 
de caráter expedicionário por excelência”, conforme prevê a END e de 
acordo com a concepção que o próprio CFN adota sobre o termo “expe-
dicionário”.

Este artigo, inicialmente, realizará uma breve análise do significado 
do termo expedicionário para o CFN e fará considerações sobre como a 
doutrina orienta o preparo do Fuzileiro Naval por meio do ensino e do 
adestramento. Posteriormente, desenvolverá conceitos necessários ao 
cultivo de uma mentalidade expedicionária, abordando a doutrina, o 
ensino e o adestramento, de maneira a levantar algumas ideias úteis ao 
desenvolvimento de uma cultura expedicionária para o CFN.
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Primeiramente, é necessário aprofundar-se 
um pouco mais no termo expedicionário. Segun-
do o Glossário das Forças Armadas, operações 
expedicionárias são realizadas fora do terri-
tório nacional. Internacionalmente, operações 
expedicionárias também são entendidas como 
operações militares conduzidas em um país 
estrangeiro. Para as forças armadas estaduni-
denses, “uma expedição é uma operação militar 
conduzida por uma força armada para cumprir 
um objetivo específico em uma país estrangeiro” 
(MCDP-3). 

O CFN, entretanto, expande este conceito. Na 
revista “O Anfíbio”, do ano de 2010 (ed. extra), 
considera operação expedicionária como “uma 
operação que envolve a projeção de poder mili-
tar, apoiada em extensas linhas de comunicação, 
sobre uma área operacional distante, para reali-
zar uma missão específica dentro de um prazo 
delimitado”. A acepção do termo expedicionário 

Expedicionário: permanentemente 
pronto para emprego, dentro ou 
fora do território nacional

para o CFN envolve as características de empre-
go expedito e tempestivo. Portanto, para o CFN, 
ser expedicionário inclui o entendimento inter-
nacionalmente consagrado de atuação em um 
território estrangeiro, porém, ao não especificar 
que tal emprego se dê apenas fora do território 
nacional, admite que a operação expedicionária 
possa ser realizada também no próprio país, em 
região distante das bases da tropa empregada. 
Assumir que o emprego expedicionário possa se 
dar também no próprio país, demonstra a dispo-
nibilidade do CFN para atuar em qualquer parte 
do território nacional, mesmo que distante de 
nossas bases. A inclusão do emprego em caráter 
tempestivo faz com que o termo expedicionário 
assuma, também, um compromisso de força em 
permanente prontidão, ratificando outra carac-
terística do CFN.

Estes dois conceitos inererentes ao termo 
expedicionário: estar em condições de operar 
distante de suas bases (inclusive em território 
estrangeiro), por períodos prolongados de tem-
po; e estar em condições de ser empregado ime-
diatamente, influenciam fortemente o preparo 
de nossas tropas para emprego.

2

3

4

A Doutrina orientando o ensino e 
o adestramento

 O preparo de forças para o emprego.

Para entender como a estratégia orienta o pre-
paro de nossas forças para emprego é  necessário 
entender, ainda que de forma abreviada, como se 
dá a transmissão de conhecimentos entre a dou-
trina, o ensino e o adestramento.

Partindo da estratégia, a orientação para o 
preparo de forças para emprego operativo, segue 

um caminho natural que passa pela doutrina, a 
qual orienta o ensino, que por sua vez influencia, 
por meio dos concludentes dos cursos, a forma 
como é conduzido o adestramento nas unidades 
operativas.

Mudanças tempestivas na doutrina demanda-
rão ainda, em um caminho abreviado, alterações 
diretas na forma de se conduzir o adestramento. 
Na realimentação do sistema, lições aprendidas 
proverão, simultaneamente, “feedback” para a 
doutrina e o adestramento.

 Devido a esta relação, a doutrina, o ensino e o 
adestramento são áreas de fundamental importân-

cia a serem consideradas no preparo para o empre-
go de forças de Fuzileiros Navais.

Caminho Natural
Caminho Abreviado
“Feedback”
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Doutrina anfíbia e expedicionária

O CFN é parcela indissociável da Marinha des-
tinada a realizar operações anfíbias. Os Fuzileiros 
Navais são a tropa especializada para combater 
em terra, a partir do mar. Essa característica é a 
principal responsável pelo caráter expedicionário 
do CFN, pois uma tropa acostumada a embarcar e 
operar a partir de meios navais é a mais apropria-
da para deslocar-se para regiões distantes, com 
grande quantidade de equipamentos e suprimen-
tos, podendo ser apoiada logisticamente a partir 
de bases avançadas estabelecidas em terra, ou a 
bordo de navios. O navio possibilita o transporte 
de grandes quantidades de carga e tropa, além de 
garantir o funcionamento das linhas de comunica-
ção. Em locais com infraestrutura precária, onde 
não se pode depender de portos ou aeroportos, os 
meios de desembarque permitem a continuidade 
do apoio de bordo às tropas em terra. O caráter 
anfíbio é, portanto, o grande promotor do caráter 
expedicionário. Conclui-se, pois, que a doutrina 
do CFN, além de anfíbia, deve ser expedicionária.  

Uma doutrina expedicionária, enquanto con-
junto de entendimentos comuns traduzidos em  
táticas, técnicas e procedimentos padronizados 
que visam a implementar os ditames estratégicos, 
requer a criação, ou mesmo adoção de conceitos, 
ideias-chave que balizem o preparo para o empre-
go. Na revista “O Anfíbio”, do ano de 2010 (ed. ex-
tra), são enumerados  alguns requisitos que forças 
militares devem possuir para atuar em operações 
expedicionárias, quais sejam: prontidão, austeri-
dade, permanência, mobilidade estratégica, fle-
xibilidade, versatilidade, capacidade de assalto e 
retirada planejada. Estes requisitos demandarão o 
desenvolvimento dos conceitos necessários a uma 
mentalidade expedicionária, que devem constar 
da doutrina do CFN. 

O desenvolvimento de uma cultura de perma-
nente prontidão para emprego em locais distantes, 
por prolongados períodos de tempo é necessário 
para atender aos requisitos de prontidão, auste-
ridade e permanência. A primeira prioridade no 
desenvolvimento de uma cultura expedicionária 
deve centrar-se no preparo psicológico do recurso 
humano. No Simpósio “CFN Bicentenário: Rumos 
para 2020”, realizado em 2008, um dos Grupos de 
Trabalho que desenvolveu o tema “Preparo e Em-
prego dos Grupamentos Operativos de Fuzileiros 
Navais (GptOpFuzNav)” sugeriu uma adaptação 
do conceito de “mochilas prontas” (“bags packed”), 
utilizado pelo Corpo de Fuzileiros Navais Estadu-

nidense, que envolve o estabelecimento de níveis 
de prontidão para embarque imediato, sendo de 
caráter individual; para unidades operativas e 
destacamentos, e para GptOpFuzNav. 

O Fuzileiro Naval deve saber que sua profissão 
exige o afastamento de seu convívio doméstico e 
familiar sem, muitas vezes, um aviso prévio e por 
tempo indeterminado. Nos níveis de prontidão 
mais elevados, tal afastamento pode ser imediato 
e para que o militar possa fazê-lo com eficiência 
e sem que afete negativamente seu moral, é ne-
cessário que todos os aspectos que envolvem a 
vida familiar e social do Fuzileiro Naval estejam 
preparados para tal. Apenas como forma de listar 
algumas das providências que o profissional de 
operações expedicionárias deve tomar, o militar 
deve possuir conta conjunta em um banco com pes-
soa de confiança, orientada e capacitada a cuidar 
dos compromissos financeiros de sua família, ou, 
no mínimo, deixar procuração para que seus pro-
blemas possam ser resolvidos. Todos os aspectos 
de sua vida familiar e social devem ser supridos 
em sua ausência, desde pequenos compromissos 
até o atendimento a parentes com problemas de 
saúde. Determinadas missões não possibilitarão 
nem mesmo um contato frequente com a família 
por telefone ou internet. O serviço de assistência 
social institucional é de grande importância desde 
os períodos que antecedem seu emprego operativo, 
para que a família do militar possa acostumar-se 
à sistemática de funcionamento deste serviço. O 
fato de grande parcela dos militares do setor ope-
rativo do CFN não residir em bases militares, ou 
próximos a esta, dificulta, em parte, o acesso ao 
serviço social.

 Para atender ao requisito de permanência, 
ainda é necessário que o planejamento logístico 
contemple uma possível indisponibilidade de 
apoio na região de operação. É preciso que todos 
os recursos para operar, inicialmente, estejam dis-
poníveis para a tropa. Nesse sentido, a doutrina 
de emprego expedicionário se confunde com a 
própria doutrina anfíbia, com a carga prescrita 
para a operação inicial, suprimentos da força de 
desembarque ou suprimentos para operações pos-
teriores ao desembarque. Os suprimentos podem 
ser desembarcados e fornecidos a partir de uma 
base estabelecida em terra ou serem fornecidos di-
retamente a partir do mar, desde que se disponha 
de meios de desembarque, plataformas e pessoal 
suficientes para manter o fluxo logístico, conforme 
solicitação de terra. A doutrina expedicionária 
deve ser também flexível, de maneira a possibilitar 
caminhos alternativos ao fluxo de suprimentos. A 
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O militar pode desempenhar suas funções em um local distante 
por longos períodos. 

tropa apoiada deverá ter a possibilidade de contar, 
adicionalmente, com itens enviados por via aérea, 
para tal deve estar preparada para receber esse 
apoio. As bases deverão, preferencialmente, estar 
localizadas próximas a aeroportos. A tropa deve 
possuir meios para transporte e armazenamento, 
tais como: caminhões, empilhadeiras e guindastes. 
Outra cadeia de suprimentos que também deve 
ser prevista é aquela oriunda de organizações 
internacionais (ONU) ou alianças militares, caso 
a operação seja multinacional.

A natureza anfíbia dos Fuzileiros Navais e a 
sua preparação para embarcar nos meios navais e 
serem transportados para locais distantes é o prin-
cipal responsável por seu caráter expedicionário. 
Entretanto, para atender ao requisito de mobili-
dade estratégica, dentro da acepção tempestiva 
que o termo expedicionário requer, os Fuzileiros 
Navais, apesar de seu “DNA Naval”, devem estar 
prontos, também, para serem transportados estra-
tegicamente por aeronaves. As crises não esperam 
para ter um desfecho final apenas quando a tropa 
chega a seu destino. Tropa pronta deve estar em 
condição de ser empregada agora. Desta forma, 
uma doutrina expedicionária deve prever que par-
cela de nossa força possa ser embarcada nos meios 
que proporcionem  deslocamento mais rápido, 
para que possam atuar imediatamente, enquanto 
o restante da força se desloca nos meios navais ou 
mesmo em outros escalões aéreos. Quando houve 

a necessidade de evacuar cidadãos brasileiros do 
Líbano, por ocasião do conflito Israel-Hezbollah, 
em 2006, não se dispunha de tempo suficiente para 
o deslocamento de navios de bandeira brasileira 
desde nossas bases até o Mediterrâneo oriental. 
Decidiu-se, então, pelo fretamento de aeronaves 
civis para retirada de nossos cidadãos.  Por oca-
sião da crise no Haiti, em 2004, parcela de nossa 
tropa embarcou, em 16 horas após ser acionada, 
em uma aeronave da FAB para dirigir-se àquele 
país, a fim de salvaguardar a representação diplo-
mática brasileira. Nossa doutrina deve considerar, 
portanto, a possibilidade de forças de Fuzileiros 
Navais deslocarem-se estrategicamente por meio 
de vetores aéreos e, até mesmo, ser apoiada por 
esses vetores, pelo menos até que os meios navais 
possam, em um segundo momento, estabelecer 
linhas de comunicação, de forma a oferecer para 
os decisores do nível político, uma opção viável 
de emprego imediato.

A doutrina de emprego por meio de GptOpFuzNav 
possibilita o atendimento aos requisitos de flexibi-
lidade e versatilidade. A escolha do CFN, desde a 
criação do núcleo da 1ª Divisão Anfíbia, de basear 
seu poder de combate em Batalhões de Infantaria 
de Fuzileiros Navais, acrescentando apoios con-
forme necessário para o cumprimento de missões 
específicas, consolidou a doutrina de emprego de 
organizações por tarefas flexíveis, que culminou 
no atual emprego por meio de GptOpFuzNav. Essa 
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organização proporciona flexibilidade para atuar em 
inúmeras missões, nos vários espectros da guerra e 
das ações de não guerra. Os GptOpFuzNav também 
podem possuir, ao serem constituídos, uma grande 
variedade de armamentos e destacamentos especia-
lizados no combate, apoio ao combate e apoio de 
serviços ao combate que lhes permitirão graduar 
o emprego da força, utilizando desde armamentos 
não letais, até artilharia e aviação. Esse gradualis-
mo no emprego da força atende ao requisito de 
versatilidade no emprego durante a realização de 
operações expedicionárias, sejam elas humanitárias, 
de paz ou de guerra.

Por fim, o conjugado “meios navais, aeronavais 
e de Fuzileiros Navais” dá à força expedicionária 
capacidade de assalto e retirada planejada, quando 
da necessidade da condução da mais complexa 
das operações militares, a Operação Anfíbia. Para 
esse tipo de operação, a doutrina anfíbia do CFN 
continua a evoluir e  adaptar-se a novas exigências, 
trazendo novos conceitos, como a projeção anfíbia, 
em que o desembarque não se dá necessariamente 
em um litoral hostil.

Ainda, há que se levar em conta que as ope-
rações militares de grande envergadura exigem 
o emprego ponderável de elementos de mais de 
uma força singular e, por vezes, forças militares 
de mais de um país. Desta forma, a Marinha 
seguramente deverá somar seus esforços, com-
patibilizar procedimentos e integrar suas ações 
a elementos das demais forças singulares, a fim 
de obter maior eficiência na execução de opera-
ções expedicionárias que, na grande maioria das 
vezes, serão, também, operações conjuntas. De-
verá, além disso, desenvolver uma cultura para 
realizar operações multinacionais, em conjunto 
com forças militares aliadas.

Na doutrina do CFN, portanto, além da ma-
nutenção da doutrina anfíbia e da operação por 
meio de organizações flexíveis e versáteis, orga-
nizadas para o cumprimento de missões especí-
ficas (GptOpFuzNav), devem estar presentes nas 
publicações e nas orientações a serem transmiti-
das para o ensino e adestramento dos Fuzileiros 
Navais: técnicas, táticas e procedimentos que 
cultivem uma cultura expedicionária. Essas táti-
cas, técnicas e procedimentos devem promover 
a permanente prontidão (mochilas-prontas), ca-
pacidade de deslocamento estratégico por todos 
os meios disponíveis (inclusive aéreos), logística 
flexível operando de bordo ou em terra, a partir 
de bases avançadas, versatilidade no emprego 
e capacidade de realizar operações conjuntas e 
multinacionais.

O ensino deve ser direcionado pela Doutrina. 
Além das táticas, técnicas e procedimentos referen-
tes à doutrina de emprego de Fuzileiros Navais em 
operações anfíbias e por meio de grupamentos ope-
rativos, deve-se fomentar nos alunos a manutenção 
de um estado mental de permanente prontidão, o 
que facilitará a consolidação de uma cultura orga-
nizacional de operações expedicionárias.

Esse estado mental pode ser desenvolvido em 
cursos operacionais, sejam de especialização, tais 
como o Curso Especial de Comandos Anfíbios 
e o Curso Especial de Guerra Anfíbia, sejam de 
formação, como o Curso de Formação de Solda-
dos Fuzileiros Navais. Seu desenvolvimento será 
estimulado por meio de artifícios como, por exem-
plo, a manutenção em sigilo da programação das 
atividades, ou mesmo alterações tempestivas de 
programação, de maneira que o aluno adquira a 
capacidade de adaptar-se a novas situações e fique 
permanentemente na expectativa de uma nova 
“missão por vir”. Esses recursos visam a criar, na 
área afetiva do aluno, um estado mental que lhe 
possibilite reagir bem a mudanças imprevistas, as 

O ensino do emprego de Fuzileiros 
Navais em operações expedicionárias

quais certamente terão reflexos na sua vida em so-
ciedade. Os cursos operacionais são uma excelente 
oportunidade de desenvolvimento da mentalidade 
de “mochilas prontas”, porém é necessário que a 
parte social do aluno seja preparada, o que deve 
ocorrer no início do curso ou no período que o an-
tecede. Desta forma, a família do aluno e sua vida 
pessoal estarão melhor preparadas para lidar com 
seus períodos de ausência.

Nos cursos de aperfeiçoamento, a cultura de 
“mochilas prontas” deve ser enfatizada, destacan-
do-se tudo o que isto implica. Inclui-se, então, tanto 
aspectos da vida particular do militar (contas-conjun-
tas em bancos, procurações para a família, manuten-
ção de documentos e arquivos pessoais organizados), 
quanto aspectos administrativos (providências rela-
tivas a passaportes de serviço, inspeções rotineiras 
no equipamento de pronto-emprego, exercícios 
de aprestamento para força de emprego-rápido, 
informações sobre situação dos navios da Força de 
Superfície da MB, manutenção atualizada junto ao 
escalão superior sobre possíveis áreas de emprego, 
controle sobre o efetivo da OM disponível para 
pronto-emprego, dentre outros). Nos exercícios 
curriculares de planejamento de emprego da força, 
pode-se ensinar como planejar o deslocamento e 
o apoio logístico por meios aéreos e, não apenas, 
por meios navais. O aluno deve raciocinar com os 

meios disponíveis, decidindo: como embarcar as 
tropas, os equipamentos e suprimentos necessários 
para a operação; como a tropa será apoiada logis-
ticamente, etc.

Nos cursos de altos estudos militares, os alunos 
deverão receber menos dados prontos, de maneira 
que raciocinem diante de questões como: Qual é o 
melhor meio para deslocamento? Que implicações 
políticas e estratégicas o uso dos meios disponíveis 
terão sobre a situação geral? Da mesma forma, deve-
rão raciocinar sobre a logística para apoiar a missão, 
aprendendo como é realizado o apoio de base a 
partir do território nacional até o estabelecimento de 
bases avançadas, em terra ou no mar. Aspectos de 
apoio em missões de paz e internacionais também 
podem ser explorados, a partir, por exemplo, de um 
memorando de entendimento fictício e utilizando-
-se de publicações reais, tais como os manuais da 
ONU. Os alunos de cursos de altos estudos militares 
deverão ser incentivados a levantar facilidades em 
área de operações, principalmente no exterior, e 
raciocinar com acordos a serem feitos com repre-
sentantes de nações aliadas.

Nos cursos em que são realizados planejamentos 
de operações, seja no âmbito tático ou no estratégi-
co-operacional, é importante que o aluno trabalhe, 
também, com problemas hipotéticos que ocorram 
fora do território nacional. Nestes problemas, as 

Cultivando a Cultura Expedicionária no CFN
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forças oponentes devem possuir características de 
possíveis organizações atuais, com as quais uma 
tropa expedicionária brasileira poderia vir a se de-
frontar, o que inclui armamento, efetivos e doutrina 
de emprego. Ameaças da atualidade, tais como: em-
boscadas com artefatos explosivos improvisados em 
estradas, ataques suicidas, emprego de armamento 
nuclear, químico, bacteriológico e radiológico, ata-
ques com foguetes, entre outros, devem constar do 
problema. As regiões geográficas devem ser escolhi-
das de acordo com as possibilidades mais atuais de 
emprego ou devem, pelo menos, tratar-se de regiões 
onde tropas brasileiras já operaram no passado 
recente. Cartas de outros continentes devem ser 
empregadas para que os planejadores entendam 
que sua área de operações poderá ser um deserto, 
ou uma região montanhosa escarpada, ou mesmo 
uma área densamente povoada e desprovida de 
infraestrutura de apoio, com condições sanitárias 
precárias. As condições climáticas e meteorológicas, 
a vegetação e o terreno existentes trarão dificulda-
des diferentes das encontradas quando se planeja 
operações na costa brasileira. Nossos planejadores 
certamente encontrariam grande dificuldade em 
encontrar, por exemplo, boas regiões no terreno 
que possibilitassem estabelecer uma linha de cabeça 
de praia apoiada em elevações ou rios-obstáculos 

nas costas desérticas de diversas regiões do litoral 
africano, ou mesmo praias de desembarque que 
possibilitem abicagem de embarcações em algu-
mas ilhas do Oceano Atlântico. O estudo de casos 
relacionados a operações de apoio a populações 
atingidas por catástrofes naturais e desastres huma-
nitários também podem fazer parte dos currículos 
desses cursos.

Por fim, os alunos podem, desde os cursos de 
aperfeiçoamento, aprender a doutrina de planeja-
mento conjunto e conhecer aspectos dos processos 
de planejamento dos principais países aliados, 
com os quais, tradicionalmente, o Brasil realiza 
operações e nos quais, seguramente, Oficiais da 
nossa Marinha realizaram cursos ou exercícios de 
planejamento conjunto.

A existência, em meio à tropa, de militares com 
capacidade de comunicar-se em língua estrangeira 
para servir como tradutores é de grande importân-
cia em operações realizadas no exterior. Entretanto, 
o ensino paralelo de idiomas nos cursos e estágios 
nem sempre apresenta um rendimento geral razo-
ável. O estudo de línguas estrangeiras mostra-se 
mais eficiente quando alguns militares, com pen-
dor para tal aprendizado, são selecionados, sendo 
neles concentrado o esforço de ensino de um ou 
mais idiomas. 

Fuzileiro Naval em exercício anfíbio multinacional nos EUA em 2009.

O ensino, por meio de seus alunos formados, deve 
influenciar a forma de condução do adestramento. A 
doutrina, sempre que for necessário, influirá direta-
mente no adestramento por meio de emissão ou atua-
lização de publicações, ou mesmo notas de atualização 
doutrinária. Ambos, ensino e adestramento, devem 
“falar a linguagem” comum da doutrina. 

É por meio do adestramento que deve ser testado 
e aprimorado o permanente estado de prontidão 
mental dos Fuzileiros Navais. Realizando-se saídas 
da área de aquartelamento para exercícios operativos 
que envolvam afastamento dos Fuzileiros Navais de 
sua rotina diária, poder-se-á verificar os aspectos pro-
fissionais e pessoais que devem ser aperfeiçoados na 
tropa pronta para emprego. Exercícios de aprestamento 
devem testar o tempo de resposta da tropa e o nível de 
preparo do equipamento. Em uma situação ideal, tais 
exercícios poderiam envolver, inclusive, embarque e 
saída nos meios navais ou em aeronaves. Desta forma, a 
capacidade de mobilização estratégica também estaria 
sendo testada.

Exercícios de longa duração, em locais distantes, 
são a melhor forma de adestrar a logística expedi-
cionária. O estabelecimento de uma base avançada e 
a manutenção de um fluxo de suprimentos permite 
que sejam verificados alguns aspectos da logística e 
corrigidos eventuais erros. Nesses exercícios, prefe-
rencialmente, deve ser estabelecido um fluxo logístico 
por via marítima ou aérea, de maneira a testar o apoio 
desde a retaguarda e dos meios que seriam utilizados 
nas operações em regiões distantes.

Exceto no caso de grupamentos operativos já ativa-
dos para missões reais, cujo adestramento será especí-
fico, os adestramentos nas unidades operativas devem 
focar, preferencialmente, as operações de projeção de 
poder e o conflito armado, por suas complexidades e 
dificuldades. Ademais, havendo oportunidade, devem 
ser realizados adestramentos que envolvam operações 
de ajuda humanitária, de paz ou de apoio a populações 
atingidas por catástrofes naturais.

