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Esta tradicional publicação constitui-se em 
um importante instrumento de divulgação 
da doutrina e história do Corpo de Fuzileiros 

Navais (CFN).
Sua origem está ligada à revista “O Naval”, edi-

tada em setembro de 1939, que circulou até 1943. 
Em março de 1954, surgia o primeiro jornal dos 
Fuzileiros Navais, “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 ideias que estimulem o aperfeiço-
amento técnico-profissional.
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Editorial Nossa Capa
As novas ameaças e a crescente demanda pelo em-

prego de tropas em operações de paz, operações 
de ajuda humanitária ou de Garantia da Lei e da 

Ordem - observadas com maior intensidade a partir do 
início deste século - têm dividido a atenção dos Fuzilei-
ros Navais com sua principal capacidade: a realização 
de operações anfíbias e expedicionárias. Assim, como 
forma de estimular o contínuo aperfeiçoamento de tais 
competências, os artigos desta edição foram inspirados 
na Visão de Futuro do Corpo de Fuzileiros Navais, valo-
rizando os eixos estruturantes, responsáveis por balizar 
o desenvolvimento da Instituição.

Os três artigos iniciais exploram as operações anfí-
bias, capacidade essencial e vocação natural dos Fuzi-
leiros Navais. No primeiro, o leitor é convidado à reflexão 
acerca das características anfíbia e expedicionária do 
Corpo de Fuzileiros Navais, presentes desde os primór-
dios da chegada da Brigada Real da Marinha ao Brasil, 
em 7 de março de 1808, e desenvolvidas ao longo de 
sua história. No segundo artigo, o autor explora de que 
forma pode o CFN contribuir para a Defesa da Amazô-
nia Azul e o entorno estratégico do Brasil. No terceiro 
artigo, é estudado um dos tipos de operação anfíbia, a 
incursão anfíbia. Nele, discutem-se as características 
da realização dessa modalidade nucleada em Unidades 
de Infantaria, a partir da análise de uma operação real, 
comparando-se com o emprego de Forças de Operações 
Especiais como esforço principal.

O Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais, eixo 
estruturante visualizado para a “Nova Singradura”, de 
2010 a 2030, realidade já integrada às nossas opera-
ções, é amplamente discutido no quarto artigo. 

No quinto trabalho, o leitor terá oportunidade de 
conhecer como o CFN pretende atingir seus objetivos 
estratégicos.

Em seguida, o leitor observará que a “volta para os 
navios” não é uma particularidade do Corpo de Fuzileiros 
Navais da Marinha do Brasil. Motivados pelas Guerras 
do Afeganistão e Iraque, o leitor observará como os 
norte americanos estão implementando tal movimento.

Sem deixar de considerar as novas ameaças, o 
sétimo artigo aborda o tema “Artefatos Explosivos Im-
provisados”, recurso amplamente utilizado nos conflitos 
assimétricos modernos. 

No campo das operações de paz, o penúltimo artigo 
trata da participação recente de Oficiais brasileiros no 
Departamento de Operações de Paz da ONU. Conquista 
esta que é fruto da crescente participação brasileira 
nesse tipo de operação.

Finalmente, por sua importância e dando continuida-
de ao Projeto Memória, resgatamos e divulgamos parte 
da história do CFN, por meio de uma entrevista com o 
Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais no 
período de DEZ1998 a DEZ2002, Almirante-de-Esquadra 
(FN) Carlos Augusto Costa. 

Os butes molhados, representados de forma ar-
tística na nossa capa, materializam a essência 
do termo Anfíbio, que tem origem em duas pa-

lavras gregas: Amphi (ambos) e Bios (vidas ou meios). 
Assim, em consonância com a vocação natural dos 
Fuzileiros Navais e com a linha editorial deste número 
de “O Anfíbio”, essa arte representa o “habitat natural” 
do Combatente Anfíbio da Marinha do Brasil.
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É inegável a necessidade de o Corpo de Fuzi-
leiros Navais (CFN) amoldar-se, cada vez mais, 
aos ditames da Estratégia Nacional de Defesa 
(END), de modo a aprimorar suas capacitações 
para se antecipar ou enfrentar potenciais ameaças 
externas, cada vez mais assimétricas, difusas e 
globalizadas.

Nesse particular, deve-se ressaltar que tal neces-
sidade vem sendo atendida pelo CFN, que logrou 
aplicar, ao longo de sua história, sua capacidade de 
projetar poder sobre terra, planejando e conduzindo 
operações anfíbias, desde o seu batismo de fogo em 
Caiena, em 1809. Seguem, hoje, os Fuzileiros Navais 
o seu destino manifesto de, sempre que preciso, 
fazerem-se ao mar como força expedicionária, par-
cela indissolúvel da Marinha do Brasil (MB).

As dimensões gigantescas da Amazônia Azul, 
que abriga parcela significativa de recursos na-
turais, vivos e não vivos, potenciais alvos da co-
biça de outros Estados, geram preocupações, em 
especial, para a MB, na plataforma continental 
brasileira, onde se encontra a Zona Econômica 
Exclusiva (ZEE) do país.  

Introdução Para tanto, a MB compartilha com parceiros 
estratégicos o desenvolvimento de um sistema de 
gerenciamento, que ampliará as formas de senso-
riamento remoto nas águas jurisdicionais brasilei-
ras, com o fito de prover alertas antecipados para 
o Comando de Operações Navais (ComOpNav). 
Essa medida possibilitará o acionamento de um 
conjugado anfíbio, representado por uma força de 
emprego rápido ou força-pronta, como é generi-
camente conhecida, para se contrapor às ameaças 
reais ou posicionar-se vantajosamente contra po-
tenciais ataques vetorados do mar, com incidência 
no território nacional brasileiro, partindo da franja 
oriental da plataforma continental brasileira.

Para se descortinar o futuro expedicioná-
rio dessa tropa anfíbia é essencial ilustrar 
a importância de o Brasil possuir tropas de 
pronta-resposta, com exemplos históricos, que 
comprovam o destino manifesto dos Fuzileiros 
Navais brasileiros de constituírem forças expe-
dicionárias para a projeção de poder sobre terras 
estrangeiras, em missões de paz e humanitárias, 
sob a égide de organismos ou forças de coalizão 
internacionais, em especial as participações efe-
tivas da força-pronta da Força de Fuzileiros da 
Esquadra (FFE) em Angola e no Haiti.

Amazônia Azul

R

R



O ANFÍBIO • 2014   9

Companhia de Fuzileiros Navais em Angola

Esse futuro expedicionário é, pois, indissociá-
vel da consolidação do conceito de emprego dos 
Fuzileiros Navais sob a forma de Grupamentos 
Operativos de Fuzileiros Navais (GpOpFuzNav), 
que tem se mostrado uma ferramenta essencial na 
busca incessante da redução do tempo de resposta 
da força de emprego rápido da FFE. Essa meta 
deve ser a ideia-força para nortear o planejamento 
estratégico de forças no âmbito da MB, desde os 
projetos para construção de navios e embarcações, à 
aplicação dos conjugados anfíbios que permitirão a 
consolidação inconteste da vocação expedicionária 
do CFN em fazer-se ao mar.

O desafio, portanto, conforme a filosofia de 
emprego adotada pelo CFN, é a aplicação do con-
jugado anfíbio integrado por um GptOpFuzNav, 
empregado como força-pronta da FFE, abalizado 
pelas condicionantes legais vigentes no Brasil. Com-
parativamente, essa aplicação é similar a arranjos 
adotados por organismos internacionais e Forças 
Armadas (FA) de outros países, como é caso do mo-
delo de deployment¹, empregado pelo United States 
Marine Corps (USMC). Tal desafio deve acompanhar, 
pari passu, a execução do Plano de Articulação e 
Equipamento da MB (PAEMB), a fim de manter ade-
rência com a realidade político-econômica nacional, 
quanto às perspectivas e implicações para a MB da 
adoção desse modelo em curto, médio e longo prazos.

Em suma, entende-se que o futuro da aplicação 
dos GptOpFuzNav deverá estar fundamentado 
na vocação expedicionária do CFN. Para tanto, 
conforme o proposto no Plano de Articulação de 
Equipamentos da Defesa (PAED), ora em análise 
no Ministério da Defesa (MD), deve-se buscar in-
vestir no conjugado anfíbio como vetor estratégico 
de projeção de poder sobre terra, sob as diretrizes 
operacionais do Comandante da Marinha, uma vez 
que a área de atuação da MB se prolongará, além 
dos limites jurisdicionais da Amazônia Azul, no 
entorno estratégico brasileiro, que se debruça sobre 
a ribeira ocidental africana, oferecendo, por con-
seguinte, maior espaço de manobra para a defesa 
territorial brasileira, impondo, todavia, um enorme 
desafio para o emprego de conjugados anfíbios, 
consolidando, em particular, a importância do CFN 
como tropa anfíbia de caráter expedicionário.

Ponto de controle no campo de desabrigados 
de Porto Príncipe - Haiti

1- O termo deployment, conforme empregado na terminologia militar naval 
anglo-saxônica e no sentido no qual é utilizado no texto, não admite tradução 
literal na Língua Portuguesa. O significado mais próximo seria o deslocamento 
de forças e respectivas estruturas logísticas, de modo a posicionar previamente 
as forças de pronta-resposta para aplicação onde, quando e pelo tempo que 
se fizer necessário.

R
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Expedicionário é o indivíduo ou a instituição 
que por vocação realiza empreendimentos que 
normalmente envolvem atividades de risco, a 
grandes distâncias de suas bases logísticas, por 
tempo indeterminado, com a finalidade de se au-
toconhecer e, a partir daí, explorar suas potencia-
lidades, minimizar suas fraquezas e fortalecer-se 
para empreendimentos que possam satisfazer às 
suas novas expectativas, sem receio de frustrações. 
O espírito aventureiro é o que fala mais alto, mas 
o expedicionário, em geral, é muito criterioso em 
sua preparação física, psicológica e organizacional. 
Quanto mais bem planejado o cumprimento de 
tarefas, com foco em seus propósitos, mais eficaz 
será o cumprimento da missão.

O Fuzileiro Naval brasileiro é impregnado por 
esse espírito aventureiro, típico dos expedicionários, 
desde a criação do CFN. A vocação expedicionária 
herdada dos soldados-marinheiros da Brigada Real 
da Marinha portuguesa fez-se presente naqueles que 
desempenharam papel relevante na guarda das naus 
e na proteção da Família Real, durante todo o des-
locamento marítimo da Corte e do aparelho estatal 
português para a colônia brasileira, onde também 
fincaram seus coturnos e na Fortaleza de São José 
da Ilha das Cobras permanecem até os dias atuais.

O DNA expedicionário herdado daqueles solda-
dos-marinheiros, em 1808, ainda apresenta sinais 
evidentes da capacidade de adaptação a situações e 
ambientes, por vezes austeros, dos Fuzileiros Navais. 
Isso se verifica desde a chegada deles com a Corte no 
Rio de Janeiro, acompanha-os em sua pulverização 
estratégica pelo Brasil, no início da década de 1930, 
quando ocuparam Organizações Militares (OM) em 
todas as regiões do país, culminando nas oportunida-
des em que se apresentaram prontos para embarcar e 
amarar, rumo a atuações no exterior como em Santo 
Domingo (1965), Angola (1995) e no Haiti (de 2004 
aos dias atuais), sob a égide de organismos e de for-
ças internacionais de paz (COSTA, 2005).

O destino manifesto 
da tropa anfíbia 
de caráter 
expedicionário

[...] Nessa epopéia da transmigração da 
família real portuguesa para o Brasil, coube à 
Brigada Real da Marinha, criada em 1797, e que 
logo angariou a confiança do Príncipe Regente, 
prover a proteção da Corte lusitana, o que fez 
com sucesso, aportando no Rio de Janeiro em 7 de 
março de 1808, aqui permanecendo desde então, 
tornando-se o embrião do CFN. Logo após sua 
chegada, D. João determinou a invasão da Guiana 
Francesa. Um destacamento da Brigada Real da 
Marinha, que se juntou às tropas do Grão-Pará, 
após intensos combates, conquistou a capital 
Caiena, em 14 de janeiro de 1809. Forjava-se 
diante dos franceses, de maneira histórica e vito-
riosa, o batismo de fogo dos Fuzileiros Navais do 
Brasil.[...] (MONTEIRO, 2008, p.10, grifo nosso).

Portanto, desde o berço, em 1808, inequivocamen-
te, o processo de maturação do CFN teve prossegui-
mento ininterrupto. E como exemplo emblemático, 
da criação de Unidades de Fuzileiros Navais ao longo 
da costa brasileira, foi instalado, durante a Segunda 
Guerra Mundial, um destacamento de Fuzileiros 
Navais na ilha da Trindade, para evitar que forças 
do eixo estabelecessem um ponto de apoio a submer-
síveis alemães, em local estratégico no Atlântico Sul.

Paralelamente ao processo de criação de Unidades, 
fortaleceu-se a capacitação de Oficiais do CFN, que 
com o fim das hostilidades, passaram a ser enviados 
para realizarem cursos e intercâmbios com os Fuzi-
leiros Navais dos Estados Unidos da América (EUA). 
Essa atitude de longo alcance teve como consequência 
a forte influência, no Brasil, da doutrina anfíbia do 
USMC, consolidada no oceano Pacífico a cada sucesso 
na execução de operações anfíbias para a conquista 
de ilhas oceânicas ocupadas por japoneses.

O primeiro ponto de inflexão na trajetória de 
consolidação da identidade do CFN, como tropa 
verdadeiramente anfíbia, ocorreu em 1957, com a 
aprovação do regulamento que criou a FFE e duas 
Unidades a ela subordinadas: o núcleo da 1a Divisão 
de Fuzileiros Navais, que originou a 1ª  Divisão An-
fíbia (DivAnf), na ilha do Governador, e o Comando 
da Tropa de Reforço (TrRef), na ilha das Flores, em 
São Gonçalo, ambos no estado do Rio de Janeiro.

Com a criação da FFE e de posse dos conheci-
mentos adquiridos nos intercâmbios com os EUA 
sobre operações anfíbias, iniciou-se uma extensa 
e intensiva série de exercícios de desembarque no 
âmbito daquela força. Durante pouco mais de trinta 
anos dessa prática, no início da década de 1990, com 
a consolidação dos cursos de aperfeiçoamento para 
oficiais, com ênfase em operações anfíbias, forjou-se 
uma nova doutrina de emprego, descolando o CFN 
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das práticas de operações terrestres aprendidas nos 
cursos que os Oficiais Fuzileiros Navais realizavam 
no Exército Brasileiro (EB) (COSTA, 2005, p.84).

Ocorre que, ao buscar afirmação própria, 
voltando-se, quase exclusivamente, para procedi-
mentos anfíbios, o CFN fez despontar seu destino 
manifesto, a vocação expedicionária de seus fuzi-
leiros-marinheiros, para quem chegada e partida 
representam as duas faces de uma mesma moeda, 
desde que esse movimento seguisse para o exterior, 
na direção de novas missões.

Tal vocação está completamente imersa à acepção 
do vocábulo “expedicionário”, concernente àquele que 
é capaz de operar longe de suas bases, em condições 
austeras. Essa intrepidez serve de motivação para agir 
sem considerar que podem estar ausentes as condições 
ideais, o que, por seguro, demandará rápida adaptação 
à nova situação, levando o indivíduo ou a corporação, 
por vezes, à decisão de se estabelecer temporariamente 
e melhorar as condições vigentes, até que seja movido 
a se lançar rumo a novas empreitadas.

E, justamente, no ímpeto do crescimento físico 
das OM do CFN, do desenvolvimento doutrinário e 

Coluna motorizada em Deslocamento para Santo Domingo.

da aquisição de navios anfíbios pela MB, não tardou 
para que a tendência inata na direção de experiên-
cias distantes de suas bases fosse materializada na 
participação em operações reais.

Assim, os Fuzileiros Navais do Brasil, que 
tiveram seu batismo de fogo com a tomada de 
Caiena, em 1809, foram novamente chamados à 
ação, em 23 de maio de 1965, dessa vez para atuar 
como parcela de uma força internacional, sob a 
égide da Organização dos Estados Americanos 
(OEA), integrando o destacamento brasileiro da 
Força Armada Interamericana de Paz (FAIBRAS) 
(ASSIS FILHO, 2008, p.68).

Ratificando sua vocação expedicionária, apenas 
dois dias após a aprovação pelo Congresso Nacional 
brasileiro do envio de tropas da MB e do EB para 
aquela missão de paz, tendo realizado todos os re-
conhecimentos e ligações com as tropas norte-ame-
ricanas, o destacamento precursor dos Fuzileiros 
Navais aterrissava em Santo Domingo, na República 
Dominicana, para viabilizar o desembarque, por ae-
ronaves da FAB, do primeiro contingente, ocorrido 
em 23 de maio de 1965 (REIS, 1985, p.8). 
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A Consolidação 
dos GptOpFuzNav 
como tropa 
expedicionária

Novo Manual da Organização Esquemática do GptOpFuzNav

Decorridos 30 anos do envio de tropa para a 
República Dominicana, o CFN voltou, em 1995, 
a cumprir seu destino expedicionário. Desta vez, 
a praia de desembarque estava em continente 
africano, onde um contingente constituído por 
uma Companhia de Fuzileiros e um Pelotão de 
Engenharia desembarcou em Luanda, capital de 
Angola, a fim de integrar até agosto de 1997, a 
UNAVEM (United Nations Angola Verification Mis-
sion). Com a participação nessa missão da ONU, 
além da experiência adquirida, novos equipamen-
tos de desminagem e depósitos flexíveis de água e 
combustível foram incorporados ao acervo da FFE, 
ampliando sua capacidade de apoio ao combate e 
de apoio de serviços ao combate, imprescindíveis 
para o fortalecimento da vocação expedicionária 
do CFN, que até hoje se encontra desdobrado no 
Haiti e na Namíbia.

O conceito de emprego de Fuzileiros Navais, sob 
a forma de GptOpFuzNav, incorporou vantagens 
administrativas originadas de uma divisão de tarefas 
mais equilibrada, primando pela especialização das 
atividades de cada um de seus  componentes.

A versatilidade e a flexibilidade, características intrín-
secas da organização de um GptOpFuzNav, possibilitam, 
por exemplo, a criação de outros componentes, de acordo 
com a necessidade de execução de tarefas peculiares 

que contribuam decisivamente para o cumprimento da 
missão. Os GptOpFuzNav, em tese, são organizados 
de acordo com o valor da tropa que corresponde ao seu 
componente de maior escalão. As denominações mais 
comuns são: Brigada Anfíbia (BAnf), Unidade Anfíbia 
(UAnf) e Elemento Anfíbio (ElmAnf).

Em verdade, há de se retornar um pouco mais na 
história da organização de forças de pronta-resposta 
do CFN, mais precisamente a meados da década de 
1950, quando foram criados o Núcleo da 1ª Divisão 
de Fuzileiros Navais, a Tropa de Reforço e a FFE, 
sendo este o comando enquadrante. Da organiza-
ção desses comandos nasceu o conceito de força de 
pronta-resposta (COSTA, 2010).

Esse tipo de arranjo de força combatente de caráter 
expedicionário foi empregado, em 1965, para deslocar, 
em aeronaves da FAB, um escalão avançado de reco-
nhecimento para Santo Domingo, a fim de preparar 
terreno para a chegada dos destacamentos que compu-
seram os contingentes brasileiros de tropa da FAIBRAS.

O fato de as OM terem sido pré-selecionadas para 
atuar, em sistema de rodízio, definindo-se, anteci-
padamente, a parcela da força-pronta que elas iriam 
compor, concorreu para uma significativa redução de 
tempo, desde o acionamento da tropa até o embarque. 
A partir desse emprego bem-sucedido, passou-se a 
estabelecer o prazo de 48 horas para a prontificação 
de pessoal e material da força-pronta da FFE, inde-
pendentemente da missão, forças oponentes, terreno 
e meios a serem utilizados na área de operações.

Considerando-se que o momento exato da emis-
são da ordem para ativação da força-pronta da 
FFE era uma das incógnitas da missão, coube aos 
Depósitos o atendimento rápido às solicitações de 
material, reduzindo, substancialmente, o tempo de 
carregamento das aeronaves, permitindo o pronto 
das tropas embarcadas no prazo estipulado.
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Procedimentos análogos foram utilizados, 
quando do envio da CiaFuzNav para Angola, em 
1995, e de um GptOpFuzNav para o Haiti, em 2004, 
confirmando-se a validade do prazo de 48 horas 
para deslocar o escalão avançado da força-pronta 
da FFE, constatando-se que o grau de eficiência na 
prontificação de ambos os modelos de organização 
de tropas foi equivalente.

Os movimentos iniciais, nas ocasiões supra, foram 
efetuados por aeronaves da FAB, sendo que, apenas 
na segunda empreitada, as tropas em terra receberam 
apoio das plataformas navais, que transportaram 
reforços de pessoal e material, forneceram água 
potável e refeições quentes, além de possibilitarem 
a execução de reparos nas oficinas de bordo.

Tal apoio logístico, representado pela presença 
de navios na área de operações, é fator imprescin-
dível para a autonomia da força projetada, tendo 
proporcionada a manutenção de um canal logístico 
primordial para o sucesso das ações em terra e, 
principalmente, em caso de necessidade de retirada 
das tropas, pelo mar, com ou sem oposição de terra.

Desta forma, o GptOpFuzNav, na condição de 
novo modelo de emprego de Fuzileiros Navais, 
passou a ser padrão de organização e constituição 

da força de emprego rápido, a força-pronta da FFE. 
Seu primeiro teste em uma operação real ocorreu em 
2004, com o envio do primeiro GptOpFuzNav para 
a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do 
Haiti (MINUSTAH) (BRAGA, 2005, p.46).

O fato marcante para a história do CFN não se resume 
ao caráter pioneiro de emprego de tropas expedicioná-
rias em missão de paz. Isso faz parte do passado glorioso 
dessa lendária corporação. Digno de nota foi o cumpri-
mento do prazo, pela FFE, de 48 horas para o embarque 
de tropa, equipamentos e material para a montagem de 
uma base em solo haitiano, que conferisse permanência 
às ações dos Fuzileiros Navais que aterrissaram pela 
primeira vez em Porto Príncipe, bem como dos que os 
sucederiam nessa missão de paz, até o seu término, o 
que ainda não ocorreu (MONTEIRO, 2010a).

O Comando da Tropa de Desembarque (ComTrDbq) 
efetuou o planejamento da operação, apoiado pela 
Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti, designada 
organização facilitadora para essa missão, que, 
juntamente com o comando da Força de Superfície 
da Esquadra, viabilizaram o deslocamento, por 
navios da Esquadra, do primeiro GptOpFuzNav 
a ser empregado na MINUSTAH. (BRAGA, 2005, 
p.47-50).

Seta com os três tipos de GptOpFuzNav
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 ² Disponível em: <http://www.jeuneafrique.com/pays/namibie/namibie.asp>. Acesso em: 06.08.2013.

O pioneiro GptOpFuzNav recebeu a missão de 
se deslocar para o Haiti, integrar-se à Brigada Hai-
ti, como parte do componente militar, a princípio, 
por um período de seis meses, contribuindo para a 
consecução e estabilização daquele país, com base 
no Capítulo VII da Carta da ONU e nos limites da 
legislação brasileira (BRAGA, 2005, p.47-50).

Por sua vez, o Comandante de Operações Navais 
expediu uma diretiva de planejamento (Carta de 
Instrução) para criar um grupo-tarefa (GT), sob o 
comando da 2a Divisão da Esquadra, composto por 
um navio de desembarque-doca (NDD), um navio 
de desembarque de carros de combate (NDCC), uma 
fragata e um navio-tanque (NT), para transportar a 
tropa, na área marítima compreendida entre o Rio 
de Janeiro e a cidade de Porto Príncipe, desembarcar 
administrativamente pessoal e material no porto 
daquela cidade e prestar apoio logístico com um 
NDCC estacionado na área de operações por trinta 
dias, contribuindo, assim, para o estabelecimento do 
contingente brasileiro em terra (RULFF, 2004, p.23).

O GT brasileiro suspendeu da Base Naval do Rio de 
Janeiro, em 28 de maio de 2004, transportando contêine-
res pré-carregados, viaturas, gêneros alimentícios, rações 
de combate e água potável, além de um destacamento 
de manutenção do componente de apoio de serviços 
ao combate do GptOpFuzNav que, durante a travessia 
de dezoito dias, concluiu os serviços de manutenção de 
viaturas e equipamentos óticos e de comunicações, para 
a tropa que já se encontrava em Porto Príncipe.

Uma vez que as informações sobre o porto haviam 
sido levantadas por tropas especializadas do des-
tacamento precursor, foi facilitada a atracação dos 
navios para descarregar, com segurança, o material, 
que foi transportado por via terrestre para a Base de 
Fuzileiros Navais Acadêmica Rachel de Queiroz, 
a “casa dos Fuzileiros Navais no Haiti”, instalada 
nas proximidades do aeroporto de Porto Príncipe, 
atendendo a requisitos de segurança, com base nas 
recomendações do destacamento precursor.

Da MINUSTAH, o CFN vem contabilizando 
lições assimiladas e oportunidades de melhoria na 
preparação dos próximos contingentes a serem em-
pregados, até o encerramento formal dessa missão 
pela ONU. Prevalece como opinião unânime o acerto 

em se empregar Fuzileiros Navais em missões de 
paz, e não somente em operações anfíbias, organi-
zados sob a forma de GptOpFuzNav. Isso se deve, 
principalmente, à flexibilidade no planejamento do 
comandante do GptOpFuzNav, pelo fato de possuir 
no componente de comando um Estado-Maior pró-
prio (COSTA, 2010a; MONTEIRO, 2010a).

Bem distante do Caribe, consolidando definitiva-
mente a vertente expedicionária do CFN e aproveitan-
do-se do viés de alta no prestígio brasileiro, um país 
africano, colônia britânica, resolveu estreitar os laços 
de defesa com a MB, por meio da assinatura de acordo 
de cooperação naval, com vistas a implantar o Corpo 
de Fuzileiros Navais da Namíbia (CFNN), inserindo 
aquele país no rol dos que possuem Forças de Fuzilei-
ros Navais, ampliando as tarefas básicas de seu Poder 
Naval, pela capacidade de projetar poder sobre terra.

Localizada na ribeira ocidental africana do Atlân-
tico Sul, a Namíbia possui uma vasta e rica costa 
marítima. Segundo outro renomado periódico, a 
Jeune Afrique Economie² , aquele país desponta como 
uma das grandes potências do continente africano, 
sendo fruto dessa percepção estratégica a necessi-
dade premente de criação de uma tropa anfíbia, em 
Walvis Bay, cidade estrategicamente localizada, por 
onde flui a maior parte das riquezas nacionais.

Percebe-se que os Fuzileiros Navais namibianos 
estão recebendo, por “herança genética”, o caráter 
expedicionário dos seus congêneres brasileiros, 
assim como ocorreu quando da transmigração da 
família real portuguesa para o Brasil, em 1808.

Em contrapartida, os Fuzileiros Navais brasilei-
ros têm ampliado o espectro de intercâmbio com o 
BtlInfFuzNav namibiano para a execução de exer-
cícios conjuntos, o que, por sua vez, servirá como 
trampolim para participar em operações com outras 
Marinhas africanas, particularmente aquelas da Co-
munidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Este é um excelente motivo para transcender o 
conceito da “Força que vem do mar” para o da “For-
ça que vai para o mar”, empregando os conjugados 
anfíbios associados aos GptOpFuzNav da FFE, que 
compõem a força-pronta do Comando de Operações 
Navais (ComOpNav) e estendendo a atuação da MB 
para além da Amazônia Azul.R
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O conjugado anfíbio é o instrumento operacional 
que a MB dispõe para contribuir para a dissuasão e 
potencial vetor estratégico para a projeção de poder 
sobre terra, com vistas à salvaguarda da soberania 
nacional e dos interesses brasileiros no exterior.

Neste sentido, é fundamental que o emprego 
harmônico desse conjunto de vetores seja o núcleo 
central do pensamento estratégico a nortear o pla-
nejamento do GptOpFuzNav da força-pronta do 
ComOpNav. Na esteira das experiências vividas 
na República Dominicana, em Angola e no Haiti, 
a sinergia obtida com o emprego do conjugado an-
fíbio como um todo, indubitavelmente, será muito 
superior à atuação de suas parcelas separadamente 
(GptOpFuzNav e navios/aeronaves), ainda que 
agissem de forma combinada.

Este planejamento, seja no nível estratégico ou 
operacional, seja para as operações conjuntas ou ope-
rações navais singulares, é associado à possibilidade 
dos GptOpFuzNav serem empregados em diversos 
cenários, desde os  relacionados à assistência huma-
nitária (situações de calamidade), passando pelas 
crises internacionais até os casos de conflito (missões 
de paz e guerra generalizada), onde se necessite uma 
ação decisiva de caráter estratégico, consoante às 
hipóteses de emprego.

Desta forma, tornou-se imperativo que o conjuga-
do anfíbio deixe o campo da retórica para ingressar, 
em definitivo, no pensamento orientador do plane-
jamento estratégico de forças na MB.

E é neste cenário prospectivo, que a END, formula-
da em 2008, organizou-se em torno de três eixos estru-
turantes. O primeiro eixo diz respeito à organização 
e à orientação das Forças Armadas (FA), para melhor 
desempenharem sua destinação constitucional e suas 
atribuições na paz e na guerra. O segundo eixo refere-
-se à reorganização da Base Industrial de Defesa, para 
assegurar que o atendimento das necessidades de 
equipamento das Forças apoie-se em tecnologias sob 
domínio nacional. Enquanto o terceiro versa sobre a 
composição dos efetivos e, consequentemente, sobre 
o futuro do Serviço Militar Obrigatório.