Quando houver alguma definição da região geográ-
fica onde se poderá atuar, deve-se procurar simular, 
na área de adestramento, condições o mais próximas 
ou parecidas com a situação real. Assim, por exemplo, 
poder-se-ia tentar contratar pessoal nativo para parti-
cipar como figurativo para o treinamento das tropas. 
No local onde o exercício será realizado, poderiam ser 
montados cenários que simulassem o tipo de constru-
ção, placas informativas ou mesmo animais a serem 
encontrados na região geográfica de destino. Devem 

O adestramento de forças 
expedicionárias

ser empregados pelo figurativo, preferencialmente, 
armamentos (ou réplicas) iguais aos encontrados na 
área da operação real. Tal como é feito atualmente 
no setor operativo do CFN na preparação do Grupa-
mento Operativo de Fuzileiros Navais que vai para 
a MINUSTAH, os instrutores devem ser militares que 
possuam experiência anterior na mesma região. 

Finalmente, o adestramento deve considerar a exis-
tência de outra Força Singular ou Auxiliar, nacional, 
atuando em proveito da mesma missão e, ainda, forças 
locais (no caso de missões de paz) e aliadas (no caso de 
missões multinacionais). Elementos simulando oficiais 
de ligação dessas forças poderiam interagir com a tro-
pa, de maneira a trazer o máximo possível de realismo.

Para que o CFN se consolide como a força de cará-
ter expedicionário por excelência, conforme prevê a 
END, é necessário cultivar uma cultura expedicioná-
ria que se adapte constantemente aos novos tempos 
e à evolução das operações militares modernas. Para 
o desenvolvimento dessa cultura, é preciso que, em 
todos os aspectos que permeiam o preparo e em-
prego das tropas, seja na doutrina, no ensino ou no 
adestramento, os Fuzileiros Navais assimilem ideias 
e aprendam a raciocinar com situações encontradas 
nesse tipo de operação. Para tanto, é preciso desen-
volver os conceitos de “mochilas prontas”; logística 
flexível a partir de bases avançadas, em terra ou a 
bordo; mobilidade estratégica por todos os meios 
disponíveis; versatilidade no emprego; e preparo 
para atuar em operações conjuntas e multinacionais. 
Desta forma, o CFN estará em condições de manter 
seu pessoal preparado, tanto no campo profissional, 
quanto na sua vida particular, para compor forças 
que preencham os requisitos necessários ao emprego 
em operações expedicionárias. 
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A UNIFIL
e a primeira Força-Tarefa 
Marítima em uma Missão 
de Paz da ONU

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano 
(UNIFIL) foi criada em 1978 como forma de garan-
tir a saída pacífica das tropas de Israel do sul do 
Líbano. Atualmente, a UNIFIL é a maior Missão de 
Paz da ONU, com cerca de 13 mil componentes 
e 35 países. Em 2006, após a segunda guerra do 
Líbano, o Conselho de Segurança da ONU expan-
diu o papel da UNIFIL para atividades de Ajuda 
Humanitária e apoio ao Líbano, que teve grande 
parte de sua infraestrutura devastada. 
Após o conflito de 2006, visando a auxiliar a Ma-
rinha Libanesa (LAF-Navy) nos esforços de re-
pressão à entrada ilegal de armas no Líbano, a 
Marinha de Israel estabeleceu um bloqueio naval 
a fim de impedir a entrada de armas e munições 
em território libanês. Ainda com tal propósito, em 
2006, foi criada, a pedido do Primeiro Ministro 
Libanês Fuad Siniora, a Força-Tarefa Marítima da 
UNIFIL (FTM), composta por navios de países da 
OTAN. Atualmente, a FTM é comandada por um 
Contra-Almirante da Marinha do Brasil (MB), que 
conta com um Estado-Maior formado por um Ca-
pitão-de-Mar-e-Guerra, dois Capitães-de-Fragata, 
cinco Capitães-de-Corveta, três Sargentos e um 
Cabo e Oficiais de Marinha de diversos países, 
entre eles: Alemanha, Bangladesh e Indonésia.

CF (FN) Alexandre Peres Teixeira
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A Estrutura da UNIFIL

Comando da Força-Tarefa Marítima da UNIFIL.

A UNIFIL, além de ser a maior Missão de Paz 
da ONU na atualidade, possui uma característica 
que a diferencia das demais: o “Force Commander” 
também exerce a função de “Head of Mission”, acu-
mulando a responsabilidade pelo correto emprego, 
não só de toda estrutura militar da Missão, mas 
também da estrutura política e da administração 
civil. A UNIFIL está, atualmente, desdobrada no 
terreno da seguinte forma: 

- Quartel-General (QG), na cidade de Naquora, 
que também funciona como QG Estratégico e Ad-
ministrativo, tanto para o “staff “ local, quanto para 
o internacional.  

- Força Militar, organizada em dois setores geo-
gráficos, cada um deles ocupado por uma Brigada. 
Cada Brigada possui de quatro a cinco Batalhões 
desdobrados no terreno. O QG do Setor Oeste, que 
é comandado por um General de Brigada Italiano, 
está localizado na cidade de Shama. O Setor Leste é 
comandado por um General de Brigada Espanhol, 
cujo QG está localizado na cidade de Marjayoun.

- Força Reserva da UNIFIL, composta por um 
Batalhão de Artilharia de Campanha e um Desta-
camento Radar de Contrabateria, com capacidade 
limitada de Defesa Antiaérea, é denominada de 
“Force Commander Reserve” (FCR).  

Desdobramento das tropas da UNIFIL.

- FTM que, durante a maior parte do primeiro 
ano de comando do Brasil, foi composta por nove 
navios: um Navio de Apoio Logístico, duas Fraga-
tas, duas Corvetas e quatro Navios-Patrulhas, que 
se revezavam nas Operações de Interdição Maríti-
mas (“Maritime Interdition Operations - MIO”) e 
Treinamento da LAF-Navy. 

Dentro da área do Quartel-General da UNIFIL 
estão localizadas algumas unidades de Apoio de 
Serviços ao Combate, tais como: um Grupo Logís-
tico, uma Unidade de Apoio Aéreo, uma Unidade 
de Segurança e Proteção da Força e uma Unidade 
de Serviço de Polícia Militar.

Estrutura da UNIFIL.

Efetivo da UNIFIL.

A UNIFIL possui, ainda, um Grupo de Observado-
res Militares (“Observer Group of Lebanon - OGL”) 
e 62 posições permanentes que estão desdobradas 
ao longo do Rio Litani, ao longo da “Blue Line”  e 
no interior da Área de Operações (AO), por meio 
de “check-points” permanentes. O OGL, apesar de 
pertencer à “United Nations Disengagement Obser-
ver Force” (UNDOF), também está sob o Controle 
Operacional do “Force Commander”. 

Após a Guerra entre Israel e Líbano, em 2006, 
o Conselho de Segurança da ONU, por meio da 
Resolução 1701, autorizou o aumento do efetivo da 
UNIFIL para 15.000 militares. O efetivo em 2011, con-
forme mostra a figura abaixo, era de 12.076 militares, 
22% abaixo do que preconiza a resolução. 

*

A Área de Operações Terrestre da UNIFIL 
(“Area of Operations - AO”) possui uma dimensão 
de 64 km por 40 km, localizada na porção sul do 
território libanês. As principais e mais populosas 
cidades são “Tiro, Bint Jubayl e Marjavuon”. O 
Quartel-General da Força Terrestre está situado na 
cidade litorânea de Naquora, no extremo sul do 
país. A AO é limitada ao norte pelo Rio Litani, a 
oeste pelo Mar Mediterrâneo (34 Km de linha de 
costa) e ao Sul e Leste pela “Blue Line”. Exceto pela 
região onde está localizada a cidade de Tiro, a área 
é bastante acidentada, com muitas elevações e vales 
profundos, o que torna a manutenção do controle 
uma tarefa difícil. 

A AO é dividida em dois setores militares, o Setor 
Oeste e o Setor Leste. Dois terços dos municípios 
estão localizados no Setor Oeste. Apenas 20% da 
população vive no Setor Leste. Possui 151 municípios 
e a população estimada é de 570.000 pessoas durante 
a maior parte do ano, chegando a 720.000 no verão. 

Divisão Político-Religiosa

Em relação à divisão político-religiosa, dentro 
da AO, a maior parte da população é formada por 
mulçumanos xiitas, que ocupam a porção oeste e 
central. Na porção leste, existe uma grande diversi-
dade de religiões, incluindo muçulmanos xiitas; ao 
norte, junto ao Rio Litani, encontram-se os cristãos 
e a única ocorrência de população druza. Perto da 
parte sul da “Blue Line” e nas Colinas de Golan a 
maioria da população é mulçumana sunita.  

* “Blue Line”: É uma demarcação de fronteira entre o Líbano e Israel, publicada pela ONU em 7 de junho de 2000, para assegurar a retirada de 
tropas israelenses do território libanês.

A Área de Operações 
Terrestres da UNIFIL

Área de Operações Terrestres da UNIFIL.

A UNIFIL e a primeira Força-Tarefa Marítima em uma Missão da ONU
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A Área de Operações 
Marítimas da UNIFIL

Área de Operações Marítimas da UNIFIL.

Esta divisão religiosa é muito importante uma 
vez que ela impacta, diretamente, a divisão dos 
poderes políticos no país. Considerando-se que 
a constituição libanesa prevê a divisão do poder 
político pelos “credos confessionais”, o líder do 
Parlamento deve, obrigatoriamente, ser de origem 
mulçumana xiita, o Presidente da República de 
origem cristã maronita e o Primeiro-Ministro de 
origem mulçumana sunita. 

Apesar da existência de diversos partidos polí-
ticos no país, os mesmos se encontram alinhados 
em dois grande blocos:  

a) o “Bloco 14 de Março”, anti-Síria e apoiado 
pelos Estados Unidos, União Européia, Arábia 
Saudita e Egito, atualmente minoria no governo; e  

b) o “Bloco 8 de Março”, pró-Síria, de ascendên-
cia xiita e apoiado pelo Irã e pela Síria, atualmente 
maioria no governo. 

Pela fórmula de governo, o Gabinete do Primeiro-
Ministro é formado por trinta ministros, sendo quinze 
indicados pela maioria, dez indicados pela minoria e 
cinco indicados pelo Presidente da República. 

As principais tarefas da Tropa Terrestre

A “United Nation Security Council Resolution 
1701” (UNSCR 1701) é considerada uma resolução 
muito robusta que está fundamentada no compro-
misso do Governo Libanês, o qual assumiu a res-
ponsabilidade de envidar esforços para, por meio do 
aumento da presença das Forças Armadas Libanesas 
(“Lebanese Armed Forces - LAF”) no sul do país, 
exercer sua autoridade na região. A UNSCR 1701 
estabelece um “Acordo de Segurança” que possui 
como escopo principal evitar a retomada das hos-
tilidades pelas partes envolvidas no conflito. Desta 
forma, dentro da AO não é permitida a existência 
de nenhum grupo armado, senão a LAF, as Forças 
Policiais (“Internal Security Forces - ISF”) e a UNIFIL.

Grande parte das principais tarefas do Componente 
Terrestre da UNIFIL visa a  garantir que a AO esteja 
livre da influência ou atuação de grupos ou milícias 
armadas. Desta forma, pode-se listar como suas tarefas:

- monitoramento da cessação das hostilidades;            
- garantia do acesso humanitário às populações 

civis localizadas dentro da AO;  
- assistir à LAF nas tarefas voltadas para a ga-

rantia de uma área livre de pessoal armado;  
- apoiar o Governo do Líbano, quando solici-

tado, no trabalho para coibir a entrada de armas 
e material relacionado através das fronteiras; e  

- tomar todas as medidas necessárias para ga-
rantir o cumprimento do mandato.

Para cumprir suas tarefas, o Componente Terres-
tre da UNIFIL utiliza patrulhas motorizadas, a pé, 
aéreas, postos de controle fixos e móveis e operações 
de contralançamento de foguetes. Tais atividades 
podem ser executas em conjunto com a LAF. 

A Área de Operações Marítimas (“Area of Maritime 
Operation - AMO”) da FTM está localizada em um 
quadrilátero de aproximadamente 100 x 43 milhas 
náuticas, que compreende não só todo o mar territo-
rial do Líbano (12 milhas náuticas), mas também uma 
parcela adjacente do Alto Mar (cerca de 36 milhas 
náuticas).  A AMO está dividida em quatro zonas:  

- Zona 1, localizada em Alto Mar, na qual os 
navios da FTM podem operar sem necessidade de 
autorização das autoridades libanesas;  

- Zona 2, localizada na porção sul da AMO, ao 
sul da cidade de Tiro, sendo considerada a área 
mais sensível da AMO, abrangendo tanto a porção 
do Mar Territorial como a de Alto Mar adjacente à 
AO, sendo que os navios da FTM, para operarem 
nesta área, necessitam de autorização prévia das 
autoridades libanesas; 

- Zona 3, localizada dentro do Mar Territorial, mas 
fora do limite de 6 milhas náuticas, sendo necessária 
a coordenação com a LAF-Navy para que os navios 
da FTM operem; e 

- Zona 4, localizada dentro do Mar Territorial, 
compreende a porção de mar que vai da linha da 
costa até o limite de 6 milhas náuticas, sendo neces-
sária a autorização das autoridades libanesas para 
que os navios da FTM possam operar em seu interior.  

Tráfego Marítimo do Líbano.

A Força-Tarefa Marítima 
da UNIFIL

A UNIFIL e a primeira Força-Tarefa Marítima em uma Missão da ONU

A média diária de navios esperados para o Líbano 
é de trinta navios, sendo que grande parte destina-se 
ao porto de Beirute (66% do total diário). Os portos 
de Trípoli (18% do total diário) e Sidon (5% do total 
diário) também recebem parte do tráfego marítimo, 
mas em menor escala que Beirute. Assim, conforme 
demonstra a figura adiante, o tráfego marítimo do 
Líbano é realizado pelos três principais corredores 
e os navios da FTM, quando em patrulha em suas 
respectivas zonas, procuram controlar a entrada e sa-
ída de navios mercantes pelos corredores principais, 
evitando assim a navegação de mercantes ao longo 
da costa, dentro do Mar Territorial. Até fevereiro de 
2012, a FTM havia interrogado  42.932 navios e soli-
citado à LAF-Navy a realização de 1.751 inspeções.

A FTM da UNIFIL é a primeira Força Naval 
Multinacional empregada no contexto das Mis-
sões de Paz e representa a evolução da doutrina 
de “Peacekeeping Operations”, que até 2006 só 
focava o emprego de Tropas Terrestres. O primeiro 
Navio da Marinha do Brasil foi a Fragata União 
que desempenhou o papel de Navio Capitânia 
da FTM. A capacidade profissional dos militares 
brasileiros na Missão tem sido fundamental para o 
bom desempenho da Força nestes últimos meses. 
As estatísticas apontam para uma significativa me-
lhora no aumento do controle do tráfego marítimo 
no litoral libanês.  Inicialmente, em decorrência 
da não existência de Navio Capitânia brasileiro 

na FTM, o Comando era exercido de terra. De um 
escritório dentro do QG da UNIFIL, na cidade de Na-
quora, no sul do Líbano, onde o Contra-Almirante 
LUIZ HENRIQUE CAROLI, com seu Estado-Maior, 
formado por quatorze Oficiais e Praças de vários 
países, exercia o Comando da Força. O fato de o 
contingente brasileiro ter, inicialmente, operando 
de terra, aumentou a interação dos brasileiros com 
a população local e serviu para confirmar, não só 
sua capacidade de interagir socialmente em um 
ambiente multinacional, mas também o prestígio 
de nossa Bandeira junto ao povo libanês, que trata 
o brasileiro como cidadão local, com muita cortesia 
e respeito.

Após a chegada da Fragata União, em Outubro 
de 2011, o Comando da Força passou a ser exer-
cido do mar, tendo o Comandante da FTM e seu 
EM embarcado no navio brasileiro. O envio da 
Fragata brasileira para compor a FTM foi de suma 
importância para o Brasil pelo fato de contribuir 
para a projeção do país no cenário internacional 
e, também, por reafirmar a capacidade da MB em 
manter um navio, em plenas condições de ope-
ração, em um Teatro de Operações Marítimo tão 
distante de nossas águas jurisdicionais.

Em 25 de fevereiro de 2012, ocorreu, a bordo 
da Fragata União, no porto da cidade de Beirute, 
a cerimônia de transmissão do cargo de Coman-
dante da FTM, assumindo o comando da mesma o 
Contra-Almirante WAGNER LOPES DE MORAES 
ZAMITH.

 As principais tarefas da FTM

Os dois principais pilares que norteiam os trabalhos 
da FTM são as MIO e o Treinamento da LAF-Navy. Atu-
almente, a FTM conta com oito navios para a realização 
das Operações de Interdição de Área Marítima, sendo 
uma Fragata brasileira (navio capitânia), uma Fragata e 
uma Corveta de Bangladesh, uma Corveta da Indonésia, 
dois Navios-Patrulha da Alemanha, um Navio-Patrulha 
da Grécia e um Navio-Patrulha da Turquia. Esses meios 
se revezam dentro das quatro subáreas que compõem a 
Área de Operações Marítimas. 

A principal atividade operacional desempenhada 
pelos navios da FTM está relacionada ao Patrulhamento 
da AMO. Com a realização das interrogações de rotina 
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aos navios mercantes que transitam dentro da AMO, 
os navios da FTM procuram controlar o tráfego 
marítimo para os principais corredores de aproxima-
ção. Tendo em vista os três principais corredores de 
entrada para os principais portos do Líbano, a FTM 
busca, dentro das suas possibilidades, manter uma 
média de, no mínimo, três navios/ 24 horas por dia/ 
sete dias por semana no mar. 

Dentro de uma escala definida pelas Regras de 
Engajamento, estão previstas ações que vão des-
de a simples interrogação de um navio mercante 
até a execução de tiro de neutralização para uma 
posterior abordagem. Cabe ressaltar que as regras 
que permitem a neutralização e a abordagem de 
um navio mercante são de autorização exclusiva 
do Comandante da Força e, até o momento, a 
LAF-Navy não precisou abordar nenhum navio 
mercante de forma não cooperativa dentro de seu 
mar territorial, como também nenhum navio foi 
abordado, pela FTM, em alto mar. Ressalta-se que, 
dentro das zonas localizadas no mar territorial 
libanês, as ações da FTM são executadas apenas 
mediante solicitação da LAF-Navy.

Em relação ao treinamento da LAF-Navy, desde 
o início da FTM, ele é coordenado pelo Contin-
gente Alemão da UNIFIL. A meta principal deste 
treinamento é proporcionar à LAF-Navy a capaci-
dade de executar todo o espectro de tarefas, dentro 
de seu mar territorial, de forma independente 
e soberana. Este “Programa de Treinamento” é 
orientado para aumentar o nível profissional do 
pessoal da LAF-Navy e aumentar o nível de inte-
gração e interoperabilidade entre suas unidades. 

Apesar de estar situada dentro de uma das 
áreas mais conturbadas do planeta, a UNIFIL 
desempenha seu papel de forma eficaz, bastando 
para comprovar tal assertiva o fato de que, desde 
2006, nenhum foguete foi lançado contra o terri-
tório de Israel ou nenhuma ação hostil de grande 
vulto foi perpetrada por nenhuma das partes 
envolvidas no conflito.

O sucesso da Missão no campo político é incon-
testável e, apesar de ter sofrido recentemente três 
ataques terroristas, percebe-se, principalmente no 

sul do Líbano, que a UNIFIL goza de prestígio 
e respeito.

Por meio da realização de um minucioso 
patrulhamento da AMO, o emprego inovador 
de uma FTM, no contexto das Operações de 
Paz, vem contribuindo sobremaneira para a 
manutenção da paz e da estabilidade nessa 
sensível região. Mesmo com uma composi-
ção reduzida, a Força não tem permitido 
a queda de sua eficiência. O visível 
aumento nos números de inspeções 
e de interrogações de navios, desde 
a chegada do Brasil na Missão, é o 
maior indicador do grau de ca-
pacidade e profissionalismo dos 
militares da MB.

A participação do Brasil, como 
nação líder do Componente Naval 
da Missão, foi muito bem recebida 
pela ONU. Não só o incremento nos 
indicativos de eficiência da FTM, 
mas também a calorosa acolhida, por 
parte da população local em relação 
aos militares da MB, ressaltam a força de 
nossa Bandeira.  

A UNIFIL e a primeira Força-Tarefa Marítima em uma Missão da ONU
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Quando estava elaborando este texto, tive a satisfação de 
receber do Comandante do CIASC, Contra-Almirante (FN) 
Nélio de Almeida, um exemplar da revista Âncoras 
e Fuzis de setembro de 2012, que teve como matéria 
de capa: OPERAÇÕES RIBEIRINHAS: a contribuição 
do CFN. Nesta, pude verificar excelentes contribui-
ções literárias sobre o tema e contei com elas para 
não ser redundante, buscando, neste artigo, apontar 
uma lacuna existente em nossa Força acerca de um 
tipo de embarcação fundamental para emprego nas 
Operações Ribeirinhas – as Lanchas de Combate (LC). 

LANCHAS DE 
COMBATE 
PARA USO EM AMBIENTE RIBEIRINHO
 CF (FN) Paulo Sergio C. B. Tinoco Guimarães

Apresento, então, duas opções para uma provável 
“compra de oportunidade” por nosso Ministério 
da Defesa (MD) e pela Marinha do Brasil (MB), em 
consonância com o planejado para o incremento do 
Poder Naval na Amazônia, após a divulgação das 
diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa (END). 
Será abordada também a questão da propulsão mais 
utilizada por tais embarcações por países que estão, ou 
estiveram, empregando a propulsão tipo “waterjet”  
em recentes operações reais, como os Estados 
Unidos da América e a Colômbia, desmistificando 

1

2

o conceito de que não se pode, ou não se deveria, 
utilizar essa modalidade de propulsão nos diversos 
rios da nossa imensa Amazônia brasileira. Conclui-
rei permitindo-me sugerir a criação de uma nova 
Unidade que pudesse englobar estes meios e que 
complementasse a visão de futuro de nos tornarmos 
referência nas operações ribeirinhas no continente 
americano.

Em Fevereiro de 2012, uma comitiva do MD, 
chefiada pelo Comandante do 9º Distrito Naval 
(Com9ºDN), o Vice-Almirante Antônio Carlos Fra-
de Carneiro,  deslocou-se para a Sede do Comando 
Naval do Sul da Armada da República da Colômbia 
(ARC)  para assistir a uma demonstração das Lan-
chas Patrulheiras de Rio - LPR e da Patrulheira de 
Apoio Fluvial Pesada – PAF-P. Ambas as lanchas 
foram construídas pela “Corporación de Ciencia y 
Tecnologia para el Desarrollo de Industria Naval, 
Marítima y Fluvial” (COTECMAR) e são operadas 
por aquele Comando, a fim de verificar a adequabi-
lidade desses meios para serem  empregados pela 
MB, nas áreas de responsabilidade dos Com9ºDN, 
Com4ºDN e Com6ºDN, e pelo Exército Brasileiro 

(EB), na área de responsabilidade do Comando Mi-
litar da Amazônia (CMA). Neste artigo ampliarei as 
informações a respeito da primeira lancha, a LPR.

Em relação às experiências estadunidenses, des-
taco a vinda a Manaus (AM), no primeiro semestre 
de 2011, de representantes da NAVSCIATTS  ao 
BtlOpRib e também da empresa norte-americana 
“SAFE Boats International (SBI)” ao Com9ºDN, nos 
anos de 2011 e 2012. Esta empresa internacional, 
especializada em construção de embarcações rápidas, 
conduziu um Simpósio de Operações Ribeirinhas 
(OpRib) nas instalações da 12ª Região Militar (12a RM), 
para promover suas lanchas blindadas de 39,5 pés 
e para mostrar, também, como foram empregadas 
taticamente no Iraque e no Afeganistão, em missões 
reais, inicialmente, pelo Corpo de Fuzileiros Navais 
dos Estados Unidos (USMC) e mais recentemente 
por sua Marinha (US Navy - USN). Cabe ressaltar 
que a empresa conta, em seus quadros de diretores e 
técnicos, com vários ex-combatentes do USMC e da 
USN que atuaram nestes dois conflitos e opinaram 
quanto à melhoria e evolução das lanchas. Focarei na 
embarcação “Riverine Patrol Boat (RPB)”, utilizada 

3

 1 - Ano XI - No 43 – setembro de 2012 - No 7 publicada pelo CIASC – ISSN 2177-7608
 2 - Hidrojato.
 3 - Situada em PUERTO LEGUIZAMO no Departamento (Estado) de PUTUMAYO.
 4 - NAVAL SMALL CRAFT INSTRUCTION and TECHNICAL TRAINING SCHOOL.

4

Lanchas de Combate para Uso em Ambiente Ribeirinho
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atualmente pela USN e produzida pela “SAFE Boats”, a 
qual se trata de uma evolução das “Small Unit Riverine 
Craft (SURC)”, do USMC, produzida pela mesma 
empresa. No segundo semestre de 2012, a MB enviou 
dois oficiais ao Sul dos Estados Unidos, para a sede 
do NAVSCIATTS, com o propósito de cursar o “Wa-
terborne Course Riverine”. Ao final do ano de 2012, o 
CMA recebeu uma RPB para testes, juntamente com 
especialistas da empresa SBI, que permaneceram em 
Manaus por oito meses para diversas avaliações do 
meio, mostrando a real intenção de expandir seus 
negócios com o Brasil. Durante este período, tanto 
o EB quanto a MB utilizaram a embarcação para 
suas avaliações, já estando, inclusive, enviando mi-
litares para realizar os cursos oferecidos  pela SAFE 
Boats, operando a partir das instalações do Centro 
de Embarcações do Comando Militar da Amazônia 
(CECMA). Este autor teve a oportunidade de pilotar 
uma RPB nas águas do Rio Negro e pôde constatar o 
elevado grau de manobrabilidade e velocidade que 
a propulsão “waterjet” proporciona à imponente 
plataforma blindada (já testada em combate), que 
poderá ser empregada, também, em interceptações 

a qualquer embarcação que navegue nos principais 
rios da região e seus afluentes, apoiando os meios 
da Flotilha do Amazonas ou das Capitanias Fluviais 
da Amazônia Ocidental e de Tabatinga, que estejam 
realizando Patrulhas Navais ou Inspeções Navais.

Procurarei concluir de maneira superficial e 
com o intuito de semear o início de uma discus-
são futura sobre como poderíamos constituir uma 
nova Organização Militar (OM) especializada 
na MB e no CFN – valor subunidade (SU) –  que 
contemplasse, pelo menos, os dois tipos de lan-
chas similares às apresentadas; e como poderiam 
estas duas plataformas se complementarem na 
execução das tarefas dessa hipotética SU, e que, 
doravante, passarei a denominá-la de Companhia 
de Embarcações de Apoio às Operações Ribeirinhas 
(CiaEmbApOpRib), a qual poderia ser criada para 
marcar de vez a busca pela excelência que a MB al-
meja atingir na região da Amazônia (no que tange 
às Operações Ribeirinhas).

Como disse o CMG (FN) Pimentel em seu artigo 
da citada revista do CIASC:

5
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5 - Localizada dentro do complexo de STENNIS SPACE CENTER (NASA), no Estado de MISSISSIPI. Um Oficial do Com6ºDN e um Oficial do 9º DN, 
do BtlOpRib.
6 - Curso Avançado de Instrutores de Embarcações Ribeirinhas.
7 - Riverine Patrol Boat Operations and Maintenance Training Course – Curso de Pilotagem e Manutenção de primeiro escalão da lancha 
RPB – com duração de três semanas.
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“...se ao menos for cumprida uma peque-
na fração do que foi estipulado no PAEMB, 
realmente mudaremos o quadro de defesa 
do território norte, ficando em posição bem 
mais confortável que a atual. A MB terá real 
capacidade de influir nas bacias hidrográfi-
cas e de apoiar a força terrestre em uma cam-
panha ribeirinha conjunta” (grifo nosso).

Desenvolvimento
A configuração atual de nossa Flotilha do Amazo-

nas (FlotAm), operando com o Batalhão de Operações 
Ribeirinhas (BtlOpRib), apresenta Navios-Patrulha 
Fluvial de duas classes distintas, que contam com suas 
Lanchas de Ação Rápida (LAR) projetadas e constru-
ídas na Base Naval de Val de Cães (BNVC), orgânicas 
dos mesmos, complementadas pelas Embarcações de 
Transporte de Tropa (ETT) do BtlOpRib, para a rea-
lização de Operações Ribeirinhas típicas. Verifica-se 
a falta de um tipo de embarcação intermediária, que 
possa proporcionar maior flexibilidade e rapidez à 
Força-Tarefa (FT), com capacidade de abrigar um 
Grupo de Combate (GC) de Fuzileiros Navais  que 
seja capaz de bater as margens com alto poder de fogo 
e que proporcione considerável proteção blindada 
aos seus tripulantes e à tropa transportada e tenha, 
também, uma maior autonomia para navegar à frente 
ou à retaguarda da FT, podendo ser reabastecida e 
controlada por esta. As LC estão previstas para serem 
incorporadas pelo Plano de Articulação e Equipamen-
to da Marinha (PAEMB). No momento, estão sendo 
definidas as características e os requisitos operacio-
nais de tais lanchas (RANS), utilizando-se por base 
também um relatório de um Grupo de Trabalho (GT)  
coordenado pela Seção de Logística do Comando de 
Operações Navais (CON-40), com algumas opções 
que, inclusive, já foram apresentadas ao MD. Uma das 
possibilidades levantadas por este GT foi a Lancha do 
estaleiro sueco “DOCKSTAVARVET” também produzi-
da nos Estados Unidos, sob licença, pela “SAFE Boats”, 
e seria a “Combat Boat-90H” (CB-90H), mencionada na 
página 9 da revista Âncoras e Fuzis. Este autor a coloca 
em um patamar superior às que vamos descrever a 
seguir, considerando-a como uma LC de Comando 
e Controle, acima do que figura no Conceito de Em-
prego e Justificativa descrito no Projeto do PAEMB, 
mas que poderia operar de maneira conjunta, enqua-
drando e liderando as demais LC. Julgo que a LPR e 

a RPB se enquadram melhor na realidade nacional, 
levando em conta, também, a relação custo-benefício 
para nossas necessidades e pretensões.

Experiência colombiana
As Forças Navais colombianas empregam a LPR. 

Projetada para desenvolver operações típicas de pa-
trulha em rios navegáveis, a LPR possui capacidade 
para cumprir missões de vigilância, reconhecimento e 
controle fluvial e, ainda, conta com a conveniência de 
poder ser transportada tanto por reboque em estradas,  
quanto por aeronaves do tipo HÉRCULES C-130, 
operando escoteira ou como líder de um grupo de 
embarcações de assalto.

A lancha é dividida em quatro compartimentos 
estanques com as seguintes características:

a. Compartimento dos “waterjets”;
b. Praça de máquinas – localizada à vante do com-

partimento dos “waterjets”, com acesso através de 
escotilhas (tampas) estanques, localizadas no convés 
principal, e através de porta estanque, localizada em 
sua antepara de vante. Este compartimento comporta 
os dois MCP, o gerador, o banco de baterias, os equi-
pamentos de ar condicionado e a bomba de esgoto;

c. Área habitável – localizada a meia nau, com 
acesso através de escotilha localizada no topo da 
cabine, dividida em:

1. Área de descanso – dotada de dois beliches, 
um fogão elétrico e uma lava louças. Possui acesso 
à praça de máquinas através de porta estanque na 
antepara de ré; e

2. Passadiço – contendo console de navegação e 
comunicações, escoteria e bases para instalação de 
fuzis em ambos os bordos. Possui acesso ao paiol de 
munições e armamento de vante através de porta 
estanque localizada na antepara de vante.

d. Paiol de munições – localizado a vante, com 
acesso pelo passadiço através de porta estanque 
localizada na antepara de ré. Além do paiol de mu-
nições, existe um pequeno tanque de água potável 
localizado na linha de centro e acesso ao armamento 
de vante.

- Blindagem
A LPR possui casco de material compósito, di-

mensionado de acordo com as regras HSC 2001 da 
Sociedade Classificadora “American Bureau of Ship-
ping (ABS)”, com três anteparas estanques posiciona-
das de tal maneira que a lancha é capaz de suportar 

8 - Revista Âncoras e Fuzis – Ano XI – nº 43 – setembro de 2012 – página 8.
9 - GC = 13 militares.
10 - GT-14 do Plano de Articulação e Equipamento de Defesa (PAED).
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- Características Principais
Comprimento: 12,7 m
Largura: 2,80 m
Calado: 0,65 m
Deslocamento: 11,6 toneladas
Propulsão: 2 “waterjets”
Velocidade Máxima: 30 nós
Autonomia: 5 dias
Alcance: 25 nós: 500 km
Tripulação: 07 tripulantes
Acomodações: 04 beliches 
Armamento: metralhadoras e lança granadas

Esta versão não propicia a necessária agilida-
de para um desembarque operativo, diferente da 
lancha norte-americana, como veremos a seguir. 
Os Fuzileiros Navais que estão a bordo só poderão 
desembarcar administrativamente, porém, durante 
seu desembarque estarão protegidos pelo forte ar-
mamento existente a bordo. 

A lancha é furtiva com ângulos que reduzem sua 
assinatura radar e favorece a dispersão dos impactos 
balísticos, sendo de difícil visualização diurna e noturna.

- Aplicação nas OpRib
As características das LPR atendem plenamente às 

necessidades de emprego desses meios para uma Ope-
ração Ribeirinha com tarefas de patrulha, interdição, 
apoio de fogo, transporte administrativo de Grupo de 
Combate, ressuprimento de tropa em zona de conflito, 
proteção da  Força-Tarefa Ribeirinha (ForTaRib) em 
deslocamento, bem como para infiltração e “exfiltra-
cão” de elementos de Operações Especiais. 

Devido ao seu peso e tamanho, a LPR não poderá 
ser transportada a bordo dos nossos (NPaFlu) atuais. 
Deverá, portanto, operar a partir de uma Base de 
Combate – fluvial ou terrestre (BCF ou BCT) – ou 
operar apoiada por um ou mais navios atuando como 
elemento-tarefa do GT/UT, podendo constituir o que 
chamaríamos de Grupo de Proteção e Segurança, que 
em definitivo poderia ser nucleado pela hipotética 
CiaEmbApOpRib, contando com um maior efetivo de 
lanchas RPB em sua constituição, como veremos a se-
guir. As LPR, comparativamente, poderiam representar 
uma espécie de “Pelotão de Petrechos” no contexto da 
Companhia, prestando o apoio de fogo aproximado.

O MD adquiriu quatro LPR para uso pelo 
Com9ºDN (duas) e pelo CMA (duas), a título de 
experiência. Devemos aproveitar para colher ensina-
mentos e comprovar a eficácia da propulsão hidrojato, 
entre as outras avaliações operacionais a que serão 
submetidas.

o alagamento de um compartimento estanque. As 
LPR possuem blindagem nível III especial NIJ 0108.1 
para munições do tipo 7,62 x 39 utilizadas pelo fuzil 
AK-47, armamento do Grupo FARC, a quem estão 
combatendo. A blindagem é obtida a partir de placas 
de aramida (“kevlar”) dispostas por diversas áreas 
da lancha. O casco, composto de aramida, apresenta 
resistência estrutural satisfatória e, durante a visita 
da comitiva brasileira na lancha em 2012, foram-nos 
apresentadas diversas marcas de impactos reais de 
munição 7,62mm no costado, sem que a tripulação 
tivesse sido atingida. Os rios daquela região são bem 
mais estreitos que os brasileiros (no que se refere à 
Amazônia Ocidental), desta forma, presume-se que os 
impactos ocorreram a curta distância (menos de 50 m).

- Armamento
A embarcação é dotada do seguinte armamento:
a. duas cadeiras giratórias (proa e popa) para 

montagem de metralhadoras.50 tipo M2H2, simples 
ou duplas, ou lança granadas MK-19; e

b. duas aberturas no costado com bases para 
instalação de metralhadoras tipo M60E4 ou M240B.

Alto poder de fogo com reparo duplo na proa de 
Mtr de 12.7 mm, duas Mtr nas laterais de 7.62 mm e 
um lança granada de 40mm na popa. Os postos de 
fogo são de pontaria local e podem ser guarnecidos 
por passagens internas na lancha, de forma que a 
tripulação se mantém protegida permanentemente.

 
- Propulsão e Geração de Energia Elétrica
O sistema de propulsão da LPR é composto por dois 

motores Caterpillar CAT C9 de 375 kW a 2500 rpm que 
acionam dois “waterjets” Hamilton HJ 322.

Existe a possibilidade de utilização de outros 
motores como, por exemplo, os MTU Serie 60 utili-
zados nas atuais EDVM ou os Volvo Penta D12-650, 
que serão utilizados nas novas EDVM e EDCG, em 
construção no AMRJ.

Os tanques de combustível têm capacidade para 
2,4m de óleo diesel no total, dotando a embarcação 
de um raio de ação de 500 km a 25 nós, considerando 
o consumo total dos tanques de combustível.

A LPR possui um gerador de 4,6 VA a 60 Hz 
que alimenta um grupo de baterias responsável 
por fornecer energia aos equipamentos elétricos 
de bordo.

A lancha utiliza dois “waterjets” que são semelhan-
tes a propulsão de motos aquáticas, com sistema de 
retrolavagem para desentupimento. Não há hélices ou 
lemes, o que permite atingir profundidades bastante ra-
sas em alta velocidade. Esta lancha já opera na região do 
Comando Naval do Sul da ARC há cerca de três anos.
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Experiência estadunidense
A empresa SAFE Boats International (SBI) foi fun-

dada em 1997 para produzir embarcações rápidas 
estabilizadas, dotadas de uma espécie de colar de 
espuma balística (que funciona como defensa, me-
lhora a flutuabilidade e confere proteção até 9 mm), 
desenhadas com características que realçassem a 
velocidade e o desempenho. Após haver patenteado 
o casco com o nome “Secured Around Flotation Equi-
pment” (daí o nome SAFE), que apresentou desenho 
inovador e qualidade únicos, a SBI foi elevada à 
vanguarda da indústria marítima de lanchas rápidas.

Trata-se de uma empresa privada, 100% norte-ame-
ricana, que conta com mais de trezentos trabalhadores 
altamente qualificados. Já produziu mais de 1.450 
embarcações e é a fornecedora líder para as Forças 
Armadas norte-americanas, para agências policiais 
federais e estaduais, assim como para o Corpo de 
Bombeiros e outras unidades de resgate. SAFE Boats 
também provê um amplo espectro de serviços pro-
fissionais que incluem treinamento de operações 
das lanchas e de manutenção em diversos escalões, 
elaboração de manuais técnicos, serviços de projetos 
técnicos e total suporte logístico.

A “Riverine Patrol Boat – RPB” (Lancha de 
Combate em Rios) é uma embarcação com proteção 

balística, multitarefas, que apresenta elevada ma-
nobrabilidade e alta velocidade, capaz de realizar 
operações em ambientes ribeirinhos, em águas de 
pouca profundidade, assim como em águas abertas 
nas zonas litorâneas. As RPB são equipadas com cin-
co reparos para montagem de metralhadoras leves e 
pesadas, mais proteção balística. Com seu equipa-
mento máximo, é uma embarcação capaz de trans-
portar acima de 900 kg de equipamento orgânico e 
1.900 kg adicionais de carga útil. Nestas condições, 
ainda alcança uma velocidade acima de 36 nós, com 
autonomia de 300 milhas náuticas na velocidade de 
cruzeiro. A RPB pode apoiar complexas operações 
de infiltração/ extração de tropas e proporcionar o 
necessário poder de fogo para reprimir ou romper 
o contato com forças adversas.

História das RPB e visão global do 
programa RPB da Marinha dos EUA

A RPB é uma variação da embarcação “Small 
Unit Riverine Craft (SURC)” utilizada pelo Corpo 
de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos (USMC). 
A SURC foi desenhada e fabricada pela empresa SBI 
no início de 2003 para nuclear a COMPANHIA de 
PEQUENAS EMBARCAÇÕES da Segunda Divisão 
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de Fuzileiros Navais (“Second Marine Division, II 
MEF”) em conjunto com a “Raytheon Naval Inte-
grated Systems”. Um total de vinte SURC foram 
disponibilizadas e imediatamente entraram em 
serviço no IRAQUE.

As SURC foram projetadas para transporte de 
tropas, infiltração, “exfiltração”, apoio de fogo, ação 
direta e negação de uma parte da área de operações ao 
inimigo. As SURC estavam armada com três reparos 
para Mtr 7,62 mm, eram capazes de transportar até 
dezoito Fuzileiros Navais e dois tripulantes e contavam, 
ainda, com um compartimento para armas e munições. 
Elas tinham uma velocidade de cruzeiro, com carga de 
combate, de 35 nós e de 39 nós em velocidade máxima. 
Possuía um sistema de propulsão blindado e podia ser 
transportada (juntamente com seu reboque) em um 
Hércules C-130. Como ferramenta do USMC, as SURC 
apoiaram numerosas operações da Força Conjunta 
de Operações Especiais e dos Fuzileiros no IRAQUE, 
conseguindo a reputação de ser uma plataforma dura-
doura e letal, capaz de manter um ritmo operacional de 
combate muito alto com um mínimo de manutenção, 
sofrer danos em combate e sobreviver, o que a tornou 
uma embarcação confiável que “sempre conduzia sua 
tropa de regresso a casa”. Em 2006, o USMC transfe-
riu suas tarefas de combate nos rios, bem como suas 
embarcações, ao recém-criado Esquadrão Ribeirinho 
(NECC)  da US Navy. Durante o simpósio na 12ª 
RM foi questionado o porquê dessa transferência de 
responsabilidade, ao que foi respondido tratar-se de 
uma decisão do alto Comando que priorizou o em-
prego dos USMC nos combates terrestres, passando 
esta tarefa específica para a USN.

O desenho original das SURC foi modificado e 
foram levadas em conta as lições aprendidas em 
combate, visando melhorar suas capacidades para 
cumprir e responder aos questionamentos e neces-
sidades da nova Unidade. Rebatizada como RPB 
(“Riverine Patrol Boat”), foram incorporadas várias 
melhorias ao novo modelo e reduzida sua capacida-
de de transporte para treze combatentes.

Características Principais
• Comprimento: 12  m
• Calado: 1 m quando parada / 25 cm em deslo-

camento
• Capacidade de peso: 3,762 kg
• Capacidade de Pessoal: 5 (tripulação) + 13 (FN 

Armados e equipados)
• Motor: dois motores Yanmar 440 HP
• Peso da lancha sem os motores: 6,305 kg
• Capacidade de combustível: 300 galões/ 1.136 litros

11 - Navy Expeditionary Combat Command – de forma geral, um núcleo de pesquisa e treinamento.
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• Rendimento: 1 milha/galão
• Autonomia: 300 milhas
• Porta de Desembarque na proa, hidráulica
• Blindagem até 7.62 mm (material semelhante 

às placas dos coletes balísticos em uso no CFN);
• Espuma lateral (melhora a flutuabilidade/ 

defensa/ blindagem até 9 mm);
• Propulsão a jato;
• Sistema de frenagem Bucket (não se muda a 

transmissão para uma marcha reversa)
• Transmissão em reverso só para a limpeza 

dos Jets;
• Cinco reparos (sendo quatro na proa e um 

na popa – são universais – normalmente os 
norte-americanos adotam a configuração de 
quatro Mtr 7,62 mm na proa e uma .50 na popa).

A propulsão hidrojato (waterjet)
É importante ressaltar que nos RANS, preparados 

pelo GT de lanchas do MD, consta que a propulsão a 
ser utilizada nas embarcações para a MB e o EB não 
deveria ser “waterjet”, mas sim com eixo, hélices e 
lemes, o que aumentará o calado dessa lancha (que 
considero uma primeira desvantagem). Segundo 
dados colhidos com os participantes do GT e com 
outros oficiais com experiência de comando na região 
amazônica, os motivos da não escolha do “waterjet” 
como propulsão, deveu-se a crenças de entupimen-
tos e desgastes prematuros, tais como: as matérias 

orgânicas existentes nos rios da Amazônia e a alta 
quantidade de partículas minerais suspensas nestes 
rios, que poderiam comprometer o uso e manutenção 
deste tipo de propulsão. A primeira causaria entupi-
mento, o que não foi relatado pelos colombianos nem 
pelos norte-americanos e que, caso houvesse, seria re-
tirado pelo dispositivo de retrolavagem (“backflush”). 
A segunda, causaria abrasão em partes do motor, 
fato mencionado como não verdadeiro pelos usu-
ários deste tipo - também negado pelo Comando 
Naval do Sul, quando da visita dos instrutores da 
NAVSCIATTS, e por representantes da SAFE Boats. 

O Primeiro-Tenente  (FN) Wevertton Krauss, re-
presentante do 9º DN nos Cursos da NAVSCIATTS, 
nos Estados Unidos da América, e da SBI, no Brasil, 
colheu as seguintes informações adicionais:

 Os serviços de manutenção no sistema de 
propulsão a jato são, normalmente, mais rápidos 
e mais baratos, quando comparados ao sistema de 
propulsão do motor de popa;

 Os objetos submersos não são perigosos 
ao sistema de propulsão da RPB. Por exemplo, 
árvores (troncos) flutuando rio abaixo, pedras 
ou bancos de areia não afetarão o sistema de 
propulsão da RPB, já que ele fica numa posição 
mais alta que o fundo do casco da embarcação. Ela 
conseguirá passar pelo objeto sem causar danos 
ao sistema de propulsão;

12 - Geralmente, nos países visitados pela SAFE Boats para prover treinamentos voltados para o motor de popa, foi constatado que, na média, 
demorava de 18 a 24 meses para que houvesse a necessidade de retirada dos motores para serviços ou reparos de maior escalão.
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 A propulsão a jato não apresenta perigo ao 
ambiente ou à vida. Mergulhadores, nadadores (ba-
nhistas) e animais não serão cortados pelo sistema 
de propulsão da RPB;

 Os motores e o sistema de propulsão da RPB 
foram equipados com anodos em alguns comparti-
mentos para ajudar a conter a corrosão. Em diversas 
operações em alguns países pelo mundo, a água não 
causou qualquer tipo de problema aos motores ou 
ao sistema de propulsão da RPB. A embarcação é 
equipada com “portas de lavagem com água limpa”, 
o que permite a limpeza “sistema de água bruta” dos 
motores, que estavam utilizando a água do próprio 
rio para arrefecimento, com uma simples mangueira 
de jardim; e

 O motor é equipado com uma transmissão com 
o propósito, somente,  de retrolavagem (“Backflushing”) 
e para navegar em marcha lenta em águas rasas. Isso 
evita que o operador tenha de sair da cabine (casario 
de comando) para limpar as grades dos “Jets”, que 
possam estar bloqueadas por detritos. Muda-se, 
simplesmente, o fluxo da água, limpando, assim, 
os “Jets”, diferentemente das antigas embarcações 
a jato que não tinham transmissão para este fim.