O futuro estratégico 
do conjugado 
anfíbio no Brasil

De modo a cumprir as Diretrizes constantes da 
END, em 2009, a MB encaminhou ao MD o seu Pla-
no de Articulação e Equipamento, estabelecendo 
projetos e metas para o reaparelhamento de seus 
meios, expansão e redistribuição de suas OM e para 
o incremento e capacitação de seu efetivo, consoante 
sua missão e as premissas estabelecidas na END.

Em 2012, o PAEMB foi revisto e consolidado no 
PAED, segundo metodologia estabelecida pelo Esta-
do-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA).

Na esteira dessa evolução do planejamento 
estratégico brasileiro, observou-se que a busca de 
entrosamento e do convívio estreito entre Fuzileiros 
Navais e marinheiros, dependente da adoção da 
ideia-força do conjugado anfíbio, norteou os projetos 
para a construção dos navios de propósito múltiplo 
(NPM), navios-transporte de apoio (NTrA), assim 
como os projetos das embarcações de desembarque e 
as aquisições de material e equipamentos específicos 
de Fuzileiros Navais.

Ressalte-se que os projetos prioritários da MB, 
constantes na revisão do PAEMB em 2012, tem refle-
xos diretos no desenvolvimento do País, mantendo 
aderência à END e aos Objetivos Navais constantes 
do Plano Estratégico da Marinha. Dentre eles, des-
taca-se os que têm impacto direto na manutenção e 
desenvolvimento dos conjugados anfíbios e fortale-
cem sua importância para a Defesa Nacional:

a) Recuperação da Capacidade Operacional: 
engloba a Articulação e Equipamento, inclui Subpro-
jetos referentes à revitalização e modernização das 
estruturas logísticas e operativas da MB. Este projeto 
prioritário prevê a modernização dos principais veto-
res orgânicos do CFN, os quais são lançados ao mar 
no movimento navio-para-terra, e são imprescindí-
veis para a consolidação dos conjugados anfíbios a 
serem empregados pelo CFN: os 26 Carros Lagarta 
Anfíbios (CLAnf), atualmente existentes no acervo;

b) Construção do Núcleo do Poder Naval: contém 
Subprojetos de Articulação e Equipamento referentes 
ao atendimento às hipóteses de emprego e diretrizes 
estratégicas previstas na END. Sob a vertente da Arti-
culação, prevê, entre outros: a criação, reestruturação 
e ampliação de OM operativas e administrativas, 
como Bases, Centros de Intendência, Esquadrões de 
Helicópteros; e a criação da Base e Estaleiro de Sub-
marinos em Itaguaí, em atendimento ao Programa 
de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB). Sob 
a esfera do Equipamento, são descritas as necessi-



16   O ANFÍBIO • 2014  

dades de obtenções, por construção ou aquisição, 
de meios navais, aeronavais e de Fuzileiros Navais 
e munição, destinados à atividade fim da MB, como, 
por exemplo, os programas de construção e obtenção 
de meios navais, entre eles quatro NPM, um navio 
anfíbio, três NTrA, 66 helicópteros de emprego geral 
de médio porte, 24 embarcações de desembarque de 
carga geral (EDCG), 32 embarcações de desembarque 
de viaturas e material (EDVM) e todos os meios ne-
cessários à uma BAnf, sediada no RJ, e uma UAnf, a 
ser sediada na região N/NE. No que tange à BAnf (RJ), 
está prevista a articulação de um 4º BtlInfFuzNav, que 
contribuirá para a ampliação do poder de combate da 
FFE, possibilitando o emprego de GptOpFuzNav em 
diferentes missões simultaneamente. 

Faz-se mister destacar, nesse caso, que o plane-
jamento desse subprojeto considerou a premissa, 
assumida a partir da seguinte diretriz para a estrutu-
ração da Força, estabelecida na END: “A Força Naval 
de superfície contará tanto com navios de grande 
porte, capazes de operar e de permanecer por longo 
tempo em alto mar, como de navios de porte menor, 
dedicados a patrulhar o litoral e os principais rios 
navegáveis brasileiros. Entre os navios de grande 
porte, deverá ser dedicada especial atenção ao pro-
jeto e à fabricação de NPM que possam, também, 
servir como navio-aeródromo, sem prescindir destes 
meios no inventário da MB”.

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 determi-
nações do poder político da nação à MB.

c) O Complexo Naval da 2ª Esquadra / 2ª Força de 
Fuzileiros da Esquadra (FFE): consta de Subprojetos 
de Articulação referentes à construção de: Base Naval 
da 2ª Esquadra, OM de Comando e Controle, como o 
Comando-em-Chefe da 2ª Esquadra; OM da 2ª FFE; 
Base Aérea Naval; Centro de Mísseis e Armas Sub-
marinas; Base de Abastecimento, com a criação do 
Centro de Intendência da 2ª Esquadra; e respectiva 
infraestrutura de apoio logístico, como a construção 
de um Hospital, Centro de Formação de Oficiais e 
de Instrução de Praças, Próprios Residenciais Nacio-
nais e núcleos de assistência social. No que tange a 
este projeto, é importante ressaltar a relação direta 
com o anterior, quando observa-se a concepção de 
uma força-pronta (UAnf) na região N/NE do País, 
contanto com alguns meios navais  (um dos 4 NPM) 

e de Fuzileiros Navais (26 dos 78 CLAnf), previstos 
na Construção do Núcleo do Poder Naval. Porém, 
nesse caso as premissas consideradas foram:

• O reposicionamento do efetivo da Força, de-
vendo a MB estar mais presente na região da foz do 
rio Amazonas e adensar sua presença nas fronteiras 
e nas grandes bacias fluviais do Amazonas e do 
Paraguai-Paraná, empregando navios-patrulha e 
navios-transporte, ambos guarnecidos por helicóp-
teros, adaptados ao regime das águas, e priorizando 
a mobilidade e a logística na região amazônica.

• O potencial estratégico das FA deve ser organi-
zado em torno de capacidades, e não em função de 
inimigos específicos.

• Para o atendimento eficaz das hipóteses de 
emprego, as Forças deverão estar organizadas e 
articuladas de maneira a facilitar a realização de 
operações conjuntas e singulares, adequadas às ca-
racterísticas peculiares das operações de cada uma 
das áreas estratégicas.

Com a análise das molduras temporais previstas 
no PAED, definindo os prazos em curto (2012-15), 
médio (2016-23) e longo (2024-31), pode-se afirmar 
que com sua aprovação, será possível que a MB pas-
se a conceber a obtenção estratégica dos meios das 
respectivas forças-prontas da FFE e da Esquadra, 
planejando a conformação do conjugado anfíbio 
para que seja efetivamente a unidade de combate de 
pronta-resposta do Setor Operativo da MB, apta a 
atuar em qualquer lugar da Amazônia Azul, e porque 
não afirmar, a exemplo da END, em qualquer lugar 
do mundo (BRASIL, 2008a, p.21).

Tendo o mar como espaço de manobra e valen-
do-se da amplidão dessa massa líquida, o coman-
dante do conjugado anfíbio fica a cavaleiro para 
projetar poder sobre terra, nesse caso por meio do 
GptOpFuzNav embarcado, seja por meio da BAnf 
(Região SE), seja pela UAnf (Região N/NE), em aten-
dimento às hipóteses de emprego já mencionadas. 
Dessa forma, a MB contará com a capacidade de 
deslocar tempestivamente um conjugado anfíbio 
para antecipar-se às ameaças reais e potenciais, 
cada vez mais difusas, com foco, principalmente, 
nas que possam vir do mar.

Conclusão
Os termos anfíbio e expedicionário resumem, com 

muita propriedade, a evolução que ocorre no CFN 
do Brasil, em certa medida na esteira do USMC, que 

R
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 3 Esse foi o único desembarque realizado na década de 40, pela Marinha do Brasil. Ocorreu na Ilha de Pompeba, que está situada na Baía de Sepetiba, 
onde uma Companhia de Desembarque reforçada, utilizando embarcações conhecidas como “bois”, participou desse exercício. (N.E)
4  Além desse, também foi convidado, no ano de 2014, a atuar na formação do CFN de São Tomé e Príncipe. (N.E)

há anos se consolidou como tropa expedicionária por 
excelência, no mundo.

Considerando-se anfíbio o ser que transita com 
naturalidade pelos ambientes marítimo e terrestre, 
é lícito afirmar que os Fuzileiros Navais constituem 
a única parcela do poder naval brasileiro, apta e 
eficiente, como parcela indissociável da MB, para 
realizar operações anfíbias, uma das modalidades 
de projeção de poder sobre terra.

Do audacioso exercício de desembarque na ilha 
da Pompeba³ restam as lembranças dos improvisos 
típicos daqueles que almejam a adequada evolução 
do CFN. Seguiram-lhes tantos outros, ainda que a 
título de adestramento, que serviram para equipar 
no estado da arte, da época, a MB, para a execução 
de operações anfíbias. O tão acalentado progresso, no 
campo material, virá com a consolidação das metas 
do PAED projetadas pelo PAEMB, com a obtenção 
dos meios navais, aeronavais e de Fuzileiros Navais, 
especificamente, os CLAnf de última geração. Espe-
ra-se que, desde o início do processo de obtenção, os 
NPM e os outros destinados às operações anfíbias 
sejam projetados ou adquiridos a partir de defini-
ções conjuntas, junto à Diretoria-Geral de Material 
da Marinha, dos setores homólogos de material e 
operativo do ComOpNav e do CFN.

No campo da doutrina, merece destaque na 
marcante trajetória histórica do CFN a passagem 
da forma de organização das unidades de combate, 
deixando de planejar e atuar como força terrestre, 
incorporando os modernos conceitos de organiza-
ção e emprego sob a forma de GptOpFuzNav, que 
é versátil e flexível o suficiente para se adaptar às 
necessidades de emprego em combate e em situa-
ções de ajuda humanitária, assistência hospitalar, 
evacuação de civis e missões de manutenção da paz.

Uma vez incorporados os conceitos de organi-
zação e emprego dos GptOpFuzNav, resta ao CFN 
fazer-se ao mar de forma mais duradoura, indo ao 
encontro do seu inevitável destino manifesto. A con-
solidação como tropa expedicionária por excelência 
vem sendo comprovada a cada missão que lhe é 
atribuída, como corroboram as participações histó-
ricas bem-sucedidas como força de pronta-resposta 
a serviço de organismos internacionais.

O CFN brasileiro atingiu tal nível de proficiência 
que foi chamado, pela MB, a atuar como protagonista 
na criação do CFN namibiano, incluindo a formação 
de seu pessoal. Que essa presença constante e cres-
cente de Fuzileiros Navais brasileiros naquele ponto 
da ribeira ocidental africana, represente uma janela 
de oportunidade para a aplicação de GptOpFuzNav 
em exercícios com tropas anfíbias namibianas ou, 
mais especificamente, de Angola, que já provou da 
eficácia operativa de contingentes de Fuzileiros Na-
vais em missões da ONU em seu território.

A característica de tropa anfíbia de caráter ex-
pedicionário relativa ao CFN faz-se presente com o 
GptOpFuzNav da MINUSTAH, hoje em sua 21ª edi-
ção. Ademais, a FFE mantém, em permanente estado 
de aprestamento e prontidão, um GptOpFuzNav, em 
sistema de rodízio entre suas unidades de combate 
e de apoio ao combate, o que já foi extremamente 
útil em episódios de desastres naturais envolvendo, 
mais recentemente, o próprio Haiti e o Chile, ambos 
no início de 2010.

Por fim, conclui-se que, na esteira da publicação 
da END, os benefícios para sociedade referentes à 
implementação do PAED alcançam várias áreas, 
além de alavancar o desenvolvimento do país. Uma 
vez executado, irá contribuir para o Brasil obter um 
elevado nível de dissuasão no contexto internacional 
e de credibilidade junto à sociedade, uma vez que 
será capaz de cumprir, com maior efetividade sua 
destinação constitucional, atribuições legais além de 
contribuir decisivamente para o desenvolvimento 
nacional em áreas científicas e tecnológicas.

Em última instância, o desenvolvimento econô-
mico brasileiro enseja a articulação e crescimento 
material das FA, conforme previsto na revisão mais 
recente do PAED, com especial ênfase para os meios 
dos conjugados anfíbios, essenciais para a projeção 
de poder no entorno estratégico do Atlântico Sul, 
os quais são imprescindíveis para a manutenção 
da vocação expedicionária do CFN, que, sempre 
que se fizer necessário, estará pronto para cumprir 
seu destino manifesto de se lançar ao mar para, a 
partir desse espaço de manobra, projetar-se grada-
tivamente sobre terra, sustentando-se em combate 
pelo tempo necessário.

4
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O CFN na defesa 
da Amazônia Azul

CF (FN) Luiz Guilherme Dias Guadagnino
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R

As incertezas caracterizam o início do século XXI. Seja sob o 
ponto de vista político, econômico ou militar, é difícil pre-
ver, com alguma exatidão, os acontecimentos num futuro 

próximo. Nesse cenário volátil, permeado por crises econômicas e 
pelo rearranjo dos mecanismos de poder global, encontra-se o Brasil, 
imerso num esforço político e diplomático para alterar o seu patamar 
no concerto das nações. 

O Poder Político, mesmo que timidamente, tem voltado suas 
atenções para a área de defesa, tanto em relação a suas Forças 
Armadas como na tentativa de soerguer a indústria nacional de 
defesa. No entanto, um fato em especial merece destaque: o lança-
mento da Estratégia Nacional de Defesa (END). Um dos méritos 
da END foi o de trazer consigo o que se espera de cada Força. 
À Marinha, cabe prioritariamente – caso fosse possível resumir 
em poucas palavras - a defesa da Amazônia Azul. Então, uma 
pergunta se impõe aos Fuzileiros Navais: como contribuir para o 
cumprimento desta tarefa? 

O propósito deste artigo é, de forma resumida, responder a esta 
pergunta, mostrando que, ao mesmo tempo em que as Operações 
Anfíbias devem ser mantidas como seu core business¹, o CFN² deve 
estar preparado para, de forma integrada ao restante da MB, con-
tribuir com a defesa dos meios navais, para as ações de Patrulha 
Naval e para a defesa proativa das plataformas petrolíferas e das 
instalações navais e portuárias na Amazônia Azul. E, tão impor-
tante quanto “estar preparado” para cumprir estas tarefas, o CFN 
deve estar sempre em condições de oferecer à MB a chamada 
“pronta-resposta”, apto a “reagir” em curto espaço de tempo e a 
embarcar nos navios da Esquadra ou em outros meios disponí-
veis, a critério do Comando de Operações Navais, sempre que for 
necessário e assim ditarem os interesses da Marinha.

1 Core Business - Competência principal da organização ou empresa.
2 Em diversas passagens será usado “CFN” ou “Fuzileiros Navais” para se referir ao conjunto dos Fuzileiros Navais, distribuídos pela MB. Isto 
se deve ao fato de que todas as ações sugeridas têm  repercussões no Setor de Apoio – desenvolvimento da doutina a partir de um contexto 
mais amplo estabelecico pelo Estado-Maior da Armada, preparação do pessoal e do material – e no Setor Operativo – emprego efetivo da tropa. 

R
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A integração dos Fuzileiros 
Navais ao restante da MB

Não há dúvida de que o CFN está atavicamente 
ligado à MB. Nos dias atuais, esta ligação é clara-
mente percebida. Os Fuzileiros Navais são parte in-
dissolúvel e inseparável do Poder Naval. No entanto, 
a harmonia hoje reinante nem sempre existiu. Talvez 
pelos eventos históricos que marcaram a história do 
Corpo, pela influência do Exército Brasileiro ou pelas 
referências obtidas no United States Marine Corps 
(USMC), a trajetória do CFN nem sempre esteve – ou 
foi assim percebida - em conformidade com a da MB. 

A percepção de tal separação, inserida em seu 
contexto histórico, pode ser exemplificada pelas 
palavras do então Comandante de Operações Na-
vais, Almirante de Esquadra Jelcias Baptista da Silva 
Castro, ao prefaciar a publicação “O Combatente An-
fíbio”, de 1992, de autoria do então Comandante-Geral 
do CFN, Almirante de Esquadra (FN) Luiz Carlos da 
Silva Cantídio. Disse o Alte Jelcias que:

...a longa seara percorrida pelo Corpo de 
Fuzileiros Navais coincide, em tempo, com a 
da própria Marinha. Contudo, [...] por vezes, os 
caminhos trilhados não coincidiam, não eram 
sequer paralelos, mas divergentes, emulando 
padrões diferentes e sujeitos a influências que se 
chocavam³ (grifo nosso).

Ainda nesse mesmo sentido, acrescentou que:

...foi necessário grande esforço e igual per-
severança para que uma plêiade de Oficiais 
Fuzileiros Navais, ao longo dos muitos anos 
recentes, enxergassem para dentro da Marinha 
e aqui buscassem uma posição definida e correta 
que pudesse ser vista e avaliada, até que fosse re-
conhecida pela própria Marinha como parte sua, 
componente e inseparável  (grifo nosso).

Coerente com esse movimento de amalgama-
mento, vinte anos depois das palavras acima destaca-
das, é direto o Almirante de Esquadra (FN) Álvaro 
Augusto Dias Monteiro, ao afirmar que “a proteção 
à Amazônia Azul é o destino; o rumo é o da total 
integração e conjugação de esforços com a Marinha 
(MONTEIRO, 2010)”.

3 CANTÍDIO, 1992.
4 CANTÍDIO, 1992.
5 Nunca é demais ressaltar que, nos termos da END, o CFN e consequentemente a MB, devem estar aptos a realizar operações expedicionárias. 
Para uma visão mais aprofundada ver o artigo “O Conjugado Anfíbio como ferramenta da capacidade expedicionária do Poder Naval” em O 
Anfíbio, edição 2013.
6 Para mais detalhes sobre a relação entre as operações anfíbias e as operações expedicionárias, ver artigo “A contribuição das operações anfíbias 
para a consolidação e o incremento da capacidade expedicionária do Poder Naval brasileiro”, na Revista Marítima Brasileira, 4º Trim/2012.

Operações Anfíbias: core 
business do CFN e um dos 
instrumentos para a defesa 
da Amazônia Azul

A necessidade de manter a capacidade de re-
alizar operações anfíbias como valor primordial 
do CFN fundamenta-se em três pontos básicos: a 
capacidade anfíbia contribui diretamente para que o 
Poder Naval execute operações expedicionárias  em 
toda a sua plenitude; as operações anfíbias podem 
ser usadas como instrumento do Poder Militar em 
todo o espectro dos conflitos; e possuir esta capa-
cidade é contribuir para a dissuasão de atitudes 
hostis em relação ao Brasil.

Primeiramente, sobre a relação entre as opera-
ções anfíbias e as operações expedicionárias, pode-
-se afirmar que, embora sejam conceitos distintos, 
há uma estreita ligação entre eles, no caso do Po-
der Naval. A experiência acumulada em anos de 
adestramentos e realização de operações anfíbias 
proporciona à MB condições adequadas para em-
preender, também, operações expedicionárias. Isto 
se deve ao fato que a manutenção de requisitos das 
operações anfíbias, como capacidade de Comando 
e Controle, de Apoio Logístico, de Apoio de Fogo 
em momentos críticos; a possibilidade de realizar 
desembarques com oposição; e atuação sob condi-
ções austeras, são úteis também para as operações 
expedicionárias. Além disso, a constante realização 
de adestramentos de operações anfíbias reforçará 
nos Fuzileiros Navais o seu caráter naval e sua 
mentalidade expedicionária . 

Após essa pequena incursão ao passado recente, 
pode-se concluir que não há espaço para qualquer 
pensamento dos Fuzileiros Navais que não esteja 
alinhado à “derrota” da Marinha como um todo. Se 
a tarefa principal da MB hoje é a defesa da Amazônia 
Azul, o CFN deve buscar, incansavelmente, maneiras 
de continuar se integrando a este esforço.

4

5

6
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Em segundo lugar, em um ambiente internacional 
incerto, possuir capacidade de realizar operações an-
fíbias é sinônimo de atuação em cenários totalmente 
distintos. Especificamente em relação à Amazônia 
Azul, a capacidade anfíbia pode ser necessária para 
a retomada de uma das Ilhas Oceânicas brasileiras 
ou , em tese, para uma incursão no próprio território 
brasileiro, em caso de ocupação inimiga. Ao mesmo 
tempo, extrapolando geograficamente a Amazônia 
Azul, pode ser usada para a realização de uma ope-
ração de ajuda humanitária ou para a evacuação de 
nacionais na costa oeste da África, em área perten-
cente ao entorno estratégico do Brasil. Até por que a 
defesa da Amazônia Azul não pode começar em seus 
limites; deve, sim, ser iniciada anteriormente, dentro 
do citado entorno estratégico brasileiro.

Finalmente, qual a mensagem passada para a co-
munidade internacional por um Estado que possui 
um Poder Naval com Fuzileiros Navais aprestados 
e com credibilidade, seja para a realização de um as-
salto anfíbio em suas Ilhas Oceânicas, uma operação 
humanitária ou uma evacuação de não combatentes 
em seu entorno estratégico?  Certamente, a posse de 
uma Marinha com essas condições contribuirá não 
só para a defesa da Amazônia Azul, mas também 
no processo de elevação do patamar do Brasil no 
concerto das nações.

Fuzileiros Navais: de volta 
aos navios

O embarque de Fuzileiros Navais nos navios da Ma-
rinha, seja para a realização de “abordagens” ou para a 
defesa das “naus”, é uma vocação histórica que renasceu 
com o surgimento das chamadas “Novas Ameaças”.

No tocante à atividade de Patrulha Naval, é man-
datório que os Grupamentos de Fuzileiros Navais 
(GptFN) estejam sempre em condições de responder 
ao chamado dos Comandantes dos Distritos Navais 
para o embarque nos meios navais distritais. Em con-
sonância com a doutrina vigente, devem compor os 
Grupos de Visita e Inspeção e as Guarnições de Presa 
(GVI/GP) e, utilizando o preparo técnico-profissional 
intrínseco aos Fuzileiros Navais, somado ao adestra-
mento específico para tal atividade, contribuir para 
as ações de visita e inspeção.

Apenas para ilustrar o ponto acima exposto, 
podem ser citados os recentes embarques de Desta-
camentos de Fuzileiros Navais em Navios Patrulha 
da classe AMAZONAS, além da histórica cooperação 

entre os GptFN e os Grupamentos de Patrulha Naval, 
no âmbito dos Distritos Navais, onde há uma total 
integração entre a tripulação dos navios e os Fuzilei-
ros Navais embarcados. A repetição constante destes 
embarques reforçará o caráter naval dos Fuzileiros 
Navais, ao familiarizar cada vez mais os nossos mi-
litares com os navios de nossa Marinha.

Assim como nas ações de Patrulha Naval, o CFN 
deve estar pronto para, quando solicitado, contribuir 
com a defesa dos meios navais. Um exemplo contem-
porâneo desta atuação é a participação de Fuzileiros 
Navais em nosso navio na Força Tarefa Marítima da 
UNIFIL. Inicialmente, podemos avaliar que a pró-
pria tripulação poderia fazer essa segurança, mas 
a experiência de outras Marinhas mostra que, por 
vezes, a exposição a ameaças por longos períodos 
de tempo faz com que seja desejável o emprego 
de militares que não componham a tripulação 
original do navio. É óbvio que o emprego dos 
Fuzileiros Navais nos Grupos de Reação contra 
as Ameaças Assimétricas (GRAA) será sempre 
uma decisão do Comando de Operações Navais. 
No entanto, os GptFN devem estar prontos para 
embarcar quando o apoio de um Destacamento 
de Fuzileiros Navais for solicitado. Dessa forma, 
compondo os GVI/GP ou os GRAA, o CFN estará 
demonstrando outra forma de contribuição para 
a defesa da Amazônia Azul.

Defendendo as instalações 
críticas da Amazônia Azul

A Doutrina Básica da Marinha estabelece literal-
mente que:

A negação do uso do mar, o controle de áreas 
marítimas e a projeção de poder devem ter por foco, 
sem hierarquização de objetivos e de acordo com as 
circunstâncias:

- defesa proativa das plataformas petrolíferas;
- defesa proativa das instalações navais e por-

tuárias(...).

Após breve leitura da citação acima, pode-se 
concluir que é necessário que os Fuzileiros Navais 
estejam em condições de contribuir com a defesa de 
plataformas e outras instalações vitais de interesse, 
no contexto da proteção da Amazônia Azul. Afinal, a 
defesa de instalações de interesse da Marinha é uma 
das vocações consolidadas do CFN. 
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Para tanto, o Corpo deve aprofundar os contatos 
com as empresas do Setor de Petróleo, conhecer as 
peculiaridades e criticidades das instalações. Enfim, 
é necessário que efetivamente haja uma preparação 
específica para desempenhar as importantes tarefas de-
correntes da participação do Poder Naval nesse mister. 

A “resposta rápida”
Os Fuzileiros Navais devem estar sempre 

prontos para responder ao chamado da MB. Um 
dos fatores que certamente diferencia o CFN é a 
presteza com que sempre reagiu em momentos de 
necessidade. Foi assim, por exemplo, na evacuação 
do Embaixador do Brasil no Haiti, em 2004 e no 
apoio às forcas de segurança do Estado do Rio de 
Janeiro na retomada do Complexo do Alemão, em 
2010. Essa prontidão operativa deve ser mantida no 
que tange à defesa da Amazônia Azul.

Assim, todas as ações descritas anteriormente 
devem ser permeadas pelo imperativo da pronta-
-resposta e da rapidez. Para tanto, a preparação 
específica – em termos de doutrina, pessoal e ma-
terial - e o adestramento para as tarefas conectadas 
com a Amazônia Azul devem ser implementadas 
ou aperfeiçoadas, de forma que o CFN esteja re-
almente em condições de contribuir tempestiva-
mente com as ações da MB, sempre que solicitado. 
Até porque a manutenção de meios de Fuzileiros 
Navais em condições de pronto-emprego é uma 
determinação direta contida na END. Cabe res-
saltar que, para cumprir integralmente esta deter-
minação, os Fuzileiros Navais devem estar aptos 
para o embarque em outros meios que estejam 
disponíveis, quando da impossibilidade do em-
prego de Navios Anfíbios, desde que, obviamente, 
seja do interesse da MB. Fato similar ocorre com 
as Special Purpose Marine Air Ground Task Force 
(SPMAGTF) do USMC que, embora empreguem 
prioritariamente os Navios da US Navy, podem 
também utilizar navios civis ou aviões militares 
em seus deslocamentos para a áreas de interesse 
dos Estados Unidos da América.

Nesse contexto, este autor avalia que, mais do que 
quaisquer outras características do Corpo de Fuzi-
leiros Navais, é a capacidade de pronta-resposta às 
tarefas recebidas o que garantirá oportunidades de 
emprego, fontes de recursos e a contínua evolução de 
nosso Corpo. No entanto, essa capacidade deve ser 

verdadeira e efetiva e, portanto, seu desenvolvimento 
deve ser perseguido por todos os Fuzileiros Navais.

Conclusão 
São cristalinas as atribuições da Marinha do Brasil 

na defesa da Amazônia Azul. Cabe aos Fuzileiros 
Navais, distribuídos por toda a nossa Instituição, 
contribuir com a proteção deste imenso patrimônio 
nacional.  

Assim, seja por meio de operações anfíbias em 
ilhas oceânicas, no entorno estratégico brasileiro 
ou onde se fizer presente o interesse nacional; 
seja auxiliando nas ações de Patrulha Naval ou na 
defesa de navios; seja protegendo plataformas de 
petróleo e outras instalações críticas, os Fuzileiros 
Navais devem, sempre observando a necessidade 
da pronta-resposta, estar efetivamente em condições 
de atender aos chamados da Marinha para enfrentar 
os desafios que se apresentarem no contexto da de-
fesa da Amazônia Azul ou onde quer que se façam 
presentes os interesses do Poder Naval Brasileiro.
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A doutrina para as Incursões Anfíbias (IncAnf), da forma como hoje 
se apresenta, começou a se desenvolver na 2ª Guerra Mundial (2ª 
GM) (1939-1945). Desde então, as IncAnf marcaram-se, em suas 

ocorrências históricas, pela distinção em dois tipos, conforme a natureza 
das unidades que nucleavam a Força de Incursão (ForInc): de Infantaria 
(Inf) ou de Operações Especiais (OpEsp).

Neste artigo, serão apresentados, primeiramente, alguns aspectos 
doutrinários atinentes às IncAnf, que darão o embasamento para análi-
se futura, seguidos da evolução histórica das IncAnf a partir da 2ª GM, 
verificando-se qual dos tipos de IncAnf foi empregado em cada operação 
realizada. Posteriormente, descreve-se o emprego de uma ForInc, nucle-
ada em Unidade de Inf, na realização de IncAnf. O exemplo apresentado 
é a Operação “Archery”, realizada por forças britânicas na Noruega, local 
ocupado por forças alemãs, em dezembro de 1941. Por fim, à luz dos en-
sinamentos obtidos do exemplo histórico e das demandas que, nos dias 
atuais, poderiam levar à realização de uma IncAnf, particularmente no 
contexto das Forças Armadas (FA) do Brasil, serão identificadas quais as 
principais vantagens, atualmente e no futuro, do emprego de um Gru-
pamento Operativo de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav), nucleado em 
Unidade de Inf, na realização dessa modalidade de OpAnf.

Introdução
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Aspectos Doutriná-
rios das Incursões 
Anfíbias

A Operação Anfíbia (OpAnf), operação naval 
lançada do mar, por uma Força-Tarefa Anfíbia 
(ForTarAnf), sobre região litorânea hostil ou poten-
cialmente hostil, para  introduzir uma força em terra 
para cumprir missões designadas, comporta cinco 
modalidades: Assalto, Incursão, Demonstração, 
Retirada e Projeção Anfíbia. Quanto às IncAnf:

A IncAnf compreende uma rápida penetração ou a 
ocupação temporária de um objetivo em terra, seguida 
de uma retirada planejada. Esta modalidade não se 
caracteriza pelo emprego de forças de menor vulto, 
nem pela duração da operação, mas sim pelo fato de 
haver uma retirada planejada. (BRASIL, 2014, p. 3-5).