Os colombianos alegam, ainda, várias vantagens em 
relação à propulsão convencional, quais sejam: veloci-
dade, manobrabilidade, silêncio, resistência a choques 
com troncos, pedras e bancos de areia, possibilidades 
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de navegação em rios com baixa profundidade e custos 
de operação inferiores à propulsão convencional. 

Sendo assim, a experiência norte-americana, bem 
como a colombiana, com RPB com esta propulsão 
está aprovada em combate e deveria ser testada pela 
MB. Convém relembrar que o EB já demonstrou 
claramente que vai adotar este tipo de propulsão em 
suas próximas aquisições independentes de lanchas 
para a Força Terrestre.

Conclusão

Os objetivos deste artigo foram o de apresentar 
dois modelos de lanchas de combate utilizadas por 
países amigos, que a MB poderia incluir em seu pro-
grama de reequipagem, e o de “semear uma ideia” 
de como o CFN poderá melhor contribuir com as 
tarefas da MB na Amazônia Verde, em consonân-
cia com o planejado para o incremento do Poder 
Naval nesta região, alinhado com o apresentado 
nas diretrizes da END e aproveitando-se da visão 
mostrada pelo PAEMB.

A COMPANHIA de EMBARCAÇÕES de APOIO 
às OPERAÇÕES RIBEIRINHAS (CiaEmbApOpRib) 
congregaria dois modelos de embarcações/ duas Lan-
chas de Combate, ficando em condições de cumprir 
uma enorme gama de tarefas de apoio às Operações 
Ribeirinhas. A LPR e a RPB poderiam ser exemplos 
de plataformas, e foram detalhadas neste texto, fruto 
das oportunidades de contato que tivemos no ano de 
2012, e que, em definitivo, mostraram-se adequadas 
ao emprego em nossos rios. As LPR e as RPB apre-
sentam condições favoráveis ao cumprimento de 
nossas tarefas e hoje suplantam em muito qualquer 
embarcação de pequeno porte para OpRib existentes 
nas Forças Armadas brasileiras na Região Amazônica. 
A propulsão de ambas, hidrojato, revela-se superior 
à tradicional de hélices, como vimos pelas vantagens 
e observações apresentadas acima. A RPB é conside-
rada a melhor opção e a que mais contribuiria para 
o cumprimento das tarefas do BtlOpRib, podendo 
ajudar, inclusive, nas Patrulhas Navais e Inspeções 
Navais, devido às suas características mais marcantes: 
altas velocidades, excelente manobrabilidade, boa 
capacidade de transporte de tropa, proteção blindada 
e imponência do casco. 

Este autor enxerga, na aquisição destas lanchas, 
uma oportunidade de fazer com que o Estado Bra-
sileiro se torne mais presente nesta faixa territorial, 
mantendo a MB no Estado da Arte em relação aos 
seus meios fluviais.
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A  ASSIMETRIA

•	 GUERRA	ASSIMÉTRICA,	AMEAÇAS	ASSIMÉTRICAS	
E	OUTROS	CONCEITOS	AFINS.	

•	 UMA	 VISÃO	 SOBRE	 O	 CONCEITO	 MILITAR	 DE	
ASSIMETRIA.

CF (FN) Gilberto Rodrigues Pimentel Junior
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No confronto bíblico entre Davi e o gigante filisteu Golias, o resultado esperado por 
todos não se concretizou. O pequeno e mal armado Davi terminou o confronto com a 
cabeça de Golias em suas mãos, cortada pela própria espada do gigante. Apesar de 

seu tamanho, escudo, armadura e espada, a funda de Davi foi uma arma fatal para a qual o 
gigante não tinha qualquer proteção. Por meio dessa passagem, observamos uma metáfora 
para compreender alguns efeitos frequentes das assimetrias de forças e desequilíbrios dos 
combates. Trata-se de um bom exemplo de como os "aparentemente" mais fracos podem 
ter sucesso em combates, digamos, pouco convencionais e "desleais". Golias esperava por 
uma luta como qualquer outra de sua época e, por isso mesmo, não possuía defesas para 
uma funda  e uma pedra bem colocada onde não havia proteção.

O episódio apresentado representa a essência da formação dos conceitos militares de 
assimetria; é um exemplo que resume ideias presentes em conceitos atuais e já ultra-
passados, que ajudam a manter a noção de que tais conceitos estariam relacionados a 
um disparate de forças e ao uso de armas não convencionais. Há a ideia de que partidos 
mais fracos aplicando armas, estratégias ou táticas inusitadas, em um confronto entre 
forças notadamente díspares, podem obter um resultado surpreendente. Mas não foi 
assim que os conceitos militares de assimetria se formaram.

Davi	e	Golias

1 - Arma de arremesso constituída por uma correia ou corda dobrada, em cujo centro é colocado o objeto que se deseja lançar
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Guerra	Assimétrica
O primeiro conceito militar ligado à assimetria 

provavelmente foi o de "Guerra Assimétrica", apre-
sentado pela primeira vez em 1955 na publicação 
norte-americana Joint Warfare of the Armed Forces. 
Nesse texto, o autor Steven Metz referiu-se à Guerra 
Assimétrica como um conflito no qual forças comple-
tamente distintas se enfrentavam. Seria algo como, 
segundo o autor, forças aéreas combatendo forças 
terrestres ou forças navais versus forças terrestres.

No nível estratégico, de acordo com Metz, 
podemos citar como casos que se enquadram no 
conceito de guerras assimétricas dois conflitos 
históricos, ambos relacionados a Estados com 
grandes diferenças em suas capacidades navais. 
No primeiro caso histórico, a assimetria refere-se 
mais à quantidade de meios, e no segundo está 
voltada para a capacidade técnica e de adestra-
mento dos militares.

O primeiro exemplo trata-se da primeira fase 
da Guerra do Peloponeso ou Guerra Arquidâmia 
(431-421 a.C) − também conhecida como o confronto 
entre uma baleia e um elefante − em que as forças 
atenienses, com grande capacidade naval, enfren-
taram, durante 10 anos, as forças espartanas, com 
superioridade terrestre. Os atenienses planejaram 
aproveitar-se da sua superioridade naval e realiza-
ram  diversas incursões no litoral, mantendo o exér-
cito espartano ocupado com sua defesa territorial e 
ansioso pela invasão.

A assimetria, nesse caso está relacionada somente 
à constituição das forças oponentes, ou seja, à natu-
reza predominante de seus meios. Não há fortes ou 
fracos. O que se vê são dois partidos organizados de 
modo diferenciado. 

No segundo exemplo histórico, centenas de anos 
mais tarde, Napoleão e Nelson passaram por situ-
ação semelhante e não podiam se enfrentar defini-
tivamente sem aceitar a melhor forma de combate 
do opositor. A estratégia de Napoleão consistia em 
trazer os ingleses para o continente ou levar a guerra 
para a ilha britânica, enquanto que Nelson forçava 
o bloqueio continental. As aliadas França e Espanha 
possuíam uma esquadra equivalente à inglesa na 
tonelagem, mas quase sempre evitavam o confronto 
com os ingleses. 

Para Napoleão, a grande utilidade da sua esqua-
dra seria transportar com segurança cerca de 100 mil 
homens e 7 mil cavalos para invadir a Inglaterra. O 
grande obstáculo estava na capacidade técnica dos 
marinheiros ingleses. Esse era o fator que causava 
desequilíbrio no conflito.

Nesse caso, não se pode afirmar que havia uma 
grande defasagem nas forças navais, pelo menos não 
na quantidade de meios. A assimetria desse caso se 
verificou nas diferenças da forma de emprego dos 
meios navais e na capacidade técnica e experiência 
dos marinheiros.

Neste primeiro conceito de assimetria, os exem-
plos supracitados não servem para tratar exatamen-
te de conflitos entre fortes e fracos. Referem-se à 
natureza das forças oponentes, da técnica e do seu 
emprego, não se preocupando exclusivamente com 
a quantidade ou qualidade dos meios empregados. 

Assim como nos casos acima, poderíamos tam-
bém incluir outros exemplos de Guerras Assimétri-
cas mais conhecidos: as campanhas antissubmarinos 
das duas grandes guerras; o emprego tático dos 
kamikazes; e a blitzkrieg alemã. Os dois primeiros 
exemplos foram recursos de partidos enfraquecidos, 
o que é lugar comum em diversas situações históricas 
em que ocorreramm assimetrias. Um precedente para 
que o conceito viesse, em outra ocasião, a relacionar-se 
a guerras revolucionárias, aos conflitos de baixa 
intensidade e a guerra de guerrilhas. 

No nível operacional, um exemplo histórico de 
Guerra Assimétrica seria uma das batalhas da Guerra 
dos Cem Anos: a Batalha de Azincourt (1415). Nela, 
um total de 6.000 ingleses enfrentaram 36.000 france-
ses e obtiveram uma vitoria esmagadora. Nesse caso, 
a superioridade numérica dos franceses não poderia 
representar a assimetria. Afinal, foram derrotados 
por uma tropa seis vezes menor. 

A assimetria, nesse caso, encontrava-se na orga-
nização e no treinamento diferenciados dos ingleses, 
que, com uma boa ajuda do terreno, fizeram com que 
o grande efetivo francês fosse inócuo.

Para essa batalha, os ingleses apostaram em uma 
inovação da sua organização de combate: aumenta-
ram o número de arqueiros, ultrapassando em muito 
o número de outros soldados, e não dispuseram de 
cavalaria. Já os franceses mantiveram uma forma-
ção mais equilibrada, com cavalaria, infantaria e 
arqueiros. Certamente, outros fatores como coman-
do e controle, o despreparo das tropas francesas, o 
excesso de confiança e a ânsia de obter um resultado 
favorável pesaram contra os franceses. Mas ao final, 
com 10.000 mortos contra apenas 1.600 ingleses, o 
resultado seria melhor explicado à luz das teorias 
da Guerra Assimétrica. 

Nesse caso, uma força numericamente inferio-
rizada e organizada distintamente de seu opositor 
obteve vitória, basicamente por combater de modo 
inusitado.

Em 1975, o termo assimetria ganhou maior popu-
laridade no artigo Why Big Nations Lose Small Wars, de 

A Assimetria
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Andrew J.R. Mack, que definia Guerra Assimétrica 
apenas como sendo conflitos com grande dispari-
dade de forças, tanto no sentido da quantidade de 
meios e tropa, quanto na qualidade e sofisticação 
dos meios e armamentos, bem como no desequilí-
brio econômico dos poderes rivais. As nações ricas e 
detentoras de grandes exércitos, armas sofisticadas 
e de destruição em massa, em seus conflitos limita-
dos e não lineares, passavam a ser as grandes forças 
assimétricas.

Dois eventos históricos influenciaram o artigo 
de Andrew Mack: a Guerra na Argélia (1954-1962) 
e a Guerra no Vietnã (1959-1975). Nesses conflitos, a 
superioridade militar convencional não foi suficiente 
para a vitória, e os poderes mais fracos recorreram a 
atos "desleais", como o terrorismo, sabotagem, assas-
sinatos, tortura, extorsão, etc. O resultado foi que, ao 
fim desses dois conflitos, dobraram-se as vontades 
das nações oponentes e mais poderosas.

Os conceitos de assimetria de Andrew Mack 
permaneceram esquecidos até o término da Guerra 
Fria, em conjunto com o colapso da União Soviética 
(1947-1991), quando foram resgatados pelos meios 
acadêmicos diante da Nova Ordem Mundial, em 
que os EUA isolaram-se como a única superpotên-
cia do planeta; não havia mais espaço para grandes 
guerras; e o verdadeiro poder estava na capacidade 
econômica. Os futuros conflitos seriam regionais 
e de pequena envergadura. Um ambiente perfeito 
para as assimetrias.

 

	Novos	conceitos
Hoje, é muito comum vermos estampado em incon-

táveis revistas especializadas em assuntos militares os 
seguintes termos associados à assimetria e suas diver-
sas definições: asymmetric warfare, asymmetric approa-
ches, asymmetric threats, asymmetric techniques e muitos 
outros. Eles estão relacionados a ataques químicos, 
nucleares e biológicos, terrorismo, guerra irregular, 
guerra cibernética e outros recursos não convencionais, 
empregados por países ou organizações não estatais 
em grande desvantagem convencional.

Se procurarmos por palavras derivadas do termo 
assimetria nos manuais de campanha norte-ameri-
canos e em outros documentos oficiais, poderemos 
verificar que as aparições não são tão frequentes 
quanto nas revistas especializadas e nos trabalhos 
monográficos. É muito difícil encontrar definições. 

Diferentemente das revistas especializadas e dos 
trabalhos monográficos, nossos manuais e publica-
ções oficiais são muito mais cautelosos ao tratar do 
assunto não tanto no cuidado quanto ao emprego 

de definições claras e ponderadas, mas em evitar os 
termos associados à assimetria.

No caso dos manuais da Série CGCFN, o termo é 
realmente evitado. Só encontramos uma referência ao 
conceito genérico de assimetria na 1ª Edição de 2002 
do CGCFN-31.1 - Manual de Operações Militares 
em Ambiente Urbano dos Grupamentos Operativos 
de Fuzileiros Navais, afirmando, sem explicações, 
que o combate urbano seria uma forma de combate 
assimétrico. O que não está de todo errado, mas 
merecia uma definição anterior. Nem que fosse em 
outro manual apropriado, como no CGCFN-31.2 
- Manual de Operações Contra Forças Irregulares 
dos Grupamentos Operativos de Fuzileiros Navais, 
1ª Edição de 2008. Nesse último não há qualquer 
referência à assimetria, mas, obviamente, discorre e 
define guerra irregular, guerra insurrecional, guerra 
revolucionária e o que seriam forças irregulares.

Podemos encontrar a única definição para um 
conceito de assimetria em documentos da Marinha do 
Brasil no item 2.4 da Doutrina Básica da Marinha - DBM 
(EMA -350), que diz o seguinte:

"A guerra assimétrica é empregada, gene-
ricamente, por aquele que se encontra muito 
inferiorizado em meios de combate, em relação 
aos de seu oponente. A assimetria se refere ao 
desbalanceamento extremo de forças.

Para o mais forte, a guerra assimétrica é tra-
duzida como forma ilegítima de violência, espe-
cialmente quando voltada a danos civis. Para o 
mais fraco, é uma forma de combate.

Os atos terroristas, os ataques aos sistemas 
informatizados e a sabotagem são algumas for-
mas de guerra assimétrica.”

 Não encontraremos definições nos manuais ope-
rativos do Ministério da Defesa. Apenas algumas 
referências à assimetria, a saber:

a) MD32-M-02 (2007) – Manual de Abreviaturas, 
Siglas, Símbolos e Convenções Cartográficas das For-
ças Armadas: "2.1.1 A guerra moderna se caracteriza 
pelo largo emprego de tecnologia, pela assimetria 
e pela velocidade das ações, tornando-se cada vez 
mais disseminado o uso de sistemas eletrônicos 
para comunicações e sensoriamento, muitos deles 
baseados na irradiação de energia eletromagnética."

b) MD33-M-09 (2007) – Doutrina de Emprego 
Combinado da Estratégia da Resistência: "2.3.1.1 
As ações de resistência poderão ser conduzidas 
por forças regulares atuando fora dos padrões ope-
racionais da guerra convencional e por forças não 
convencionais. O combate assume as características 
de não linearidade e assimetria."

 O MD35-G-01 - Glossário das Forças Armadas 
traz duas únicas definições afins ao assunto:

"CONFLITO DE BAIXA INTENSIDADE – 
Confronto limitado, violento, no qual, pelo menos, 
um dos lados não utiliza sua capacidade total. É 
caracterizado por ações assimétricas, onde um dos 
lados adota medidas de terror e guerrilha, na área de 
conflito (normalmente, urbana), procurando, desta 
maneira, atingir seus objetivos políticos."

"GUERRA ASSIMÉTRICA – 1. Conflito carac-
terizado pelo emprego de meios não convencio-
nais contra o oponente, normalmente pela parte 
que se encontra muito inferiorizada em meios de 
combate. 2. Conflito armado que contrapõe dois 
poderes militares que guardam entre si marcan-
tes diferenças de capacidades e possibilidades. 
Trata-se de enfrentamento  entre um determinado 
partido e outro com esmagadora superioridade 
de poder militar  sobre o primeiro. Neste caso, 
normalmente o partido mais fraco adota majorita-
riamente técnicas, táticas e procedimentos típicos 
da guerra irregular."

Obviamente que a palavra assimetria e suas 
derivantes e composições aparecem outras vezes 
em nossos documentos oficiais, mas quase sempre 
não estão relacionadas diretamente ao assunto de 
que tratamos e, quando estão, carecem de emba-
samento e explicações. 

Se analisarmos também os documentos doutri-
nários estadunidenses, poderemos perceber que a 
situação é um pouco semelhante à nossa. Também 
lá encontraremos poucas referências oficiais, mas 
já com boa coerência e objetividade. Encontrare-
mos o termo asymmetric approaches em algumas 
Joint Publications  usado com cautela e ainda ca-
recendo de definições, porém sempre relacionado 
às ameças terroristas e à guerra irregular. Curio-
samente, Asymmetric Warfare (Guerra Assimétrica) 
não é um termo encontrado nas publicações do 
Departamento de Defesa Norte-americano e, no 
Capstone Concept for Joint Operations, é considera-
do um termo popular não adequado ao linguajar 
militar. A escolha pelo termo Asymmetric approaches 
(abordagem assimétrica), assim como o termo the in-
direct approach, usado por Liddel Hart, parece servir 
como um resumo de todos os conceitos anteriores 
associados à assimetrias de uma maneira geral. 

Venezuela	e	Irã
Atualmente, dois países que afirmam ter adotado 

a Guerra Assimétrica como doutrina mantém estreito 
relacionamento diplomático e militar. São eles a Ve-
nezuela e o Irã. Ambos grandes opositores dos EUA 
e importantes produtores de petróleo. 

Desde o fim de sua guerra contra o Iraque (1980 
a 1988), o Irã investiu pesadamente no desenvol-
vimento de sua defesa marítima com orientação 
não convencional (assimétrica) em torno de meios 
como: baterias costeiras de mísseis, capazes de se 
deslocar pelo litoral; modernos mísseis antinavios, 
embarcados em lanchas rápidas; semisubmersíveis; 
minisubmarinos; modernas minas navais; veículos 
aéreos não tripulados; e diversas melhorias em sua 
capacidade de comando, controle, comunicações e 
inteligência. Existe ainda a desconfiança de que, em 
caso de conflito, haja a possibilidade de ocorrerem 
ações suicidas nos moldes dos Kamikases japoneses 
e a ativação de elementos do Hamas  e do Hezbollah . 
Caso se concretize esse conflito no estreito de Ormuz, 
a aplicação de uma doutrina naval assimétrica na-
quela região pode trazer resultados surpreendentes.

No 1° Fórum sobre Guerra Assimétrica e Guerra 
de Quarta Geração, ocorrido em Caracas em 2005, o 
presidente Hugo Chaves afirmou de forma dissua-
sória que, diante de ameaças à soberania e aos ideais 
bolivarianos, seria imprescindível a participação da 
sociedade civil em uma reação aos moldes de uma 
guerra assimétrica. Afirmou ainda que, dali por dian-
te, realizaria exercícios com civis e militares usando 
como tema a invasão estrangeira por um estado mui-
to mais forte. Além disso, o presidente venezuelano 
ordenou que se elaborasse um novo pensamento 
militar, livre de toda a doutrina "imperialista". 

 

Ameaças	Assimétricas	
Um dos matizes da assimetria, que ganhou espa-

ço nos assuntos em voga nos últimos anos, foi a das 
"ameaças assimétricas". Esse conceito pode ser tradu-
zido simplesmente em ações terroristas contra meios, 
instalações e pessoal, militares ou do governo. Um caso 
especial de ação terrorista. 

Geoffrey Till, na segunda edição do Sea Power, des-
taca três ocorrências da atualidade que despertam para 

2

3

2 - Conjunto de publicações doutrinárias do Departamento de Defesa norte-americano.
3 - Publicação considerada como a pedra angular da doutrina combinada norte-americana
4 - “Movimento de Resistência Islâmica”, organização palestina, de orientação sunita, que inclui uma entidade filantrópica, um partido político e um 
braço armado, as “Brigadas Izz ad-Din al-Qassam”. É o mais importante movimento fundamentalista islâmico palestino.
5 - Organização com atuação política e paramilitar fundamentalista islâmica xiita sediada no Líbano.

4 5

A Assimetria



O ANFÍBIO • 2013   5756   O ANFÍBIO • 2013  

este problema. O primeiro caso, e certamente o mais im-
portante, seria o atentado terrorista reivindicado pela 
Al-Qaeda contra o USS Cole. O navio norte-americano 
foi atacado em 12 de outubro de 2000, enquanto reali-
zava reabastecimento no porto de Aden, no Yemen. Em 
consequência, 17 marinheiros morreram, 39 ficaram 
feridos e sérios danos foram causados ao navio. Esse foi 
o pior ataque a um navio norte-americano desde 1987, 
quando  uma aeronave iraquiana disparou dois mísseis 
Exocet contra o USS Stark, matando 37 marinheiros  e 
ferindo outras 21 pessoas de bordo.

O segundo caso foi a captura de 15 marinheiros 
e Fuzileiros Navais britânicos, tripulantes do HMS 
Cornwall, em março de 2007, pelo braço naval da 
Guarda Republicana Iraniana quando, supostamen-
te, patrulhavam em busca de contrabandistas no 
Golfo Pérsico, dentro das águas territoriais do Irã. 
Destaca-se que a doutrina militar naval iraniana é 
declaradamente assimétrica.

O terceiro caso foi o da corveta israelense Hanit 
(classe Eilat), atingida em julho de 2006 por um míssil 
C-802 antinavio, lançado por forças do Hezbollah a 
12 km da costa do Líbano, matando quatro mari-
nheiros israelenses e colocando o navio fora de ação  
por três semanas.

O ataque ao USS Cole despertou os EUA para o 
início de um período de preocupações com uma nova 
dimensão assimétrica, na forma de ações terroristas 

voltadas para instalações, meios e pessoal militar. 
Deveria ser dada maior atenção à situação particular 
dos navios atracados ou em faina de aproximação 
e saída de porto. Afinal, navios de guerra, como o 
gigante Golias, não foram feitos para enfrentarem 
esses tipos de ameaças. 

Essa nova possibilidade de agressão motivou 
a reflexão da Marinha dos EUA para a criação de 
instrumentos e métodos de proteção e para o com-
bate contra essas tais "ameaças assimétricas". Essa 
preocupação se disseminou por diversas marinhas 
do mundo e, atualmente, a Marinha do Brasil estuda 
o assunto e toma suas próprias providências. 

Grupo	 de	 Reação	
Contra	Ameaças	
Assimétricas	(GRAA)

Para contrapor quaisquer ameaças litorâneas a 
que nossos navios estejam sujeitos, especialmente 
quando se encontram vulneráveis, atracados, na 
entrada e saída de portos ou mesmo quando nave-
gam próximos à terra, a Marinha do Brasil passou 
a estudar e a programar medidas que pudessem 
garantir maior segurança nessas situações. Uma das 

medidas implementadas foi a criação do Grupo de 
Reação Contra Ameaças Assimétricas (GRAA), uma 
organização por tarefas, guarnecida pelo pessoal de 
bordo que, ao ser acionada, posiciona-se em estações 
ao redor do navio, portando armamento individual 
e coletivo, além de linhas de mangueira de 1 ½  po-
legadas, visando defender o navio exclusivamente 
da aproximação de pequenos meios navais que 
possam representar perigo. Atualmente este grupo 
é guarnecido pelo próprio pessoal de bordo. Como 
normalmente o acionamento do GRAA acontece 
simultaneamente com o Detalhe Especial Para o 
Mar (DEM), a primeira dificuldade que aparece é 
justamente a falta de militares para guarnecer ade-
quadamente todas as funções. Uma solução imediata 
seria aumentar o número de tripulantes, mas isso 
esbarra no espaço das instalações de bordo. 

Por uma questão de esperteza no trato de arma-
mentos individuais e coletivos de pequeno calibre, 
estuda-se também a possibilidade de incluir Fuzilei-
ros Navais na composição do GRAA. 

Certamente, em consequência do atentado ao USS 
Cole, costuma-se dar maior atenção às possibilidades 
de ameaça assimétricas de superfície, originárias 
da aproximação de pequenas embarcações. Porém, 
sabemos que existem outras sérias ameaças que 
podem partir de outros ambientes como o aéreo e o 
submarino.  

Conclusão
Apesar de muito propalado, pouco há de defini-

ções conclusivas e claras sobre os conceitos militares 
de assimetria. Poucos autores se aventuram em 
tentar defini-los e preferem que os conceitos sejam 
intuídos, combinando os significados das palavras 
como encontramos nos dicionários. Traduções des-
cuidadas mudam os significados, gerando questio-
namentos, tais como: por que novas palavras para 
antigos conceitos? Será que há alguma utilidade em 
tantos sinônimos? Assimetria não é o mesmo que 
desequilíbrio de forças? Seria o mesmo que surpresa 
tática ou estratégica? Será que não são encontradas 
assimetrias em todos os conflitos?

Essas dúvidas são compreensíveis, devido ao 
grande número de autores e trabalhos tratando 
do assunto e da falta de definições oficiais. Mas 
já não se trata de um modismo a mais e é preciso 
que tenhamos alguma compreensão sobre esse 
fenômeno para que bem possamos nos adaptar 
às mudanças e, principalmente, à realidade das 
“novas ameaças”.

Portanto, entender as assimetrias significa en-
tender os novos cenários e atores, a não linearidade 
da guerra moderna e, ainda, ser capaz de imaginar 
e implementar medidas para a elas se contrapor.

A Assimetria
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O presente artigo propõe-se a fornecer, no âmbito do Sistema 
de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica da (MB) 
(SisDefNBQR-MB), uma visão geral das atividades desenvolvidas 
pela mais nova Organização Militar (OM) do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CFN), o Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica de ARAMAR (BtlDefNBQR-ARAMAR). Para atingir 
esse propósito, primeiramente, serão tecidas considerações básicas 
sobre o SisDefNBQR-MB e a inserção do BtlDefNBQR-ARAMAR 
em seu contexto. Após, também de forma pragmática, serão feitos alguns 
comentários sobre o Programa Nuclear da Marinha (PNM) e o papel do 
Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) e, especificamen-
te, do Centro Experimental de ARAMAR (CEA), no âmbito da DefNBQR. 

Em seguida, será fornecida uma visão geral do BtlDefNBQR-ARAMAR, 
suas tarefas e seus desafios. Finalizando, o atual Comandante da OM, 
em sua visão particular, discorrerá sobre o futuro, os principais projetos 
e as novas demandas dessa singular OM do CFN. 

Introdução

Antes de discorrermos sobre o SisDefNBQR-MB, 
cabe referirmo-nos, previamente, à Estratégia Na-
cional de Defesa (END), assinada pelo presidente 
da República em dezembro de 2008. 

Segundo a END, existem três setores decisivos 
para a Defesa Nacional: o cibernético, o espacial e 
o nuclear. Em relação a este último, muito embora 
o Brasil tenha aderido ao Tratado de Não Prolifera-
ção de Armas Nucleares, além do preconizado em 
nossa Constituição, o país tem compromisso com 
o desenvolvimento tecnológico no campo da ener-
gia nuclear para fins estritamente pacíficos. Nesse 
contexto, encontra-se o projeto do submarino de 
propulsão nuclear. Vale ressaltar que o submarino a 
ser desenvolvido não possuirá armamento nuclear. 
A reboque desse projeto, e de acordo com a END, 
visualizou-se também a necessidade de fomentar 
as medidas de defesa nuclear, biológica, química e 
radiológica para as ações de proteção à população 
e às instalações em território nacional, decorrentes 
de possíveis efeitos do emprego de armas dessa 
natureza por agentes adversos.

Destarte, fruto desse contexto, foi planejado e imple-
mentado o SisDefNBQR-MB, com  caráter interdiscipli-
nar, abrangendo praticamente todos os Comandos/OM 
da MB. No caso específico do BtlDefNBQR-ARAMAR, a 
OM, juntamente com a futura CiaDefNBQR-ITAGUAÍ,  
encontram-se no 4º nível do Sistema, apoiando priori-
tariamente as instalações sensíveis (localizadas no CEA 
e na futura Base de Submarinos Nucleares, respectiva-
mente) em todos os requisitos (Prevenção, Detecção e 
Resposta). Assim, embora possa ser determinado, em 
caráter excepcional, o emprego do Btl com o intuito de 
assessorar, prestar apoio ao combate e apoio de serviços 
ao combate aos Grupamentos Operativos de Fuzileiros 
Navais, conforme consta da sua Organização para o 
Combate, o BtlDefNBQR-ARAMAR tem como fulcro o 
atendimento prioritário às instalações sensíveis do CEA. 

Desse modo, eventuais apoios excepcionais terão 
de ser previstos e dosados de modo a não compro-
meter esse atendimento prioritário, tendo em vista 
que acidentes não acontecem com hora programada.

O SisDefNBQR-MB 
e o BtlDefNBQR-ARAMAR

Por dever de justiça, não se pode falar do PNM 
sem realizar um breve comentário sobre o Almi-

O PNM e o Almirante 
Álvaro Alberto

rante Álvaro Alberto. Engenheiro e físico nuclear 
brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, foi o pioneiro 
nas pesquisas sobre energia nuclear no Brasil, o que 
possibilitou, anos mais tarde, a implantação do Pro-
grama em lide. Graças à sua atuação, em 1946, como 
representante brasileiro na Comissão de Energia 
Atômica do Conselho de Segurança da recém-criada 
Organização da Nações Unidas (ONU), associou-se 
aos representantes russos na rejeição às propostas 
no Plano Baruch, pelo qual os norte-americanos 
pressionavam para controlar as reservas mundiais de 
tório e urânio. Muito respeitado no meio acadêmico, 
o Almirante Álvaro Alberto sempre defendeu que 
o desenvolvimento científico e tecnológico estava 
intimamente ligado à prosperidade do país, ideia 
corroborada pelo atual lema do CTMSP: “Tecnolo-
gia própria é independência”. Acreditando nisso, 
deu início a uma nova era na pesquisa científica no 
país, sendo o idealizador e o primeiro presidente 
(1951-1955) do atual Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com o 
intuito de promover e estimular o desenvolvimento 
da investigação científica e tecnológica em qualquer 
domínio do conhecimento, mas com especial interes-
se no campo da física nuclear.

Um fato ilustra bem a importância do Almirante 
Álvaro Alberto para o setor nuclear brasileiro: em 
sua homenagem, o sítio onde estão instaladas as 
usinas nucleares em operação no Brasil  recebeu a 
denominação de Central Nuclear Almirante Álvaro 
Alberto (CNAAA).  

Almirante Álvaro Alberto

A CiaDefQBN-ARAMAR
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O PNM é composto por dois projetos principais: o 
Projeto do Ciclo do Combustível Nuclear e o Projeto do 
Laboratório de Geração Núcleo-Elétrica (LABGENE). 

O ciclo do combustível nuclear é o conjunto de 
etapas do processo industrial que transforma o mine-
ral urânio em combustível para utilização em usinas 
nucleares ou em submarinos com propulsão nucle-
ar. A tecnologia envolvida no ciclo do combustível 
nuclear já é totalmente dominada pela MB. É certo 
que, atualmente, nem todas as etapas do processo 
possuem escala industrial, tendo em vista que algu-
mas delas só são realizadas em escala laboratorial. 
Entretanto, o mais importante é que todas as etapas 
já são tecnologicamente conhecidas.

Exemplo disso é a Unidade Piloto de Hexafluoreto 
de Urânio (USEXA), que transformará o concentrado 
de urânio (conhecido como “yellow cake”) em He-
xafluoreto de Urânio (UF6). Esse composto gasoso 
será empregado nas ultracentrífugas para a obtenção 
do urânio enriquecido. Assim, a técnica de obtenção 
laboratorial do UF6 já é dominada pela MB, mas será 
inteiramente produzida, em escala piloto, quando 
ultimar a construção e a operação da USEXA.

Quanto ao LABGENE, seu projeto visa ao desen-
volvimento e à construção no país de uma planta nu-
clear de geração de energia elétrica. Essa instalação 
servirá de base e de laboratório para qualquer outro 
projeto de reator nuclear no Brasil. A energia elétrica 
que será produzida pelo LABGENE pode ser usada 
para iluminar uma cidade ou para, com as adapta-
ções apropriadas, ser empregada na propulsão de 
um submarino, como é o caso da MB.

PNM e o
BtlDefNBQR-ARAMAR

Desse modo, levando-se em consideração so-
mente essas duas grandes instalações principais dos 
projetos acima mencionados (USEXA e LABGENE), 
já se justifica a existência, dentro do CEA, do 
BtlDefNBQR. A USEXA, como foi mostrado, operará 
com elementos químicos muito perigosos, como a 
amônia e, o mais perigoso deles, o ácido fluorídrico 
(HF), necessário para produzir o flúor que entrará 
na composição do UF6. Para se ter uma idéia da 
periculosidade do HF, ele é mais corrosivo que o 
ácido sulfúrico (pode reagir inclusive com o vidro) 
e, uma vez em contato com a pele, dependendo da 
concentração, pode atingir até os ossos. Por sua vez, 
muito embora o reator que irá operar no LABGENE 
seja menos potente que os reatores existentes nas 
usinas nucleares de Angra dos Reis (aproxima-
damente 1% da capacidade), os potenciais riscos 
e os parâmetros de segurança serão os mesmos.

Unidade Piloto de Hexafluoretto de Urânio (USEXA)

Projeto do Laboratório de Geração 
Núcleo-Elétricaa(LABGENE)

O CTMSP é uma OM que foi criada em outu-
bro de 1986, sob o nome inicial de Coordenado-
ria para Projetos Especiais (COPESP). Sua atual 
denominação data do ano de 1995. 

Devido ao grande campo de pesquisa de-
senvolvido, o CTMSP está dividido em dois 
sítios: CTMSP-SEDE, localizado na cidade de 
São Paulo, dentro do campus da Universidade 
de São Paulo (USP)  e CTMSP-CEA. Portanto, 
ao contrário do que muitos imaginam, o CEA 
não é um Comando independente, nem sequer 
subordinado ao CTMSP, mas um “apêndice” da-
quele Centro, funcionando em outra localização 
geográfica, de grande extensão (cerca de 22 km 
de perímetro), no município paulista de Iperó, 
cerca de 120 km da capital.

Outrossim, o CTMSP-SEDE funciona como 
centro de pesquisa e desenvolvimento, enquanto 
que o CTMSP-CEA representa a parte “fabril”, 
onde ficam localizadas e operando as diversas 
oficinas, laboratórios e usinas responsáveis pela 
efetiva realização dos projetos nucleares da MB. 
Numa visão bastante simplista, é no CEA que 
são realizados os projetos “pensados” na SEDE.

A própria heráldica do CTMSP representa 
essa dualidade: o conjunto da eletrosfera e roda 
dentada, por trás da âncora de ouro, alude à inte-
ração da pesquisa (SEDE) com a indústria (CEA) 
para consecução dos propósitos do Centro. 

CTMSP-SEDE e
CTMSP-CEA

BtlDefNBQR-ARAMAR
Situação Atual

O BtlDefNBQR-ARAMAR, que se originou da 
antiga CiaDefQBN-ARAMAR, possui como fina-
lidade prover a segurança física das instalações e 
executar ações de controle e combate a emergências 
de natureza nuclear, biológica, química e radiológica, 
potenciais ou reais, na área do CEA.  

No que concerne ao emprego operativo do Btl, 
esse baseia-se principalmente no desempenho 
de tarefas específicas de DefNBQR, previstas no 
SisDefNBQR-MB, para o atendimento das demandas 
dos Plano de Emergência Local do CEA (PEL-CEA), 
na  realização de escoltas de material sensível (para 
o CTMSP-SEDE e INB) e nas ações de presença e 
segurança orgânica no âmbito do CEA. O PEL-CEA, 

Heráldica do CTMSP

Reunião do PEL-CEA

A CiaDefQBN-ARAMAR



O ANFÍBIO • 2013   6766   O ANFÍBIO • 2013  

como o nome sugere, é o plano integrado encarregado 
de responder a eventuais emergências em ARAMAR. 
Além desse plano abrangente, cada laboratório,  usina ou 
oficina considerada sensível possui o seu próprio PEL. 

A OM participa ativamente das reuniões periódi-
cas comandadas pelo Coordenador-Geral do Plano 
de Emergência (COGEPE) acerca do PEL-CEA. 
Nessa oportunidade, as tarefas do BtlDefNBQR são 
coordenadas com os outros setores envolvidos. De 
modo geral, essas tarefas consistem no isolamento 
das instalações sensíveis e na mobilização e operação 
de um Posto de Descontaminação (PDescon), por 
ocasião de eventos ocasionados por agentes NBQR. 
Destarte, ocorreu, no mês de junho de 2012, o primeiro 
exercício de PEL (o PEL-USEXA) com a participação 
efetiva da parcela especializada da OM, na montagem 
e operação de um PDescon. Foi também a primeira 
vez, desde a ativação da OM, que foram emprega-
dos operativamente os equipamentos específicos de 
DefNBQR: roupas de proteção, equipamentos de 
respiração autônoma, detectores e identificadores 
químicos e radiológicos, materiais e equipamentos de 
descontaminação. Destaca-se o emprego do reboque 
de descontaminação, equipamento que se encontra 
no estado da arte no tocante a essa técnica, sendo 
empregado em vários países do mundo.

Outro aspecto diferencial do BtlDefNBQR é o seu 
Pelotão  de Cães de Guerra. O plantel atual de 26 cães, 
embora à primeira vista possa parecer grande, ainda 
é aquém das necessidades vislumbradas. Os cães são 
empregados em cercados duplos, com a finalidade de 
contribuir com a segurança das instalações sensíveis do 
CEA. Ademais, existem cães de faro adestrados para a 
detecção de explosivos e entorpecentes, também visando 
incrementar a segurança orgânica no âmbito do CEA. 

Outrossim, o Pelotão de Cães de Guerra do Bata-
lhão, mercê da capacitação técnica de seus cinófilos, 

é hoje referência nesse assunto, em decorrência  da 
recente criação do Curso Especial de Adestramento 
de Cães de Guerra. O BtlDefNBQR, junto com a 
Companhia de Polícia da Tropa de Reforço, são as 
duas únicas OM na MB que ministram esse curso. A 
primeira edição do curso, ocorrida no BtlDefNBQR 
em 2013, contou com a participação de Guardas 
Municipais de municípios vizinhos ao CEA. 

Atualmente, pode-se elencar o pessoal como o maior 
desafio do BtlDefNBQR- ARAMAR. Apesar do aumen-
to da massa crítica especializada em DefNBQR na MB, 
fruto principalmente dos esforços do Centro de Ades-
tramento Almirante Marques de Leão (CAAML) e do 
Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN), 
por meio da disponibilização de mais cursos na área, 
persiste a necessidade de qualificação.

BtlDefNBQR- ARAMAR
O Futuro

Posto de Descontaminação

É arriscado falar sobre futuro, pois as prioridades 
e as demais circunstâncias são eficazes em derrubar 
previsões e perspectivas. Ainda assim, serão levanta-
dos alguns tópicos que, no entender do atual Coman-
dante da OM, por estar vivenciando, diuturnamente, 
a situação, possam vir a se tornar realidade ou, de 
modo menos taxativo, ao menos gerar futuras dis-
cussões acerca dos trabalhos a serem desenvolvidos 
no âmbito da DefNBQR do CFN. 

A primeira questão é quanto à diferença de tare-
fas entre duas OM que, inicialmente, pertencem ao 
mesmo nível do SisDefNBQR-MB e seriam “coir-
mãs”: o BtlDefNBQR-ARAMAR e a CiaDefNBQR- 
ITAGUAÍ. Como anteriormente mencionado, a 
necessidade de se guardar 22 km de perímetro, 
aliada à premissa de integração aos PEL das diversas 

Seção de Cães de Guerra

instalações fabris sensíveis do CEA, fazem com que o 
BtlDefNBQR-ARAMAR possua uma demanda maior 
de pessoal em relação à futura CiaDefNBQR-ITAGUAÍ. 
Outrossim, as demandas emergenciais de natureza 
química se fazem muito maiores e mais suscetíveis 
de ocorrência em ARAMAR. Portanto, uma avaliação 
de redimensionamento entre ambas, sem considerar 
eventuais reforços de pessoal de outros setores do 
CFN, poder-se-ia apresentar como solução para a 
correta adequação às tarefas peculiares de cada OM. 

Ademais, a recente elevação da OM para o pata-
mar de Batalhão (em termos de Tabela de Lotação 
a antiga CiaDefQBN-ARAMAR já era semelhante 
aos demais batalhões “especializados” do CFN, tais 
como o Batalhão de Viaturas Anfíbias, Batalhão de 
Comando e Controle, Batalhão de Controle Aerotá-
tico e Defesa Antiaérea e Batalhão de Blindados de 
Fuzileiros Navais) criou as condições necessárias 
para a proposição de  outros elementos para melhor 
cumprir as tarefas da OM. Dentre eles, podemos ci-
tar uma fração dedicada à Desativação de Artefatos 
Explosivos (DAE), para atuar em conjunto com os 
elementos de detecção e identificação NBQR no trato 
com artefatos explosivos combinados com agentes 
químicos ou radiológicos (nesse caso, as chama-
das “bombas sujas”). Considerando a grande área 
geográfica do CEA, foi também proposta a criação  
de uma fração de Veículos Aéreos Não Tripulados 
(VANT), para agir  em prol da segurança orgânica, 
podendo ainda ser estudada, no futuro, a combina-
ção VANT com detectores /identificadores NBQR. 

Quanto à localização física, atualmente já existe 
uma proposta de projeto das novas instalações do 
BtlDefNBQR-ARAMAR. Tal necessidade decorre do 
fato da localização atual da OM estar dentro da Zona 
de Planejamento de Emergência (ZPE) do LABGENE. 
Tendo em vista que o Batalhão é partícipe ativo por 
ocasião de uma emergência, não é recomendado que 
suas instalações estejam no interior da ZPE.  

Em paralelo, o CGCFN, por meio da coorde-
nação realizada pelas subcomissões da Comissão 
Permanente de Assessoramento para Assuntos 
de DefNBQR (CoPA-NBQR), tem orientado os en-
volvidos na realização e aprimoramento das tarefas 
previstas no SisDefNBQR-MB. Desse modo, a tão 
necessária massa crítica está cada dia maior, mercê 
dos esforços do CAAML e do CPesFN. Por outro 
lado, o Comando do Material de Fuzileiros Navais 
(CMatFN) também vem desempenhando um im-
portante papel na aquisição dos equipamentos e 
roupas de proteção específicas para a DefNBQR. A 
proximidade de grandes eventos (Copa do Mundo 
e Jogos Olímpicos) tem estimulado o aporte de 
recursos para a aquisição de novos materiais nessa 

Reboque de Descontaminação

A CiaDefQBN-ARAMAR

área, que aumentarão consideravelmente o acervo 
do Batalhão. O CTMSP, por sua vez, está se empe-
nhando na aquisição de novos Próprios Nacionais 
Residenciais (PNR) que, a médio prazo, irá sanar 
as dificuldades de pessoal atualmente vivenciadas. 

Por último, tendo em vista o acima exposto, nota-
damente o fato de já possuirmos um Batalhão especia-
lizado aliado à questão da dificuldade (e tempo) para 
se formar uma massa crítica de qualidade, não só para 
compor as Unidades especializadas mas também para 
atender as demandas do SisDefNBQR-MB, sugere-se 
iniciar estudos para a criação de uma especialidade 
de DefNBQR no CFN. Tal fato, além de representar 
uma equidade com os países de referência mundial 
no assunto que já possuem a especialidade DefNBQR 
(EUA, Alemanha e República Tcheca, por exemplo), 
a criação dessa especialidade também possibilitaria a 
destinação de um tempo maior para o preparo e for-
mação de pessoal. Isso se justifica porque, além dos 
conhecimentos técnico-operacionais necessários para 
o manuseio e o correto emprego tático dos diversos 
equipamentos específicos de detecção, identificação 
e descontaminação, o ideal é que o militar especiali-
zado nesse assunto possua também conhecimentos 
teóricos básicos em vários campos do conhecimento, 
como por exemplo: química, física e biologia. Ade-
mais, a criação da especialidade, com suas regras 
e exigências específicas, possibilitaria uma fixação 
maior desses especialistas nas OM especializadas, 
mitigando os efeitos da necessidade constante de mo-
vimentação de militares por motivos de carreira ou 
por força das normas de administração de pessoal. 

Destarte, o tema DefNBQR, onde não há espaço 
para improvisos, está em processo de consolidação 
no âmbito da MB. Em que pese o fato de que tal 
processo demanda muito tempo de preparação e o 
dispêndio de uma gama considerável de recursos, 
pode-se considerar, pelo patamar em que hoje nos 
encontramos, que o futuro da DefNBQR na MB é 
bastante promissor. 



O ANFÍBIO • 2013   6968   O ANFÍBIO • 2013  

A  COMPANHIA  
DE  POLÍCIA DO 
BATALHÃO NAVAL

CF (FN) Luiggi Campany de Oliveira 
CC (FN) Leandro Eduardo dos Santos



O ANFÍBIO • 2013   7170   O ANFÍBIO • 2013  

Favorecida pelas brisas do progresso que adentram a Baia de Guanabara e rodeada de cartões postais da 
Cidade Maravilhosa, a Companhia de Polícia sempre esteve presente na história da cidade do Rio de Janeiro, 
que é, e sempre foi, a sua grande área de atuação.
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A Companhia de Polícia do Batalhão Naval 
(CiaPolBtlNav) é uma das unidades res-
ponsáveis pela perpetuação das tradições 

do Corpo de Fuzileiros Navais, como guardiã 
de seus valores e uniformes históricos, voca-
cionada para atividades de representação do 
Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais 
que, paradoxalmente, na atualidade, projeta-se 
como uma organização moderna e inovadora. 
A relação passado-presente, do histórico e do 
moderno, permeia os espaços e  as atividades 
dessa Companhia, podendo ser observada, por 
exemplo, nas novas instalações do Pelotão de 
Motociclistas, situadas no subsolo da Fortaleza 
de São José, cedida à Brigada Real da Marinha 
no ano de 1809; ou nos equipamentos e arma-

INTRODUÇÃO mentos de segurança recém-adquiridos, que se 
encontram em seus paióis, ao lado das alabar-
das e dos uniformes históricos utilizados no ano 
de 1808. Os valores e tradições cultuados pelo 
Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) convivem har-
moniosamente com a constante renovação dos 
procedimentos táticos, técnicos e operacionais 
dessa unidade, na busca pela excelência nas 
atividades de segurança. Instalada nas proximi-
dades do Comando-Geral do Corpo de Fuzilei-
ros Navais (CGCFN), essa Companhia é a única 
Subunidade Operativa de Fuzileiros Navais não 
subordinada ao Comando de Operações Navais, 
o que a diferencia. Neste artigo, pretendemos 
levar até os leitores um pouco da história dessa 
Organização Militar, as atividades realizadas 
pelos valorosos Fuzileiros Navais que a compõe 
e as perspectivas para o futuro.