A IncAnf pode ter como propósitos: destruir ou 
neutralizar objetivos; obter informações; executar 
operações de despistamento; salvaguardar a vida 
humana; capturar, evacuar ou resgatar¹ pessoal e 
material; apoiar outras operações; inquietar o inimi-
go; e elevar o moral da tropa (propósito psicológico).

No caso de realização de IncAnf com o propó-
sito de evacuação de pessoal, há uma observação a 
ser feita quanto às operações de evacuação de não 
combatentes (OpENC) realizadas por meio de uma 
Projeção Anfíbia. Pelo Manual de OpENC do MD, 
essa operação envolverá a entrada de uma força no 
território do país anfitrião, ocupação temporária de 
objetivos que assegurem segurança para a realiza-
ção de uma retirada planejada de não combatentes, 
seguida da retirada planejada da própria força. Essa 
força deverá estar preparada para mudanças rápidas 
no ambiente da operação, que pode passar de per-
missivo para incerto ou hostil, conforme a evolução 
da crise. Desta forma, uma IncAnf, realizada com 
propósito de ENC em um ambiente hostil, também 
poderia ser considerada uma OpENC. Pode-se su-
por, até mesmo, que uma operação tenha o seu pla-
nejamento iniciado como projeção anfíbia e, depois, 
no caso de o litoral passar a ser considerado hostil ou 

1-A diferença básica entre resgate e evacuação é a liberdade relativa de movimento que o pessoal evacuado possui, diferentemente do pessoal 
a ser resgatado, que se encontra na condição de refém.
2-Till (2007) cita, como exemplos de Inf leve, as Unidades dos Fuzileiros Navais e as dos exércitos transportadas por meios aéreos, paraquedistas ou não.
3-Tropa criada pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA (USMC), em 1941, para atuar, como os commandos britânicos na Europa e África, contra alvos 
japoneses no Teatro de Operações do Pacífico. Porém, tal designação deixou de existir em 1943, com a mudança no desenrolar do conflito que, a partir do 
início da ofensiva dos EUA, envolveu uma grande série de Assaltos Anfíbios, o que demandava que os raiders executassem as mesmas tarefas dos demais 
Fuzileiros Navais. Aliou-se a esse fato a resistência institucional, da maioria do USMC, à existência de uma “força de elite” em suas fileiras, que já seriam por 
si só composta pela elite das Forças dos EUA .

potencialmente hostil, passe a ser tratada como uma 
IncAnf. O inverso também poderia ocorrer.

A necessidade de retirada planejada deve norte-
ar o planejamento de uma IncAnf e faz que, nessa 
operação, nem todos os Componentes da ForInc 
efetivamente atuem em terra: a princípio, somente o 
Componente de Combate Terrestre (CCT) o fará, en-
quanto os demais só desembarcarão caso necessário.

De acordo com Till (2007), em geral os dois tipos de 
Unidades requeridos para a realização de “operações 
expedicionárias” são os de OpEsp e os de Inf leve². Se-
gundo o autor, essa natureza da tropa determina como 
será a inserção e a extração da força, sendo aspecto 
central para o desenvolvimento dessas operações.  

Em IncAnf nucleadas por unidades de OpEsp, 
os elementos do CCT finalizam o movimento 
navio-para-terra (MNT), provenientes dos navios 
da ForTarAnf, não por meio de desembarques, e 
sim infiltrando-se em sigilo, por meios especiais, 
normalmente um ou mais dias antes do desenca-
deamento de suas ações ofensivas, progredindo 
posteriormente também em sigilo até os objetivos. O 
desencadeamento das ações para cumprimento das 
tarefas da ForInc dá-se assim com grande surpresa 
e poder de fogo sobre o inimigo, permitindo que 
tropas com efetivos reduzidos obtenham sucesso.

Já nas IncAnf nucleadas por Unidades de Inf, o 
CCT finaliza o MNT desembarcando, em Praias de 
Desembarque (PDbq), Zonas de Desembarque ou 
Locais de Pouso de Helicópteros, que poderão ou não 
estar defendidos pelo inimigo, e progride no terreno 
para realizar suas tarefas por meio de ações de Inf. 
Este tipo de IncAnf poderá envolver também ações 
de OpEsp, realizadas em conjunto com as de Inf.

Deve ser ressaltado que a clara distinção entre 
unidades de OpEsp e de Inf, verificada atualmente 
no CFN, pode não ser encontrada nas unidades 
de Fuzileiros Navais de outros países. Na 2ª GM, 
tropas britânicas e norte-americanas chamadas, 
respectivamente, de commandos e raiders³, realiza-
ram ações dos dois tipos. Em particular, o termo 
commandos, que no Brasil atualmente é utilizado 
por tropas de OpEsp, até hoje é usado para se re-
ferir aos Fuzileiros Navais britânicos que realizam 
OpAnf. As unidades britânicas criadas na 2ª GM 
deram origem ao que atualmente é a 3ª Brigada 
de Marines Commandos, que participou desde o 
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desembarque na Normandia, na 2ª GM, até o As-
salto Anfíbio em Al Faw, no Iraque, durante a 2ª 
Guerra do Golfo, em 2003.

Incursões Anfíbias 
a partir da Segunda 
Guerra Mundial

4-Palavra da língua africâner, dialeto utilizado pelos colonos holandeses na África do Sul, que significa “unidade militar”.
5-Sua tarefa era matar ou capturar o líder das forças alemãs na Líbia, General Erwin Rommell (1891-1944), mas as informações foram inade-
quadas: a instalação atacada era, na verdade, o Quartel-General dos serviços de abastecimento alemão e italiano, e Rommell não a frequentava.

4

5

Em 4 de junho de 1940, durante a 2ª GM, encerra-
va-se a retirada da Força Expedicionária Britânica de 
Dunquerque, na França, após a ofensiva alemã que 
culminou com a conquista da França e da Bélgica. 
Alguns dias antes desse evento, o Primeiro-Ministro 
britânico, Winston Churchill (1874-1965), empenha-
do em manter elevado o moral britânico e em buscar 
a iniciativa no conflito, enviara um memorando aos 
Chefes dos Estados-Maiores das Forças Armadas 
daquele país, para que envidassem seus esforços a 
fim de manter um “reino de terror” sobre as forças 
alemãs nos territórios ocupados na Europa.

Com base na solicitação de Churchill, o Tenente-Coronel 
do exército Dudley Clarke (1899-1974), Assistente do 
Chefe do Estado-Maior Geral, criou um plano que 
buscava adaptar para a situação da época as táticas 
que os espanhóis desenvolveram contra os franceses 
durante as guerras napoleônicas (1803-1815), em que 
lançavam ataques de surpresa, atrás das linhas inimi-
gas, com pequenos grupos de soldados irregulares: 
as guerrilhas. Tais táticas também haviam causado 
grandes perdas aos britânicos, quando utilizadas 
pelos colonos holandeses, durante a guerra dos bôeres 
de 1899-1902, na África do Sul, e por rebeldes árabes na 
Palestina ocupada pelos britânicos, em 1936. Seu plano 
consistia em lançar, no continente europeu ocupado 
pelos alemães, ataques de surpresa, com o propósito de 
fazer os germânicos desviarem forças de outros Teatros 
de Operação (TO) para proteger as costas europeias. 
Em 8 de junho, o plano foi aprovado por Churchill.

Desta forma, seriam realizadas ações sobre obje-
tivos no continente europeu, a fim de atingirem dois 
propósitos mais amplos: um político (elevar o moral 
das forças britânicas) e um estratégico (apoiar opera-
ções em outros TO, com o desvio de tropas alemãs).

Clarke, sul-africano de nascimento, deu então o 

nome de Commandos às novas unidades constituídas 
para tais ataques, com base no nome que os bôeres 
davam às suas unidades móveis: kommandos.  Ori-
ginalmente, os Comandos  eram divididos em um 
Estado-Maior e dez tropas, cada uma com três oficiais 
e 47 praças. Essa organização diferia da padrão de um 
Batalhão de Infantaria, arma núcleo de onde saíram 
a maioria dos componentes dos Comandos, mas era 
similar quanto ao efetivo de militares empregado. Em 
1940, constituíram-se dez Unidades de Comandos, 
com voluntários de praticamente todas as Unidades 
do Exército britânico; a partir de fevereiro de 1942, 
criaram-se outras cinco, com Fuzileiros Navais.

Em 24 de junho de 1940, dezesseis dias após a apro-
vação de Churchill, realizou-se a primeira Incursão de 
Comandos, em Boulogne, na França ocupada. Essa 
operação, bem como as realizadas no mês seguinte, 
em Guernsey (ilha britânica no Canal da Mancha), e 
em Bardia, na Líbia, em abril de 1941, ambas as regiões 
ocupadas pelos alemães, não tiveram bons resultados. 
Buscou-se nessas IncAnf realizar ações de OpEsp, com 
a infiltração em locais afastados das guarnições inimi-
gas, mas erros no planejamento e na execução demons-
traram a necessidade de as novas Unidades melhor 
desenvolverem sua organização e adestramento.  

Ainda em 1941, houve uma IncAnf de forças bri-
tânicas nas Ilhas Lofoten e uma de forças canadenses 
em Spitzbergen, ambas na Noruega ocupada pelos 
alemães. Essas IncAnf podem ser classificadas como 
de Inf, mas não contaram com oposição de vulto, o que 
contribuiu para a obtenção de resultados satisfatórios.  

A primeira IncAnf de Inf desse conflito, com efetiva 
oposição, foi a lançada pelos britânicos em Vaagso, 
também na Noruega, em dezembro desse ano, com 
resultados considerados altamente satisfatórios. Além 
de proporcionar a destruição da guarnição local, ins-
talações industriais e navios alemães, a evacuação de 
voluntários noruegueses para o combate no exílio e a 
captura de material sigiloso e prisioneiros de guerra 
alemães, essa operação efetivamente serviu como di-
versão estratégica, desviando tropas alemãs de outros 
TO para a defesa da Noruega, e foi utilizada como 
fonte de ensinamentos para as OpAnf que a seguiram.

Ainda na 2ª GM, em novembro de 1941, houve 
uma IncAnf de OpEsp realizada pelos britânicos, em 
Beda Littoria, na Líbia, contra o Comando alemão 
na região, a qual foi extremamente mal-sucedida: 
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de cinquenta e três militares que se infiltraram, 
somente dois sobreviveram. Seguiram-se a essa 
operação, em 1942, diversas IncAnf de OpEsp 
bem-sucedidas,realizadas pelos britânicos contra 
objetivos na Europa ocupada pela Alemanha: em 
St-Nazaire, Boulogne, Cabo Barfleur e St-Honoré 
(França), em Casquet e em Sark (Ilhas do Canal da 
Mancha) e em Glamfiord (Noruega).

Já a IncAnf de maior vulto da 2ª GM (de Inf) foi 
realizada por canadenses e britânicos em Dieppe, na 
França ocupada, em agosto de 1942. Planejada para 
desembarcar cerca de 6.000 homens, essa operação 
mostrou-se inadequadamente planejada e baseada em 
informações equivocadas, tendo sido considerada um 
fracasso extremamente custoso, somente não sendo 
totalmente infrutífera pelos ensinamentos que gerou 
sobre como não deveria ser um Assalto Anfíbio sobre 
as praias defendidas pelos alemães na França ocupada.

No mesmo mês da operação em Dieppe, mas no 
TO do Pacífico, raiders dos EUA  realizaram duas 
IncAnf de Inf bem-sucedidas, nas ilhas de Butari-
tari e Makin (no então protetorado britânico das 
Ilhas Gilbert, hoje parte da República de Kiribati), 
ocupadas pelos japoneses. Essas IncAnf visavam à 
destruição das guarnições japonesas nas ilhas e, em 
Makin, também à destruição de instalações, cap-
tura de prisioneiros, obtenção de dados e diversão 
estratégica em apoio à campanha que seria iniciada 
pelos norte-americanos na ilha de Guadalcanal. 
Seguiram-se nesse TO, ainda em 1942, durante a 
campanha de Guadalcanal, IncAnf de OpEsp, para 
reconhecimento, realizadas por raiders em Savo e 
Tasimboko (Ilhas Salomão).

Após a 2ª GM, entre os conflitos marcados pela 
ocorrência de OpAnf, somente voltou a haver re-
gistro de IncAnf na Guerra do Vietnã (1965-1975). 
Em 1965, sete IncAnf de Inf foram realizadas pelos 
EUA, em Chu Lai, Batangan, Vung Mu, Ben Goi, Tam 
Quam, Lang Ke Ga e Phu Thu, no então Vietnã do Sul, 
a fim de capturar vietcongues e destruir suas bases. 
As duas primeiras, com efetivos norte-americanos de 
cerca de dois mil homens, duraram seis e três dias, 
respectivamente, e as demais, de menor vulto, apenas 
um ou dois dias. Apesar de ter havido mortos e prisio-
neiros entre os vietcongues, os mesmos, organizados 
como forças de guerrilha, retornavam às regiões após 

6-Considerada a “maior de todas as incursões”, não pelo vulto, mas pela audácia nas ações e pelos resultados obtidos. Nela, 622 Comandos 
chegaram ao porto por meio de um contratorpedeiro antigo da Marinha dos EUA (Campdeltown), que simulava ser um navio alemão, destruí-
ram as instalações, navios ancorados e o dique seco do porto de St-Nazaire, explodindo inclusive o Campdeltown, para que este encalhasse no 
porto. Ali havia o único dique seco capaz de reparar o então maior navio alemão, o encouraçado Tirpitz, que assim refugiou-se na Noruega até 
o reparo do dique, um ano e meio depois, quando a batalha do Atlântico já se encontrava decidida para o lado aliado.

a retirada da ForInc. Essa série de IncAnf, como um 
todo, não foi considerada bem-sucedida, não obtendo 
ganhos relevantes de inteligência e de baixas inimigas 
para as forças norte-americanas.

Essas operações, apesar de serem classificadas 
como IncAnf de Inf, envolviam ações de busca e 
destruição de forças de guerrilha, o que fazia que 
não houvesse ameaça significativa ao desembarque 
e à retirada da ForInc.

Em 1979, mesmo sem conflito aberto entre EUA e 
Irã, houve uma IncAnf de OpEsp: elementos do USMC 
e do Exército norte-americano foram infiltrados por he-
licóptero, a partir do porta-aviões Nimitz, que operava 
no Mar da Arábia, para resgatar 65 cidadãos dos EUA 
feitos reféns em sua Embaixada em Teerã, capital do 
Irã. A missão foi abortada antes do resgate, devido à 
queda de um helicóptero no deserto iraniano.

Na Guerra das Malvinas (1982), os britânicos 
realizaram uma IncAnf de OpEsp contra posições ar-
gentinas na Ilha de Pebbles, destruindo um campo de 
pouso, aeronaves e um radar, em apoio a um AssAnf, 
que ocorreria a seguir, na Baía de San Carlos.

Por fim, em 1991, na 1ª Guerra do Golfo (1990-1991), 
tropas dos EUA realizaram uma IncAnf de Inf na 
ilha kwaitiana de Umm Al-Maradim, ocupada por 
tropas iraquianas, que ali haviam estabelecido um 
radar e posto de escuta. Não houve oposição à ação 
norte-americana, tendo a ilha sido evacuada antecipa-
damente pelos iraquianos. Como resultados, houve a 
destruição de equipamentos e a captura de material 
controlado, além de, como manobra diversionária, 
contribuir para a dúvida iraquiana sobre um eventual 
AssAnf norte-americano no litoral do Kwait ocupado.

Constata-se assim que há relativo equilíbrio quan-
to ao total de ocorrências dos dois tipos de IncAnf. 
A fim de se verificar, com base em exemplo real, em 
que condições um Comandante operacional poderá 
fazer melhor uso de uma IncAnf de Inf, faz-se mister 
analisar uma operação desse tipo, bem-sucedida 
e com efetiva oposição inimiga a todas as etapas 
da IncAnf, inclusive ao desembarque e à retirada 
planejada. Dentre as apresentadas neste estudo, 
as operações em Vaagso, Butaritari e Makin, na 2ª 
GM, são as únicas que reúnem essas condições. A 
IncAnf realizada por forças britânicas em Vaagso 
foi, dessas três, a operação com maior quantidade de 
meios empregados, inclusive efetivos de tropa. Era 

6
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Com a invasão da União Soviética pela Alemanha, 
em junho de 1941, os soviéticos passaram a deman-
dar dos britânicos que pressionassem os alemães 
pelo oeste, a fim de dividir suas forças. Os britânicos 
combatiam contra os alemães no Mediterrâneo e 
no Oriente Médio, mas, quanto à Europa ocidental, 
não tinham ainda perspectivas realistas de invasão. 
Visualizaram então utilizar uma grande incursão 
para, pelo menos, lançar dúvidas em Berlim quanto à 
possibilidade de um desembarque na costa europeia.

Após analisar a costa europeia, os britânicos 
decidiram-se pela pequena ilha de Vaagso, na No-
ruega, localizada no Mar do Norte, ao norte de Oslo 
(capital do país), devido a ser acessível a um desem-
barque anfíbio, ser guarnecida por tropa de efetivo 
apropriado à vitória das tropas britânicas e dispor de 
grande concentração de fábricas de óleo de fígado de 
bacalhau, vitais ao esforço de guerra alemão.

Decidiu-se realizar essa incursão (Operação Archery) 
em paralelo a uma operação naval de interrupção do 
tráfego marítimo alemão no Mar do Norte, próximo às 
ilhas Lofoten, para cortar o fluxo de minério de ferro da 
Noruega para a Alemanha (Operação Anklet).

Logo, enquanto o propósito estratégico da Operação 
Archery era reduzir os efetivos alemães empregados em 
combate na União Soviética e no Oriente Médio, seus 
propósitos táticos eram destruir a guarnição alemã e 
suas instalações, os navios mercantes e as fábricas de 
óleo de fígado de bacalhau localizadas junto ao porto de 
Vaagso do Sul, evacuar voluntários noruegueses para 
a Grã-Bretanha, capturar livros-código, documentos e 
máquinas de criptografia alemães e colaboracionistas 
noruegueses (chamados quislings). Além disso, apoia-
ria, no nível operacional, a realização da Operação 
Anklet, dividindo os esforços dos navios e aeronaves 
alemães baseados na Noruega.

A data prevista para a incursão em Vaagso era 21 
de dezembro de 1941. Adiada pelas más condições 
meteorológicas durante os ensaios e a travessia, 
ocorreria somente em 27 de dezembro. A operação 
Anklet iniciou-se um dia antes, com um pequeno 

A Operação 
Archery

Localização de Vaagso.

7-Grande fonte de vitamina A e D, esse óleo era essencial para as tripulações de submarinos alemães, que permaneciam longos períodos sem 
ver a luz do sol. Além disso, também era importante insumo na fabricação de explosivos.
8-Neste trabalho, foram adotados os nomes de localidades constantes do relatório britânico sobre a Operação Archery. Vaagso do Sul, atualmente, 
é o nome de uma parte da cidade norueguesa de Maaloy, e não o contrário, como será mencionado posteriormente.

7

8

também a única com a necessidade de se proteger 
a ForInc contra reforços que viessem por terra. Por 
essas razões, será abordada neste estudo.

desembarque nas ilhas Lofoten.
Quanto às defesas alemãs, acreditava-se que 

eram compostas por uma guarnição de 150 soldados 
de infantaria, um carro de combate e cerca de cem 
trabalhadores utilizados nas fábricas de óleo de fí-
gado de bacalhau. Uma bateria de quatro canhões, 
posicionada na ilha de Maaloy, e outra de dois ca-
nhões, na ilha de Rugsund, protegiam a entrada do 
fiorde de Vaagso. Havia ainda uma bateria móvel de 
obuseiros de 105 mm em Halsor, no norte da ilha de 
Vaagso, protegendo a entrada norte para Ulvesund, 
onde os comboios alemães constumavam se formar e 
poderiam ser encontrados navios mercantes, incluin-
do traineiras armadas. Não havia navios de guerra 
alemães na área. Havia três aeródromos de onde 
as aeronaves de ataque alemãs poderiam alcançar 
Vaagso, em Herdla, Stavanger e Trondheim, porém 
as provenientes dos dois últimos necessitariam de 
reabastecimento em Herdla.

O CCT da ForInc tinha um efetivo de 51 oficiais 
e 525 praças. Nucleado em elementos de infantaria, 
possuía também elementos de engenharia de com-
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bate (especializados em demolições com explosivos), 
de saúde, inteligência e comunicação social. No-
ruegueses exilados também compunham o efetivo, 
nas funções de guias e intérpretes. A Força Aérea 
britânica dispunha de dois aérodromos dentro do 
alcance para apoiar as ações em Vaagso: Sumburgh, 
nas Ilhas Shetland; e Wick, no norte da Escócia.

O CCT foi dividido em cinco Grupos, com os 
seguintes efetivos e tarefas:

- Grupo 1, com cerca de cinquenta militares, 
deveria conquistar a área de Hollevik, onde havia 
uma posição de armas automáticas alemã e, poste-
riormente, passar à reserva do Grupo 2;

- Grupo 2, com cerca de duzentos militares, deve-
ria conquistar Vaagso do Sul e destruir as fábricas e 
outras instalações alemãs na localidade;

- Grupo 3, com 105 militares, deveria conquistar 
a ilha de Maaloy, destruindo a bateria de canhões, 
fábricas e outras instalações alemãs na ilha;

- Grupo 4, com 65 militares, atuando como reserva em-
barcada, sob o controle direto do Comandante da ForInc; e

- Grupo 5, com cerca de trinta militares, para 

Operação Archery e Anklet.

Essa organização encontra reflexos na doutrina 
atual do CFN, na divisão do CCT em Grupamentos 
Funcionais (GptFunc). Os Grupos 2 e 3 atuaram 
como GptFunc de Assalto, pois realizariam a des-
truição de instalações e as outras tarefas da ForInc, 
em Vaagso do Sul e na ilha de Maaloy. Já os Grupos 
1 e 5 realizaram tarefas de GptFunc de Cobertura, 
destruindo uma posição de armas automáticas e blo-
queando a chegada de reforços inimigos, provendo 
proteção às ações dos Grupos 2 e 3. O Grupo 4, por 
sua vez, atuou como GptFunc de Reserva.

A ForTarAnf era composta do cruzador Kenya 
(capitânia) e quatro destróieres, que proveriam apoio 
de fogo naval, além de dois navios-transporte de 
tropas. Um submarino (Tuna) atuaria como “farol”, 
posicionando-se antecipadamente para guiar os 
demais navios, durante a escuridão, para a entrada 
do fiorde de Vaagso. Bombardeiros britânicos pro-
veriam apoio ao desembarque, além de lançarem 
bombas de fumaça sobre as PDbq, para proteger as 
tropas do CCT da observação alemã.

A hora do desembarque (Hora-H) foi marcada 
para às 8h57 (hora local) de 27 de dezembro. Neste 
dia, o início do crepúsculo matutino náutico (ICMN) 
se daria às 7h43, o do crepúsculo matutino civil 
(ICMC) às 8h49 e o nascer do sol ocorreria às 10h39.

Às 7h39, a ForTarAnf fez contato com o Tuna e, pro-
tegida pela escuridão e com práticos noruegueses, pe-

9-ICMN (Início do crepúsculo matutino náutico) é o início do período que antecede o nascer do sol que possibilita visão limitada a 400m  e luz para 
o deslocamento de tropas em condições consideradas como período diurno (N.E).
10-ICMC (Início do crepúsculo matutino civil) é o início do período de luz que possibilita a condução de fogos observados e reconhecimentos de 
qualquer natureza. (N.E)
11-Levantamento feito para a cidade norueguesa de Trondheim, local mais próximo de Vaagso (e com latitude similar), cujos dados encontraram-se 
disponíveis. Fonte: www.sunrisesunset.com. Acesso em: 21 jul. 2013.

bloquear a estrada em Rodberg (ou Raudeberg), ao 
norte de Vaagso do Sul, impedindo a aproximação 
de reforços alemães, particularmente a bateria móvel 
de obuseiros, vinda de Halsor.

9

10 11
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outros aeródromos na Noruega. A quantidade dessas 
aeronaves havia aumentado após o início da Ope-
ração Anklet, no dia anterior. O bombardeio pelos 
britânicos da pista de Herdla, às 12h, possibilitou o 
fim da operação em Vaagso com segurança.

Às 13h30, com todo o efetivo do CCT empregado 
em Vaagso do Sul, o Grupo 2 informou o cumpri-
mento de suas tarefas. Iniciou-se então o reembarque 
das tropas, concluído às 14h34. Às 15h, os navios da 
ForTarAnf deixaram o fiorde.

A ForInc destruiu todas as instalações alemãs 
na região de Vaagso, cabos telefônicos, um carro de 
combate, quatro baterias de defesa de costa e uma 
antiaérea, tanques de óleo combustível, um depósito 
de munição, um farol, um gerador de energia, um 
depósito de minas terrestres e quatro fábricas de óleo 
de fígado de bacalhau. Foram mortos 150 soldados 
alemães e 98 foram feitos prisioneiros de guerra. 

Ilha de Vaagso

netrou no fiorde sem ser detectada. Às 8h42, iniciou-se 
o MNT das ED. Às 08h48 (H-9), iniciou-se o apoio 
de fogo naval e aéreo, sobre as posições alemãs e as 
baterias de artilharia de costa. O principal objetivo do 
fogo naval foi a bateria de canhões na ilha de Maaloy. 
Para neutralizá-la, o cruzador Kenya, com canhões de 
152 mm, e mais dois destróieres lançaram, em nove 
minutos, mais de quatrocentos granadas sobre cerca 
de 250 metros quadrados. Às 08h56 (H-1), aeronaves 
Hampdens britânicas lançaram bombas de fumaça 
sobre as PDbq. Uma dessas bombas, proveniente de 
uma aeronave abatida por fogos antiaéreos alemães, 
caiu sobre uma ED, causando vinte baixas no Grupo 
2. À Hora-H, as demais ED abicaram nas PDbq.

A doutrina atual das OpAnf preconiza que, na 
seleção da Hora-H para um desembarque diurno, 
deve-se procurar reservar um período de luz, após o 
ICMN, para a preparação por fogos das PDbq e dos 
objetivos iniciais. Já a partir do ICMC, há iluminação 
natural para permitir observação do apoio de fogo. 
Portanto, verifica-se que a entrada da ForTarAnf no 
fiorde de Vaagso se deu antes do ICMN, com apoio 
do submarino “farol”, o que possibilitou a manuten-
ção, o máximo possível, do sigilo das ações. O início 
dos fogos de preparação se deu entre o ICMN e o 
ICMC, e o desembarque se deu após o ICMC, mas antes 
do nascer do sol, contando ainda com apoio de bombas 
de fumaça. Tais aspectos permitiram a redução da visi-
bilidade das tropas alemãs sobre a ForInc, no momento 
do desembarque. Conclui-se assim que, nesses aspectos, 
esta operação encontra reflexos na doutrina atual.

Os Grupos do CCT iniciaram então o cumpri-
mento de suas tarefas: às 9h20, o Grupo 3 assumiu 
o controle da ilha de Maaloy e sinalizou para um 
destróier, transportando o Grupo 5, poder demandar 
o norte; o Grupo 3 recebeu então ordem para destruir 
a fábrica Mortenes, ao norte de Maaloy, executando-a 
às 10h15. Às 9h50, o Grupo 1 cumpriu suas tarefas 
em Hollevik e  passou à reserva do CCT.  

O Grupo 2, entretanto, enfrentou difícil combate 
na localidade de Vaagso do Sul. Além das dificulda-
des inerentes às ações em área urbana, a guarnição 
alemã era maior do que o previsto (uma tropa de 
cerca de cinquenta homens, proveniente da frente 
oriental, onde combatia os soviéticos, encontrava-se 
na cidade em licença). Às 10h15, o Grupo 4 (reserva 
embarcada) o reforçou. Às 10h20, o Grupo 5 lançou 
crateras na estrada em Rodberg e capturou inimigos 
em fuga de Vaagso do Sul. Às 10h40, devido às di-
ficuldades no combate nessa localidade, os Grupos 
1, 3 e 5 receberam ordem para reforçar o Grupo 2 .

Aeronaves alemãs, procedentes de Herdla, ini-
ciaram o ataque aos britânicos às 10h05. Tal ameaça 
poderia ser agravada com a vinda de aeronaves dos 
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Foram evacuados 71 noruegueses para se unirem ao 
Exército norueguês no exílio. Os navios britânicos 
afundaram dez navios mercantes alemães, sendo 
que um estava artilhado e dotado de livros-códigos 
alemães utilizados nas costas francesa e norueguesa, 
que foram capturados intactos. Os britânicos tive-
ram dezenove militares mortos e 52 feridos. Houve 
ainda um morto e cinco feridos entre os habitantes 
da localidade.

Podemos concluir que a quantidade de instala-
ções destruídas (demandando grande quantidade 
de explosivos e especialistas em demolição), a forte 
defesa alemã na região e o fato de a operação reque-
rer, em boa parte, combates em área urbana (área 
que dificulta a infiltração de elementos de OpEsp), 
foram fatores determinantes para que as ações da 
Operação Archery tenham sido de Inf.

Em relatório conjunto dos Comandantes da 
ForTarAnf e da ForInc, vários ensinamentos foram 
apontados. O tempo de três semanas para planeja-
mento e execução da operação foi visto como sendo 
o mínimo requerido para um evento de tal vulto, 
bem como a realização de pelo menos dois ensaios, 
em área semelhante à da operação.