Canhões Armstrong 75mm fabricados no ano 1909 e guarnição 
utilizando uniformes históricos 1808. A manutenção e a utilização 
de redutor de calibre para 47mm são realizadas pelo CTecCFN.

Bateria Histórica realizando salvas de artilharia.

A histórica Fortaleza de São José da Ilha das 
Cobras sedia a Companhia de Polícia do Batalhão 
Naval desde sua ativação. Em 1948, por ocasião 
da criação do Núcleo da Companhia de Sapa-
dores Pontoneiros (Companhia SP), teve início 
a história desta singular Organização Militar. 
No ano seguinte, sob o Comando do 1ºTen (FN) 
DOMINGOS DE MATTOS CORTEZ, foi ativado 
o Pelotão de Polícia Motorizado, precursor do 
atual Pelotão de Motociclistas. Ainda sob o Co-
mando do Tenente Cortez, a Companhia passou 
a se constituir como elemento organizacional da 
Guarnição do Quartel Central. Apenas em 1956, 
a Companhia SP teve sua denominação alterada 
para Companhia de Polícia e, no ano de 1994, 
passou à subordinação do Batalhão Naval.

Em todos esses anos, a tradicional faixa SP, 
ostentada no braço esquerdo de todos os seus 
integrantes, sempre foi honrada. Um símbolo que 
denota orgulho e respeito, materializando o espí-
rito dessa jovem unidade, o qual é transmitido aos 
novos Soldados Fuzileiros Navais que embarcam 
na Companhia.  

ORIGENS
A CiaPolBtlNav foi ativada em 28 de julho de 

2000, pelo Comandante-Geral do Corpo de Fuzi-
leiros Navais, Almirante de Esquadra (FN) Carlos 
Augusto Costa, o qual presidiu sua mostra de ati-
vação, quando foi empossado no Comando o então 
Capitão-de-Corveta (FN) Renato Rangel Ferreira.

Atualmente, com o status de subunidade inde-
pendente, a CiaPolBtlNav continua subordinada ao 
Batalhão Naval, tendo as tarefas de conduzir o Cur-
so de Motociclistas Militares, o Estágio Preparatório 
para Destacamento de Segurança de Embaixadas, 
realizar escoltas de comboios militares, prover 
controle de distúrbios, prover os meios necessários 
à segurança das instalações do Batalhão Naval, 
além de cumprir atividades de representação em 
cerimônias militares do Comando-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais (BRASIL, 2000). 

Ao longo desses treze anos, desde sua ativação, 
a Companhia angariou reconhecimento e credibili-
dade. Externamente à Fortaleza de São José, rece-
beu tarefas ligadas, majoritariamente, à segurança. 
Atualmente, a CiaPolBtlNav cumpre suas tarefas 
em três grandes áreas de atuação, a saber: 
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ORGANIZAÇÃO
A CiaPolBtlNav está organizada da seguinte forma:

1

As peças de manobra da Companhia são os três 
Pelotões de Polícia (PelPol), que desempenham a 
quase totalidade das tarefas atribuídas, tais como: 
Guardas de Honra, policiamentos, seguranças de 
grandes eventos e apoio à instrução. O Pelotão de 
Ordem Unida Silenciosa é uma fração temporária, 
formada com recursos humanos oriundos dos 
Pelotões de Polícia para a realização de demons-
trações determinadas pelo Comandante-Geral 
do CFN. Seu detalhamento será apresentado 
posteriormente, juntamente com o do Pelotão de 
Motociclistas (PelMoto).

A Seção de Instrução e Adestramento originou-se 
da necessidade de conduzir os diversos cursos 
e adestramentos da Companhia e assessorar o 
Comandante no planejamento das operações de 
segurança realizadas pela OM. 

A Seção de Logística administra todo armamen-
to e munição utilizados pelas OM da Fortaleza 
de São José, além de gerir a carga do material 
e a manutenção dos seus meios operativos. Es-
sas tarefas, não previstas no Regimento Interno 
aprovado, foram criadas para suprir necessidades 
advindas do acréscimo de tarefas e da necessidade 
de proporcionar assessoria de Estado-Maior ao 
Comandante. Apesar da CiaPolBtlNav ser uma 
OM com semiautonomia administrativa, seria ló-
gico supor que essas tarefas são executadas pela 

própria Companhia, o que justifica a criação das 
seções supracitadas. 

1 - Organização, ainda em estudo para aprovação. proposta em função das novas tarefas recebidas, a qual é suprida no presente por recursos humanos extra-lotação.  

Anualmente, no Desfile Militar em come-
moração ao Dia da Independência, o Mestre de 
Cerimônias anuncia, quando da passagem da 
CiaPolBtlNav pelo Palanque de Honra, que os 
seus integrantes são selecionados dentre os me-
lhores militares do Corpo de Fuzileiros Navais. 
Essa afirmativa advém do fato de que, para servir 
nessa Companhia, não basta ser voluntário, é pre-
ciso preencher determinados pré-requisitos e ser 
submetido a um processo seletivo conduzido pelo 
Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais. Os sol-
dados são escolhidos, dentre os mais destacados, 
após o término do Curso de Formação de Soldados 
no CIAMPA. Os demais militares passam por um 
criterioso processo de seleção. Tudo isso visa a 
manter o padrão de excelência que caracteriza a Uni-
dade, a qual, a exemplo da Companhia de Bandas, é 
elemento de representação do Comandante-Geral 
(BRASIL, 1999).

RECURSOS 
HUMANOS

Devido à grande diversidade de tarefas e visando 
à qualificação necessária, os recursos humanos da 
Companhia seguem um Detalhe Semanal de Ades-
tramento que engloba habilidades e técnicas específi-
cas de polícia, tais como: abordagem, revista, imobi-
lização, defesa pessoal, condução de presos, controle 
de trânsito, escolta tiro duplo policial “double tap”  e 
técnicas de emprego de armamento não letal. Diante 
das especificidades de emprego da Companhia, o 
treinamento físico militar sofre algumas adaptações, 
atualmente sendo aplicado de maneira funcional 
voltado à atividade fim, com a prática de krav-magá 
e boxe em algumas sessões de TFM. As habilidades 
mais específicas são desenvolvidas e aperfeiçoadas 
nos cursos ministrados pela própria Companhia, por 
instituições parceiras ou contratadas.

Alabardeiros em cerimônia militar vestindo os mesmos 
uniformes com os quais os militares da Brigada Real de 
Marinha aportaram ao Rio de Janeiro em 7 de março de  1808.

Treinamento físico militar incluindo práticas de krav-
magá e técnicas de defesa pessoal voltadas para a segurança 
de autoridades.

Alunos executando técnicas de ação imediata (TAI) 
em resposta às emboscadas durante formação de célula de 
proteção de dignitários.

O Tiro “Double-Tap”

A técnica do tiro “Double-Tap”, utilizada 

pelos agentes de segurança formados 

pela Companhia de Polícia do Batalhão 

Naval, consiste em dois disparos rápidos, 

para os quais se mantém ambos os olhos 

abertos e busca-se a rapidez e precisão 

visando à neutralização imediata de uma 

ameaça armada. Os adestramentos in-

cluem o rápido carregamento do arma-

mento e a troca tática de carregador, além 

da técnica de tiro duplo. Assim obtém-se 

uma vantagem tática sobre o oponente 

caracterizada pela rápida e alta precisão.

A Companhia de Polícia do Batalhão Naval
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ATIVIDADES
A rotina diária da Companhia de Polícia é muito 

influenciada pelas atividades programadas pelo Ga-
binete do CGCFN. As atividades de representação 
incluem a Guarda de Honra do Comandante-Geral, 
apresentações do Pelotão de Ordem Unida Silen-
ciosa e também a participação de alabardeiros em 
cerimônias militares. As atividades operativas in-
cluem a escolta de batedores, tanto de dignitários 
quanto de comboios militares, as escoltas pessoais 
de autoridades nacionais e estrangeiras, além de 
tarefas de  segurança em grandes eventos. Em pa-
ralelo a essas atividades, há o esforço contínuo da 
Seção de Instrução e Adestramento, que na maior 
parte do ano forma militares e agentes civis  na área 
de segurança, sendo responsável pela condução de 
sete cursos distintos, alguns com periodicidade de 
quatro vezes ao ano, como o Curso de Segurança de 
Áreas e Instalações. Com a crescente participação de 
efetivos em atividades de segurança, bem como os 
investimentos realizados em cursos de qualificação 
para o pessoal, atualmente a Companhia é reconheci-
da não apenas como uma OM de representação, mas 
pela experiência adquirida em segurança, seja no 
emprego de batedores, seja utilizando agentes ou na 
condução de cursos voltados para essas atividades.  

A seguir, serão apresentadas, com maior riqueza 
de detalhes, as principais atividades desenvolvidas 
pela CiaPolBtlNav.

2 - Os agente civis e militares de outras Forças são indicados pelo Comando-Geral do CFN para a realização dos Cursos. 

Companhia de Honra do Comandante-Geral do CFN. 

Uma das tarefas da CiaPolBtlNav é compor 
a Guarda de Honra do Comandante-Geral do 
Corpo de Fuzileiros Navais. O uniforme garança 
com capacete prussiano, os fuzis cromados e o 
movimento com giro de armas a diferenciam das 
demais guardas de honra da Marinha. Para prestar 
as honras às autoridades referidas no Regulamen-
to de Continências, Honras, Sinais de Respeito e 
Cerimonial Militar das Forças Armadas, o Co-
mandante-Geral pode determinar a formatura de 
sua Guarda de Honra, que, em ocasiões especiais, 
também realiza o desfile armado. A guarda é com-
posta por três pelotões e uma Guarda da Bandeira 
que conduz a Bandeira Nacional, o Estandarte da 
Marinha e o Estandarte do CFN, podendo formar 
a qualquer hora do dia ou da noite. 

Materializando a disciplina, precisão e o espíri-
to de corpo, característicos dos Fuzileiros Navais, 
o Pelotão de Ordem Unida Silenciosa realiza 
demonstrações em ocasiões especiais. O Pelotão 
de Ordem Unida Silenciosa é composto por um 

COMPANHIA DE HONRA 
E PELOTÃO DE ORDEM 

UNIDA SILENCIOSA

2

Comandante de Pelotão (Sargento-FN), 24 militares 
(Soldados-FN), um inspecionador (Cabo/Soldado-FN) 
e três reservas (Soldado-FN). É fundamentado na con-
fiança e no espírito de corpo, adestrando-se como uma 
equipe cujo profissionalismo é um valor  essencial 
dos combatentes anfíbios. O nível de excelência que 
advém de precisão dos movimentos e sincronismo 
das ações durante as apresentações, contribui sig-
nificativamente para a propaganda institucional do 
CFN, elevando o nome da Marinha do Brasil e dos 
Fuzileiros Navais para os públicos a que se apresenta.

ATIVIDADES DE INSTRU-
ÇÃO E ADESTRAMENTO

A Seção de Instrução e Adestramento conduz, 
sob a orientação pedagógica do CIASC, todos os 
cursos ministrados pela CiaPolBtlNav (os quais 
são apresentados no quadro abaixo), à exceção do 
Curso de Motociclistas Militares, que é conduzido 
pelo PelMoto.

A grande particularidades  dos cursos realiza-
dos pela Companhia é que todos estão ligados à 
qualificação de recursos humanos para o empre-
go em operações reais em um futuro próximo. 
Exemplifica tal afirmativa o fato de que a grande 
maioria dos militares, que concluem o Curso Es-
pecial de Segurança de Embaixada, é designada 
para os destacamentos de segurança ou ficam 
destacados para emprego em situações de emer-
gência. Os motociclistas que concluem o curso são 
movimentados, em sua quase totalidade, para o 
Pelotão de Motociclistas. 

O adestramento interno da Companhia enfatiza 
as atividades de polícia, controle de distúrbios e, 
principalmente, a realização de tiro tático (reali-
zado, normalmente, no BtlOpEspFuzNav, onde 
podem ser explorados ambientes externos e inter-
nos). Apesar da Companhia ser vocacionada para 
atividades de segurança, o adestramento básico 
do Fuzileiro Naval como combatente anfíbio não 
é relegado a segundo plano, visando a aprimorar 
a formação recebida no CIAMPA e manter a ca-
racterística anfíbia dos Fuzileiros Navais.

CURSOS QTD POR ANO OBJETIVOS

C-Esp-Dst SEB 1 Preparar Oficiais e Praças para integrarem os Des-
tacamentos de Segurança em Embaixadas do Brasil.

C-Esp-SegProtAut 
(CPA/ FN)

C-Esp-SAI

C-Exp-MotocMil

C-Exp-ConTran

C-Exp-NEBrasil

C-Prep-Dst SEB

2
Preparar SO, SG e CB do CPA e CFN para a execu-
ção das tarefas atinentes à segurança e proteção de 
autoridades.

Preparar Oficiais e Praças para comporem as Comis-
sões de Assessoria e Verificação de Segurança Orgâni-
ca (CAVSO), as Equipes de Assessoria de Segurança 
de Áreas e Instalações (EASAI), as Equipes Móveis 
de Instrução (MOVIN) e as Equipes Móveis de Ades-
tramento (MOVAD), auxiliando as OM na Segurança 
Orgânica, nas técnicas e procedimentos de Segurança 
de Áreas e Instalações.

Suplementar a habilitação técnico-profissional de 
militares FN para o exercício das tarefas atinentes ao 
motociclista militar e batedor.

Preparar CB, SD-FN, MN para a realização de ope-
rações de controle de trânsito, aplicando as regras 
contidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Suplementar a habilitação técnico-profissional de 
Praças do CFN, preparando-os para a vida a bordo 
do NE Brasil, com ênfase na disciplina militar, no 
aprimoramento físico, no conhecimento profissional 
e na apresentação individual.

Suplementar o preparo de Oficiais e Praças seleciona-
dos para integrarem os Destacamentos de Segurança 
em Embaixadas do Brasil.

2

1 (a cada 2 anos)

1

1

1

A Companhia de Polícia do Batalhão Naval
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A projeção do Curso Especial de Destacamento de 
Segurança de Embaixadas do Brasil extrapola o CFN, 
fruto da necessidade do preparo de militares para 
servir em diversas embaixadas e da responsabilidade 
em bem prepará-los para proteção de representan-
tes diplomáticos brasileiros e de seus familiares no 
exterior, durante deslocamentos a pé ou veiculares 
e em eventos, além da proteção física das embaixa-
das e chancelarias, por solicitação do Ministério das 
Relações Exteriores (MRE). O curso sofreu diversas 
mudanças curriculares baseadas nos “feedbacks” 
recebidos, buscando melhor preparo dos militares. 
Por isso, em 2012, seu currículo foi ampliado para 
59 dias letivos, o que permitiu enfatizar o tiro tático 
e as técnicas de deslocamentos motorizados.

 O Estágio de Segurança de Embaixadas do 
Brasil, de caráter mais prático que o C-Esp-DstSEB, 
visa a requalificar o militar já selecionado para 
integrar um Destacamento de Segurança das 
Representações Diplomáticas Brasileiras no Ex-
terior. A exemplo do C-Esp-DstSEB, é conduzido 
pela Companhia, sob a orientação pedagógica do 
CIASC. Atualmente, os Fuzileiros Navais realizam 
a segurança das Representações Diplomáticas Bra-
sileiras no Haiti, Bolívia e Paraguai, além de estar 
em condições de prestar segurança em qualquer 
outro país.

C-Esp-Dst SEB
Curso Especial de Destacamento de Segurança 

de Embaixadas do Brasil

C-Esp-SegProtAut (CPA/FN)
Curso Especial de Segurança e Proteção

de Autoridades

O material empregado nas embaixadas está 
sendo normatizado pelo CMatFN, a partir de 
orientações recebidas do CGCFN, levando-se 
em consideração, principalmente, a utilização de 
armamentos não letais para gradação do uso da 
força. O estudo visa a padronizar a dotação do 
material da CiaPolBtlNav para cada embaixada, 
inclusive para o emprego, caso necessário, de um 
destacamento de emergência.

O Curso Especial de Segurança e Proteção de 
Autoridades, contendo parcela do currículo do 
C-Esp-DstSEB, objetiva preparar agentes civis e 
militares para o trabalho na atividade de segu-
rança, com o enfoque direcionado na segurança 
pessoal de autoridades. O curso originou-se 
da demanda por militares capazes de prover 
a segurança pessoal de autoridades, interna e 

Prática de técnicas de direção defensiva e resposta rápi-

da às emboscadas a comboios  realizada no Autódromo do 

Rio de Janeiro. Nessas práticas são utilizados armamentos 

“paintball” com a contraposição de uma força adversa para 

proporcionar realismo à formação dos agentes.

A Alta Administração Naval, identificando a 
necessidade de incrementar a segurança de áreas e 
instalações da Marinha do Brasil, decidiu pela criação 
do Curso de Segurança de Áreas e Instalações a ser 
ministrado aos militares que exercem as tarefas de 
segurança orgânica nas OM. A Companhia de Polícia, 
mercê de sua experiência, recebeu a tarefa de conduzir 
quatro turmas, anuais, para qualificar militares. Aos 
instrutores foram ministrados cursos por profissionais 
do Centro de Inteligência da Marinha, bem como trei-
namento por parte de especialistas militares e civis.

Em 2011 foi realizado o primeiro curso para 
Praças. A partir de 2012, passaram a ser realizadas 
duas turmas por ano. A instrução está voltada para 
capacitar o aluno a identificar as possíveis vulnera-
bilidades de sua OM e apresentar soluções efetivas 
para saná-las.

Curso de Segurança de 
Áreas e Instalações 

(C-Esp-SAI)

Controle de Distúrbios
A CiaPolBtlNav possui como uma de suas tarefas 

o Controle de Distúrbios, podendo  empregar seus 
pelotões isolados ou integrados sob comando único. 
Destaca-se que o controle de distúrbios não visa a 
cercear a população do direito de realizar manifes-
tações, mas manter a segurança das manifestações e 
garantir o respeito aos direitos constitucionais. 

As técnicas de controle de distúrbios foram forte-
mente influenciadas pelo avanço dos armamentos, 
sobretudo os não letais, e por uma mudança de pa-
radigma que visa a evitar o contato físico direto, a 
busca da dispersão e controle dos manifestantes, caso 
o movimento torne-se violento, atentando contra a 
segurança da população ou contra o patrimônio. Gra-
ças à evolução dos armamentos e dos equipamentos 
de Comando e Controle, é possível graduar o uso da 
força, inibindo uma escalada da violência nos seus 
momentos iniciais. Ainda, em caso de recrudesci-
mento da violência, uma tropa bem adestrada pode 
realizar ações coordenadas  e pontuais por meio de 
ações rápidas e técnicas dispersivas, utilizando, em 
níveis mínimos, a força e controlando a situação. No 
entanto, o emprego sob esse enfoque requer uma 
tropa bem preparada e familiarizada com os novos 
meios e técnicas, o que ocorre com a CiaPolBtlNav. 

Centro de Controle da Segurança da 24ª Conferência Naval Interamericana no Hotel Windsor Barra.

externamente à MB, sobretudo em deslocamen-
tos a pé e motorizados nas grandes cidades. 
Popularmente conhecido como guarda-costas, o 
agente de proteção e segurança de autoridades, 
além de dominar as técnicas ensinadas no curso, 
deve possuir atributos pessoais e profissionais 
apropriados para essa nobre tarefa. Atualmente, 
a CiaPolBtlNav forma, nesse mister, militares do 
Corpo da Armada; Policiais Federais, Militares e 
Civis; e Agentes de Segurança Pública.

Agente feminina realizando tiro no Batalhão de Operações 

Especiais do CFN. A perícia em tiro é um requisito básico do 

agente de segurança e proteção de autoridades.

A Companhia de Polícia do Batalhão Naval
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Pelotão de Motociclistas
O Pelotão de Motociclistas, que em 2013 completou 

64 anos, é responsável pelas escoltas de dignitários e 
de comboios militares, além da condução do curso 
Expedito de Motociclistas Militares (C-ExpMotocMil). 
Respeitado e reconhecido pelos motociclistas das demais 
Forças, sempre está presente quando da visita Presiden-
cial ao Rio de Janeiro. Desde sua criação, realizou escoltas 
de importantes autoridades nacionais e estrangeiras, 
entre elas o Papa João Paulo II, o Presidente dos Estados 
Unidos da América, Barack Obama e também durante 
a RIO +20 e Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Mo-
dernizado em 2011, o pelotão conta com 25 batedores e 
40 motocicletas Harley-Davidson modelo “Road King 
Police” e uma infraestrutura que inclui um Centro de 
Comando e Controle, Garagem, Paiol e Oficina.  

Os Motociclistas Fuzileiros Navais, sobre suas 
Harley-Davidson, tipificam a CiaPolBtlNav. Admira-
dos por todos pela extrema habilidade com que pilotam 
as motos, aliada à imponência das Harley-Davidson, 
impecavelmente manutenidas e pintadas nas cores 
navais, os batedores – como são conhecidos – integram 

o Pelotão de Motociclistas e têm a tarefa de realizar 
escoltas de batedores. Em linhas gerais, essas escoltas 
visam a contribuir para a fluidez do deslocamento 
rodoviário ao longo de um itinerário urbano. Esse 
deslocamento ininterrupto amplia a segurança do 
comboio, uma vez que a baixa velocidade e as fre-
quentes paradas nos deslocamentos favorecem as 
emboscadas e outras ações criminosas.

Além disso, fruto do comportamento dos moto-
ristas, existe o próprio risco de acidentes de trânsito, 
como: fechamento de cruzamento e a tentativa de 
entrada e de acompanhamento do comboio. Com a 
escolta e a ação de batedores, todos esses riscos são 
significativamente reduzidos. No entanto, cabe res-
saltar que, além dos batedores, a escolta conta com 
agentes de segurança que, muitas vezes, utilizam 
armamentos mais pesados, além de armamentos 
não-letais, para atuar contra ameaças que atentem 
contra a segurança do dignitário ou do comboio.

Para manter as condições operacionais das moto-
cicletas, o Pelotão conta com uma garagem coberta, 
uma oficina padrão Harley-Davidson com três ele-
vadores hidráulicos, máquinas para substituição de 
pneus e diversos equipamentos originais obtidos 

Formação de batedores por ocasião de uma escolta de um Comboio Militar na Rodovia Presidente Dutra.

Formação em cunha para a escolta do Presidente dos 

Estados Unidos da América, FEV 2011.

Presidente Dilma Roussef fala aos motociclistas da Marinha, após a realização de uma escolta presidencial na cidade do Rio de Janeiro.

junto à Harley-Davidson Internacional, via Comando 
do Material de Fuzileiros Navais, além de um paiol 
de sobressalentes contendo os principais itens neces-
sários, o que, em conjunto com a capacidade técnica 
dos mecânicos, possibilita a manutenção de níveis de 
disponibilidade acima de 85% durante todo o ano. 
Por ocasião dos V Jogos Mundiais Militares, graças 
aos recursos recebidos pelo Comando do Material de 
Fuzileiros Navais e ao grande empenho do pessoal 
de manutenção, o pelotão atingiu o índice de dispo-
nibilidade de 100%, ou seja, as 40 motos existentes 
estavam prontas para operar.

O Comando e Controle das escoltas é exercido 
por uma rede-rádio, contendo três antenas repetido-
ras, instaladas em pontos específicos do Rio de Ja-
neiro, e estações em cada motocicleta, que permitem 
a comunicação das escoltas com o pelotão, em toda 
a cidade. Além disso, os batedores comunicam-se 
usando tais equipamentos. Recentemente foram 
adquiridos dispositivos sem fio que, por meio de 
tecnologia “bluetooth”, afixados nos capacetes, per-
mitem ao batedor utilizar o rádio mesmo quando 
distante da sua motocicleta.

A Companhia de Polícia do Batalhão Naval
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Escolta de Atletas durante os 5º Jogos Mundiais Militares. Batedores provendo a fluidez dos 
deslocamentos e agentes, a segurança física do comboio.

Instrução de Derrapagem

Para ingressar no Pelotão de Motociclistas 
é necessário ser aprovado em rigoroso exame 
de seleção e concluir com aproveitamento um 
dos cursos de alto risco do Corpo de Fuzileiros 
Navais, o Curso de Motociclistas Militares. Esse 
curso é o único no Brasil realizado exclusivamente 
com motos Harley-Davidson, o que, apesar de 
aumentar o seu grau de dificuldade, possibilita 
aos concludentes uma perícia inigualável na 
condução de tais motocicletas. Durante o curso, 
na primeira fase, os alunos têm aulas teóricas de 
mecânica de motos, direção defensiva, controle 
de trânsito e escolta de batedores. Na segunda 
fase, aulas práticas de mecânica de moto, direção 
defensiva, manobras curtas, pilotagem em baixa 
velocidade, pilotagem em alta velocidade, perse-
guição e escolta de batedores. 

O curso possui grau crescente de dificulda-
de, sendo necessária uma evolução contínua, 
o que torna cada etapa eliminatória. Assim, os 
alunos que adotem comportamento de risco na 
pilotagem da moto, não se adaptem à forma de 
pilotagem dos batedores ou que não atinjam a 
pontuação mínima em uma determinada ava-
liação prática são desligados do curso. Dessa 
maneira, busca-se preservar a integridade física 
do próprio aluno e, ao final, formar um grupo 
de motociclistas altamente qualificado e pronto 
para ingressar no prestigiado grupo de batedores 
Fuzileiros Navais.

Segurança em Eventos de Alto Risco

De acordo com o especialista em Gestão de 
Riscos, Antônio Brasiliano, o risco pode ser quanti-
ficado quando se multiplica a probabilidade de sua 
ocorrência pela relevância do impacto sobre o sis-
tema considerado (BRASILIANO, 2009). De acordo 
com o autor, um evento de alto risco é aquele com 
alta probabilidade de ocorrência e/ou alto impacto. 
A segurança de pessoas muito importantes (VIP, 

O Futuro

Agentes femininos durante os 5º Jogos Mundiais 

Militares, preparando-se para um reconhecimento 

de itinerário

Garagem de motocicletas, modernizada para os 5º Jogos Mundiais Militares.

Oficina de Manutenção de Motocicletas.

do inglês “Very Important Person”) pode ser um 
evento considerado de alto risco porque, apesar 
de baixa probabilidade de ocorrência de assaltos, 
sequestros ou atentados, o impacto sobre a imagem 
do país e da instituição é extremamente alto.  A 
participação da CiaPolBtlNav como coordenadora 
de segurança nos grandes eventos realizados na 
área Rio, dos quais podemos listar os mais recen-
tes: a coordenação da segurança do Encontro de 
Líderes dos Corpos de Fuzileiros Navais, em 2009; 
a 24ª Conferência Naval Interamericana, em 2010; e 
a segurança dos deslocamentos dos atletas da Vila 
Branca, durante os 5º Jogos Mundiais Militares (5º 
JMM), ocorrido em 2011, entre outros, confere à 
companhia perícia em segurança de eventos de alto 
risco. Assim, espera-se a participação mais direta da 
CiaPolBtlNav nos importantes eventos que ocor-
rerão na Cidade do Rio de Janeiro, como a Copa 
do Mundo de Futebol e as Olimpíadas Rio 2016.

Indicadores de Desempenho

Por ocasião da preparação para os 5º Jogos Mun-
diais Militares, houve a necessidade de requalificar 
um grande número de agentes de segurança e de 
batedores, em curto período de tempo. Para exempli-
ficar, na tarefa de segurança de comboios e de árbitros 
esportivos foram preparados 109 agentes, sendo seis 
femininos; para as escoltas foram preparados mais 
vinte batedores, além dos 25 presentes no pelotão 
de motociclistas. Durante os jogos, além do pessoal 
citado, foram empregadas dezoito viaturas executivas, 
quarenta motocicletas, além de armamentos letais e 
não-letais, equipamentos de comunicação e GPS para 
a segurança dos deslocamentos da Vila Branca para 

A Companhia de Polícia do Batalhão Naval

os locais de competição. Para tanto, foi realizado um 
estágio contendo diversas instruções práticas constan-
tes dos cursos da Companhia, tais como: instruções 
de tiro, emprego de armamentos não letais, direção 
defensiva, escoltas motorizadas, etc. Naquela oca-
sião, identificou-se a necessidade de verificar se 
os militares estavam efetivamente prontos para 
a tarefa que iriam desempenhar. A resposta a 
essa necessidade veio com os indicadores de 
desempenho. Criados de forma incipiente para 
os Jogos e desenvolvidos a partir de então, tais 
indicadores visam a medir técnicas, procedimen-
tos táticos e habilidades específicas, que possam 
assegurar a prontidão e eficiência de militares 
para o cumprimento de tarefas específicas. Esse 
trabalho está sendo aprimorado e irá contribuir 
para o aumento da eficiência dos adestramentos 
e instruções da Companhia, visando, principal-
mente, ao emprego em eventos, em sua maioria 
de caráter real.
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O impacto e a amplitude de tarefas atribuídas à 
Companhia, aliadas à projeção mundial da cidade 
do Rio de Janeiro, em 2014, com a Copa do Mundo 
e, em 2016, com as Olimpíadas, dão um prognós-
tico que as demandas em relação à CiaPolBtlNav 
tendem a crescer. Isso justificaria, por exemplo, um 
aumento de efetivo, que já está sendo estudado pelo 
Comando-Geral do CFN. Esse aumento de efetivo 
contemplaria os ajustes da TL cujos claros vêm sendo 
supridos por efetivos extra-lotação, bem como mi-
litares do sexo feminino, imprescindíveis às tarefas 
de segurança de autoridades.

Outro ponto a considerar é que, sendo uma OM 
com semiautonomia administrativa, ela possui capaci-
dade limitada de planejamento e gestão. Mas, em face 
da diversidade e magnitude das tarefas realizadas, a 
ampliação de tais capacidades cresce de importância. 
Por tudo quanto apresentado e diante da magnitude 
das tarefas cabe o questionamento: “Não seria o mo-
mento de pensar em dotar a Marinha do Brasil de 
um Batalhão de Polícia?” 

A realidade é que para a preparação e a adaptação 
às mudanças relativas às atividades de segurança e 
de polícia, possivelmente, será necessário considerar 
novas metodologias, estratégias e novos processos 
de adestramento; debater possíveis mudanças na 
doutrina; e examinar opções e conceitos operacionais 
para a condução de suas operações em ambientes 
tradicionais e não tradicionais.

Torna-se imperativo que a CiaPolBtlNav acom-
panhe a evolução tecnológica e continue a investir 
na qualidade e habilidade de seus integrantes. Essas 
características, buscadas no passado, são essenciais no 
futuro. Sendo assim, a possibilidade de utilização de 
elementos devidamente preparados e uma Unidade 
bem equipada proporcionarão mais flexibilidade no 
emprego e contribuirão para que o CFN continue sen-
do a vanguarda das opções em uma situação de crise.

Novos Meios

A preparação para os 5º JMM, realizados em julho 
de 2011, proporcionou à Companhia a oportunidade 
de adquirir uma grande quantidade de equipamen-
tos modernos. 

Para as atividades de Segurança de Autoridades 
foram adquiridos equipamentos de uso individual 
dos agentes, como lanternas “SUREFIRE”, bastões 
retráteis, coldres e porta-carregadores em polímero 
que proporcionam mais rapidez no saque do arma-
mento e nas trocas de carregadores; coletes balísticos 
discretos do tipo social, adequados para uso com o 
terno e rádios de comunicação Kenwood modelo TK 
2302 com dispositivos “hands free”. 

No tocante ao armamento, foi dada ênfase à 
aquisição de armas não letais, sendo compradas 
as pistolas “Taser”, “Stun Guns” e espargidores 
de pimenta, com o objetivo de imobilizar ou dis-
persar ameaças que ofereçam um menor potencial 
ofensivo. Para o futuro, aguarda-se o recebimento 
de pistolas TAURUS PT 915 que, por serem mais 
compactas que as atuais PT 92, são mais discretas.

Posteriormente, em 2013,  foram adquiridos novos 
capacetes, coldres, luvas, cintos e botas para os bate-
dores e além disso, com o apoio do CMatFN, foram 
adquiridas novas equipagens para Segurança de Au-
toridades, tais como o cinto tático completo (coldre, 
porta carregador, fiador retrátil e porta algemas).

No que diz respeito aos acessórios para os ar-
mamentos, foi realizado um estudo para a compra 
de aparelhos de pontaria do tipo “Red Dot”, que 
permite a rápida aquisição de alvos e o aumento da 
capacidade de neutralização de ameaças. No entan-
to, foi observada a necessidade de adquirir também 
adaptadores para o sistema de trilho “Picatinny”, 
pois há uma tendência mundial em se fabricar todos 
os acessórios para esse tipo de plataforma, sem os 
quais seria impossível a instalação dessas miras em 
nossos armamentos. 

No campo do adestramento dos agentes de segu-
rança foi implementado o sistema de treinamento 
“Force on Force”, que consiste no enfrentamento de 
forças adversas utilizando marcadores de “paintball” 
similares aos armamentos utilizados na CiaPolBtlNav, 
proporcionando mais realismo e forçando o ins-
truendo a desenvolver uma melhor resposta sob 
estresse. No entanto, esses marcadores não são uma 
réplica perfeita dos nossos armamentos orgânicos, 

4

  3 - Marca da lanterna.
  4 - Aparelho de pontaria “ponto vermelho”.
  5 - Sistema de trilho
  6 - Sistema para uso em armas de fogo sem o uso de munição real.

3

5

6
por isso é intenção de, no futuro, subsidiar a aqui-
sição do sistema “Simunition” empregado pelos 
militares dos EUA. Esse equipamento torna possível 
a utilização dos nossos armamentos para disparar 
munições de tinta, preservando suas características 
de peso, manuseio e operação.

CONCLUSÃO

“Os Fuzileiros são o derradeiro recurso, 
a suprema salvação nas horas de perigo... 
A última palavra cabe sempre ao Fuzileiro. 
Se a batalha parece perdida, apela-se para 
o Fuzileiro.” Rachel de Queiroz
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A Gestão de Recursos 
Humanos no CFN

Histórico

1T (T) Ana Carolina Barros de Toledo

5ª Companhia do Batalhão Naval.
Fortaleza de São José, 1934
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O termo “Recursos Humanos” (RH) tem recebido diver-
sos significados desde que foi incorporado ao vocabulário 
do mercado de trabalho. Atualmente é tratado como ramo 

especializado da ciência da administração e sua organização se dá de 
forma interdisciplinar. De maneira simples, pode ser definido como a 
atividade organizacional que cuida de pessoas. Possui como objetivos 
principais: selecionar, gerir e nortear os colaboradores na direção dos 
objetivos e metas da organização da qual fazem parte. 

Durante anos, a função dessa atividade se 
confundiu com aquela exercida pelos tradicionais 
departamentos de pessoal, encarregados de tare-
fas burocráticas como as relacionadas às questões 
obrigatórias nas relações de trabalho, admissões, 
demissões, folhas de pagamento, dentre outras. 
Com a evolução do conceito, os recursos humanos 
cresceram em importância nas empresas, pois se 
tornava claro que “gente” era um fator tão impor-
tante para as organizações quanto suas finanças, 
seus materiais ou seus produtos. Logo, investir em 
pessoas, na sua evolução como profissionais e em 
suas carreiras, passou a ser prioridade na gestão 
moderna de empresas. 

Essa linha de pensamento se mantém quando tra-
zemos o objeto de estudo para o universo das Forças 
Armadas. Preparar os recursos humanos de uma or-
ganização militar e administrar a carreira do pessoal 
Fuzileiro Naval têm sido a principal tarefa do atual 
Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN).  
Esta OM exerce, portanto, a tarefa de gestor dos re-
cursos humanos da Marinha do Brasil, naquilo que 
diz respeito ao Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), 

I - Administrar o pessoal do Corpo de Fuzileiros Na-
vais, exceto o que couber ao Estado-Maior da Arma-
da (EMA) e à Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha 
(DGPM), compreendendo:
a) dirigir as atividades atinentes à carreira do pessoal 
do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), ao recrutamen-
to e à exclusão do Serviço Ativo da Marinha (SAM) 
dos Oficiais e Praças do CFN, exceto o que couber à 

Diretoria do Pessoal Militar da Marinha (DPMM);
b) dirigir, executar, controlar e acompanhar os cursos 
destinados ao pessoal do CFN, exceto o que couber à 
Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM); e
c) desenvolver as atividades referentes ao planeja-
mento do preparo da mobilização e da desmobiliza-
ção do subsistema do pessoal do CFN.

Saiba mais em: www.cpesfn.mar.mil.br

Tarefas do Comando de Pessoal
de Fuzileiros Navais (CPesFN)

até onde lhe cabe – ficando a responsabilidade pelos 
demais Corpos e Quadros da MB atribuída a outras 
Organizações Militares. O disposto acima pode ser 
observado no item I de sua missão, descrita em seu 
“site” oficial.

Com relação às diferentes funções que comportam 
o conceito de RH, anteriormente apresentadas, pode-se 
dizer que o CPesFN congrega ambas as atividades: a 
gestão de RH  e a administração de pessoal. Se por um 
lado a OM cuida da carreira de Praças e Oficiais, de 
seu aperfeiçoamento técnico-profissional e do correto 
emprego de um recurso em uma unidade específica 
do CFN, por outro responde por toda a parte admi-
nistrativa que possa estar relacionada ao seu pessoal.

No entanto, cabe destacar o empenho do CPesFN 
em aplicar as modernas práticas de gestão de pes-
soas. A partir da visão de que cada militar é um 
elemento diferenciado e importante para o sucesso 
da Organização na qual serve, o compromisso com 
a administração da carreira é um esforço necessário 
e recompensador no objetivo de melhorar o desem-
penho e atender as missões das OM, naquilo a que 
cada uma se propõe.
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As expectativas que cada militar alimenta a 
respeito do desenvolvimento de sua carreira são 
fatores que afetam essencialmente sua motivação 
e geram consequências no desempenho geral da 
Organização na qual serve. Logo, à medida que o 
CPesFN se especializa e aprimora-se na valorização e 
capacitação dos recursos humanos do CFN, aumenta 
a possibilidade da satisfação pessoal e profissional 
de seus servidores estarem alinhadas com o alcance 
de objetivos e metas traçados para o CFN. 

Contextualização Histórica
Para que se possa entender a evolução da gestão 

de pessoas no CFN, faz-se necessário analisar cro-
nologicamente o seu desenvolvimento. Percebe-se, 
pois, significativas transformações que ocorreram 
ao longo do tempo e que culminaram na sua atual 
estrutura. Em conformidade com a ainda incipiente 
atividade de recursos humanos do início do século 
XX, a Marinha do Brasil começava a se organizar 
em termos de administração de pessoal, em uma 
época em que ainda não se pensava em gestão de 
pessoas. 

Sede Atual do Comando de Pessoal de Fuzileiros Navais

Embora a origem dos Fuzileiros Navais remonte 
ao 7 de março de 1808, data da  chegada ao Brasil da 
Brigada Real, a instituição começou a tomar a forma 
atual com a criação do CFN pelo Decreto nº 21.106 de 
29 de fevereiro de 1932. A estrutura naval existente 
naquela época era de menor vulto e extremamente 
mais simples do que a atual. O regulamento apro-
vado em 1852 fixava o efetivo do Batalhão Naval 
em 64 Oficiais e 1.216 Praças, organizando-o em 
seis Companhias de Infantaria e duas de Artilha-
ria. Considerando que hoje, o CFN conta com 851 
Oficiais e com 15.332 Praças, é compreensível que 
àquele tempo não se pensasse em gestão de RH nas 
proporções atuais. Só uma estrutura robusta em 
pessoal e operacionalmente complexa, como a que 
corresponde ao CFN atual, justificaria a existência 
do CPesFN, OM inteiramente dedicada à gestão de 
pessoas no Corpo de Fuzileiros Navais.

Assim, no período compreendido entre os anos 
de 1808 e 1932, a carreira naval estava distante 
de uma delineação precisa. Ainda não existia, 
por exemplo, um quadro de Oficiais Fuzileiros 
Navais. Os postos de chefia eram exercidos por 
Oficiais da Armada, que eram destacados para 
servir em tais funções superiores. 
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Fortaleza de São José, ocupada desde 1809 pelos Fuzileiros Navais.

Antecedentes para a criação 
oficial do CFN em 1932

Também não existiam ainda formas de recruta-
mento estabelecidas em regras ou editais. Enquanto 
Oficiais eram recrutados diretamente da Armada, 
Praças chegavam à Marinha de forma voluntária, 
sendo a maioria proveniente do Norte do país e com 
baixo grau de instrução. Além disso, uma formação 
de qualidade para os Fuzileiros Navais que ingres-
savam na MB ainda estava sendo estabelecida. No 
período considerado, sequer havia um centro de 
instrução para os Fuzileiros Navais.

No ano de 1931, o Relatório Ministerial da Mari-
nha trazia a preocupação do Comando acerca da re-
gulamentação dos diversos corpos e quadros da MB, 
que abrangiam diferentes especialidades. A fragmen-
tação que vinha ocorrendo na divisão das diversas 
atividades exercidas na MB causava o problema de 
se ter poucos Oficiais em cada especialidade, ficando 
escasso o número daqueles que assumiam a linha de 
comando. Portanto, nessa época estudava-se a refor-
mulação dos Corpos e Quadros – o que culminou na 
criação, em 1932, dentre outros, do CFN.  

Entre os anos de 1931 e 1932 verificou-se, pela 
primeira vez na história da Marinha do Brasil, 
um esforço efetivo de se regular o acesso à Força, 
assim como conferir alguma ordem e equilíbrio 
à renovação dos quadros, ao passar a fixar o nú-
mero de vagas anualmente, assim como o número 
daqueles que deveriam deixar o serviço ativo. 
Procurou-se, ainda, estabelecer algumas condi-
ções e limites etários para os diferentes postos, 
a fim de extinguir, por exemplo, o recorrente 
problema de se ter Oficiais com idade avançada 
em postos como o de Capitão-Tenente ou da ocor-
rência de pai e filho ocupando um mesmo posto 
na hierarquia naval. 

A partir da criação do CFN, é possível perceber 
o surgimento de alguns elementos de gestão de 
pessoas sendo incorporados às novas práticas. O 
Regulamento para o CFN, aprovado pelo Decreto 
nº 21.632, de 14 de julho de 1932, já trazia conside-
rações acerca de postos, interstícios, condições para 
ingresso no Corpo e para promoção, dentre outros. 
Ainda assim, a regularização do acesso à oficialida-
de foi um processo lento, assim como a existência 
de um plano de carreira, que àquela época parecia 
longe de ser estruturado.
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Estruturação do Ingresso e 
do Ensino no CFN

A evolução da Administração 
de Pessoal no CFN

Comando de Apoio – Origens

Foi apenas em 1937 que o ingresso e o ensino, visan-
do à melhoria da formação daqueles que integravam o 
CFN, passaram a ser conduzidos, exclusivamente, pela 
Escola Naval. O acesso, então, realizar-se-ia por meio de 
concurso público, nos moldes atualmente praticados. 
Outra maneira para a formação de Oficiais Fuzileiros 
Navais passou a ser o ingresso das Praças no Quadro de 
Oficiais Auxiliares Fuzileiros Navais (QOAFN), criado 
em 1938, possibilitando-lhes o acesso ao oficialato. 

À época, o ingresso à carreira de Praças ainda se 
dava de forma rudimentar, porquanto o efetivo era 
preenchido com voluntários (dando preferência aos 
que soubessem ler e escrever), com sorteados e com 
alunos das Escolas de Grumetes e de Aprendizes 
Marinheiros (posteriormente, com a aprovação do 
Regulamento de 1950, seriam aceitos apenas volun-
tários, que fariam testes de conhecimentos mínimos, 
visando à classificação intelectual).

Nessa época, a formação do Fuzileiro Naval esta-
va a cargo da Diretoria de Ensino Naval, órgão criado 
em 1931 e que passaria por algumas reestruturações 
até assumir a atual estrutura da Diretoria de Ensino 
da Marinha. 

O CFN, em seus primórdios, era subordinado 
tecnicamente ao Estado-Maior da Armada (EMA) e 
administrativamente à DP, antiga Diretoria de Pessoal 
da Marinha. Ao EMA cabia a embrionária gestão de 
recursos humanos do CFN. Posteriormente, com a 
estruturação do Comando-Geral do Corpo de Fuzilei-
ros Navais, tal atividade passou a ficar a cargo da 1ª 
Seção do Estado-Maior do CGCFN. Este era o órgão 
incumbido de todos os assuntos concernentes aos 
efetivos, à movimentação e às alterações do pessoal do 
CFN. Entre suas atribuições, estavam aquelas afetas 
a: promoção, reforma e transferência para a reserva, 
movimentação, licenciamento do serviço ativo por 
conclusão de tempo legal, punição e expulsão.

Conforme o efetivo do CFN crescia, verificava-se a 
necessidade de gerenciamento do pessoal, principal-
mente no tocante à sua instrução. A estrutura existente 
no Comando-Geral se mostrava insuficiente para aten-
der, com eficiência, a tais demandas. Somado a isso, 

o dinamismo cada vez maior da carreira naval exigia 
novas especialidades para Oficiais e Praças – o que ex-
trapolava a capacidade em oferecer cursos e vagas por 
parte do Centro de Instrução – o único existente, então. 

Foi então a instrução, importante elemento na 
carreira do militar, a principal propulsora da criação 
de um órgão que pudesse ficar encarregado dessa 
atividade no CFN. Surgia, assim, uma Grande Uni-
dade, denominada Comando da Organização de 
Apoio, criada pelo Decreto nº 58.302 de 2 de maio de 
1966. Foram necessários 34 anos, após a criação do 
CFN, para a concepção de uma unidade inteiramente 
voltada para atividades relacionadas a pessoal, mes-
mo que sua amplitude fosse ainda bastante restrita.

Pouco tempo transcorreu até que se percebesse 
que a demanda pelo gerenciamento de recursos 
humanos exigia maior atenção, não apenas no to-
cante ao ensino, mas a diversos outros aspectos. As 
demais tarefas afetas ao pessoal sobrecarregavam 
a 1ª Seção do Estado-Maior do Comando-Geral do 
CFN. Assim, o Comando da Organização de Apoio 
passou a contar com um elemento para apoiar suas 
atividades administrativas, ocorrendo sua primeira 
reestruturação (setembro de 1971), a partir da qual 
passou a denominar-se Comando de Apoio do CFN 
(CApCFN). Ainda assim, sua atuação era restrita, 
pois ainda cabia ao Comando-Geral do CFN o planeja-
mento e a execução na área de pessoal (cabe ressaltar que o 
Comando de Apoio também atuava na área de material).  