No relatório conjunto, foi verificado também que 
as dificuldades de se combater em área urbana, alia-
das à limitação imposta de não se causarem danos 
excessivos às propriedades norueguesas, fizeram que 
as ações em Vaagso do Sul durassem mais tempo 
que o previsto, impondo-se inclusive a necessidade 
de destruição da pista em Herdla para se evitar o 
reforço de aeronaves alemãs. Esse relatório foi base 
para a série de OpAnf que viriam a seguir na 2ª GM, 
lançadas pelos EUA e Reino Unido, tanto no Atlân-
tico como no Pacífico.

 Outro aspecto que pôde ser observado na Ope-
ração foi a necessidade do levantamento o mais 
detalhado possível sobre a situação militar do inimi-
go, a fim de que se possa determinar o efetivo que 
desembarcará para o cumprimento das tarefas da 
ForInc. Esse efetivo deverá ser o mínimo possível, 
considerando a necessidade de retirada posterior, 
mas deverá ter um vulto que permita o cumprimento 
das tarefas dessa Força, antes da chegada de reforços 
que inviabilizem esse cumprimento.

O líder alemão Adolf Hitler (1889-1945), ao ser 
informado do ataque a Vaagso, determinou o envio 
imediato de mais doze mil homens para reforçar as 
defesas na Noruega. Interpretando que a série de 
IncAnf que culminara em Vaagso era um ensaio para 
um Assalto Anfíbio britânico no país nórdico, Hitler 
declarou a seus ministros, em janeiro de 1942, “sua 
convicção de que a Noruega era a zona do destino 
da guerra e que portanto exigia obediência incon-

dicional às suas decisões sobre a defesa dessa área” 
(ROSKILL, 1956, p. 100, tradução nossa).

Posteriormente, foram desviados pelos alemães, 
de outros TO, uma Divisão Blindada e novas Baterias 
Costeiras, além de posicionados, para defesa do litoral 
norueguês, todos os meios navais possíveis. Tal proces-
so de reforço não seria interrompido até 1944, com o 
desembarque aliado na Normandia, quando o efetivo 
alemão na Noruega era de 372 mil homens, boa parte 
dos quais provavelmente teria tido melhor emprego 
na frente russa ou francesa. A Noruega foi libertada 
em 1945, sem nenhum combate de vulto desde Vaagso.

A Operação Archery é, portanto, exemplo de 
diversão estratégica bem-sucedida. Pode-se supor 
que a realização de uma IncAnf de Inf, com desem-
barque de tropas similar ao de um Assalto Anfíbio, 
contribuiu para a convicção de Hitler, divulgada a 
seus subordinados apenas um mês após a operação, 
de que a Noruega seria decisiva para a 2ª GM.  

Após a 2ª GM, o único exemplo de uma IncAnf 
que serviu como manobra diversionária foi a que 
forças dos EUA realizaram na ilha de Umm Al-Ma-
radim, ocupada por tropas iraquianas. Essa IncAnf 
foi de Inf, o que reforça a conclusão de que esta 
natureza de tropa é mais apropriada a tal propósito.

O Presente e o 
Futuro das Opera-
ções Anfíbias

Apresentaremos agora algumas considerações 
quanto à atual conjuntura internacional, consideradas 
relevantes para o emprego de um GptOpFuzNav na 
realização de IncAnf, tanto no presente como no futuro.

Como primeiro aspecto relevante, a projeção do 
Poder Naval sobre terra apresenta-se cada vez mais 
provável de ocorrer em áreas urbanas. Em 2008, 
metade da população mundial vivia nessas áreas e, 
em 2010, 44% da população mundial vivia a menos 
de 150 km da costa. Nos litorais, encontram-se cerca 
de 80% das capitais nacionais e a grande maioria 
dos centros de poder político e econômicos. Tal fato 
denota que não se poderá mais evitar, nas guerras 
do futuro, os conflitos em áreas urbanas.  

Também é relevante a preocupação atualmente 
crescente, no cenário internacional, com a prolife-
ração de armas de destruição em massa, com agen-
tes nucleares, biológicos, químicos e radiológicos 
(NBQR). Devido à acelerada evolução científica, 
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Forças navais receberão crescentemente tarefas 
ligadas ao contraterrorismo, contraproliferação 
e contrapirataria. Essas tarefas poderão envolver 
bombardeios e IncAnf conduzidos com os propó-
sitos de: destruição de terroristas e seus santuários; 
captura de piratas ou outros criminosos e cerco ao 
contrabando; resgate de reféns; ou segurança e re-
moção de material, incluindo armas de destruição 
em massa (EUA, 2010, p. 64, tradução nossa).

Dadas as considerações acima e o verificado na 
Operação Archery, apresenta-se, primeiramente, um 
aspecto que reforçaria uma possível necessidade de 
uma IncAnf, seja de Inf, seja de OpEsp, para destrui-
ção de instalações, que seria a impossibilidade dessa 
destruição por meios aéreos. Naquela operação, as 
condições meteorológicas eram extremamente ad-
versas (final de dezembro, no hemisfério norte, em 
região de altas latitudes), gerando até mesmo atraso 
no Dia-D da operação. Além disso, as construções se 
encontravam em área urbana, em país ocupado (po-
pulação não hostil), o que aumentava a possibilidade 
de danos indesejados, caso se empregasse o meio 
aéreo. Na atualidade, a possível existência de agentes 
NBQR seria outro aspecto que poderia inviabilizar 
ações de meios aéreos sobre as instalações.

Quanto às IncAnf de OpEsp, podemos concluir 
que serão a opção prioritária quando a IncAnf se 
destinar a realizar ações de resgate de reféns ou de 
captura de pessoal. Para ações de destruição e neu-
tralização, poderão ser empregadas, mas um aspecto 
a ser considerado deverá ser a capacidade dessas 
tropas de transportar e preparar, em prazo curto, o 
material de demolição a ser empregado nessas ações.

No estudo sobre a Operação Archery, podem-se 
verificar alguns aspectos que fizeram que a IncAnf 

fosse realizada com tropas de Inf, e que podem ser 
replicados, tanto na atualidade como no futuro. O 
primeiro é, como já visto, a necessidade de combates 
em área urbana, devido às dificuldades de movi-
mentação que tal situação traz às tropas de OpEsp.

Outro aspecto foi o grande número de instalações 
a serem destruídas, que tornou necessária grande 
quantidade de explosivos e especialistas em demo-
lição. Quanto a isso, não necessariamente haverá, em 
futuras ações, grande quantidade de construções, 
mas a preocupação crescente com a não proliferação 
de armas com agentes NBQR poderá levar à necessi-
dade de destruição ou neutralização de instalações 
com esses agentes. Para tal, haverá certamente a 
necessidade de atuação de pessoal e equipamentos 
especializados, o que dificultaria sobremaneira a 
realização de uma IncAnf de OpEsp para esse fim, 
pois o pessoal e equipamentos especializados do 
PelDefNBQR dificilmente poderia ser infiltrado da 
mesma forma que os elementos de OpEsp.

A Estratégia Nacional de Defesa (END) brasileira, 
promulgada em 2008, preconiza que a negação do 
uso do mar ao inimigo, o controle de área marítima 
e a projeção de Poder Marítimo, tarefas básicas do 
Poder Naval brasileiro, deverão ter como foco, entre 
outros, a defesa proativa das instalações de interesse 
e ilhas oceânicas nas águas jurisdicionais brasileiras 
e a prontidão para responder a ameaças às linhas de 
comércio marítimas.

O Alte Esq (FN) Alvaro Augusto Dias Monteiro, 
Comandante-Geral do CFN de 2007 a 2011, ressaltou, 
em seu artigo “A próxima singradura”, publicado em 
2010 na revista “O Anfíbio”, que, para tanto, forças 
adversas têm de ser detidas ou dissuadidas além dos 
limites das águas jurisdicionais brasileiras, devendo 
o Poder Naval do país ser capaz de influenciar todo o 
Atlântico Sul. Nesta visão, caberia ao CFN ser capaz 
de, entre outras ações, destruir ou neutralizar bases 
ou pontos de apoio do inimigo, neutralizar forças 
inimigas em suas bases, apoiar operações em terra, 
salvaguardar a vida humana e resgatar pessoal e 
material de interesse. Preconizou ainda que uma 
ferramenta indispensável para a credibilidade do 
Poder Naval é a existência de uma Força que, a partir 
de bordo, chegue a terra capaz tanto de combater 
quanto de prover apoio humanitário.

Na orla ocidental da África, porção do Atlântico 

a possibilidade dessas armas serem utilizadas em 
atos terroristas ou de sabotagem tende a aumentar. 
Para apoiar um GptOpFuzNav que seja empregado 
ante essas ameaças, o CFN dispõe atualmente de 
um Pelotão de Defesa NBQR com pessoal e equipa-
mentos especializados, pertencente ao Batalhão de 
Engenharia de Fuzileiros Navais.

Nesse contexto, nos EUA, país de maior poder 
naval na atualidade, os Comandantes do USMC, de 
Operações Navais e da Guarda Costeira emitiram em 
2010 uma publicação conjunta denominada Conceito 
de Operações Navais, que afirma:



O ANFÍBIO • 2014   35

Sul em que o governo brasileiro tem manifestado 
interesse prioritário quanto à estabilidade e segu-
rança, registraram-se, entre 2009 e 2012, 197 ataques 
no mar contra navios mercantes no Golfo da Guiné. 
Além de colocar em risco a segurança do comércio 
internacional no entorno estratégico do país, um pos-
sível vínculo entre os perpetradores de tais ataques e 
grupos terroristas regionais aumenta a preocupação 
do governo brasileiro. Em 2013, o Ministro da De-
fesa do Brasil, Celso Amorim, afirmou que, caso a 
ameaça terrorista verificada no continente africano, 
no mesmo ano, particularmente no Mali, atingisse 
a costa ocidental daquele continente, poderia afetar 
os interesses brasileiros.

Tais preocupações do governo do Brasil e as orien-
tações quanto ao emprego do Poder Naval brasileiro, 
decorrentes da END, consubstanciam a necessidade 
deste poder manter-se em condições de empregar, ra-
pidamente, GptOpFuzNav em ações antipirataria ou 
antiterrorista, particularmente no continente africano. 
Vem em reforço a essa conclusão o fato, já apresen-
tado, de que a maior potência naval da atualidade 
apresenta orientações similares quanto ao possível 
emprego de seus meios na realização de IncAnf.

Além da tarefa principal de destruição de insta-
lações, outra das tarefas realizadas pela ForInc da 
Operação Archery foi a ENC. No contexto atual, o 
crescimento dos interesses brasileiros no exterior 
vem contribuindo para o aumento da presença de 
empresas, representações e organizações do Brasil 
em outros Estados, causando o aumento do número 
de cidadãos brasileiros em território estrangeiro.

Em 2006, uma grande OpENC ocorreu no Líbano: 
em meio ao conflito entre Israel e o grupo guerrilhei-
ro Hezbollah, meios navais e de Fuzileiros Navais 
dos EUA e de outros seis países evacuaram milhares 
de não combatentes. Somente os EUA retiraram 
quinze mil de seus nacionais. Já o Brasil retirou, por 
meios aéreos (militares e comerciais), 2.950 de seus 
cidadãos do Líbano, sem ter empregado Força Naval.

A crescente possibilidade de envolvimento de 
brasileiros e a grande quantidade de evacuados que 
pode ocorrer nesse tipo de operação, que, em caso 
de mudança do ambiente operacional para hostil, 
poderia passar a ser realizada por meio de uma 
IncAnf, são aspectos que reforçam a necessidade de 
se manter o preparo para IncAnf do tipo de Inf, pois 

somente um grande efetivo de tropa poderia prover 
a segurança e lidar com as dificuldades logísticas 
inerentes à evacuação de tal porte.

Conclusão
Verificam-se, portanto, diversas situações em que se 

pode concluir pela validade das IncAnf, em um plano 
operacional de Comandante de TO ou de AOp. Quanto 
às de Inf, ressaltam-se, como aspectos que indicariam 
o seu emprego, em detrimento das de OpEsp:

- seu melhor emprego como despistamento, dadas 
as similaridades com o AssAnf;

- a necessidade de destruição, neutralização ou 
captura de instalações ou materiais em grande quan-
tidade ou envolvendo ameaças de agentes NBQR;

- a possibilidade de conflitos em áreas urbanas; e
- a possível necessidade de se lançar uma IncAnf 

com propósito de ENC, em ambientes operacionais 
incertos ou hostis.

Os aspectos acima, à exceção do primeiro, têm 
considerável relevância no contexto de emprego, 
atual e no futuro, do Poder Naval brasileiro. Desta 
forma, apesar de ter ocorrido relativo equilíbrio entre 
os totais de ocorrência dos dois tipos, desde a 2ª GM, 
as IncAnf de Inf aparecem com maior possibilidade 
de serem realizadas nesse contexto, conclusão rele-
vante para a manutenção da eficiência no preparo, 
pela MB, dos GptOpFuzNav para o emprego em 
nível operacional.
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GRUPAMENTO OPERATIVO 
DE FUZILEIROS NAVAIS: 
EIXO ESTRUTURANTE DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS

CMG (FN) Renato Rangel Ferreira

Uma longa e variada experiência operacional 
provou que a MAGTF - concebida para ser desdo-
brada, empregada, e sustentada a partir do mar - é 
uma construção fundamentalmente sólida. 

G. J. FLYNN, Lieutenant General (USMC)
Evolving the MAGTF for the 21st Century
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O Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav) é uma organização para o combate 
especificamente adaptada para a realização de Operação Anfíbia (OpAnf). Por tal motivo, esse 
conceito baliza um dos três Eixos Estruturantes do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). 

O eixo  GptOpFuzNav  visa a conferir sustentação operacional e organizacional para os outros dois: 
Operação Anfíbia e Guerra de Manobra. Juntos, os três Eixos Estruturantes pretendem balizar o desen-
volvimento do CFN, sua doutrina, seu material e seus recursos humanos, mirando no atingimento de 
sua Visão de Futuro.

O conceito de GptOpFuzNav foi baseado no modelo de Força-Tarefa adotado pelo United States Ma-
rine Corps (USMC) denominado Marine Air-Ground Task Force (MAGTF). Por esta razão, este artigo, que 
pretende apontar as vantagens e desvantagens desses grupamentos operativos visando, assim, contribuir 
para a consolidação desse importante Eixo Estruturante, irá explorar as razões primeiras que levaram o 
USMC a desenvolver, e passar a empregar, esta organização para o combate tão distinta das adotadas 
por todas as demais Forças Armadas do planeta. A seguir, passará a analisar a evolução do conceito no 
CFN, traçando paralelos entre os dois desenvolvimentos doutrinários. Por fim, buscará apontar as prin-
cipais tendências para seu emprego futuro. O pano de fundo será sempre a Visão de Futuro do CFN, 
que objetiva tornar esta força “imprescindível para a proteção da Amazônia Azul”.

VISÃO DE FUTURO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS
Até 2030, o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), parcela intrínseca, portanto, 

indissociável do Poder Naval, consolidar-se-á como a força estratégica por ex-
celência, de caráter expedicionário, de pronto emprego e de projeção de poder. 
Como integrante do componente anfíbio da Marinha do Brasil, conferirá pron-
tidão operativa e capacidade expedicionária ao Poder Naval ampliando suas 
possibilidades para atuar, tempestiva e eficazmente, em qualquer região que 
configure um cenário estratégico de interesse. 

O CFN será imprescindível para a proteção da Amazônia Azul, pois contri-
buirá para conferir credibilidade à presença do Poder Naval no Atlântico Sul, 
seus contornos e ilhas oceânicas (MONTEIRO, 2010a). 
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O conceito que suporta as MAGTF é o resultado 
de um esforço de desenvolvimento doutrinário que 
teve início após a Segunda Guerra Mundial (2GM), 
em 1947 e foi concluído em 1988. Nesses 41 anos de 
evolução, esta organização foi submetida a sucessivos 
testes e aperfeiçoamentos até atingir o formato atual 
que congrega quatro principais elementos: um ele-
mento de comando (Command Element - CE), um de 
combate terrestre (Ground Combat Element - GCE), um 
de combate aéreo (Air Combat Element - ACE) e um 
logístico (Logistic Combat Element – LCE).

Estudos indicam que a motivação inicial para o 
surgimento das MAGTF girou em torno do empre-
go das aeronaves do USMC em apoio às Operações 
Anfíbias. A Campanha do Pacífico, durante a 2GM, 
demonstrou a importância do imprescindível Apoio 
Aéreo, tanto na fase do Movimento Navio para Terra 
(MNT), quanto no difícil prosseguimento do com-
bate em terra, particularmente em seus momentos 
iniciais, quando o Poder de Fogo ainda se encontra 
baseado nos meios navais. Outra importante motiva-
ção para a adoção das MAGTF foi a necessidade de 
dispersão das tropas em decorrência da possibilidade 
de emprego de armas nucleares.

Após a 2GM, em setembro de 1947, a criação da 
Força Aérea norte-americana, como uma Força Ar-
mada independente da Marinha e do Exército, susci-

MAGTF
tou uma série de debates sobre a posse, o controle e 
o emprego das aeronaves militares. É deste ano que 
data a reativação da Primeira Brigada Provisória de 
Fuzileiros Navais (First Provisional Marine Brigade), 
que desta feita colocava sob o comando da Brigada, 
uma Ala Aérea. As restrições orçamentárias do pós-
-guerra forçaram a rápida dissolução da brigada 
impedindo o teste da nova organização.

A ideia, porém, permaneceu. Em 1950, ao se orga-
nizar para o combate na Guerra da Coreia, o USMC 
ativou novamente a Brigada provisória submetendo-a 
a uma prova de combate real. A colocação da Ala 
Aérea subordinada ao comando da Brigada visava 
a vincular seu emprego no Apoio Aéreo Aproxima-
do às tropas anfíbias, evitando o seu uso em ações 
estratégicas que eram conduzidas pela Força Aérea. 
Outra importante tarefa da Ala Aérea era a de prover 
o Envolvimento Vertical, um novo conceito, que fez 
sua estreia nessa guerra e que fora viabilizado pelo 
uso militar de uma nova tecnologia: os helicópteros. 
Para apoiar o comando da Brigada na coordenação e 
emprego das aeronaves e das atividades logísticas, 
foram constituídos um Estado-Maior (EM) específico 
para as operações aéreas e outro para as logísticas, 
funcionando ambos mesclados ao EM da Brigada.

Em 1956, durante o Conselho sobre a Organização 
e Composição de Forças de Fuzileiros de Esquadra 
(Hogaboom Board), a ideia de incluir a Ala Aérea nas 
organizações de combate terrestre foi expandida. 
O comando da Brigada passava a ficar focado no 
emprego de seu Regimento de Infantaria, enquanto 

Primeiro Envolvimento 
Vertical – 1951
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Estrutura básica de uma Marine Air Ground Task Force - MAGTF 

a Ala Aérea e as Tropas Logísticas, cada um com 
comando e EM próprios, ganhavam autonomia 
dentro da Brigada. A principal crítica a este tipo de 
organização era que ela criava uma postura de que a 
Ala Aérea e a Tropa Logística, apesar de independen-
tes, tinham sempre a missão de apoiar; o esforço e a 
atenção principal ficavam com as Tropas Terrestres, 
o que minava a integração dos elementos.

Em 1962, um novo avanço, o termo MAGTF foi 
consolidado na Marine Corps Order 3120.3 e seus 
principais escalões foram definidos: Força Anfíbia 
(Marine Amphibious Force - MAF), Brigada Anfíbia 
(Marine Amphibious Brigade – MAB) e Unidade An-
fíbia (Marine Amphibious Unit – MAU). Este formato 
foi testado em combate na República Dominicana 
(1965 – MAU/MAB) e no Vietnã (1965 – MAB/MAF). 
Um aspecto que se provou bastante eficiente foi o 
conceito de expansão da MAGTF, o qual possibilita 
que ela seja absorvida por outra de maior escalão, 
viabilizando seu emprego de forma escalonada.

Em 1983, após diversos testes em combate real e 
simulado, chegou-se ao formato atual, com comandos 

Estrutura da First Provisional Marine Brigade – 1947 e 1950

First Provisional Marine Brigade – 1956

EM EM

e EM independentes para o Comando da MAGTF e 
do Elemento de Combate Terrestre, buscando um 
maior equilíbrio entre todos os componentes. Nesse 
ano, foram ativados comandos permanentes no nível 
MAB e MAU visando a aumentar a integração entre 
os elementos. 

Em 1984, com a Guerra Fria dando sinais de estar 
chegando ao fim, uma nova adaptação foi proposta: 
transformar as unidades anfíbias em tropas capazes 
de realizar operações especiais. Um detalhado pro-
grama de adestramento, com doze meses de duração, 
tornava a MAU em Marine Amphibious Unit Special 
Operations Capable – MAU (SOC), preparando-a para 
cumprir um amplo espectro de operações que iam 
das Operações Anfíbias à constituição de Grupos de 
Visita e Inspeção e Guarnições de Presa (GVI-GP), 
passando pelas operações de ajuda humanitária, de 
resgate de aeronave e piloto e de evacuação de não 
combatentes, entre outras. Neste período, as MAGTF 
foram empregadas em Granada (1983), Panamá 
(1989), Filipinas (1989), Libéria (1990) Iraque (1991), 
Somália (1992), Haiti (1994) e Bósnia (1995).

Esta nova postura operacional caracterizava a 
mudança do papel do USMC na defesa nacional. 
Esse Corpo de Fuzileiros Navais ampliou seu es-
pectro de atuação, passando a oferecer unidades de 
pronta resposta às diversas crises que poderiam 
afetar os interesses do seu país. Para refletir esta 
mudança, decidiu-se, em 1988, pela substituição, 
nas denominações das MAGTF, da palavra “anfíbia” 
pela “expedicionária” (Ex: as Marine Amphibious Units 
- MAU - passaram a ser denominadas de Marine 
Expeditionary Units – MEU, enquanto a MAB passou 
a MEB e a MAF passou a MEF). Ainda neste ano, foi 
introduzido o conceito de Guerra de Manobra, como 
sendo o estilo de condução do combate apropriado 
para o emprego das MAGTF em Operações Anfíbias.

Após 1984, a organização das MAGTF não mais 
evoluiu e desde então ela tem sido empregada em 
inúmeras missões reais que vão desde missões de 
Ajuda Humanitária realizadas por uma MEU (SOC) 
até Operações de Combate Terrestre executadas por 
MEF, passando por vasto espectro de operações de 
naturezas distintas.

Este desenvolvimento doutrinário, que durou dé-
cadas, mesclando concepções teóricas com inúmeros 
testes reais em combate, possibilitou que o USMC 
ousasse adotar as MAGTF, uma organização para 
o combate distinta das empregadas pela totalidade 
das Forças Armadas do planeta que, há séculos, 
organizam seus exércitos em Divisões – Brigadas – 
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Estrutura da First Provisional Marine Brigade – 1956

EM EM

Batalhões. O arranjo modular ternário agrupando 
unidades com atividades semelhantes em elementos 
(terrestre, aéreo e logístico) sob as ordens de um 
comando único (Elemento de Comando) só logrou 
substituir a organização tradicional pelos seguintes 
fatores: ser especialmente adaptada para as OpAnf, 
pois embute na própria organização o imprescindível 
Apoio Aéreo necessário para a preparação da Praia de 
Desembarque, para multiplicar o Poder de Combate 
nos momentos iniciais do Assalto e para o  Movimento 
Navio Terra Helitransportado (MNT Helt); possibi-
litar que o Elemento de Comando possa dirigir sua 
atenção para o que acontece fora da Área de Opera-
ções, planejando ações futuras e podendo interagir 
tanto no nível tático quanto em níveis superiores; e a 
segregação das unidades logísticas em um elemento 
autônomo possibilitando que o mesmo mantenha o 
foco centrado na intrincada execução do Apoio de 
Serviços ao Combate a partir do mar. 

Todas estas razões, surgidas de demandas da 
mais complexa das operações militares, as OpAnf, 
são igualmente apropriadas para as demais opera-
ções. Quem pode mais, pode menos. Assim, o for-
mato ternário atual das MAGTF atende ao emprego 
das tropas do USMC em toda e qualquer missão, 
independente do perfil e do vulto.

GptOpFuzNav
A similaridade do emprego, aliada a uma parceria 

doutrinária histórica, fizeram com que o conceito de 
MAGTF fosse adaptado para a realidade estratégica 
do CFN. Em 1994, o CGCFN-1301: Manual para 
Instrução de Operações de Força de Desembarque, 
introduziu na doutrina os GptOpFuzNav, obser-
vando a estrutura ternária semelhante à da MAGTF. 
Já neste ano, algumas OpAnf começaram a testar o 
modelo nos adestramentos. 

Estrutura básica de uma GptOpFuzNav - 1994

Pode-se afirmar que o novo conceito encontrou 
considerável resistência. Fazia quase cinquenta anos, 
desde sua primeira Operação Anfíbia, a operação PÉ 
LIGEIRO, em 1948, quando desembarcou para con-
quistar a Ilha de Pombeba, que o CFN se organizava da 
mesma forma que todas as Forças Armadas do mundo, 
obedecendo à estrutura: Divisão – Batalhão – Compa-
nhia. Nas OpAnf, as unidades administrativas de 
infantaria eram reforçadas por destacamentos de 
outras unidades de apoio ao combate e de apoio de 
serviços ao combate, para compor os Grupamentos 
de Desembarque (GD). O Comandante deste GD 
além de comandar diretamente todos os reforços, 
fossem eles logísticos, aéreos ou de combate terrestre, 
tinha poder de influir diretamente nas ações dentro 
da Cabeça de Praia (CP).

No novo conceito proposto, o emprego dos 
GptOpFuzNav reduzia a amplitude de controle do 
comandante para três elementos organizacionais e 
retirava dele, transferindo para o CCT, a respon-
sabilidade de conduzir a principal tarefa de uma 
OpAnf: a conquista terrestre da CP. Assim, a nova 
organização estreou sob pesadas críticas.

Curioso notar que, por ocasião do emprego real 
de tropa, como nas Operações de Garantia da Lei e 
da Ordem (GLO) - Rio-94 , ocorridas entre dezembro 
de 1994 e fevereiro de 1995, a organização adotada 
era a antiga, um Batalhão de Infantaria de Fuzileiros 
Navais (BtlInfFuzNav) congregava todas as unidades 
de combate terrestre e aéreo, de apoio ao combate e de 
apoio de serviços ao combate, diretamente subordina-
das ao comando. Um exemplo típico pode ser obser-
vado por meio do organograma abaixo que trata da 
Organização-por-Tarefas do Batalhão Humaitá para a 
Operação VELAME III, em janeiro de 1995. Com esta 
estrutura que apresenta uma amplitude de controle de 
sete subunidades subordinadas ao comando do Ba-
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Estrutura da Organização-por-Tarefas do 
Batalhão Humaitá para a Operação RIO-94

Operação Guanabara  - 2003

talhão, sendo uma delas um Destacamento de Apoio 
Aéreo, somando um total de 1.200 FN, aeronaves e 
blindados, o Batalhão Humaitá ocupou parcela do 
Complexo do Alemão por dois dias.

Foram necessários ainda alguns anos, muitos 
exercícios e mudanças de currículos nos cursos de 
carreira para que o conceito passasse a ser mais bem 
compreendido e aceito. Em março de 2003, pela 
primeira vez, um GptOpFuzNav foi ativado para 
uma missão real de porte: a Operação Guanabara, 
uma operação de GLO na cidade do Rio de Janeiro. 
Desta feita, ocorreu a ativação de um Componente 
de Comando (CCmdo), um Componente de Combate 
Terrestre (CCT) e um Componente de Apoio de Ser-
viços ao Combate (CASC) independentes. O CCmdo 
foi formado por militares do Comando da Divisão 
Anfíbia, enquanto o CCT foi nucleado no Batalhão 
Riachuelo (nas 1ª e 2ª fases da operação, na 3ª fase o 
núcleo foi o Batalhão Paissandu).

Em abril de 2003, no processo de reestruturação 
da Força de Fuzileiros da Esquadra, foi ativado o 
Comando da Tropa de Desembarque. Um comando 
permanente, planejado para nuclear o Componente 
de Comando de uma Unidade Anfíbia (UAnf) ou o 
CCT de uma Brigada Anfíbia (BAnf). Conforme visto, 
a criação de comando permanente foi também uma me-
dida que fez parte do processo evolutivo das MAGTF.

No final de 2003, o CGCFN-1000: Manual Bá-
sico para Organização e Emprego de Grupamen-
tos Operativos de Fuzileiros Navais substituiu o 
CGCFN-1301, refinando a doutrina e inserindo o 
conceito de Guerra de Manobra. A estrutura organi-
zacional foi alterada, o Componente de Comando foi 
colocado no mesmo nível dos demais componentes, 
uma mudança que passou a gerar algumas dúvidas 
relacionadas à cadeia de comando dos grupamentos.

Estrutura do GptOpFuzNav 2003

A partir deste manual todo e qualquer emprego de tro-
pa de FN passou a ocorrer sob a forma de GptOpFuzNav. 
Podem ser citados, como exemplo, as organizações 
adotadas pelo GptOpFuzNav-HAITI a partir de 2004 
e a adotada pelo Batalhão Paissandu na Operação 
Eleição em 2008, quando cerca de 800 FN ocuparam, 
em dias distintos, as comunidades de Vila Cruzeiro, 
Vila do João e Salgueiro (São Gonçalo) para contri-
buir com o processo eleitoral daquele ano. 

Em 2013, o CGCFN-0-1: Manual de Fundamentos 
de Fuzileiros Navais substituiu o  CGCFN-1000, atu-
alizando a doutrina dos GptOpFuzNav. Este manual 
inseriu o importante conceito de Batalha Única. Este 
conceito estabelece que apesar do GptOpFuzNav 
estar dividido em componentes, gozando de elevado 
grau de autonomia, e com comando e EM indepen-
dentes, o seu emprego deve privilegiar a unidade de 
esforços e a sinergia entre esses componentes. Essa 
atualização visava a corrigir uma forte tendência 
observada no emprego do GptOpFuzNav-HAITI, 
em que o CCT e o CASC vivenciavam situações 
operacionais muito distintas, apartando, ao invés 
de somar, seus esforços. Curioso notar que a neces-
sidade de reforçar a unidade de esforços entre os 
componentes foi também vivenciada pelo USMC, já 
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O emprego da Força de Emprego Rápido 
(FER) de forma escalonada é um exemplo típico, 
com o envio para a cena de ação de um ElmAnf 
que já contenha as agências de C2 de uma 
UAnf.  Posteriormente, com mais tempo e com 
a disponibilidade de outros meios de transporte, 
outros escalões poderão ser gradativamente in-
corporados aos já presentes, caracterizando uma 
expansão do GptOpFuzNav, de seu Comando 
e  de seus componentes (BRASIL, 2013, p. 4-6).

Estrutura do GptOpFuzNav-HAITI

Estrutura do GptOpFuzNav empregado na Operação Eleiçoes-2008

em 1956, o que mais tarde fez com que eles criassem 
comandos permanentes para as MAGTF e introdu-
zissem o conceito de Single-Battle (Batalha Única) 
em seus manuais.

Nesta edição do manual ocorreu, também, uma 
valorização dos conceitos de Conjugado Anfíbio e de 
expansibilidade dos GptOpFuzNav, que objetivava 
abranger o emprego dos ElmAnf como um Escalão 
Avançado da Força de Emprego Rápido (FER), possi-
bilitando seu embarque tempestivo em um único navio 
anfíbio para prover pronta resposta a eventuais crises. 

Outra importante atualização foi o detalhamento 
das atividades do CCmdo, definindo de forma clara 
o limite de atuação deste componente, delineando 
as técnicas e os procedimentos a serem empregados 
e colocando-o em um nível hierárquico acima dos 
demais componentes. Esta última medida visava a 
deixar claro onde estava presente o Comandante do 
GptOpFuzNav e seus meios de Comando e Controle. 
A organização do GptOpFuzNav voltou aos moldes 
estabelecidos em 1993, similar à da MAGTF.

Ainda com relação ao GptOpFuzNav-HAITI, é inte-
ressante registrar as mudanças organizacionais ocorridas 
e que serviram para melhor adaptá-lo à missão, mas que 
agora servem para ilustrar a versatilidade do conceito. 

Nos dois primeiros contingentes, o GptOpFuzNav-HAITI 
foi comandado pelo Comandante da Tropa de Desembarque 
e seu CCT foi nucleado em um BtlInfFuzNav. A partir do 
terceiro contingente, o BtlInfFuzNav passou a coman-
dar o grupamento, enquanto o CCT, com uma CiaFuz-
Nav apenas, era comandado por um oficial designado 
para a função, sendo assessorado por um EM ad hoc.

No décimo contingente, em 2009, uma nova mu-
dança, decorrente da pacificação ocorrida na missão 
nos anos 2005 e 2006, e o consequente aumento da 
demanda por atividades de cunho social, operou-se 
uma redução do EM do CCT e do CASC, para reforçar 
o EM do CCmdo. Esta medida possibilitou a ativação 
da Seção de Assuntos Civis. Esta alteração organi-
zacional estava, também, alinhada com a doutrina, 
pois, segundo o manual, os GptOpFuzNav de valor 
ElmAnf não dispõem de EM para seus CCT e CASC.

Em 2013, passados 20 anos de seu surgimento no 
CFN, pode-se afirmar que o conceito está bastante 
sedimentado. As eventuais desvantagens dessa orga-
nização foram superadas pelo próprio processo evo-
lutivo e pelas flexibilidade e plasticidade do conceito, 
sendo, em muito, sobrepujadas por suas vantagens. 
Entre as possibilidades resultantes da adoção dos 
GptOpFuzNav, cumpre destacar principalmente:

- ser uma organização otimizada para o emprego 
em OpAnf;

- a liberação do comando do GptOpFuzNav para 
gerenciar o combate em um nível mais elevado, com 
preocupações afetas a decisões de níveis superiores 
e para períodos de tempo maiores, um requisito 
cada vez maior do ambiente em que as operações 
são conduzidas.

- o Comandante de Unidade de Infantaria, nu-
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Futuro
Em 2010, o Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros 

Navais publicou, em edição extraordinária de seu pe-
riódico “O Anfíbio”, um artigo intitulado “A Próxima 
Singradura”. Este artigo, ao definir os já citados Eixos 
Estruturantes, pretendia direcionar a evolução do 
CFN alinhada aos preceitos estratégicos da Marinha 
do Brasil, cujo foco é a defesa da Amazônia Azul.

Também em 2010, o USMC, após quase dez anos 
de atuação, no Iraque e Afeganistão, em operações 
terrestres sem caráter naval, identificou que sua tropa 
estava perdendo seu caráter naval e passando a adotar 
o ethos operacional do Exército, o que passou a se refle-
tir em sua equipagem, viaturas e conduta operacional. 
Para reverter esta forte tendência, aproximou-se de 
sua Marinha, e ambos iniciaram um movimento de 
resgate denominado de Renascimento Anfíbio. Neste 
processo, as OpAnf e as MAGTF foram reavaliadas 
para se adaptarem às demandas do século XXI.

A principal mudança afeta às OpAnf refere-se à 
adoção de um quinto tipo, denominado de “Enga-
jamento Anfíbio e Mitigação de Crises”. Este tipo 
flexibilizou o emprego das OpAnf, que passaram 
a abranger, sob esta denominação, toda a série de 
operações lançadas do mar sobre litoral permissivo 
para resolver problemas e crises. Neste tipo, incluem-
-se as Evacuações de Não Combatentes, Ajuda Hu-
manitária e Operações de Estabilização, desde que 
vindas do mar. Operações estas que estrategistas 
contemporâneos consideram que serão cada vez 
mais frequentes neste século.

Para executar o Engajamento Anfíbio e Mitigação 
de Crises, o USMC vislumbrou uma nova adaptação 
na organização das MAGTF. Baseado na experiên-
cia em operações similares nos últimos anos, assim 
como em sua atuação no Iraque após a vitória na fase 
inicial da guerra, o USMC percebeu a necessidade 
de empregar tropas no valor companhia de forma 
mais autônoma e afastadas do comando de seu Ba-
talhão. Formulou-se, então, o conceito de Enhanced 
Company Operations (ECO) e iniciaram-se os estudos 
para adaptar as MAGTF para prover autonomia de 
planejamento e decisão e poder de fogo para com-
panhias isoladas, que poderiam estar embarcadas 
em um único navio anfíbio operando escoteiro (di-
saggregated ARG/MEU operations).

cleando o CCT, por sua vez, deixa de ter preocupa-
ções que poderiam desviar sua atenção do combate 
terrestre, como a logística, o controle e emprego de 
aeronaves e a necessidade de interagir com coman-
dos muito superiores.

Operação Eleições, Vila Cruzeiro - 2008

Operação Eleições, Vila Cruzeiro - 2008
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Estrutura básica de uma 
GptOpFuzNav - 2013

Este desenvolvimento doutrinário do USMC 
coincide com o estabelecido em “A Próxima Singra-
dura”. A evolução introduzida pelo quinto tipo de 
OpAnf no USMC foi acompanhada no CFN com 
a criação da Projeção Anfíbia. Este tipo de OpAnf 
permitirá, em tese, que o CFN amplie sua atuação 
no Atlântico Sul, conforme previsto em sua Visão de 
Futuro, disponibilizando forças para mitigar crises 
na África Atlântica. Interagir com os países lindeiros 
ao Atlântico Sul ajuda a proteger a Amazônia Azul, 
razão de existir da Marinha do Brasil.

A evolução prevista para as MAGTF encontra um 
enorme respaldo na doutrina já em vigor no CFN. 
Desde 1993, os GptOpFuzNav contemplam o empre-
go de CCT nucleados em tropa de valor companhia 
(ElmAnf) e, desde 2004, o emprego do CFN no Haiti 
se deu com este tipo de organização.

Para que o Eixo Estruturante GptOpFuzNav pos-
sa cumprir seu papel de contribuir para a evolução 
do CFN em direção à sua Visão de Futuro, torna-se 
imperioso que os adestramentos contemplem o seu 
emprego integrado aos outros dois eixos (OpAnf e 
Guerra de Manobra). O ambiente operacional deve 
ser o litoral do Atlântico Sul – nosso entorno estraté-
gico – e suas Ilhas Oceânicas. O tipo de missão, uma 
que demande, principalmente, dois tipos de OpAnf: o 
Assalto Anfíbio, cuja complexidade obriga o emprego 
de todos os sistemas de armas do GptOpFuzNav em 
sua plenitude; e a Projeção Anfíbia, de grande  utilida-
de estratégica e vinculada à pronta-resposta (caráter 
expedicionário) de um ElmAnf embarcado em um 
único Navio Anfíbio (Conjugado Anfíbio).

Com o declínio da participação de tropas na MI-
NUSTAH, talvez fosse interessante considerar a reti-
rada do ElmAnf do Haiti e sua realocação em alguma 
missão de paz no Atlântico Sul, como a Operação 
das Nações Unidas na Costa do Marfim (UNOCI). 

Após a participação com tropas no terreno, poder-
-se-ia, inclusive, pleitear, em melhores condições, o 
importante cargo de Force Commander desta missão. 
Lembrando que atuar na África Atlântica ajuda a 
conferir credibilidade à presença do Poder Naval no 
Atlântico Sul e, em última análise, protege a Ama-
zônia Azul, além de estar perfeitamente alinhado 
com o prescrito na Estratégia Nacional de Defesa e 
na Política de Defesa Nacional.

O presente artigo buscou resgatar o processo de 
desenvolvimento doutrinário dos GptOpFuzNav, 
para poder compreender as vantagens e desvantagens 
de sua atual organização e, então, estabelecer como 
deveria ser seu papel como Eixo Estruturante do CFN. 

Neste processo, destacou-se que a atual organi-
zação dos GptOpFuzNav foi fruto de um longo pro-
cesso evolutivo, iniciado em 1947 com a ativação das 
primeiras MAGTF. Este processo surgiu em função 
das demandas operacionais das OpAnf e a solução 
organizacional encontrada foi forjada por inúmeras 
provas de combate real. No CFN, destacou-se que a 
fase de resistência ao emprego dos GptOpFuzNav 
foi vencida e sua doutrina encontra-se, hoje, bastante 
sedimentada.

Com relação ao futuro, inúmeras são as possi-
bilidades destes grupamentos, particularmente no 
promissor campo das Projeções Anfíbias. Estas, um 
vetor extraordinário para a consolidação do Poder 
Naval brasileiro em seu entorno estratégico. Assim, 
vislumbra-se que o emprego conjugado dos três 
Eixos Estruturantes, com o GptOpFuzNav dentre 
eles, guiaria o CFN na direção de sua Visão de Fu-
turo: tornar o CFN imprescindível para a proteção 
da Amazônia Azul. 

CONCLUSÃO
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A EVOLUÇÃO DO PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO DO CORPO DE 
FUZILEIROS NAVAIS
CF (FN) José Carlos Silva Gioseffi
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A  Estratégia Nacional de Defesa (END), apro-
vada por meio do Decreto Presidencial nº 
6.703, de 18 de dezembro de 2008, é focada 

em ações estratégicas de médio e longo prazo e 
objetiva modernizar a estrutura nacional de defesa, 
atuando em três eixos estruturantes: reorganização 
das Forças Armadas, reestruturação da indústria 
brasileira de material de defesa e política de com-
posição dos efetivos das Forças Armadas.

No que tange ao Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), 
o referido documento ressalta, na hierarquia dos obje-
tivos estratégicos e táticos da Marinha do Brasil (MB), 
que para assegurar sua capacidade de projeção de 
poder, a Marinha possuirá, ainda, meios de Fuzileiros 
Navais em permanente condição de pronto emprego. 

Consoante a sua missão e as premissas estabele-
cidas na END, em 2009, a MB elaborou o Plano de 
Articulação e Equipamento da Marinha do Brasil 
(PAEMB), estabelecendo projetos e metas para o 
reaparelhamento de seus meios, expansão e re-
distribuição de suas Organizações Militares (OM) 
e para o incremento e capacitação de seu efetivo. 
Desta forma, foram considerados, no referido plano, 
diversos projetos de articulação, equipamentos e 
pessoal específicos do CFN, com um objetivo estra-
tégico mais amplo: consolidar uma Brigada Anfíbia 
na região Sudeste (BAnf-RJ) e uma Unidade Anfíbia 
da região Norte/Nordeste (UAnf-N/NE).

Neste contexto, o presente artigo abordará a 

Introdução

A existência de tais meios é também essencial para a 
defesa das instalações navais e portuárias, dos arqui-
pélagos e das ilhas oceânicas nas águas jurisdicionais 
brasileiras, para atuar em operações internacionais de 
paz, em operações humanitárias, em qualquer lugar 
do mundo. Nas vias fluviais, serão fundamentais 
para assegurar o controle das margens durante as 
operações ribeirinhas. O Corpo de Fuzileiros Navais 
consolidar-se-á como a força de caráter expedicioná-
rio por excelência. (BRASIL, 2008, p.21)
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evolução dos planejamentos estratégicos do CFN 
a partir da publicação desses dois relevantes docu-
mentos: a END e o PAEMB.

Inicialmente, será abordada a revisão do PAEMB, 
realizada em 2013, por meio da qual diversas alte-
rações foram inseridas.  Entre elas destacam-se a 
criação do projeto de Recuperação da Capacidade 
Operacional e a transformação da 2ª Divisão An-
fíbia, anteriormente prevista para o médio prazo 
(até 2023) em 2ª Força de Fuzileiros da Esquadra, 
prorrogada para o longo prazo (até 2031). 

Contudo, ainda no ano de 2013, por meio da Por-
taria nº 114/2013, o Comandante da Marinha (CM) 
criou a Diretoria de Gestão de Programas Estraté-

gicos da Marinha (DGePEM), o que implicou uma 
análise detalhada de artigos históricos, das futuras 
possibilidades de emprego dos Grupamentos Ope-
rativos de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav) e do 
PAEMB revisado, objetivando a identificação, entre 
os subprojetos existentes, de qual seria o Projeto 
Estratégico do CFN.  

Em seguida, destacar-se-ão os principais aspec-
tos dos referidos estudos que nortearam tal escolha 
e que culminaram, em 10 de setembro de 2013, na 
aprovação, pelo Comandante da Marinha, do Pro-
grama de Consolidação da Brigada Anfíbia do Rio 
de Janeiro (PROBANF), como sendo um projeto 
estratégico da MB, o qual possui o propósito de 
assegurar o pronto emprego do CFN e o fortaleci-
mento da Indústria Nacional de Defesa.

Adiante, serão analisadas quais metas plane-
jadas vêm sendo alcançadas, tanto em relação 
ao pessoal quanto ao material.  Por fim, serão 
expostos alguns desafios impostos pela evolução 
dos planejamentos descritos no artigo em lide, os 
quais implicam em relevante reflexão a respeito da 
trajetória para um CFN do futuro ao contrastá-lo 
com o do presente.
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Para a revisão do PAEMB em 2013, a MB organi-
zou as suas necessidades em duas esferas, de Arti-
culação e Equipamentos, distribuídas em sete Macro 
Projetos Estratégicos, os quais possibilitarão inúme-
ros benefícios para o desenvolvimento do país, são 
eles: Programa Nuclear da Marinha (PNM); Cons-
trução do Núcleo do Poder Naval (CNPN); Sistema 
de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz); 
Complexo Naval da 2ª Esquadra; Segurança da Na-
vegação; Recuperação da Capacidade Operacional 
(RCO); e Pessoal, “Nosso Maior Patrimônio”. 

Neste contexto, no que tange ao CFN, a partir da 
revisão do PAEMB 2009, foram sincronizados diver-
sos subprojetos de equipamentos, considerando-se 
que o aumento exponencial do acervo material é 

As correções de rumo 
para o CFN na revisão do 
PAEMB em 2013

irrefutavelmente dependente da construção de novas 
OM que possibilitem uma armazenagem adequada. 
Da mesma forma, tal articulação depende de um 
efetivo suficiente e qualificado para compor as tri-
pulações das novas OM e operar os equipamentos 
dotados. Não obstante, esse expressivo aumento de 
efetivo depende, diretamente, da ampliação dos atu-
ais centros de instrução do CFN. Finalmente, como 
último elo desta complexa relação de dependências 
entre subprojetos de equipamentos, articulação e 
formação de pessoal, há a inequívoca dependência 
da variável temporal. A formação do pessoal, maior 
patrimônio do CFN, demanda o tempo necessário 
ao interstício de cada posto/graduação da carreira 
do fuzileiro naval. Como demonstração inconteste 
desta dependência, ressalta-se que a distribuição 
pelas novas OM planejadas, de Oficiais Superiores 
e Praças graduadas a partir de Segundo-Sargento, 
exige aproximadamente 20 anos de dedicação inin-
terrupta e continuada às fileiras do CFN. 

Desta forma, em consonância com as variáveis 
citadas e as relações de dependência observadas, o 
realinhamento dos subprojetos foi elaborado segun-
do a concepção geral da sequência estratégica para a 
evolução do  CFN ao longo do tempo. 

Relação de dependências.
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A ampliação da quantidade de meios de Fuzilei-
ros Navais planejada implicará relevante incremento 
na quantidade e estrutura das OM do CFN. Neste 
contexto, foram planejados quatro subprojetos no 
âmbito do Projeto Estratégico da Construção do 
Núcleo do Poder Naval. 

O primeiro refere-se à criação de novas OM do CFN 
como: o Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Quí-
mica e Radiológica de Itaguaí (BtlDefNBQR-Itaguaí) 
e o Grupamento de Fuzileiros Navais de São Paulo 
(GptFNSP), criado pela Portaria nº 61/2015, do Co-
mandante da Marinha. Foram planejadas, também, 
a criação: do 4º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros 
Navais (4ºBtlInfFuzNav); do 4º Batalhão de Opera-
ções Ribeirinhas de Tabatinga (4º BtlOpRib); e do 
Comando da Tropa de Desembarque Ribeirinho 
(ComTrDbqRib). Ressalta-se que dentre as OM 
listadas no mesmo subprojeto, já foram criadas até 
o ano de 2013: o Comando do Desenvolvimento 
Doutrinário do CFN (CDDCFN); a Unidade Médica 
Expedicionária da Marinha (UMEM); e o Batalhão 

A Articulação de OM de 
Fuzileiros Navais

Sequência estratégica para 
a evolução do  CFN ao 
longo do tempo

de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica 
de Aramar (BtlDefQBN-Aramar).

O segundo subprojeto tem como vertente a 
reestruturação de quatro OM já existentes e visa, 
principalmente, a adensar a presença da MB nas 
regiões Amazônica e Centro-Oeste, com destaque 
para as seguintes transformações: do Grupamen-
to de Fuzileiros Navais de Belém em 2º Batalhão 
de Operações Ribeirinhas (2ºBtlOpRib); do Gru-
pamento de Fuzileiros Navais de Ladário em 3º 
Batalhão de Operações Ribeirinhas de Ladário 
(3ºBtlOpRib); da Companhia de Apoio ao Desem-
barque (CiaApDbq) em Batalhão (BtlApDbq); e do 
Pelotão de Defesa Nuclear, Biológica, Química, Ra-
diológica (PelDefNBQR) do BtlEngFuzNav em em 
Companhia (CiaDefNBQR) da mesma Unidade.

O terceiro foi outra inovação da revisão de 2013 e 
denomina-se “Ampliação de OM do CFN”. Tal sub-
projeto visa a adequar o Batalhão de Blindados de 
Fuzileiros Navais, o Batalhão de Viaturas Anfíbias, 
o Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais e o Ba-
talhão de Controle Aerotático e de Defesa Antiaérea 
ao relevante aumento programado de equipamentos 
planejados no PAEMB, com destaque para o incre-
mento de Viaturas Blindadas Sobre Rodas e Sobre 
Lagartas, de Carros Lagarta-Anfíbios e de Sistemas 
Lançadores Múltiplos de Foguetes. 

O quarto subprojeto, denominado “Construção 
de Laboratórios de CT&I do CFN”, também criado 
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 Como exemplo de uma das principais atualiza-
ções estabelecidas no PAEMB 2013, a inclusão do 
projeto estratégico “Recuperação da Capacidade 
Operacional (RCO)” permitiu a inclusão do subpro-
jeto Modernização de Meios de Fuzileiros Navais, o 
qual englobou a modernização dos Carros Lagarta 
Anfíbios, das Viaturas Blindadas de Transporte de 
Pessoal sobre Lagartas, a execução adequada do 
PROGEM do acervo atual, além do recompletamento 
das dotações de viaturas operativas, equipamentos 

A evolução do acervo 
material planejada no 
PAEMB 2013

nesta revisão, decorre da necessidade de desen-
volvimento das atividades de CT&I, no CTecCFN, 
possibilitando o desenvolvimento de pesquisas, 
materiais, equipamentos e sistemas de emprego 
dual de interesse para a MB.

Em continuidade aos subprojetos de articulação do 
CFN, na vertente do projeto estratégico “Complexo 
Naval da 2ª Esquadra”, em virtude das dependências 
já citadas, principalmente relativas ao tempo necessário 
para formação de recursos humanos, foi prorrogado 
para o longo prazo, o subprojeto 2ª Força de Fuzileiros 
da Esquadra (2ª FFE), o qual prevê a criação de unidades 
de FN que possibilitem a constituição de Grupamentos 
Operativos de valor até Unidade Anfíbia (UAnf), nu-
cleados nos futuros 5º e 6º Batalhões de Infantaria de 
Fuzileiros Navais. Tal planejamento, em conjunto com 
os meios da 2ª Esquadra, permitirá a constituição de 
conjugados anfíbios fundamentais para as Operações e 
Ações de Guerra Naval  na região N/NE, especialmente 
na área da foz do rio Amazonas. 

OM Existente

OM Articulada

OM Planejada
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de comunicações, armas leves, morteiros e equipa-
gens operativas das OM já existentes no CFN. 

Adicionalmente, no âmbito do projeto estratégico 
“Construção do Núcleo do Poder Naval” foi concen-
trada a maioria dos subprojetos de equipamentos do 
CFN, considerando-se as necessidades de todas as 
futuras OM planejadas, seja neste projeto estratégico, 
seja no “Complexo Naval da 2ª Esquadra / 2ª Força 
de Fuzileiros da Esquadra (2ª FFE)”. Desta forma, a 
sincronização dos subprojetos de equipamentos com 
as articulações de OM planejadas em cada período, 
foi uma oportuna correção de rumo, visando ao 
crescimento sustentável do CFN ao longo dos anos, 
proporcionalmente à capacidade do imprescindível 
aumento de efetivo. Dentre os subprojetos de equi-
pamentos destacam-se os seguintes: 

a) Carros Lagarta Anfíbio (CLAnf);
b) Carros de Combate (CC);
c) Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal 

sobre Rodas (VBTP SR);
d) Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal 

sobre Lagartas (VBTP SL);

e) Viaturas Operativas (VtrOp) do CFN;
f) Baterias de Artilharia de Campanha;
g) Baterias de Lançadores Múltiplos de Foguetes (LMF);
h)Armas Leves e Morteiros (ALM);
i)  Sistemas de Defesa Antiaérea (SisDefAAe) do CFN;
j) Sistemas de Guerra Eletrônica (SisGE);
k)Equipamentos de Comunicações;
l) Lanchas de Combate; 
m) Sistema de Defesa Antiaérea dos Pontos Sen-

síveis da MB; 
n) Veículos Aéreos Não Tripulados para o CFN 

(VANT-CFN);
o)  Pontes Moduladas e Equipamentos de Engenharia; 
p) Sistema de Defesa Nuclear, Biológica, Química e 

Radiológica da MB (SisDefNBQR-MB); e 
q) Equipagens Operativas de Combate. 
Destarte, os subprojetos específicos de fuzilei-

ros navais supracitados estão contidos no PAEMB 
2013, além de diversos subprojetos de meios navais 
imprescindíveis à constituição dos conjugados anfí-
bios, ao cumprimento da tarefa de projeção de po-
der pela MB, e à consolidação do CFN como parcela 
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indissociável do Poder Naval Brasileiro. Dentre 
eles destacam-se: 

a) Navios de Propósitos Múltiplos (NPM);
b)  Embarcações de Desembarque de Carga Geral 

(EDCG); 
c) Embarcações de Desembarque de Viaturas e 

Material (EDVM); 
d) Navios-Transporte de Apoio (NTrA); e
e) PRONANF- Navio Anfíbio.     

“Pessoal: Nosso 
Maior Patrimônio”

O redimensionamento do efetivo do CFN é 
considerado o projeto basilar para exequibilidade 
de todo o PAEMB. A este crescimento significativo 
de pessoal estão associadas inúmeras necessidades 
estratégicas da MB consideradas no referido pla-
nejamento, tais como: a criação ou ampliação de 
órgãos de formação de Oficiais e Praças; de apoio 
à saúde e de assistência social; e a necessidade de 
construção de PNR.

O Programa de Consolidação 
da Brigada Anfíbia 
(PROBANF)

Os desafios do presente, marcado pelo contexto 
global de crises econômicas e pelo elevado grau de 

Contudo, no que tange especificamente ao CFN, 
o subprojeto considerado crítico para articulação 
das OM planejadas é o da Ampliação dos Centros 
de Instrução do CFN, que, em função desta critici-
dade, foi antecipado como meta de curto prazo na 
revisão de 2013.

Tal subprojeto contempla a ampliação do Centro 
de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves 
(CIAMPA), do Centro de Instrução e Adestramento 
de Brasília (CIAB) e do Centro de Instrução Almiran-
te Sylvio de Camargo (CIASC), metas que represen-
tam o ponto de partida, condição sine qua non, para 
o atendimento de todo o restante do plano.
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Em termos de planejamento a médio prazo, é 
justificável, pois, que a próxima solução gradativa, 
em relação ao escalão da ForDbq, para emprego no 
atendimento aos compromissos do Poder Naval 
brasileiro, deva ser a BAnf, tendo em vista o seu 
potencial de combate decorrente de maior e mais 
variada combinação de armas e serviços do que a 
UAnf. (CANTÍDIO, 2010, p.106).

Foi estabelecida ser a Brigada Anfíbia (BAnf) o 
Grupamento Operativo de maior escalão formado 
pela FFE, dentro de um horizonte de tempo previsí-
vel... Por outro lado, a continuação do crescimento 
harmônico e balanceado do conjugado anfíbio con-
tribuirá para conferir maior credibilidade ao Poder 
Naval, mantendo-o em nível compatível com a posi-
ção e compromissos brasileiros (COSTA, 2005, p, 56).

O trabalho do Almirante Cantídio, ao perscrutar 
as experiências acumuladas por nossos veteranos, 
revelou um legado doutrinário, moral e material de 
inestimável valor que modelou nosso perfil profis-
sional e nossa especificidade de sermos tropa anfíbia.
Legado, que a END não só confirmou, como enalte-
ceu e que todos os Fuzileiros Navais temos o dever 
de preservar (MONTEIRO, 2010, p. 5, grifo nosso).

incerteza quanto à realização dos projetos existentes 
no PAEMB, associam-se à multiplicidade de deman-
das operacionais em que a MB e o CFN estão imersos 
neste momento. Tal conjuntura remete ao esforço 
contínuo do aperfeiçoamento dos planejamentos 
existentes, de forma a tornar evidente, no universo 
de recursos orçamentários limitados, qual das ações 
planejadas é urgentemente prioritária e considerada 
estratégica para o emprego imediato e para a manu-
tenção da prontidão operativa dos GptOpFuzNav.

Desta forma, para a resposta à pergunta “Qual seria 
o projeto estratégico do CFN?”, uma profunda análise 
do passado, dos desafios do presente e dos projetos 
planejados no PAEMB rumo ao futuro, implicou três 
importantes conclusões que nortearam a concepção do 
PROBANF, como o referido projeto estratégico. 

A primeira refere-se ao fato de que nenhum equi-
pamento específico do CFN, deve ser considerado 
isoladamente. Atualmente, torna-se fundamental 
para o Poder Naval Brasileiro a tarefa de projetar 
poder, por meio de uma Força capaz de atuar em 
amplo espectro de operações, sejam elas Anfíbias, 
Ribeirinhas, Humanitárias, de emprego limitado de 
força ou de Garantia da Lei e da Ordem. Para tanto, 
os Fuzileiros Navais são empregados por meio de 
Grupamentos Operativos constituídos por diversos 
sistemas de armas integrados a partir do combatente 
anfíbio, em que nenhum destes sistemas pode ser 
descartado ou tem precedência sobre os demais. 
Assim, o projeto estratégico deve ser baseado em 
um projeto de Força Integrada e não em um projeto 
de um único equipamento, por mais essencial que 
um meio possa ser para o CFN.

A segunda conclusão baseou-se na análise do 
passado, exemplificada pelos seguintes extratos de ar-
tigos históricos de três Comandantes-Gerais do CFN:

Em síntese, a segunda conclusão refere-se à ine-
quívoca constatação de que a BAnf, planejada no 
PAEMB-2009 e mantida na revisão realizada em 2013,  
já vem sendo a base para o planejamento de médio 
prazo, relativo à determinação de necessidades de 
material específico das Forças de Fuzileiros Navais, 
há, pelo menos, duas décadas.