Somente em 1981, com a designação do Coman-
do-Geral como Órgão de Direção Setorial, passando a 
ser comandado por um Almirante-de-Esquadra (FN), 
que se transferiu, definitivamente, toda a gerência de 
pessoal para o CApCFN. Cabiam a esse Comando as 
tarefas de dirigir, coordenar e controlar a execução 
das atividades relacionadas ao pessoal do CFN, sua 
instrução e o material de sua dotação. Ficavam sob 
sua responsabilidade, portanto, a administração da 
carreira, da instrução, do recrutamento e da exclusão 
do Serviço Ativo da Marinha. 

Para dar suporte às suas atividades, o CApCFN 
contava com cinco departamentos e quatro assesso-
rias. Voltados especificamente para o pessoal, encon-
travam-se os Departamentos de Ensino e de Pessoal 
e, contribuindo com a gestão de recursos humanos, 
a Comissão de Promoção de Praças, a Assessoria de 
Informações e a Assessoria de Organização e Controle. 

Durante quinze anos foi mantida essa estrutura, 
até que a evolução do CFN e as transformações por 
que passou o Corpo evidenciaram a necessidade de 
mudanças nas atividades de apoio. A prontificação 
dos novos meios das Forças de Fuzileiros Navais e 
seus consequentes reflexos na formação, especiali-
zação e aperfeiçoamento dos combatentes anfíbios 
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Comandante (Alte. Valdir Bastos Ponte) e Ex-Comandantes do CApCFN em 1996, em frente ao prédio sede do CApCFN, que 
posteriormente deu lugar ao CPesFN

da Marinha do Brasil requeriam maior atenção às 
questões do material e do pessoal. Uma Organização 
Militar que comportasse as duas atividades, dividin-
do a atenção do Comando, já não era suficiente para 
atender as crescentes demandas de ambas as áreas. 

Dessa forma, as Orientações Ministeriais (ORIM), 
de 1996, determinaram que o CApCFN fosse des-
membrado, a partir de 1997, e que suas atividades re-
ferentes a “Material” e “Pessoal” fossem conduzidas 
separadamente. Foi, portanto, com a incorporação 
de alguns elementos do antigo CAp e a estruturação 
de um novo departamento (o de Administração) e 

de algumas assessorias que, por meio da  Portaria 
nº 11, de 10 de janeiro de 1997, foi criado o CPesFN. 

O CPesFN, com a nova estrutura, passaria a ter 
dedicação exclusiva às atividades inerentes à admi-
nistração geral dos Fuzileiros Navais, assim como ao 
seu preparo técnico-profissional. A OM foi ativada, 
oficialmente, em 20 de março de 1997, pela Ordem 
do Dia nº 02/97 do CGCFN.

De forma a atender à crescente demanda por 
gestão de recursos humanos no CFN, as Portarias 
nº 89 e nº 38, de 1997 e 1998, respectivamente, re-
gulamentaram suas atividades, acrescentando à 
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Reformulações por que passou 
o Comando do Pessoal

As atividades conduzidas pelo 
CPesFN por meio de seus 
departamentos e assessorias

A administração da carreira 
propriamente dita

estrutura departamental existente o Departamento 
de Administração. Às Assessorias somaram-se a Ju-
rídica, a de Inteligência (evolução da Assessoria de 
Informações) e o Conselho Econômico. Mantinha-se 
a Comissão de Promoção de Praças (CPP) e criava-se 
a função de Assistente, já que ao se transformar em 
uma OM, o CPesFN passava a ser comandado por 
um Vice-Almirante (FN). 

Com a criação do CPesFN, estabeleceu-se que a 
ele estariam subordinados o, então, Centro de Ades-
tramento da Ilha da Marambaia (CADIM), o Centro 
de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC) 
e o Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela 
Alves (CIAMPA), centros de instrução que, desde 
então, vêm cumprindo a nobre missão de formar e 
aperfeiçoar os Oficiais e Praças Fuzileiros Navais.

Transcorridos quinze anos, fruto das evoluções 
ocorridas, em especial na última década, o CPesFN 
submeteu à aprovação, no ano de 2012, o seu terceiro 
Regulamento, com o objetivo de compatibilizar a 
condução de suas atividades à nova realidade.

Atualmente, a OM conta com um efetivo de 296 
militares, entre Oficiais, Praças, Servidores Civis e 
militares da reserva prestando Tarefa por Tempo 
Certo (TTC), efetivo este responsável pela condução 
das atividades dos atuais nove departamentos e seis 
assessorias.

Entre as assessorias estão a Comissão de Promo-
ção de Praças do CFN, a Jurídica, a Inteligência, a 
Assessoria de Pessoal Civil, de Mobilização e Gestão 
Estratégica e a de Serviço Social. Os departamentos 
são os de Oficiais, Praças, Ensino, Recrutamento e 
Seleção, Apoio à Carreira, Administração, Inativos, 
Tecnologia da Informação e Dependentes. Até chegar 
a estrutura atual, ocorreram algumas transforma-
ções. O Departamento de Tecnologia da Informação 
(TI), por exemplo, surgiu da evolução de uma asses-
soria. O Departamento de Recrutamento e Seleção 
fora, anteriormente, uma Divisão do Departamento 
de Ensino, assim como as atividades dos Departa-
mentos de Praças e Oficiais foram, anteriormente, 
conduzidas como atividades do extinto Departa-
mento de Pessoal. Essas evoluções são fruto do 
desenvolvimento de cada atividade e da percepção 
de que muitas delas extrapolavam a estrutura de 
uma divisão, merecendo ser elevadas ao “status” de 
departamento. Da mesma forma, surgiram as novas 
Assessorias, de acordo com as crescentes demandas 
que a gestão de pessoas passou a requerer. 

A gestão de recursos humanos inicia-se no mo-
mento em que um candidato se inscreve no processo 
seletivo público, objetivando ingressar na carreira 
naval. Para desenvolver tal atividade, o CPesFN con-
ta com o Departamento de Recrutamento e Seleção 
(CPesFN-40), que tem como tarefa selecionar candi-
datos para ingresso no Corpo de Praças Fuzileiros 
Navais (CPFN), seja como Soldado Fuzileiro Naval 
ou como Sargento Músico, planejando, executando, 
coordenando e controlando as atividades inerentes 
à realização dos Concursos de Admissão aos Cursos 
de Formação de Soldados Fuzileiros Navais e de 
Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais 
da Marinha do Brasil. A tarefa abrange atividades 
como as de divulgação dos processos seletivos de 
admissão ao CPFN, de elaboração, aplicação e cor-
reção de provas, além da aplicação de questionários 
e de exames psicológicos, atividades realizadas em 
todo o país. 

Aprimoramentos como a informatização dos 
testes psicológicos, a confecção de editais (substi-
tutos das portarias de divulgação dos concursos) 
e a divulgação (outrora restrita e, atualmente, de 
âmbito nacional) contribuíram para profissionalizar 
as atividades deste Departamento e aperfeiçoar os 
processos seletivos conduzidos pelo CPesFN. 

Após ingressar no CFN, o Oficial terá o suporte 
em sua carreira provido pelo Departamento de Ofi-
ciais (CPesFN-10) e a Praça pelo Departamento de 
Praças (CPesFN-20). Ambos têm como principais 
tarefas gerir a carreira dos respectivos  militares e 
cuidar de sua distribuição. 

As atividades desenvolvidas pelo Departamento 
de Oficiais englobam: planejar, controlar e executar 
a distribuição de Oficiais FN e AFN; verificar o cum-
primento dos requisitos para promoção; realizar o 
processo seletivo para cursos de carreira; coordenar 
e intermediar os processos seletivos para cursos e 
missões no exterior; e prover à Comissão de Promo-
ção de Oficiais (CPO) os subsídios necessários para 
dar suporte às decisões tomadas naquele plenário. 
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Passagem de Comando do primeiro Comandante do Pessoal de FN, VAlte. Sérgio Treitler (direita)

No CPesFN-20 são conduzidas atividades equiva-
lentes às do CPesFN-10, norteadas, no entanto, pelo 
Plano de Carreira de Praças da Marinha (PCPM) 
– documento que regula aspectos essenciais da 
carreira, tais como: interstícios, perfis, tempos com-
putáveis, requisitos para cursos, etc. 

A gestão da carreira de Praças se apresenta como 
um constante desafio, devido às transformações 
ocorridas nas últimas décadas. Se considerarmos que, 
no passado, a admissão de Praças era feita de forma 
voluntária e a principal exigência era a alfabetização, 
forçoso é admitir que a gestão desse pessoal precisou 
evoluir, posto que, atualmente, parcela considerável 
dos soldados que ingressam nas fileiras do CFN 
possui  ensino médio completo. Portanto, as novas 

realidades de pessoal, assim como as alterações nas 
necessidades de serviço, impõem um aperfeiçoamento 
contínuo na carreira das Praças do CFN. 

A Tecnologia da Informação 
a favor da Gestão de Recursos 

Humanos

A gestão de múltiplos aspectos das carreiras de 
Praças e Oficiais do CFN vem sendo viabilizada 
por uma ferramenta que se tornou o grande ele-
mento facilitador, qual seja o Sistema Integrado de 
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O conhecimento como vertente 
fundamental na carreira 

do militar

Gestão de Pessoal (SIGeP) − instrumento básico de 
apoio à decisão, em tudo que se refere à carreira 
do militar. Sua versão inicial foi implantada em 02 
de setembro de 2002 e, após passar por sucessivos 
aperfeiçoamentos, encontra-se em operação em sua 
versão 2007. 

São algumas das funções do SiGeP: servir de 
ferramenta para auxiliar no acompanhamento de 
atividades, para facilitar a tomada de decisões e 
contribuir para a agilidade de diversos processos 
seletivos. Tudo isso é proporcionado pela dispo-
nibilização de informações diversas a respeito da 
carreira de cada militar. Os principais dados que 
podem ser encontrados no SIGeP são aqueles que 
dizem respeito à Teste de Aptidão Física (TAF), 
Inspeções de Saúde, Escalas de Avaliação de De-
sempenho de Praças (EAD) e Folhas de Avaliação de 
Oficiais (FAO),  dados pessoais, Tempo de manobra 
e exercícios, movimentações - O CPesFN é o Órgão 
Central de Distribuição de Pessoal do CFN (OCD), 
e é um Setor de  Distribuição de Pessoal (SDP). 

O sistema é desenvolvido e mantido pelo De-
partamento de TI (CPesFN-80). O Departamento 
proporciona, ainda, o acesso dos usuários à rede 
de computadores, ao Sistema de Gerência de Docu-
mentos Eletrônicos da Marinha (SIGDEM), à Intra-
net, bem como presta suporte aos usuários da OM.

Uma importante atribuição da gestão de recur-
sos humanos no CFN é preparar o militar para 
o desempenho de suas atividades profissionais. 
Para isso, é preciso transmitir-lhe conhecimen-
tos, em suas vertentes técnica, administrativa e 
comportamental. No CPesFN, essa tarefa compete 
ao Departamento de Ensino (CPesFN-30). Impor-
tante vertente da gestão de recursos humanos, o 
ensino, como visto anteriormente, foi o grande 
responsável pelas transformações iniciais por 
que passou a estrutura do CFN,  sendo em 1966 
criada uma Grande Unidade com a intenção de 
dedicar-se, exclusivamente, ao assunto. Ratifica 
tal afirmação o fato de que este Departamento é 
um dos poucos que já existiam no CAp, quando 
da criação do CPesFN.

Com o objetivo principal de fomentar o conhe-
cimento, o CPesFN-30 possui como uma de suas 
principais atividades a avaliação e supervisão pe-
dagógica dos cursos, dando o suporte necessário para 

o aperfeiçoamento de instrutores e atualização dos 
conteúdos programáticos sempre que necessário. Dessa 
forma, propicia um constante aperfeiçoamento do pro-
cesso ensino-aprendizagem, o que beneficia diretamente 
os militares do CFN, que se tornam mais confiantes e 
estimulados a exercerem atividades profissionais em 
suas OM. As constantes valorização e capacitação dos re-
cursos humanos do CFN são metas importantíssimas no 
desenvolvimento da moderna gestão de seus militares.

Outro Departamento fundamental na gestão da 
carreira do Fuzileiro Naval é o Departamento de 
Apoio à Carreira (CPesFN-50), que exerce, de forma 
reorganizada, as atividades do outrora denominado 
Departamento de Justiça e Mobilização. São três as 
principais áreas de atuação deste Departamento: 
Direitos Regulamentares; Justiça e Disciplina e 
Exclusão do SAM, este último trata da organiza-
ção de todos os processos de exclusão do Serviço 
Ativo da Marinha. O acompanhamento disciplinar 
do pessoal do CFN, bem como o seu envolvimento 
com a justiça militar e comum configuram duas das 
principais atividades realizadas pela Divisão de 
Justiça e Disciplina. Em relação aos assuntos afetos 
a Direitos Regulamentares, são tratados aspectos 
como férias, licenças, afastamentos temporários, etc.

Direta ou indiretamente, todas as Assessorias 
e Departamentos do CPesFN têm ingerência na 
carreira do Fuzileiro Naval. Alguns dão suporte às 
atividades de outros, que lidam diretamente com a 
carreira do militar. É o caso, por exemplo, do De-
partamento de Administração, que presta apoio ao 
CPesFN, assim como às OM subordinadas, quanto 
a finanças, logística, pessoal, organização e apoio 
ao exterior – ou seja, auxilia nas atividades-fim, 
desenvolvidas por outros Departamentos. A As-
sessoria Jurídica (CPesFN-05) também constitui 
um importante elemento de apoio aos demais De-
partamentos, bem como às OM subordinadas. Ao 
atender as demandas e prestar o assessoramento 
em requerimentos jurídicos, o CPesFN-05 contribui 
para facilitar a tomada de decisões pelos departa-
mentos que lidam diretamente com a carreira do mi-
litar, provendo-lhes subsídios e pareceres técnicos 
de ordem jurídica. A Assessoria de Serviço Social, 
inserida no Núcleo do Serviço de Assistência Inte-
grada ao Pessoal da Marinha, realiza um trabalho 
cujo objetivo principal é proporcionar a melhoria da 
qualidade de vida do militar e de seus dependentes 
– assunto que será abordado a posteriori, quando 
apresentados os principais projetos elaborados e 
implementados, desde a criação da OM.

Finalmente, é preciso citar aqueles importantes 
Departamentos que, devido às peculiaridades e 
necessidades do público a que atendem, têm sua 
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Aperfeiçoamentos na 
Gestão de Recursos Humanos

estrutura figurando na terceira reformulação do 
Regulamento da OM, a saber: Departamento de 
Inativos  (CPesFN-70) e Departamento de De-
pendentes (CPesFN-90).

O controle dos Inativos do CFN passou à 
responsabilidade do CPesFN em 2007 [até então 
era realizado pela Diretoria do Pessoal Militar 
da Marinha (DPMM) e pelo Serviço de Inativos 
e Pensionistas da Marinha (SIPM)]. Tal mudança 
objetiva facilitar o atendimento dos Fuzileiros 
Navais pertencentes à Reserva Remunerada e 
dos Reformados. Além do CPesFN-70, foram 
implantados postos de atendimento na Ilha do 
Governador e no Centro de Educação Física Al-
mirante Adalberto Nunes (CEFAN), tendo sido 
inaugurado um posto, em março de 2012, na 
Fortaleza de São José, para otimizar e facilitar o 
atendimento. Com cerca de 10.700 inativos, foi 
percebida a importância de se prestar apoio e 
atendimento àqueles que dedicaram suas vidas 
à Marinha, servindo no CFN. Demonstra-se, 
assim, que a preocupação do CFN na gestão 
dos recursos humanos transcende ao período de 
efetivo serviço de seus integrantes. 

O Departamento de Dependentes foi criado 
em 2010, a partir da necessidade de se transferir 
para o CPesFN a responsabilidade pelo cadas-
tramento e pela verificação das Declarações 
de Dependentes e de Beneficiários do Pessoal 
do CFN – até então de responsabilidade da 
DPMM. Atualmente, o Departamento conduz 
importante atividade de recenseamento de de-
pendentes e beneficiários, que visa a realizar o 
recadastramento de dependentes, verificando as 
necessidades de homologação ou suspensão de 
benefícios concedidos. 

O CPesFN iniciou suas atividades incor-
porando alguns Departamentos e Assessorias 
pré-existentes no CApCFN. Com o aumento 
da complexidade das atividades, foram neces-
sárias algumas reformulações e a criação de 
novas formas de gestão. No entanto, aquilo que 
o diferencia definitivamente de tudo que havia 
sido praticado até 1997, em termos de gestão de 
pessoas, são os programas e projetos ligados à 
área, que foram implementados e são geridos 
atualmente pelo Comando.

Podemos considerar alguns marcos no aperfei-
çoamento do gerenciamento de recursos humanos 
no CPesFN, entre eles: a criação do Programa 
de Orientação e Acompanhamento (e a recém-
-inaugurada versão para Praças - PROA-PR), do 
Programa de Recolocação Profissional do CFN 
(PReP-CFN) e da Divisão de Apoio ao Exterior; 
ainda, o desenvolvimento do SIGeP e a trans-
formação da Organização Militar com Facilida-
des de Serviços Sociais (OMFSS) em Núcleo do 
Serviço de Assistência Integrada ao Pessoal da 
Marinha (N-SAIPM).

Motivado pelas Orientações do Comandante 
da Marinha (ORCOM 2008), que salientavam a 
importância da elevação do nível de satisfação 
profissional do pessoal da MB, foi criado, no 
mesmo ano, e implementado em 2009, o Progra-
ma de Orientação e Acompanhamento à Carreira 
dos Oficiais do CFN (PROA-CFN). Seu principal 
objetivo consiste em mensurar continuamente 
a satisfação profissional e orientar profissio-
nalmente os Oficiais do CFN, desde o início de 
sua carreira até o 4º ano de Capitão-Tenente. A 
mensuração é realizada por meio de contatos 
periódicos estabelecidos por um grupo de orien-
tadores que, sob a supervisão do CPesFN, acon-
selham tais militares sobre a carreira, captando 
seus  anseios, dirimindo dúvidas e mostrando 
caminhos a serem seguidos. 

Com proposta baseada no PROA-CFN, foi im-
plementado em 2011, em fase de experimentação, 
o Programa de Orientação e Acompanhamento 
à Carreira das Praças do CFN. Com os mesmo 
objetivos do programa precursor, o PROA-PR 
orienta os cabos recém-especializados até atingi-
rem o 9º ano da graduação ou serem licenciados 
do Serviço Ativo da Marinha (LSAM). A equipe 
de orientadores é formada por Suboficiais e 
Primeiros-Sargentos. 

O CPesFN vem se preocupando em seguir mo-
dernas tendências em gestão de RH, prova disso 
é o fato de que o PROA é inspirado em processos 
conhecidos como “coaching” (treinamento) e 
“mentoring” (tutoria) na moderna Administra-
ção de RH. Ao envolver aspectos de carreira e 
apoio psicológico, o programa se identifica com 
o “mentoring”. Ao criar condições para que o 
liderado aprenda e se desenvolva, percebe-se a 
atuação do “coaching”. Como resultado de tal 
orientação na carreira, espera-se que haja um 
aumento na motivação do pessoal atendido pelos 
programas e melhoria na sua distribuição.
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O Programa de Recolocação Profissional do 
Corpo de Fuzileiros Navais (PReP-CFN), criado 
em 2009, constitui importante instrumento para 
minimizar o impacto que o licenciamento do ser-
viço ativo ou  transferência para a reserva podem 
ocasionar aos militares que serviram ao CFN. 
Seu principal objetivo é proporcionar recolocação 
profissional dos ex-militares do CFN no mercado 
de trabalho. Seu público-alvo constitui-se de todos 
aqueles que passam para a reserva (remunerada ou 
não, a pedido ou ex-officio), tendo particular valor 
social para os Soldados e Cabos não aprovados 
para cursarem a especialização ou a habilitação 
para promoção a Sargento. Instituições como o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (SENAC) e Secretaria Municipal de 
Trabalho e Emprego (SMTE) são contratadas 
com a finalidade de viabilizar cursos e eventos 
em parceria com o PReP-CFN. Além disso, o 
acompanhamento profissional, desde a procura 
por uma recolocação no mercado até a interme-
diação para a conquista de uma possível vaga, 
também faz parte das atividades desenvolvidas 
pelo programa. 

Visando a prover o apoio necessário aos milita-
res que são designados para missões no exterior, 
foi criada em abril de 2011, a Divisão de Apoio 
ao Exterior (pertencente ao CPesFN-60). Tal fato 
se deu a partir das Normas para Designação, 
Gerenciamento e Controle das Aptidões Profis-
sionais de Militares Controlados pelo CPesFN 
(CPESMARINST Nº 60-01A), que apresenta 
orientações básicas necessárias aos militares 
designados para missões no exterior. A divisão 
presta apoio administrativo-social, que abrange 
desde o acompanhamento de atividades a serem 
cumpridas pelo militar, até o apoio à sua família.

Outra iniciativa na estrutura do CPesFN que 
destaca seu engajamento na melhoria das condi-
ções gerais de trabalho e da qualidade de vida de 
sua tripulação foi a transformação da Organiza-
ção Militar com Facilidades de Serviços Sociais 
(OMFSS) em Núcleo do Serviço de Assistência 
Integrada ao Pessoal da Marinha (N-SAIPM), em 
março de 2012.  O objetivo é que o atendimento 
seja prestado de forma integrada, ao abranger, 
também, o atendimento psicológico e a assesso-
ria jurídica ao pessoal militar e civil que serve na 
Fortaleza de São José, além de seus dependen-
tes. Dessa forma, preenche-se mais uma lacuna 

da gestão de recursos humanos ao se investir 
tempo e trabalho na melhoria da qualidade de 
vida do pessoal Fuzileiro Naval. O N-SAIPM da 
Fortaleza de São José atende anualmente mais 
de 1.200 servidores e dependentes, tendo sido 
inauguradas, recentemente, as novas instalações 
do Posto de Atendimento, localizadas nas pro-
ximidades do pórtico da Fortaleza.

Conclusão
Por tudo quanto apresentado, torna-se 

patente que a questão do gerenciamento de 
recursos humanos desenvolveu-se gradativa-
mente na MB e, por consequência, no CFN,  cul-
minando na estruturação de uma OM voltada, 
especificamente para atender a esse mister.  Ao 
longo de toda sua existência, o CPesFN vem 
se dedicando a administrar os recursos huma-
nos do CFN, braço anfíbio do Poder Naval, 
esmerando-se por aperfeiçoar, cada vez mais, 
o recrutamento, a seleção, a formação e a car-
reira dos Oficiais e Praças Fuzileiros Navais, de 
modo a contar com militares bem preparados 
para servir à Marinha do Brasil. As modifica-
ções organizacionais pelas quais passou a OM 
ao longo de sua existência, hoje manifestas na 
proposta de seu terceiro Regulamento, corrobo-
ram o esforço da OM para atingir o estado da 
arte na administração de Recursos Humanos.  

O Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha 
do Brasil possui grande representatividade em 
âmbito nacional e internacional, devido aos 
projetos de que participa e às missões que reali-
za. É imprescindível que, para que se mantenha 
a imagem, os valores e as tradições que tanto 
se preza nesta Corporação, tenhamos recursos 
humanos bem preparados e geridos.

São os recursos humanos que dão corpo 
e sentido às Forças Armadas, sem os quais o 
Poder Naval não poderia ser preparado nem 
empregado, tampouco poderiam ser formula-
das estratégias de atuação, seja em tempos de 
guerra ou de  paz. É a partir desta  mentali-
dade que o CPesFN vem atuando nos últimos 
anos, cônscio de sua responsabilidade e de 
que suas estratégias e ações geram reflexos 
na carreira de seus militares, bem maior do 
Corpo de Fuzileiros Navais.
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