A terceira e última baseou-se na importância 
do fortalecimento à indústria nacional de defesa, 
em consonância com o segundo eixo estruturante 
da END, implicando em autonomia tecnológica, 
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Conclusão
em

2016

Já RecebidosJá Recebidos
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Situação atual: o planejamento 
em execução

A despeito das dificuldades e restrições interpos-
tas, relevante parcela dos planejamentos decorrentes 
da END vem sendo cumprida. A incorporação das 
Viaturas Blindadas Especiais Sobre Rodas 8x8 Pi-
ranha IIIC, a modernização das Viaturas Blindadas 
Especiais Sobre Lagartas M-113 MB1, a obtenção 
de mais duzentas viaturas operativas de diferentes 
tipos, a obtenção do Sistema de Lançadores Múlti-
plos de Foguetes ASTROS CFN 2020, a aquisição de 
material de DefNBQR e novos CLAnf, a previsão de 
aquisição de uma Bateria de DefAAe de média altura 
e de um navio anfíbio são demonstrações inequívo-
cas de que as principais características intrínsecas 
dos GptOpFuzNav vem sendo atendidas, ao longo 
dos últimos anos. Dentre elas destacam-se a mobili-
dade tática, a mobilidade estratégica, a flexibilidade 
e a capacidade expedicionária.

Contudo, a diversificação e o crescimento notório 
do acervo, associados à recente incorporação de meios 
dotados de sistemas, sensores e mecanismos cada vez 
mais sofisticados, remete-nos a investimentos bem 
maiores ao longo dos anos, assim como a uma capa-
cidade de gestão de material cada vez mais eficiente. 

Em outra vertente, a do pessoal, o gráfico na página 
56 demonstra que o crescimento do efetivo do CFN vem 
sendo igualmente relevante, principalmente, a partir de 
1972, período em que praticamente triplicou de 4.412 
para 15.803 homens, estabilizando-se até a década atual

Por outro lado, o aumento de efetivo para 20.666 
militares, autorizado pela lei nº 12.216/2010,  o qual 

geração de empregos e inúmeros benefícios socioe-
conômicos à sociedade brasileira. 

Finalmente, baseado nestas três principais consi-
derações: a do incentivo à base industrial de defesa; 
a da perpetuação do legado de inestimável valor da 
BAnf; e a da necessidade de um projeto estratégico 
de Força constituída por diversos sistemas de armas 
integrados; o PROBANF constitui hoje a parcela do 
PAEMB julgada como prioritária pelo CFN e alça-
da pela MB como um dos seus principais projetos 
estratégicos.

está planejado para ocorrer até 2031, conflita com a 
necessidade de um efetivo ainda maior (28.925), ne-
cessário ao cumprimento do PAEMB, principalmente 
em função da criação da 2ª FFE na região N/NE. 

Assim, de forma análoga ao crescimento do ma-
terial, percebe-se que as necessidades de captação, 
formação e qualificação de Fuzileiros Navais exigirão 
um inequívoco esforço de aperfeiçoamento da gestão 
de recursos humanos, a fim de distribuí-los adequa-
damente ao número crescente de OM planejadas.  

Como última variável a ser analisada, ao percorrer-
mos as fases históricas do CFN desde 1808, percebe-
mos que as possibilidades de emprego dos Fuzileiros 
Navais também se tornaram crescentes ao longo do 
tempo. Na transição do emprego como artilharia para 
infantaria em 1847, e desta para combinação de armas 
e serviços em 1932, evoluímos das tarefas de guarda 
e representação (muito menos exigentes em termos 
de recursos) para as operações anfíbias, ribeirinhas, 
de garantia da lei e da ordem, operações de paz, 
humanitárias, seguranças de embaixadas, desmina-
gens humanitárias, evacuação de não combatentes, 
proteção de instalações nucleares e diversas outras.

Em síntese, a combinação das tendências exponen-
ciais de crescimento apresentadas, seja de material, 
de tecnologia, de recursos humanos, seja de tarefas a 
serem executadas, revelam-nos um relevante ponto 
de inflexão na trajetória do CFN. A partir dele, a com-
plexidade tecnológica envolvida, o aperfeiçoamento 
das estruturas de gestão, a elevação do patamar de 
investimentos necessários e do custeio de uma força 
crescente são variáveis que não poderão ser descon-
sideradas na execução dos planejamentos estratégicos 
analisados até o momento. Desta forma, esta nova fase 
já vem exigindo, inexoravelmente, uma maturidade de 
gestão dos projetos envolvidos, que a diferencia das 
fases históricas anteriores, quando predominavam 
tarefas, meios, sistemas, investimentos e capacitações 
muito mais simples. 

Comparativamente, destaca-se que os investimen-
tos necessários à capacitação de um militar para um 
tiro de arma portátil são bem mais modestos que os da 
formação de um operador de um Sistema de Defesa 
Antiaérea ou do Sistema de Lançadores Múltiplos de 
Foguetes ASTROS CFN 2020. 

Torna-se evidente que as demandas do amanhã são 
bem mais complexas que as do ontem e que as con-
tradições entre o “manter” e  o “obter” passam a permear 
os trabalhos da Comissão para os Estudos do Reapa-
relhamento do CFN (CoPer), assim como os difíceis e 
decisivos passos entre o CFN do presente e do futuro. 
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Considerando-se a evolução dos planejamentos 
estratégicos descrita neste artigo, associada ao in-
cremento de poder de combate dos GptOpFuzNav, 
auferido com os meios recentemente incorporados 
ou em fase de obtenção, observa-se que a plurali-
zação e crescimento do acervo material do CFN 
é uma tendência planejada, que impõe desafios 
significativos no horizonte bem próximo.

O primeiro deles é o desafio da gestão de recur-
sos humanos em quantidade e qualidade propor-
cional ao crescente volume de material que, desde 
já, vem sendo distribuído às diversas OM do CFN, 
com conteúdo tecnológico cada vez mais avançado 
e de alto valor agregado. O enfrentamento deste 

Desafios impostos e 
considerações finais

desafio poderá evitar a formação imperceptível de 
um perigoso hiato entre a evolução material e a 
capacidade do CFN de operá-lo.

O segundo é o complexo e oneroso desafio lo-
gístico da manutenção de um acervo material que 
já cresceu e que está planejado para crescer ainda 
mais. Tal crescimento eleva abruptamente seu custo 
de posse, aumentando, também, as decorrentes 
necessidades de gerenciamento, assim como do res-
pectivo apoio logístico integrado. Neste contexto, 
há o agravante deste custo crescente, defrontar-se, 
no curto prazo, com recursos orçamentários limi-
tados, sem que tenha ocorrido o tempo mínimo 
necessário para o aumento do patamar histórico 
do respectivo Plano de Metas. A superação deste 
segundo desafio representa a equalização entre o 
crescimento material e a capacidade do CFN de 
mantê-lo.

O terceiro é o do aumento da velocidade da evo-
lução tecnológica, que torna obsoletos, em curtíssi-
mo prazo, meios, sistemas, práticas e planejamen-
tos, a uma taxa em que o nível de degradação pode 
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se tornar maior que o de reposição ou modernização 
dos meios julgados imprescindíveis à prontidão 
operativa dos GptOpFuzNav. Descortina-se mais 
um complexo desafio: o de atualizar permanente-
mente o CFN, mantendo-o no estado da arte.  

O fracasso não acontece quando se erra, mas 
quando se desiste face ao erro. Por isso, num mun-
do competitivo, para caminhar para a excelência é 
preciso fazer o melhor, no lugar de, vez ou outra, 
contentar-se com o possível. E isso exige humildade 
para que sejamos capazes de colocar em dúvida  
as práticas vigentes. Este é o motor da mudança. 
Assim, reconhecer o desconhecimento sobre certas 
coisas é um sinal de inteligência e um passo decisivo 
para uma evolução cada vez mais significativa e 
positiva. (CORTELLA, 2013).

Assim, torna-se evidente a importância do esfor-
ço de planejamento contínuo, em que é imprescin-
dível o aperfeiçoamento realista dos processos de 
gestão de meios, simultaneamente, ao de homens, 
garantindo o caminho e a forma correta do cum-
primento das metas planejadas. 
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Desta forma, ressalta-se a relevância da refle-
xão sobre os desafios de manter a atual prontidão 
operativa dos GptOpFuzNav e, ao mesmo tempo, 
aumentar suas capacidades para o futuro, sem o 
comprometimento do CFN do presente. 

Neste mister, conclui-se que a inclusão da Recu-
peração da Capacidade Operacional da UAnf-RJ, 
como um objetivo de curto prazo e a prorrogação 
da criação da 2ª FFE para o de longo, no âmbito da 
revisão do PAEMB em 2013, assim como a criação 
do PROBANF, como um projeto estratégico do CFN 
de médio prazo, são demonstrações incontestes do 
processo de amadurecimento, em curso, do plane-
jamento estratégico do CFN. 

Se por um lado tal processo está associado aos 
relevantes desafios impostos; por outro, coaduna-se 
perfeitamente com o moderno conceito de gestão, 
segundo o qual: “Não basta fazer certo um determi-
nado projeto, é necessário termos a certeza de que 
estamos fazendo certo o projeto estratégico certo” 
(PINTO, 2005). 

Por fim, ressalta-se que a evolução de planeja-
mento do CFN, demonstrada neste artigo, parece 
ter sido permeada por importantes decisões, que 
guardam a devida coerência com o legado do 
ADSUMUS, construído sobre sólidos alicerces de 
valores intangíveis como a determinação, integri-
dade e o espírito de corpo!
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A RETOMADA DAS 

OPERAÇÕES ANFÍBIAS 

PELA US NAVY E PELO USMC
CMG (FN) Edilson Antunes de Farias
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INTRODUÇÃO
Há pouco mais de doze anos o mundo assistiu, 

estarrecido, a uma sequência de bem planejadas 

e coordenadas ações terroristas contra a maior 

potência militar do planeta. Efetuados em 

solo americano, os ataques suicidas (que, de 

acordo com o que se sabe, foram comandados 

pela organização fundamentalista islâmica 

Al-Qaeda) deixaram um saldo de quase 3.000 

vítimas fatais e uma grande certeza: surgia 

uma nova gama de ameaças, muito distintas 

daquelas do passado, então caracterizadas pela 

clara definição de seus atores e suas frentes de 

batalha. A partir de então, os Estados Unidos 

da América (EUA) iniciaram uma complexa 

campanha militar contra um inimigo sem rosto 

ou uniforme, que poderia atacar em qualquer 

lugar, a qualquer momento, utilizando como 

artefatos de guerra todo e qualquer meio ou 

material passível de infligir dano.

Ataque ao Pentágono Ataque às Torres Gêmeas



O ANFÍBIO • 2014   63

A IMPERATIVA 
MUDANÇA E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS

das nos Carriers da U.S. Navy, independendo assim 
de aeródromos localizados em terra), há atualmente 
uma geração³ de Marinheiros e Fuzileiros Navais que 
carrega como principal experiência militar as chama-
das “operações de combate sustentadas” . Os Marines, 
por exemplo, estão com seus boots on the ground desde 
as ações no Iraque, realizando atividades que fizeram 
com que uma considerável parcela dos analistas co-
meçasse a considerá-lo como um Second Army.

1-De acordo com apresentação feita para o Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais no Marine Corps Combat Development Command 
em 2012, o Pre-Deployment Training Program (PTP) das forças operativas empregadas no Iraque/Afeganistão visava a “Conduct standards based 
training using a building block approach across the Marine Air-Ground Task Force (MAGTF) in order to prepare for combat in support of 
Operation ENDURING FREEDOM or as Commanders, COCOMs direct”.
2-Artefatos Explosivos Improvisados - explosivos que detonam por tempo ou comandandos por celular, improvisados em objetos posicionados 
em ruas ou locais de concentração humana (N.E).
3-De acordo com dados do Department of Defense, de setembro de 2001 a outubro de 2009, a US Navy realizou o deployment de mais de 367.900 
marinheiros nas áreas de conflito do Iraque e Afeganistão, sendo que mais de 147.200 foram empregados mais de uma vez. No USMC, esses 
números chegam a mais de 251.800 Marines. Pelo menos 106.400 foram empregados mais de uma vez. Há casos de militares que se encontram no 
5º deployment. Fonte: Marine Corps Times, December 19th, 2009.
4-Captain (US Navy) Samuel C. Howard and Colonel (US Marine Corps) Michael S. Groen - Proceedings Magazine, November 2011, Vol 137/11/1.305.
5-James T. Conway, General, Commandant of the Marine Corps; Gary Roughead, Admiral, Chief of Naval Operations; Thad W. Allen, Admiral, Com-
mandant of the Coast Guard. Cooperative Strategy for 21st Century Seapower, October 2007.
6-Termo genérico utilizado para descrever cada uma das Forças Militares dos Estados Unidos da América.
7- O Título 10 do Código dos Estados Unidos descreve o papel das forças armadas dos EUA. Em linhas gerais, ele descreve a missão, as atribuições 
e a organização de cada um dos serviços, bem como do Departamento de Defesa.

A elaboração de A Cooperative Strategy for 21th 
Century Seapower, datada do ano de 2007, foi um 
marco ao criar, pela primeira vez, uma estratégia 
marítima unificada englobando a United States Navy 
(US Navy), o United States Marine Corps (USMC) e a 
United States Coast Guard (US Coast Guard). Assinada 
pelos chefes desses três Serviços , ela aborda de forma 
integrada o Poder Naval, conjugando-o aos demais 
elementos do Poder Nacional; mais do que isso, des-
creve como o Poder Naval seria aplicado para asse-
gurar o modo de vida americano, bem como a forma 
pela qual as nações aliadas poderiam ser empregadas 
na proteção e sustentação do sistema global.

No plano macro, o Department of the Navy come-
çava a voltar sua atenção para a realidade que se 
desenhava para o período Pós-Oriente Médio. De 
forma a contribuir para a consecução dos objetivos 
estratégicos nacionais e valendo-se para isso das 
características intrínsecas ao Poder Naval (mobili-
dade, flexibilidade, versatilidade e permanência), 
surgia a necessidade de se retomar o foco para as 
Operações Anfíbias (OpAnf). No verão de 2008, o 
General James T. Conway (então Comandante-Geral 
do USMC) elaborou e disseminou uma mensagem 
para todos os Marines, concitando-os a retomar seu 
papel de “combatentes vindos do mar”, nos termos 
previstos no Título 10 do United States Code; poste-
riormente, a elaboração do Amphibious Operations in 

NOVOS RUMOS – MAS 
ATÉ QUE PONTO?

4

6

7

Para atender às necessidades daquela nova campa-
nha, era necessário modificar significativamente a forma 
de aplicar o poder de combate. Foram desenvolvidos 
novos conceitos de emprego das forças militares e, fruto 
das experiências coletadas no campo de batalha, novas 
técnicas, táticas e procedimentos individuais / coletivos 
foram implementados; além disso, diversos meios 
militares foram inicialmente submetidos a adaptações, 
sendo posteriormente substituídos por modelos mais efi-
cientes no novo ambiente operacional, para citar apenas 
algumas dessas alterações. Foi um período onde parcela 
significativa do esforço militar do País esteve direcionada 
para o Oriente Médio (inicialmente no Iraque e depois no 
Afeganistão), no qual a maioria das ações encontrava-se 
concentrada em terra.

O adestramento, por sua vez, também foi customi-
zado para atender às novas demandas¹. Para evitar os 
danos e baixas causados pelos fartamente empregados 
Improvised Explosive Device (IED)² e Snipers era necessário, 
antes de tudo, desenvolver uma mentalidade forjada pela 
integração dos aspectos de observação, patrulhamento 
e acompanhamento de combate, fazendo com que cada 
militar passasse a se portar como caçador, nunca como caça; 
surgia, então, o conceito de Combat Hunter. Como “acessó-
rios de ensino”, foram reproduzidas – não é exagero dizer 
que de forma Hollywoodiana – vilas, cidades e situações 
correntes da área de operações, no intuito de familiarizar 
cada Marine com aquilo que efetivamente seria encontrado 
no seu deployment.

Como consequência de uma década na qual pre-
valeceram as operações de interdição marítima, de 
contrainsurgência / contraterrorismo e de ataques 
aéreos de precisão (realizadas por aeronaves basea-

5
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the 21th Century, documento assinado em março de 
2009 pelo Tenente-General G. J. Flynn – então Coman-
dante do Marine Corps Combat Development Command 
(MCCDC) – trazia, já no seu prefácio, uma passagem 
que bem destaca essa nova direção. Em tradução 
livre, ele relata que a publicação tinha um ambicioso 
propósito: o de inspirar o renascimento intelectual do 
pensamento anfíbio, devendo isso ser entendido como 
uma forma de examinar os efeitos, os métodos e os 
meios de interligar o ambiente marítimo e o terrestre 
na era de segurança atual. Ela também apresentaria 
uma forma de pensar em como efetuar a aplicação das 
capacidades existentes, além de tecer considerações 
relativas ao desenvolvimento de capacidades futuras.

Definitivamente, tanto para a US Navy quanto 
para o USMC, era hora de retomar o desenvol-
vimento das capacidades anfíbias do país, que, 
embora tenha sido colocado em segundo plano por 
quase uma década, jamais deixou de ser uma de-
manda dos Comandos Combatentes (COCOM) – que 
são, em última análise, os responsáveis geográficos 
pela aplicação do poder de combate daquele país. 
Não haveria outro caminho para uma nação que, 
desempenhando um papel de liderança mundial 
em diversas áreas (entre elas a militar, a econômica 
e a comercial), tem sua natureza sabidamente marí-
tima; afinal, o chamado “domínio marítimo” – nele 

considerados não apenas os oceanos, mas também 
os mares, estuários, baías, áreas costeiras e seus 
respectivos espaços aéreos sobrejacentes – congrega 
mais de 90% do comércio no planeta, podendo ele 
ser considerado como um verdadeiro conjunto de 
artérias que abastecem o sistema global e unem os 
diversos países na Terra . O termo Pacific Pivot  rapi-
damente se popularizou e bem define a nova postura 
nacional, que tem como um dos focos a região da 
Ásia-Pacífico, cuja relevância estratégica deve-se em 
grande parte a ameaças decorrentes do crescimento 
e do peso específico regional da China.

Neste ponto, considera-se importante fazer uma 
ressalva: muito tem sido falado, dentro e fora do 
ambiente militar, que a US Navy e o USMC estariam 
“retornando para as OpAnf”; de fato, tornou-se 
quase um “lugar comum” dizer que o USMC estava, 
enfim,  “voltando para suas raízes anfíbias”, da qual 
teria se afastado a partir do fatídico 11 de setembro 
de 2001. Como já apresentado, embora seja verdadei-
ro que o desenvolvimento das capacidades anfíbias 
tenha sido efetivamente colocado em segundo plano 
em função das já citadas necessidades do passado, 
considerar que houve um completo afastamento 
dessas Forças das OpAnf não reflete, em absoluto, 
a realidade – e esse é um ponto que merece ser um 
pouco mais aprofundado.

7-O MCCDC é o representante do Comandante-Geral do USMC para os temas de Capabilities Development & Integration – CD & I.
8-A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower, October 2007.
9-Termo citado em discurso pela Secretária de Estado Americano Hilary Clinton em novembro de 2011, que explicitou para o mundo o novo foco 
da política externa dos EUA na administração Obama. Como consequência, há em andamento um sensível aumento de tropas e meios militares em 
direção àquela região. Até 2020, estima-se que até 60% dos meios navais e aéreos ativos sejam relocados para a região da Índia-Pacífico. Joseph S. 
Nye, Project Syndicate – a World of Ideas. December 6, 2011; Peter Symonds. “Pivot to Asia”: US military build-up in Asia, threatening China. June 3, 2013.

Comandos Combatentes (COCOM) e suas áreas de responsabilidade.

7

98
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Ao revisarmos a doutrina em vigor, nos termos 
da Joint Publication 3-02, encontramos que uma 
Operação Anfíbia é “uma operação militar lançada 
a partir do mar por uma Força Anfíbia, embarcada 
em navios ou embarcações, com o objetivo principal 
de introduzir uma Força de Desembarque em terra 
para cumprir uma missão atribuída”. De acordo com 
o mesmo manual, são cinco os tipos de OpAnf: o 
Assalto Anfíbio, a Demonstração Anfíbia, a Incursão 
Anfíbia, a Retirada Anfíbia e o Suporte Anfíbio para 
Outras Operações.

Ao analisarmos o intervalo compreendido entre 
os anos de 2001 a 2009 (ou seja, em plena campanha 
do Oriente Médio), constatamos que os EUA partici-
param de 38 OpAnf    – na maioria delas, realizando 
Amphibious Support to Other Operations, que é definida 
como sendo um “tipo de OpAnf que contribui para 
a prevenção de conflitos e para mitigar crises”. In-
cluem-se nesse tipo as operações de cooperação para 
segurança, ajuda humanitária estrangeira, evacuação 
de não combatentes, operações de paz, auxílio contra 
desastres, entre outras. Além disso, nesse período as 
próprias Military Expeditionary Unit (MEU), quando 
sob o controle operacional dos COCOM, continua-
ram a realizar exercícios de OpAnf – quase sempre 
em conjunto com outros países. 

Em decorrência, parece-nos mais correto afirmar 
que houve uma retomada do pensamento e desen-
volvimento das capacidades anfíbias – trazendo 
em seu bojo os aspectos ligados à criação de novos 
conceitos de emprego, ao desenvolvimento de novos 
equipamentos/meios e ao retorno ao adestramento 
específico em OpAnf das Unidades/Subunidades/
Frações. Afirmar que o USMC e a US Navy encon-
travam-se tão afastados dessas operações (a ponto 
de sugerir um “retorno às raízes”) nos soa como 
certo exagero – quase no limite da incorreção. As 
razões para isso não estão bem claras – podem ser 
desde para ressaltar as novas orientações em vigor, 
passando por uma resposta àqueles que chegaram 
a dizer que o USMC transformou-se em um “Se-
gundo Exército” ou, até mesmo, para reforçar o 
caráter expedicionário, a versatilidade e flexibilidade 
proporcionada pelo chamado Navy/Marines Corps 
Team, que os faz ser a verdadeira opção dos EUA 
para pronta resposta a eventuais crises em qualquer 
parte do mundo.

10

10-De acordo com a 2010 Quadrennial Defense Review (QDR), foram realizados, entre 2000 e 2009, 3 Assaltos Anfíbios, 8 Incursões Anfíbias e 
27 Suportes Anfíbios de Outras Operações.  Amphibious Operations 2000-2009, May 2009. US Naval Institute. Disponível em http://blog.usni.
org/2009/05/25/amphibious-operations-2000-2009.

No âmbito do USMC, as novas orientações vieram 
a partir da assinatura do USMC Service Campaign Plan 
2009-2015, de dezembro de 2009, que reconhecia o 
fato de que o adestramento para OpAnf tinha sido 
colocado em segundo plano em função do seu em-
prego no Oriente Médio, como podemos constatar 
na citação que se segue:

IMPLEMENTANDO O 
NOVO FOCO

The recent tempo of deployments has dictated 
an almost singular focus on preparing units 
for their next rotation and counterinsurgency 
operations. This focus and the deployment 
rate of many units threaten to erode the skills 
needed for Marine Corps missions such as 
combined arms maneuver, mountain warfare, 
and amphibious operations. This challenge 
is particularly acute at the MEB and MEF 
level, where opportunities to maintain our 
historically high levels of proficiency in these 
operations have been reduced. Gen James T. 
Conway - USMC Service Campaign Plan 
2009-2015, December 9th, 2009. 

O mesmo documento determinava que o Marine 
Corps Forces Command (MARFORCOM) e o Marine 
Corps Forces Pacific (MARFORPAC) agendasse e coor-
denasse a participação das Marine Expeditionary Forces 
(MEF) / Marine Expeditionary Brigade (MEB) em exercí-
cios de OpAnf, no nível de Brigada Anfíbia. Também 
presente no USMC Service Campaign Plan 2012-2020, 
essa determinação marcava a grande guinada, que 
rapidamente chegaria ao campo dos exercícios. 

O primeiro deles ocorreria na série Expeditionary 
Warrior (EW), jogo de guerra conceitual conduzi-
do anualmente pelo Marine Corps Warfighting Lab 
(MCWL), que recebe as orientações relativas ao 
propósito do exercício diretamente do seu comando 
superior (MCCDC), atendendo às linhas mestras tra-
çadas pelo Comandante-Geral do USMC. De forma 
sintética, esse evento envolve as Forças Armadas – e 
em especial a US Navy – além de representantes de 
diversos países, tendo como propósito examinar 
questões afetas ao futuro do USMC. 

No ano de 2008, o EW explorou e buscou desen-
volver o conceito de Seabasing, focando na sustenta-
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ção de uma força que se encontrava realizando opera-
ções estáticas de longo prazo; no ano de 2009 (antes das 
novas diretrizes serem emanadas), o exercício explorou 
o mesmo tema, mas em um contexto de realização da 
defesa interna de um país por uma força estrangeira e 
em apoio às operações de contrainsurgência. 

No ano de 2010, ainda tratando de Seabasing, o 
exercício passou a ter como foco o processo de mon-
tagem da área a partir da qual o apoio proveniente 
do mar seria desencadeado. Nesse contexto, foram 
analisadas e discutidas as ameaças à aproximação 
de uma Força-Tarefa Anfíbia (ForTarAnf), quando 
da realização de operações contidas no conceito de 
Amphibious Support to Other Operations. 

Nos anos seguintes, esse redirecionamento ficou 
ainda mais claro: em 2011, buscou-se explorar o pa-
pel do USMC em um ambiente de Joint Operational 
Access, bem como desenvolver o conceito de Enhanced 
Marine Air-Ground Task Force Operations (EMO) nos 
níveis tático e operacional; em 2012, o propósito foi o 
de identificar lacunas e oportunidades de desenvol-
vimento de capacidades entre as forças participantes, 
no intuito de permitir que uma força combinada 
consiga aproximar-se e acessar uma área geográ-
fica em terra, a partir do mar, bem como conduzir 
operações subsequentes contra um inimigo que se 
utilize de táticas convencionais ou não convencio-
nais. Especificamente naquele ano, foi explorado o 
conceito de Single Naval Battle, que pode ser entendido 
como uma abordagem integrada de todos os elementos 
envolvidos no controle do mar e na projeção do poder. 
A partir dessa perspectiva, o campo de batalha (em 
todos os seus domínios – marítimo, terrestre e aéreo) 
passa a ser operado de forma unificada e indivisível, 
permitindo que o comando aplique, de forma coesa 
e sinérgica, todos os elementos da Força Naval em 
um contexto mais amplo, visando a atingir os seus 
efeitos desejados. 

Por fim, no ano de 2013, o EW teve como propó-
sito examinar como as operações marítimas podem 
valer-se dos conhecimentos obtidos por Forças que 
se encontram previamente posicionadas à frente, em 
termos do ganho de consciência do ambiente opera-
cional, da capacidade de agir antecipadamente e do 
dimensionamento da força necessária para resposta 
a uma crise ou ameaça em toda a gama de operações 
militares. Nele foram explorados os conceitos (ainda 
em desenvolvimento) contidos no Future Maritime 
Operations (FMO).11

Importantes mudanças ocorreram também nos 
exercícios no terreno.  A série de operações Bold 
Alligator (BA) teve como gênese o compatilhamento 
de ideias existentes do Comandante da US Navy e 
do Comandante-Geral do USMC, em relação à ne-
cessidade de desenvolver as competências anfíbias 
dos EUA. Ambos reconheciam a importância de os 
navios criarem condições e sustentarem as operações 
expedicionárias desenvolvidas em terra, posto que 
as raízes do USMC estavam efetivamente no mar. 
Reconheciam, também, que os recursos voltados 
para o desenvolvimento das capacidades anfíbias 
estavam intimamente ligados aos dois Serviços e 
que a integração das capacidades era o caminho para 
atingir o previsto na Estratégia Marítima.

Nesse sentido, a série de operações BA fundamen-
ta-se no imperativo de refinar, revitalizar e desen-
volver as competências anfíbias dos EUA (conside-
radas fundamentais para a projeção de poder), que 
também se constituem em uma opção de baixo custo 
para uma ampla gama de operações militares. Para 
sua materialização, entre outras providências, foi 
firmado um acordo entre a United States Fleet Forces 
Command (USFFC) e o MARFORCOM visando a tor-
ná-lo um evento anual obrigatório, cuja consecução 
será alternada entre eventos sintéticos (envolvendo 
apenas os Estados-Maiores e alguns poucos navios) 
e completos. A adoção dessa sistemática tem como 
propósito a discussão e desenvolvimento de aspectos 
mais complexos a partir da coleta de experiências e 
lições aprendidas, ao mesmo tempo em que permite 
atualizar os aspectos de planejamento e de execução 
das OpAnf. Iniciativa similar ocorre na costa oeste ame-
ricana, onde o MARFORPAC e a United States Pacific 
Fleet (USPACFLT) conduzem o também anual exercício 
Dawn Blitz. Sua consecução igualmente contempla a al-
ternância entre eventos completos e sintéticos, de forma 
a complementar a série BA (o que garante a realização 
de um exercício pleno – onde ocorre intensivo emprego 
de meios e de pessoal – por ano). 

Uma série de reuniões de planejamento e even-
tos acadêmicos ocorridos nos anos de 2009 e 2010 
culminou com a realização da BA-11, um exercício 
sintético no nível Expeditionary Strike Group/ Marine 
Expeditionary Brigade conduzido no final do ano de 
2010. Seguiu-se, então, a BA-12, considerado o maior 
exercício anfíbio da história dos EUA, que contou 
com a participação de mais de 20.000 militares (in-
cluindo frações e meios de 8 países), distribuídos em 

11-Novo conceito que se baseia no tripé da manutenção de elevada consciência situacional; da ação rápida (visando a evitar um agravamento 
da crise); e da agilidade de escala (no sentido de combinação sinérgica de capacidades, exigindo assim uma menor quantidade de forças/meios). 
Esse conceito atribui grande importância à regionalização (considerando as áreas geográficas de interesse dos EUA) das forças operativas.
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25 navios. O relatório final produzido, que somou 
mais de seiscentas páginas, apontou diversas opor-
tunidades de aperfeiçoamento, tornando-se um dos 
documentos mestres que balizaram a versão 2013 do 
exercício. Em sua versão sintética, a BA-13 foi o maior 
exercício Joint realizado naquele ano e contou com a 
participação de representações estrangeiras oriundas de 
quinze países  – entre eles o Brasil, que enviou oito 
Oficiais do CFN na condição de Observadores – além 
de uma Strike Force da OTAN. Embora considerado 
sintético, foram mobilizados trinta comandos e 3.500 
militares nesse evento.

As iniciativas visando a retomada do foco para 
as OpAnf não ficaram limitadas às descritas; ambas 
as Forças possuem elementos organizacionais pen-
sando no conjugado anfíbio, cujo desenvolvimento 
das atividades se dá mediante estreita coordenação, 
mantendo a ideia do já citado Navy/Marine Corps 
Team. Dois desses grupos são o Naval Warfare Group 
(US Navy) e o Ellis Group (USMC), que dentre suas 
atribuições, promovem o desenvolvimento de capa-
cidades integradas para o combate naval. 

Outro bom exemplo são os Expeditionary Warfare 
Collaborative Team (EWCT) que coordenam a integração 
e o desenvolvimento das capacidades navais entre os 
Serviços. O EWTC, localizado em Quântico, funciona 
nas instalações do Combat Development and Integration 
(CD & I) e é operado por militares da Marinha, que se 
reportam diretamente ao Fleet Forces Command (FFC) 
em Norfolk; de forma análoga, o EWTC localizado em 
Norfolk funciona nas instalações da FFC e é operado 
por Marines, que se reportam diretamente ao represen-

12

tante do Comandante-Geral para os temas de CD & I. 
Há ainda vários grupos de discussão ativos entre 

os corpos, assim como uma grande quantidade de 
seminários e simpósios, desenvolvidos seguindo 
uma agenda comum. No campo do desenvolvimen-
to tecnológico, outro bom exemplo é o The Office of 
Naval Research (ONR), que executa e promove os 
programas de ciência e tecnologia da US Navy e do 
USMC. Sua contraparte nos US Marines é o MCWL.

O novo foco chegou também na área de material. 
Entre várias iniciativas, podemos citar os seguintes 
projetos/ aquisições: 

- Desenvolvimento e aquisição das Mobile Lan-
ding Platform (MLP): as MLP são navios auxiliares 
que serão empregados com o duplo propósito de 
servir como uma base flutuante e permitir a realiza-
ção de carregamentos seletivos no mar, dispensando 
assim a necessidade de bases em terra. A primeira 
das três MLP encomendadas será entregue ainda 
em 2013 e é uma das peças-chave no conceito de 
Maritime Prepositioning Force (MPF) – considerada 
como essencial na estratégia de pronto emprego das 
Forças Armadas dos EUA, pois permitirá posicionar, 
de forma antecipada e em áreas estrategicamente 
selecionadas, suprimentos/equipamentos e meios 
militares, tornandos-os assim prontamente dispo-
níveis para os COCOM em caso de crise, sem violar 
quaisquer acordos internacionais. 

Baseado nesse conceito – desenvolvido em conjun-
to pela US Navy e pelo USMC – será possível rapida-
mente efetuar, no mar, não apenas a constituição de 

12-Países que compuseram os Estados-Maiores da Marine Expeditionay Brigade e do Expeditionary Strike Group: Austrália, Canadá, Espanha, 
França, Holanda, Itália, Nova Zelândia, Portugal e Reino Unido. Brasil, Colômbia, México, Noruega, Suécia e Turquia enviaram Observadores.

Mobile Landing Platform
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uma força expedicionária, mas também sua projeção 
de poder, sua reconstituição e, posteriormente, sua 
reorganização visando a um emprego subsequente.

- Recuperação da capacidade de transporte de 
tropas anfíbias da US Navy: pesados investimen-
tos têm sido realizados de forma a modernizar 

e ampliar a atual capacidade de transporte e de 
operação a partir do mar das forças anfíbias. O Am-
phibious Warfare Program, cujo gestor é um Oficial 
Superior do último posto da US Navy, tem como 
propósito fornecer soluções oportunas e de baixo 
custo para atender aos requisitos traçados para os 
Navios Anfíbios e embarcações de desembarque.

Visão geral do Amphibious 
Warfare Program

Visão geral da construção 
de um dos “Big Deck” – 
nesse caso específico,
trata-se de um novo modelo 
de Landing Helicopter Assault 
(LHA) 
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Revitalização dos Landing 
Craft Air Cushion - LCAC

Comparação entre os LCAC 
e seu sucessor: o Ship-to-Shore 

Connector (SSC)

Merecem ainda destaque as incorporações dos 
Landing Platform Dock (LPD) da Classe San Antonio 
– dos onze previstos, oito já foram incorporados.

- O estabelecimento de parâmetros para o desen-
volvimento do Amphibious Combat Vehicle (ACV): 
o ACV é um dos três veículos que compõem a Ground 
Combat Vehicle Strategy (GCVS) do USMC, que prevê 
um portfólio de veículos de combate integrados 
e complementares, considerados imprescindíveis 

para a proteção, mobilidade e autossustentação 
de uma Força Expedicionária. O ACV atenderá às 
necessidades do USMC de possuir veículo anfíbio 
apropriado para manter sua capacidade de desem-
barque dos meios navais em ambientes hostis. Mais 
moderno, letal, veloz e com meios de comunicação 
e blindagem muito superiores, substituirá os atu-
ais Amphibious Assault Vehicle (AAV) e deverá ser 
incorporado no ano de 2021. A previsão é que esse 
meio esteja plenamente operacional em 2029. Até lá, 
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as necessidades de desembarque continuarão a ser 
atendidas pelos atuais AAV, que se encontram em 
processo de modernização.

- Estabelecimento de parâmetros para o desen-
volvimento do Marine Personnel Carrier (MPC): 
também componente da Ground Combat Vehicle Stra-
tegy, atenderá à necessidade de prover as tropas de 
um meio blindado sobre rodas, concebido para ope-
ração de uma Força Expedicionária em toda a gama 
de operações militares. Terá a capacidade de prover 
apoio de fogo, podendo superar obstáculos a partir 
do litoral, ampliando assim o espaço de manobra em 
terra.  Deverá ser incorporado em 2022, com previsão 
de que esteja plenamente operacional em 2027.

- Em conjunto com o US Army e com o Special 
Operations Command (SOCOM), estabelecimento 
de parâmetros para desenvolvimento do Joint Li-
ght Tactical Vehicle (JLTV): veículo multipropósito 
que proporcionará o incremento da mobilidade das 
forças quando em terra, tem a previsão de entrar em 
serviço em 2017, estando plenamente operacional em 
2021. Seu desenvolvimento prioriza a maximização 
dos parâmetros de capacidade de carga, desempe-
nho e proteção, bem como a sua transportabilidade 
por aeronaves de asa rotativa. Os primeiros protó-

Upgrade dos AAV

Desenho-conceito do Amphibious Combat Vehicle.

Desenho-conceito do Marine Personal Carrier

13

13-Nesse processo serão modernizados AAV suficientes para prover o desembarque de até quatro Batalhões de Infantaria.
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Joint Light Tactical Vehicle (versão da empresa Lockheed Martin)

tipos começaram a ser entregues em 2013. Os JLTV 
substituirão os High Mobility Multipurpose Vehicle 
(HMMWV) e também pertencem à Ground Combat 
Vehicle Strategy do USMC. 

O termo “sequestration” é a forma popular pela 
qual o chamado Budget Control Act of 2011 ficou co-
nhecido. Trata-se de uma lei federal, assinada pelo 
Presidente Barack Obama em agosto de 2011, criada 
em decorrência das negociações com o Congresso 
para contornar os efeitos de um possível colapso 
econômico no país.

Envolvendo uma série de complexos mecanismos, 
em linhas gerais, essa lei autorizou a elevação do teto 
da dívida do país (aumentando assim sua capacidade 
de contrair empréstimos) em 1,2 trilhão de dólares, 
mas trouxe, em contrapartida, a necessidade de que 
o Congresso (leia-se bancadas republicana e demo-
crata) chegasse a um acordo a respeito dos cortes a 
longo prazo que deveriam ser feitos no orçamento, 
visando à redução do déficit fiscal e ao equilíbrio das 
contas. Caso esse acordo não fosse alcançado até 1º 
de janeiro de 2013, cortes automáticos e imediatos 
seriam efetuados nas áreas social e de defesa.

Por razões prioritariamente políticas, o acordo não 
foi alcançado até a data limite, o que forçou o presi-
dente a efetuar um corte da ordem de 85 bilhões de 
dólares já no ano fiscal de 2013. A previsão é que, na 
próxima década, eles cheguem a 1,2 trilhão de dólares.

“SEQUESTRATION” 
 UMA INESPERADA 
PEDRA NO CAMINHO

No tocante às Forças Armadas, o impacto no 
corrente ano foi da ordem de 37 bilhões de dólares, 
tendo sido pesadamente atingidas as áreas de in-
vestimento e custeio. Se mantido, o “sequestration” 
poderá implicar em redução de até 500 bilhões de 
dólares no orçamento total do Department of Defense 
para a próxima década. No âmbito do Department 
of the Navy, são esperados significativos cortes nas 
áreas de pessoal (que pode chegar a 8.000 militares 
no USMC) e no inventário de carriers, cruisers e 
destroyers, além da postergação e/ou cancelamento 
de diversos projetos que se encontram em fase de 
aquisição/desenvolvimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como pode se observar, embora ainda perma-

neçam participando ativamente de um conflito, as 
atenções da US Navy e do USMC estão mais do que 
nunca voltadas para o futuro. Esse “realinhamento” 
passa, primordialmente, pela retomada do desenvol-
vimento das capacidades anfíbias, consideradas como 
fundamentais para garantir os interesses do país em 
um mundo em constante transformação. Afinal, a his-
tória mostra de forma clara a importância das Forças 
Navais dotadas de componentes anfíbios, já que nesse 
conjugado reside a possibilidade efetiva de exercer-se 
o controle do mar necessário para que se alcancem 
os efeitos desejados em terra, proporcionando aos 
seus detentores uma vantagem assimétrica de valor 
inestimável em uma campanha militar.

Uma leitura mais detalhada da Cooperative Strate-
gy for 21st Century Seapower e da Naval Operations Con-
cept (2010) revela que as Forças Anfíbias são aquelas 
que contribuíram, de fato, para a consecução de todas 
as seis capacidades listadas como necessárias para a 
execução da estratégia marítima americana (Presença 
Avançada; Dissuasão; Controle do Mar; Segurança 
Marítima e Assistência Humanitária / Resposta a 
Desastres). Doutrinariamente, um relevante núme-
ro de operações realizadas dentro desse escopo são 
abarcadas pelo conceito de OpAnf, o que nos leva a 
confirmar que não há espaço para se pensar em uma 
US Navy que não disponha de Marines, assim como 
não faz qualquer sentido pensar em um USMC des-
conectado da Navy. Ambos são face de uma mesma 
moeda, Corpos plenamente interdependentes que 
somente mediante profunda integração cumprirão 
de forma adequada suas atribuições constitucionais.

Como bem citaram os CMG (US Navy) Samuel C. 
Howard e o Coronel (US Marine Corps) Michael S. 
Groen, as capacidades anfíbias (assim como as demais 
existentes) são desenvolvidas, adquiridas e mantidas, 
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em última análise, para combater e vencer conflitos; 
somente elas, no entanto, mostram-se versáteis e 
flexíveis o suficiente para serem empregadas em 
diferentes operações – mesmo humanitárias ou em 
apoio a desastres. Além disso, quando combinadas às 
características intrínsecas ao Poder Naval, permitem 
que o seu detentor possa exercer pesada influência 
diplomática (com significativo respaldo militar) em 
terra sem violar quaisquer tratados em vigor.

As OpAnf, de fato, jamais deixaram de ser reali-
zadas; na verdade, mesmo em uma década em que 
as operações em terra polarizaram as atenções e defi-
niram o destino de grande parte dos investimentos, a 
aplicação das capacidades anfíbias americanas foram 
requeridas em diversos momentos. Em um mundo 
multipolar que demanda cada vez mais recursos 
(cujo trânsito ocorre principalmente pelo domínio 
marítimo), no qual se observa o surgimento e contínuo 
crescimento de atores não estatais, o papel das Forças 
Anfíbias torna-se cada vez mais relevante, na medida 
em que permite – como nenhum outro – a aplicação do 
poder de combate de forma rápida, versátil e flexível, 
a partir de um conjugado de plataformas navais au-
tossustentáveis localizadas em águas internacionais.

Impulsionados não apenas pelas necessidades 
visualizadas para as operações militares no futuro, 
mas também pelas restrições orçamentárias impostas 
pelo chamado “sequestration”, a US Navy e o USMC 

têm trabalhado cada vez mais de forma sinérgica 
– afinal, soluções que atendam ao Department of 
the Navy como um todo serão mais viáveis econo-
micamente do que customizações desnecessárias. 
Colateralmente, essa conjugação de esforços tem 
proporcionado excelentes resultados também no 
tocante à integração dos Serviços e na formulação 
de novos conceitos de emprego. 

Comparativa e financeiramente falando, o custo 
de se manter em alto nível as capacidades anfíbias é 
muito pequeno – principalmente se considerarmos 
que o USMC consome somente 8% do orçamento 
do Department of the Navy e que apenas pouco mais 
de 10% da frota de navios da US Navy está voltada 
efetivamente para atender às necessidades específi-
cas da tropa. 

A retomada do desenvolvimento das capacidades 
anfíbias dos EUA parece ser um caminho sem volta; 
afinal, em um mundo cada vez mais complexo, não 
é admissível abrir mão do amplo portfólio de pos-
sibilidades (a baixo custo) proporcionado por uma 
Força que vem do mar. A conjugação desse novo 
rumo com o ambiente de constrição fiscal conspirou 
positivamente para a integração entre a US Navy e o 
USMC, a ponto de não mais ser possível visualizá-los 
trabalhando de forma estanque – ainda que, no futu-
ro, os patamares orçamentários retornem à situação 
de normalidade. 
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ARTEFATOS 
EXPLOSIVOS 
IMPROVISADOS

CMG (FN) Roberto Lemos

Seu crescente emprego em ataques por cri-
minosos, vândalos, terroristas, homens-bomba 
suicidas e insurgentes comprovam a necessidade 
de contrapor-se continuamente a tais ameaças. 
(US Department of Homeland Security)
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A história do uso de AEI ainda não foi exaus-
tivamente documentada. A presença de artefatos 
explosivos improvisados, contudo, remonta os 
principais conflitos desde a II Guerra Mundial. O 
termo "IED" foi cunhado pelo Exército Britânico 
na década de 1970, quando o Exército Republicano 
Irlandês (IRA) preparou bombas impulsionadas 
por explosivos militares fornecidos pela Líbia, 
com base em fertilizantes. Ao longo das operações 
militares, os AEI tornaram-se cada vez mais utili-
zados por terroristas, insurgentes e organizações 
criminosas no contexto de conflitos assimétricos. 
O potencial para produzir efeitos nos níveis estra-
tégico e operacional, desproporcionais em relação 
ao seu impacto no nível tático, exerce um poder 
de atração aos seus utilizadores.

 Há registros de utilização de AEI em uma varie-
dade de situações, incluindo cenários de conflito e 

Histórico

Composição

AEI com mecanismos temporizadores

Artefatos Explosivos Improvisados¹ (AEI) 
são dispositivos colocados ou fabricados 
de forma improvisada com a finalidade 

de causar danos, morte ou lesão pelo acionamento 
de seus componentes explosivos isoladamente ou 
em combinação com produtos químicos tóxicos, 
toxinas biológicas ou material radiológico (bomba 
suja²). Com baixo custo e sendo fáceis de construir, 
podem ser colocados em qualquer lugar (ou mes-
mo controlados a distância) e podem ser facilmente 
adaptados a uma grande variedade de circuns-
tâncias e alvos. Por serem improvisados, podem 
ser produzidos em vários tamanhos e formas e 
possuem variados métodos de funcionamento. 
Utilizam explosivos comerciais ou militares, ex-
plosivos caseiros ou detonadores militares e até 
componentes de munições. Os AEI são concebidos 
com materiais disponíveis e à mão. Podem ser en-
tregues em um “pacote”, arremessados ou condu-
zidos por uma pessoa, transportados ou entregues 
em viatura, ou, até mesmo, posicionados ao longo 
de estradas e itinerários. De uma maneira geral, 
qualquer arma explosiva que não foi concebida 
em uma linha de produção industrial pode ser 
classificada como um AEI.

1-Artefatos Explosivos Improvisados (AEI), do inglês Improvised Explosive Device (IED)
2-Arma radioativa, um AEI não nuclear que dispersa material radioativo armazenado em seu interior. 
Ao detonar, a dispersão do material radioativo causa contaminação nuclear e doenças semelhantes às 
que ocorrem quando da contaminação pela radiação de uma bomba atômica.

pós-conflito (Iraque, Afeganistão, Sudão, Somália, 
Israel, Líbano, Palestina); operações de drogas ilí-
citas (México, Colômbia, Peru); insurgências (Che-
chênia, Rússia, Nigéria, Irlanda do Norte); violência 
eleitoral (Quênia, Nigéria, Costa do Marfim), crises 
religiosas (Índia, Paquistão, Nigéria); conflitos étnicos 
(Nigéria, Ruanda, República Democrática do Congo, 
Sérvia); e ações terroristas (Estados Unidos, Reino 
Unido, Rússia, França). Como um exemplo final, o 
próprio autor do atentado de julho de 2011 em Oslo, 
Noruega, descreveu o AEI como uma "ferramenta 
de marketing" para seus pontos de vista extremistas.

Os componentes dos AEI são confeccionados a 
partir de matérias-primas diversas, entre elas RDX 
(Research Department X ou ciclotrimetileno trinitra-
mina), TNT (trinitrotolueno), ou outros explosivos, 
tais como: Composto A, B, C e C-4. Podem conter 
explosivos militares, munições enterradas de ar-
tilharia, minas terrestres ou carcaças de bombas 
aéreas. É comum receberem embalagem adicional 
contendo fragmentos de metais, vidros ou pregos 
que lhes amplifiquem o efeito desejado: o aumento 
da quantidade de estilhaços impelidos pela explosão. 

 Além dos explosivos militares, os de uso in-
dustrial também são empregados. Os AEI mais 
comuns contêm dinamite, nitroglicerina e misturas 
com nitrocelulose. Há também a disponibilidade no 
mercado de gel (nitrato de amônio em suspensão), 
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Exemplos de AEI

amplamente utilizado como adubo por seus efeitos 
oxidantes. Os AEI apresentam-se no estado sólido  
ao serem misturados com combustível (óleo diesel 
ou querosene), entre outros componentes. Os AEI à 
base de amônia apresentam maiores probabilidades 
de emprego, por serem provenientes de material da 
classe agrícola que não tem rígido controle de uso, 
portanto de fácil obtenção.

Quando não há acesso aos explosivos de uso 
industrial, o engenho da improvisação recai sob 
o aproveitamento de produtos disponíveis de uso 
comum, como aqueles obtidos a partir de alvejante 

de hipoclorito de sódio, cloreto de potássio, cera, 
vaselina e outros disponíveis em supermercados. 
O hipoclorito de cálcio contido nos limpadores 
de piscina também pode, por meio de tratamento 
químico, ser utilizado na fabricação de compostos 
explosivos. O RDX (Research Department Explosive, ou 
ainda, ciclonita, hexogeno ou T4) é outro explosivo, 
entre os principais, que pode ser fabricado de forma 
a obter-se uma composição de C-4 improvisada. Sua 
fabricação requer, entre outros, ácido nítrico (de difícil 
obtenção), além de ingredientes mais comuns, como 
barras de combustível de hexametilenotetramina 
(vendidas para fogões de montanhismo). O processo 
requer cuidadoso controle de temperatura e remoção 
do ácido para a formação desejada dos cristais RDX. 

Finalmente, há de se ressaltar que receitas para 
confecção de AEI são facilmente disponibilizadas, justi-
ficando, desta feita, a crescente ameaça de seu emprego. 

Emprego
Embora praticamente qualquer pessoa ou grupo 

convencional ou paramilitar possa empregar um 
AEI, seu uso é comprovadamente eficaz para grupos 

ROMPE ESFORÇO
MULTINACIONAL
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insurgentes e terroristas. Tais grupos podem ou não ser 
ligados a um Estado e não são limitados por fronteiras 
geográficas. Suas motivações são frequentemente ideo-
lógicas e não compartilham as mesmas características 
ou os mesmos Centros de Gravidade como aqueles en-
contrados em um típico conflito armado entre Estados. 

AEI podem ser empregados de diversas maneiras. 
Ressalta-se que os artefatos explosivos improvisados 
em si não constituem o “inimigo”. O dispositivo é 
apenas o produto final de um conjunto complexo de 
atividades inimigas. São duas as principais técnicas 
de emprego: suicida e não suicida. No que diz res-
peito a atentados suicidas, os AEI são empregados 
por meio de pessoal ou viatura, os quais normal-
mente são dissimulados como parte da população. 
Nos ataques não suicidas, os AEI são camuflados no 
ambiente circundante: lixo, caixas, pneus, etc. e po-
sicionados na proximidade de seus alvos potenciais. 

Ameaças 
Os artefatos explosivos improvisados são res-

ponsáveis pela maior parcela das mortes e  número 
de feridos em combate considerando-se os conflitos 
assimétricos hodiernos. É previsível, portanto, o au-
mento do uso de AEI complementando e substituindo 
gradativamente as atuais armas e táticas empregadas. 

Os AEI são também instrumentos de ameaça para 
alcançar pretensões mais amplas, não somente no 
âmbito dos conflitos armados. Seu uso representa 
uma provável e contínua ameaça porque os ataques 
com AEI continuam a ser a principal tática por meio 
da qual os grupos terroristas assimétricos procuram 
meios relativamente simples e de baixo custo para 
infligir baixas em massas e dano máximo. Além 
disso, os terroristas constantemente refinam e evo-
luem suas táticas adaptando-as para burlar novas 
medidas de segurança, tornando-se cada vez mais 
difícil para a aplicação da lei e na execução de con-
tramedidas. Finalmente, a internet facilita a formação 
e a comunicação entre os terroristas, serve como 
uma ferramenta de recrutamento eficaz e incentiva 
os ataques de solitários. Valendo-se das facilidades 
da internet, elementos adversos têm a possibilidade 
de se organizar e, até mesmo, planejar suas ações.  
O sigilo obtido pela exploração da rede mundial de 
computadores pode facilitar a atribuição de funções 
dentro de uma organização, a montagem de células 
e preservar a identidade dos participantes, os quais 
podem não se conhecer. 

As redes de AEI são organizadas descentraliza-
das, de forma a proteger os relacionamentos e ocultar 
atividades no nível tático, operacional e estratégico. 
Nelas, os planos e ordens são conectados e podem 
impactar uns aos outros de forma direta ou indireta 
em todos os níveis. É, pois, imprescindível o reco-
nhecimento destas inter-relações no combate desta 
ameaça de AEI. 
Efeitos

A extensão dos danos causados por um AEI de-
pende de seu tamanho, construção e colocação e se 
há alto explosivo. 

 Na tabela 1 é apresentado o raio de influência 
de danos com base no volume ou peso do explosivo 
(equivalente a TNT) e o tipo de artefato explosivo. 
AEI instalados em viaturas podem transportar signi-
ficativa quantidade de explosivo e, portanto, causar 
maiores danos.

Uma explosão dentro, ou nas proximidades, de 
um local de transporte público ou edifício pode 
estourar janelas, destruir paredes e interromper 
sistemas de energia, ventilação, água, esgoto, entre 
outros. Rotas de saída podem ser interrompidas ou 
destruídas, e fumaça e poeira podem se deslocar 
verticalmente através de escadas e poços de eleva-
dor, dificultando a circulação. Destruições em áreas 
urbanas podem resultar na liberação ou exposição 
de materiais perigosos, como, por exemplo: mate-
rial radioativo de dispositivos médicos ou aqueles 
incorporados dentro da estrutura de um edifício, 
como isolamento de amianto. Um ataque com AEI 
pode causar interrupções nos serviços municipais de 
eletricidade, água, comunicações e transporte, que 
pode durar dias ou semanas após o ataque. 

A explosão de uma bomba pode também causar 
detonações ou provocar a combustão espontânea, 
dentro de um raio de influência, em materiais como 
gasolina, gás natural ou outros produtos inflamáveis.

 As explosões criam uma onda de sopro de alta 
pressão que desloca detritos, objetos e pessoas pelo 
ar. Os efeitos imediatos sobre a saúde são as lesões 
sofridas, as mais comuns incluem: excesso de pressão 
sobre múltiplos órgãos sensíveis (pulmões, orelhas, 
abdômen, etc.); lesões de fragmentação por estilhaços 
e detritos; lesões de impactos (quando a vítima é arre-
messada em outro objeto); queimaduras e outras lesões 
incluindo a exposição a materiais tóxicos e radioativos.

Efeitos colaterais sobre a saúde podem também 
se manifestar em longo prazo, por meio, por exem-
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Tabela 1
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plo, de lesões oculares e lesões abdominais. Esses 
sintomas podem se manifestar horas ou meses 
após o evento, levando, inclusive, à morte. Efeitos 
psicológicos nos sobreviventes e equipes de resgate 
não são incomuns. Apesar da maioria dos efeitos 
físicos tenderem a diminuir com o tempo, em alguns 
casos, pode ser necessária a assistência e orientação 
de profissionais de saúde (Psicólogos, Psiquiatras, 

Efeitos de um acionamento explosivo

Ações e 
contramedidas
entre outros).

Ações bem-sucedidas contra ataques AEI são 
iniciadas com atividade de inteligência, buscando 
o conhecimento do inimigo e as atividades comuns 
associadas aos ataques, entre elas a identificação 
das lideranças, do planejamento, dos agentes que 
financiam a obtenção dos recursos materiais, a con-
fecção dos artefatos, os critérios de escolha dos alvos, 
recrutamento e execução dos ataques. Uma aborda-
gem ampla dos requisitos de um ataque AEI auxilia 
os comandantes e planejadores na identificação de 
suas vulnerabilidades críticas. Essas vulnerabilida-
des podem ser “trabalhadas” para quebrar a cadeia 
operacional do inimigo.

As ações contra ataques AEI são desenvolvidas 
em todos os níveis dos GptOpFuzNav e são planeja-
das, executadas e avaliadas para identificar, prevenir 
e atenuar os efeitos destes ataques. Considerando 
um efeito desejado mais amplo, estas tarefas são 
realizadas para prever, detectar, prevenir, evitar, 
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neutralizar e proteger a Força como um todo de 
ataques AEI. Para tanto, é necessária a identificação 
do inimigo, seus líderes, fornecedores, instrutores e 
executores responsáveis pelo emprego de AEI.

As ações contra AEI podem ser divididas em dois 
grandes grupos ― ações proativas (pre-detecção) e 
ações reativas (pos-deteção). Ações proativas são 
aquelas tomadas com a finalidade de prever, detec-
tar, prevenir, evitar, neutralizar e proteger. Ações 
reativas são ações tomadas para detectar, evitar, 
neutralizar e proteger contra ataques AEI. Considera-
-se que os fundamentos da detecção, impedimento, 
neutralização e proteção são iguais tanto nas ações 
proativas quanto nas reativas.

O CFN frente 
à ameaça AEI

O Brasil rege suas relações internacionais pelos prin-
cípios constitucionais da não intervenção, defesa da paz 

e solução pacífica dos conflitos. Segundo a Estratégia 
Nacional de Defesa (END), precisará estar preparado 
para defender-se não somente das agressões, mas tam-
bém das ameaças. As Forças Armadas, entre os eixos 
estruturantes de defesa e respectivas diretrizes da END, 
estão direcionando seu preparo, organização e doutrina 
considerando também as ameaças atinentes a AEI.

Organizações 
envolvidas no CFN
  

No CFN, cabe ao Batalhão de Engenharia de 
Fuzileiros Navais (BtlEngFuzNav) a expertise no 
emprego e manuseio de explosivos. O BtlEngFuzNav 
é responsável por prover apoio de engenharia de 
combate aos Grupamentos Operativos de Fuzileiros 
Navais (GptOpFuzNav). Parcela deste apoio resulta 
em mobilidade a tais GptOpFuzNav por meio de re-
moção de obstáculos, reparação de estradas, constru-
ção de pontes, limpeza de áreas minadas, destruição 
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de armadilhas e desativação de artefatos explosivos, 
improvisados ou não. No que tange à desativação de 
artefatos explosivos, o desejável é que existam equi-
pes de desativação de explosivos (EqDAE) em apoio 
aos GptOpFuzNav e em condições de cumprir as ta-
refas de Desativação de Artefatos Explosivos (DAE) 
em operações anfíbias, ribeirinhas e, especialmente, 
em operações de evacuação de não combatentes 
(realizando a varredura de artefatos explosivos do 
Centro de Controle de Evacuados (CCE).

A partir de 2007, um Grupo de Desativação de Ar-
tefatos Explosivos (GDAE) do BtlEngFuzNav passou 
a compor o grupo especializado da MB em condições 
de ser acionado em situações de ameaças de bomba 
que viessem a afetar a segurança orgânica das OM 
na área de jurisdição do Comando do 1º Distrito 
Naval. O referido GDAE já foi efetivamente empre-
gado nos Jogos Panamericanos do Rio de Janeiro em 
2007, em ameaça de bomba à Odontoclínica Central 
da Marinha ocorrida em 2008, além de em diversas 
varreduras preventivas, precursoras às visitas de 
autoridades civis e militares nas OM da MB.

Ainda segundo a END, todas as instâncias do 
Estado deverão contribuir para o incremento do 
nível de Segurança Nacional, com particular ênfa-
se sobre 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. Neste contexto, o recém-implementa-
do Sistema de Defesa Nuclear, Biológico, Químico 
e Radiológico (SisDefNQBR) da MB estabelece a 
necessidade nos Distritos Navais (DN) de detecção 
NBQR. Elementos especializados em DAE também 
devem ser preparados para estar em condições 
de atuar simultaneamente às equipes de detecção 
NBQR em cada DN, devido à  indissociável possi-
bilidade de emprego do agente NBQR a artefatos 
explosivos improvisados.     

 

Reflexão
A dura realidade é que, devido ao grande impacto 

político e a importância atribuída pela mídia a vítimas 
civis, os AEI apresentam-se como uma arma assimé-
trica altamente rentável para insurgentes e grupos 
terroristas. Não há solução única para contrapor-se a 
tal ameaça. A abordagem deve ser em todos os níveis 
e requer soluções táticas e técnicas aplicadas desde 
o combatente até o nível político. Os líderes devem 
programar processos eficazes e empregar tecnologias 
que permitirão que os GptOpFuzNav interajam com 
a população local para ganhar seu apoio, recolham 
informações, mapeiem as redes e detectem e neutra-
lizem os AEI.

 A posição do Brasil no cenário econômico 
mundial, mesmo com alguns sobressaltos, aliada à 
proximidade de grandes eventos internacionais que 
ocorrem em  todo o território nacional, projetam no 
Brasil a responsabilidade de contrapor-se à ameça 
de AEI. Ao CFN, por sua vez, como força expedicio-
nária por excelência, cabe o desafio significante na 
capacitação específica na tarefa de DAE, assim como 
a oportunidade de reduzir os riscos de exposição 
dos FN aos AEI, em operações anfíbias, Garantia da 
Lei e da Ordem (GLO), operações de paz, além de 
aumentar consideravelmente o apoio ao combate 
dos GptOpFuzNav, potencializando a capacidade 
de projeção de poder, uma das tarefas básica do 
Poder Naval.
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A importância da participação de Oficiais FN no 
Departamento de Operações de Manutenção da Paz
CMG (FN) Alexandre Mariano Feitosa

O Departamento de Operações de Manutenção da 
Paz (DPKO ¹) provê orientação política e executiva para 
todas as operações de manutenção da paz da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) e assessora o Conselho 
de Segurança das Nações Unidas (CSNU), os países 
contribuintes com tropa, bem como os contribuintes 
financeiros, além de exercer a ligação com as partes 
em conflito durante o estabelecimento e implemen-
tação dos mandatos firmados pelo CSNU. O DPKO 
exerce a integração dos esforços das Nações Unidas, 
entidades governamentais e não governamentais, no 
âmbito das operações de manutenção da Paz. Com 
a criação das primeiras missões de paz da ONU em 
1948, sentiu-se a necessidade de criação de um órgão 
que fosse responsável pela coordenação, pelo controle 
e pelo estabelecimento de diretrizes, orientação e apoio 
das missões de paz sob a égide da ONU. Desse período 
até o final de 1980, essas tarefas eram desenvolvidas 
pelo Gabinete de Assuntos Políticos Especiais da ONU. 

Breve histórico

1-DPKO-sigla em inglês para Department of Peacekeeping Operations (Departamento de Operações de Manutenção da Paz).

Em 1992, o DPKO foi formalmente criado e inserido 
como um Departamento dentro da estrutura do Secreta-
riado do Sistema das Nações Unidas, sendo subordina-
do ao Escritório Executivo do Secretário-Geral, quando 
Boutros Boutros-Ghali tomou posse como Secretário-
-Geral das Nações Unidas. Iniciou-se, a partir de então, a 
estruturação e composição do DPKO que, com pequenas 
alterações de denominação, mas manutenção das tarefas 
em si, vigora até os dias atuais, conforme apresentado 
no organograma da página seguinte, acima. No outro 
organograma, o DPKO é detalhado, mostrando sua 
composição em quatro escritórios principais.

Diante do trabalho integrado do Escritório de 
Operações, do Escritório de Assuntos Militares, do 
Escritório de Regras de Engajamento e Segurança 
das Instituições e da Divisão de Avaliação de Po-
líticas de Treinamento, o DPKO nucleia e gerencia 
todos os esforços no intuito de orientar e apoiar os 
Estados-membros na consecução de suas tarefas para 
a manutenção da paz e da segurança internacionais. 
Entre os seus escritórios principais, aquele que se 
apresenta mais diretamente e está intrinsicamente 
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Estruturação e 
composição da 

DPKO

envolvido com as missões de paz em todas as suas 
fases, desde o início até o final, é o Escritório de As-
suntos Militares (OMA), que trabalha para implantar 
a capacidade militar mais apropriada em apoio aos 
objetivos das Nações Unidas, além de avaliar, estu-

dar e propor medidas para melhorar o desempenho, 
a eficiência e a eficácia dos componentes militares 
em missões de paz das Nações Unidas. O FGS é a 
Divisão responsável pela Geração da Força e pela se-
leção dos países contribuintes e dos seus respectivos 
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Após a sua criação, no início dos anos 90, o DPKO 
contava com a indicação de oficiais dos países mem-
bros da ONU para mobiliar as suas diversas divisões 
dentro dos seus quatro escritórios principais. Os ofi-
ciais Fuzileiros Navais precursores na nobre missão de 
servir ao DPKO, em sua sede na cidade de Nova Ior-
que, foram os então Capitães-de-Corveta (FN) Paulo 
Cesar D`Imperio Teixeira e Tomás de Aquino Tinoco 
Botelho, que abriram caminho para o destacado de-
sempenho dos oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN) nas fileiras do DPKO pela elevada capacidade 
de planejamento, organização e gerenciamento dos 
oficiais brasileiros, o que contribuiu para elevar não 
somente o nome do Corpo de Fuzileiros Navais, mas 
também o do Brasil. Ao final da década de 90, houve 
uma sensível modificação no processo seletivo para 
os oficiais dos países membros servirem no DPKO. 
Iniciava-se, então, o regime de contratação denomi-
nada de secondment, o que significava a transferência 
temporária de um militar para outra função que não a 
sua regular. A partir de então, todo o processo seletivo 
passou a ser realizado pela ONU. Inicialmente, por 
meio de uma análise curricular, a partir da qual se 
forma uma lista reduzida de oficiais dos 193 países, 
alguns militares são selecionados para a realização 
de uma entrevista, a fim de se aferir a competência 
e qualificação dos oficiais que estão concorrendo aos 
mais diversos cargos. 

O regime de secondment caracteriza também a 
contratação do oficial colocando-o a total disposição 
e de maneira agregada à ONU, desvinculando-o 
do seu país de origem no que diz respeito aos seus 
proventos e custos de deslocamento, o que implica, 
para a própria ONU, maiores despesas com a con-
tratação. Diante desse novo método de processo 

efetivos que estarão aptos a cumprirem as missões 
em questão. O CMOS acompanha diuturnamente 
tudo o que está acontecendo com todos os contin-
gentes dos países contribuintes em todas as missões 
de paz da ONU espalhadas pelo mundo. O MPS é o 
serviço responsável pela elaboração do Conceito de 
Operações, pela implementação das Regras de Enga-
jamento e pelos requisitos que cada contingente deve 
ter para cumprir a missão a que está destinado. O 
organograma do OMA pode ser observado ao lado.

Oficiais Fuzileiros Navais 
no DPKO

seletivo, no ano de 2009, o primeiro oficial Fuzileiro 
Naval a lograr êxito e ser selecionado foi o então 
Capitão-de-Fragata (FN) Samuel Nogueira Leal, que 
trabalhou no Departamento de Suporte de Campo 
(DFS), onde ocupou o cargo de Oficial de Doutrina e 
Equipamentos de Comunicações. Logo em seguida, 
o então Capitão-de-Fragata  (FN) Alexandre Mariano 
Feitosa obteve sucesso no processo seletivo, tendo 
trabalhado a partir de 2010 no Serviço de Planeja-
mento Militar do Escritório de Assuntos Militares do 
DPKO, tornando-se responsável pelo planejamento 
e acompanhamento das missões da ONU no Orien-
te Médio. Atualmente, mais dois oficiais Fuzileiros 
Navais ocupam as fileiras do DPKO, o Capitão-de-
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-Fragata  Claudio Vicente Issa Vieira, no cargo de 
Oficial de Avaliação Militar das missões da ONU 
no Oriente Médio, dentro da Equipe de Avaliação 
(AT); e o Capitão-de-Corveta (FN) Alexandre Arthur 
Cavalcanti Simioni, no cargo de Oficial de Treina-
mento Militar, na Divisão de Avaliação e Políticas 
de Treinamento (DPET).

Cabe ressaltar que a ascensão e posicionamento 
do Brasil no cenário político estratégico mundial 
eleva de importância a presença de oficiais brasileiros 
dentro do DPKO, fato denotado e refletido em frase 
dita pela Representante Permanente do Brasil junto à 
ONU, Sra. Maria Luiza Ribeiro Viotti, que considera 
a posição desfrutada hoje pela diplomacia brasileira 

na ONU devida, principalmente, pela contribuição 
dos seus militares.  Em consonância com os posicio-
namentos da política externa brasileira (mormente, 
em ações que contribuam com a paz mundial), aliados 
às diretrizes estabelecidas na Estratégia Nacional de 
Defesa, o Brasil deve ampliar a participação em ope-
rações de paz sob a égide da ONU ou organismos 
multilaterais da região, de acordo com os interesses 
nacionais expressos em compromissos internacionais. 

Nesse contexto, avulta de importância a presença 
de oficiais Fuzileiros Navais servindo no DPKO, 
pois serão estes valiosos assessores, que estão em 
uma posição de análise privilegiada e de observa-
ção sistemática de tudo o que está acontecendo e 
poderão contribuir sobremaneira com as decisões a 
serem tomadas não somente pelo Comando-Geral 
do CFN, mas também pelas autoridades do Alto-
-Comando da Marinha do Brasil em todas as esferas 
em relação aos assuntos ligados a operações de paz 
sob a égide da Organização das Nações Unidas. A 
participação de oficiais do CFN em um Departamen-
to caracterizado como célula mater do Alto Comando 
da ONU, principal responsável dentro do processo 
decisório por todas as ações a serem desencadeadas 
em todas as operações da ONU de manutenção de 
paz, reveste-se de relevância e importância funda-
mentais, tendo em vista as aspirações do Brasil junto 
à ONU (com o propósito de obter maior projeção, 
inserção e participação nas ações de promoção à paz 
mundial, o que corrobora os anseios do Brasil por 
um assento permanente no Conselho de Segurança 
das Nações Unidas). Tal participação visa ainda  ao 
planejamento de futuro emprego de Grupamentos 
Operativos de Fuzileiros Navais, bem como à sessão 
e emprego de militares FN como observadores mi-
litares ou integrantes de Estado-Maior nas missões 
sob a égide da ONU. 

Para tanto, cabe ressaltar a preponderante aten-
ção ao contínuo preparo e adestramento de oficiais 
com vistas a aperfeiçoarem seus currículos nos 
mais variados assuntos ligados às operações de paz, 
colocando-os em condições de lograrem êxito na 
disputa com oficiais bem preparados dos outros 192 
países membros que estarão concorrendo aos cargos 
em lide. Cabe realçar, como ponto alto dessa dispu-
ta, a necessidade do acentuado domínio da língua 
inglesa, alvo de criteriosa avaliação, no decorrer de 
uma entrevista realizada por telefone, por meio da 
qual são verificados conhecimentos e experiências 
profissionais que serão valiosos para o bom desem-
penho do cargo ao qual o oficial concorre.
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CARLOS
Almirante-de-Esquadra (FN) 
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Artigo redigido com base em 

entrevista realizada pelo

CF (FN) Alexandre Ferreira 

da Silva, Chefe-de-Gabinete do 

Comando-Geral, com o Exmo. Sr. 

Almirante-de-Esquadra (FN)Carlos 

Augusto Costa, no dia 24 de fevereiro de 

2015, como parte integrante do 

Projeto Memória, que visa à 

realização de entrevistas com 

ex-Comandantes-Gerais do 

Corpo de Fuzileiros Navais 

(CFN), com o intuito de 

preservar tanto a história da 

Instituição quanto a memória de 

seus Comandantes.
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Quando ingressou na Marinha do Brasil, em março de 
1958, o então Aspirante da Escola Naval (FN), Carlos 
Augusto Costa não tinha ideia da proporção que 

sua carreira na Força tomaria. “Quando eu entrei, o Quadro 
era muito pequeno. Inclusive, o Encarregado de Pessoal 
do Comando-Geral dizia que minha turma iria no máximo 
alçar o posto de Capitão-de-Corveta, pois não havia vaga 
para ir mais adiante. Mas, no fundo, eu vislumbrava chegar 
a Capitão-de-Mar-e-Guerra para depois ir cuidar da vida”, 
disse em entrevista ao Capitão-de-Fragata (FN) Alexandre 
Silva, Chefe de Gabinete do Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais, em 24 de fevereiro de 2015. 
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Em sua juventude, o Almirante-de-Esquadra (FN) 
Carlos Augusto Costa não pretendia ingressar na Ma-
rinha do Brasil, mas sim cursar Engenharia. Contudo, 
apesar de ter um irmão que era Aspirante Intendente, 
o que pesou na decisão foi o convite de um amigo 
para fazer a prova para a Escola Naval. Já conhecia o 
concurso por meio do “Diário de Notícias”, jornal de 
1957, que possuía uma coluna denominada “Notícias 
da Marinha”, com matérias semanais sobre a caserna, 
como formaturas e datas importantes. Cursou aulas 
particulares de Língua Portuguesa, complementares 
às disciplinas estudadas na preparação para o con-
curso de Engenheiro, e foi aprovado. “O concurso 
da Escola Naval era em janeiro e o de Engenharia 
aconteceria depois do carnaval. Como havia passado 
na Escola, resolvi aproveitar o carnaval e desisti do 
concurso para Engenharia”, relembrou. A ironia é 
que o colega que o estimulou a ingressar na Marinha 
acabou não passando no teste físico do concurso de 
seleção e foi seguir a carreira de Engenheiro. 

Se a decisão de ingressar na Marinha aconteceu 
quase que por acaso, a escolha de fazer parte do Corpo 
de Fuzileiros Navais (CFN) foi imediata e influenciada 
pelo espírito de aventura dos filmes de John Wayne¹. 
Além de, é claro, o “boca a boca” dos próprios Fuzi-
leiros Navais da Escola Naval, “muito pró-ativos”, 
segundo o Almirante, na arte de influenciar os candi-
datos em sua escolha, à época realizada no primeiro 
ano, no momento da matrícula para o concurso.

Sua turma foi a penúltima de Fuzileiros Navais 
em que o curso durava apenas dois anos – no Corpo 
da Armada eram três -, passando em seguida a três 
anos e meio e depois a quatro, como atualmente. 
No tempo em que a rotina começava no domingo 
à noite e só terminava no sábado após o almoço, o 
então Aspirante conciliava as horas de estudos com 
as atividades desportivas, entre elas a participação 
na equipe de remo, que praticava nas modalidades 
com quatro e oito remadores. “Nós fazíamos uma 
atividade chamada 'Mar Aberto', na qual saltávamos 
da ponte do escaler, íamos até a boia do ‘Albatroz’, 
um navio-veleiro de grande porte, e subíamos pelos 
cabos lançados ao mar pelos turcos do cais. Isso de 
manhã cedo. No inverno, então, era uma maravi-

lha!”, brincou. O Almirante conta que a natação era 
um esporte bastante praticado na Escola Naval no 
final da década de 50, inclusive a piscina era externa, 
com utilização de água salgada.

Mas uma das memórias mais marcantes deste 
tempo aconteceu durante a Copa do Mundo de 1958. 
“Nós tínhamos que assistir as aulas durante os jogos 
do Brasil. Então, estavam todos em sala e de repente 
a Escola Naval gritava 'goool' em coro. Estava todo 
mundo escutando rádio baixinho em sala de aula”, 
relembra aos risos.

Como expectativas de crescimento na Força não 
projetavam alcançar os últimos postos da carreira, 
devido ao quadro de oficiais muito pequeno, para-
lelamente formou-se em Física pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e chegou a dar aulas 
em faculdade. Foi promovido a Segundo-Tenente em 
dois de dezembro de 1960 e a Primeiro-Tenente exa-
tamente um ano depois, posto que ocupou por sete 
anos, quatro meses e dezenove dias. Sua primeira 
manobra operativa como Tenente foi na escolta dos 
aviões adquiridos para o Navio Aeródromo Minas 
Gerais. “Montamos uma operação de guerra para 
levar os aviões do Arsenal até o Centro de Instrução 
e Adestramento Aeronaval ² (CIAAN), que ficava lo-
calizado onde hoje é a LESPAM (Liga de Esportes do 
Arsenal da Marinha), na Avenida Brasil, com escolta 
feita de madrugada, já que a Força Aérea Brasileira 
reagia à Marinha ter aviões”.

No primeiro ano como Tenente, também se 
lembra da situação de conflito interno que o país 
enfrentou após a renúncia do então presidente da 
República, Jânio Quadros, e assunção de seu Vice. 
“Os Ministros militares eram contra a posse do João 
Goulart e o então Governador do Rio Grande do Sul, 
Leonel Brizola, não aceitava essa posição. Houve 
uma situação de conflito interno no Brasil. Inclusive 
colocou no ar a ‘Rádio da Liberdade’ e levantou a 
região Sul contra os militares”. 

À época no Batalhão Riachuelo, comandando o 
Pelotão Anticarro, então equipado com os canhões 
de 37mm que já deram baixa e estão posicionados na 
frente da Divisão Anfíbia, participou de sua primeira 
operação real. Embarcou com mais 12 militares no 

1 Nome artístico de Marion Robert Morrison. Foi um premiado ator dos Estados Unidos, falecido em 1979.
2 Em 2009, sua denominação foi alterada para Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval Almirante José Maria do Amaral Oliveira, 
mantendo-se a sigla.

 “Nós fazíamos uma atividade chamada ‘Mar Aberto’, na qual saltávamos da ponte do escaler, íamos 
até a boia do ‘Albatroz’, um navio-veleiro de grande porte, e subíamos pelos cabos lançados ao mar pelos 
turcos do cais. Isso de manhã cedo. No inverno, então, era uma maravilha!”

Projeto Memória
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navio Ary Parreiras e mais dois navios requisitados, o 
Araranguá³ e o Rio Mossoró, um cargueiro de convés 
corrido, onde passaram 14 dias no litoral Sul de Santa 
Catarina, com o intuito de proteger o 5º Distrito Naval, 
então ali baseado. Foi nesse período que a Marinha 
do Brasil recebeu as primeiras viaturas do MAP, 
acordo militar Brasil - Estados Unidos, que beneficiou 
a Força brasileira com 22 jipes e os primeiros cami-
nhões REO.   “Quando cheguei, em janeiro, após a 
viagem de instrução, meu Pelotão tinha oito canhões 
e dois jipes. Então era preciso fazer revezamento 
para rebocar as peças, o que foi dispensado quando 
recebemos os jipes”. 

Afora o suporte do país estadunidense, o apoio 
logístico prestado pela Marinha do Brasil foi gran-
de: “Recebemos toda munição que a Marinha tinha 
disponível. Tiramos as viaturas da garagem do Ria-
chuelo e colocamos munição até o teto. A Artilharia 
foi incorporada do Centro de Instrução do Corpo 
de Fuzileiros Navais, atual Centro de Instrução 
Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), e utilizava 
os antigos obuseiros M3. Porém, como não havia 
embarcações para realizar seu desembarque, era 
necessário primeiro garantir um porto”. Mas, a maior 
lição aprendida naquele momento partiu de um 
Sargenteante de sua Companhia, que lhe disse: “Te-
nente, guerra igual a essa eu já venci umas cinco. Não 
se preocupe que tudo será resolvido”. Dito e feito. O 
conflito acabou sendo resolvido diplomaticamente.

Enquanto Tenente, participou de diversas outras 
operações, como a Operação DRAGÃO, que surgiu 
pela necessidade identificada pela MB de se ter uma 
força de desembarque preparada para atuar em 
qualquer ponto do litoral brasileiro. Participou da 
DRAGÃO I, II, III, que envolveu mais de dois mil 
homens. “A DRAGÃO IV foi abortada por causa do 
Ato Institucional no 5, em 1968”. Participou, ainda, 
da primeira e, logo em seguida, da terceira Operação 
VERITAS, com os americanos.

Mas nem sempre as operações foram bem-sucedi-
das. Em uma delas, em Porto de Galinhas, Pernam-
buco, denominada “GRAVIOLA”, nove Fuzileiros 
Navais morreram, no momento do desembarque, 
devido às condições do mar bastante desfavoráveis. 
Naquele tempo, a tropa não utilizava colete salva-
-vidas. Quando a porta da embarcação abria, os 

3 Navio cargueiro da Companhia de Navegação Costeira, chamado popularmente de Ara, por integrar uma classe cujos nomes começavam por 
Ara. Também existiam os Ita, que ficaram famosos fazendo o transporte entre o Norte/ Nordeste e o RJ.
4 Military Aid Program - Programa de Assistência Militar pelo qual o Brasil recebeu apoio da Marinha Americana.
5 Refere-se à reunião presidida pelo “Cabo” Anselmo, da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros, que muitos consideram como o estopim da 
Revolução de 1964.
6  O Comandante-Geral era o Almirante Aragão, conhecido por suas convicções políticas de “esquerda”.

Fuzileiros Navais praticamente saltavam. “Devido 
às condições do mar, a minha embarcação quando 
voltou de terra, afundou a contrabordo do navio. A 
prancha da embarcação abriu, o mar entrou e empur-
rou o pessoal para trás. Muita gente ficou presa nas 
ripas da EDVP pelo equipamento e afundou junto”. 

Presenciou diversos fatos durante a Revolução 
de 1964 e passou por situações de grande comple-
xidade. Nos fatídicos dias antes de 31 de março de 
1964, posicionou-se com sua Companhia em frente 
ao Sindicato dos Metalúrgicos devido “àquela reu-
nião”, mas sua Companhia recebeu ordem para 
se retirar porque o Almirante Sinay, Comandante 
da Divisão Anfíbia, havia recebido um telefonema 
com essa ordem. No dia seguinte, deslocou-se para 
o Ministério da Marinha para reforçar a guarda do 
1º DN, porque “um grupo de Marinheiros tentou 
organizar uma passeata e foi impedido de sair pela 
guarda do portão da Barão de Ladário, que atirou em 
cima deles, levando-os a retornar”. No final do dia, 
presenciou um grupo de Marinheiros e Fuzileiros 
Navais, soltos após terem sido presos pelo Exército, 
deslocando-se nas proximidades do Ministério da 
Marinha com coberturas trocadas: Fuzileiros Navais 
com gorros de Marinheiros e vice-versa. Era o dia 
28 de março, sexta-feira santa. No dia 30, enquanto 
Oficial de serviço, presenciou a troca dos Coman-
dantes e do Imediato do Batalhão Riachuelo.  E no 
dia 31 teve início a Revolução. “Nesse dia, vim de 
paisano para o Comando-Geral, vi distribuírem ar-
mamento do paiol para o pessoal dos sindicatos para 
defenderem o Ministério, por ordem do Almirante 
Aragão. Depois, consegui uma viatura que ia pra Ilha 
do Governador e fui pro Riachuelo”. Três ou quatro 
dias depois, estava comandando um destacamento 
embarcado no navio Princesa Leopoldina, navio de 
cruzeiro da Companhia de Navegação Lloyd Bra-
sileiro, no qual o então Comandante-Geral  estava 
preso e se alojava num camarote, ao final de um 
corredor sem saída. “Eu ficava em um camarote no 
início do corredor. Ele só podia ter contato com um 
Capitão-de-Mar-e-Guerra, o Comandante Werneck. 
Para não deixá-lo sair de lá foi um constrangimento, 
eu, à época Primeiro-Tenente, como guardião de um 
ex-ComGer”, disse ele, que ficou três dias na função, 
para então ser substituído. O Almirante relembra 

4

5

Almirante-de-Esquadra (FN) Carlos
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que era uma prática comum a prisão em navios an-
corados na Baía. “Em 1963, na rebelião dos sargentos 
em Brasília, os presos ficaram em mercante na Baía 
de Guanabara”. 

Em novembro de 1965, aos 27 anos, foi designado 
para exercer a função de Comandante de Pelotão 
do 2º Contingente de Fuzileiros Navais da Força 
Interamericana de Paz, em Santo Domingo, na Re-
pública Dominicana, época marcada por conflitos 
na região. “Presenciei muitas atrocidades, como em 
uma vez que queimaram um guarda civil na rua, 
em um daqueles conflitos. Outra situação marcante 
foi quando tive que fazer o reconhecimento e fomos 
em duas patrulhas pela cidade, sendo uma coman-
dada por mim e outra pelo Tenente Gomes Couto, 
uma turma mais antiga que a minha. A cidade toda 
apagada, tiros para todos os lados”. Em meio a esse 
cenário de conflitos, acabou sofrendo um acidente 
com um jipe e ficou uma semana sem poder regressar 
ao serviço. Descreve essa época como uma “segunda 
revolução”, ocorrida um ano após a difícil experiên-
cia da revolução de 1964. Em sua visão, no entanto, 
essa fase contribuiu para seu amadurecimento como 
pessoa e como militar. Seu contingente regressou 
em maio de 1966. Quando o próximo contingente 
chegou, formado pelo Batalhão Humaitá, a situação 
já estava inteiramente pacificada: “o Humaitá nem 
chegou a ir para a linha de contato”.

Fez diversos cursos no país e no exterior, como 
o Curso de Especialização em Comunicações e o 
Command Staff College, nas Forças Armadas dos EUA, 
e concluiu que, em termos de técnica, o Brasil nada 
deixa a desejar em relação ao país anfitrião. “Nós, 
intelectualmente, sabemos tanto quanto eles, mas, 
em termos de material, não temos a fartura deles”. 
Ainda sobre a experiência no exterior, acrescenta 
que no Command Staff College, vi Oficiais que ha-
viam regressado da Guerra no Vietnã, planejando 
“manobras em x”, sem coordenação com Artilharia 
e, inclusive, atacando em depressão”.  Acredita 
ele, que pondera, a partir de sua experiência, que o 
país conserva muito bem o material que tem, como 
6  Manobra em X é um termo referente a operações que envolvem grandes riscos de coordenação em que tropas amigas se cruzam no campo de 
batalhas.
7 Operação realizada entre fuzileiros navais brasileiros e norte-americanos.

pode constatar quando foram adquiridos os M-113 
e os sobressalentes indicados pelos americanos. Ao 
longo do tempo, foi percebido como sobraram itens 
de sobressalentes, desnecessários para a manutenção 
conforme a experiência mostrou. Sobre a aquisição 
dos M-113, o Almirante rememora dois episódios 
interessantes: “Fomos a Brasília para inauguração 
do Quartel do Campo de Adestramento do Grupa-
mento de Fuzileiros Navais (CADEST), hoje  Centro 
de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB). Na 
época, eu era Assistente do Almirante Roberval, Co-
mandante-Geral do CFN, quando o então Ministro 
da Marinha, Almirante Adalberto Nunes, comunicou 
que disponibilizaria dinheiro para compra dos Car-
ros Lagarta Anfíbio (CLAnf). Quando telefonamos 
para Washington (EUA), informaram que a linha 
de montagem do CLAnf estava fechada e que a 
previsão de reabertura era de 10 anos. A solução foi 
comprar o M-113, depois de realizado um Estudo de 
Estado-Maior, do qual participei, que provava que 
os M-113 eram anfíbios. Queríamos ter experiência 
em blindados sobre lagarta. Foram compradas 30 
M-113 para transporte de pessoal, mais a viatura 
comando e a socorro, as quais utilizamos por muitos 
anos, e ainda estamos utilizando”. Outro episódio 
interessante sobre esse processo foi quando como 
Capitão-de-Fragata, após regressar do Command Staff 
College, foi designado para ser instrutor na Escola de 
Guerra Naval e foi informado pelo Almirante Cortez, 
já Comandante-Geral do CFN, que havia presidido 
o Estudo de Estado Maior (EEM) para aquisição dos 
M-113 como Chefe de Estado-Maior do CGCFN, que 
iriam perder a oportunidade de comprar os CLAnf, 
após a linha de montagem ter sido reaberta, pois 
o oficial de intercâmbio americano, Major Flores, 
havia afirmado que os CLAnf não poderiam ser 
operados nos navios brasileiros. Imediatamente, o 
Almirante Carlos lembrou-se que viu na Operação 
Veritas I, navios da classe do Duque de Caxias, ope-
rando com CLAnf de geração anterior, mais pesado, 
maior e mais largo. “Por sorte, nessa época, havia 
um pessoal da AMIZADE  aqui no RJ e o Duque de 

“Por sorte, nessa época, havia um pessoal da AMIZADE  aqui no RJ e o Duque de Caxias também estava 
atracado no píer da Mauá. Prontamente me ofereci para comparecer no navio americano, pois possivel-
mente conheceria alguém de lá, já que tinha acabado de regressar de um curso nos EUA. Os americanos 
me apoiaram com oito CLAnf, embarquei no Duque de Caxias, registrei, tirei fotos e voltei com o relatório 
para aprovação do ComGer. Assim pudemos comprar o primeiro lote de CLAnf. No mesmo dia fui desligado 
da EGN e vim para o CGCFN gerenciar o projeto de aquisição dos CLAnf.”
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Caxias também estava atracado no píer da Mauá. 
Prontamente me ofereci para comparecer no navio 
americano, pois possivelmente conheceria alguém de 
lá, já que tinha acabado de regressar de um curso nos 
EUA. Os americanos me apoiaram com oito CLAnf, 
embarquei no Duque de Caxias, registrei, tirei fotos 
e voltei com o relatório para aprovação do ComGer. 
Assim pudemos comprar o primeiro lote de CLAnf. 
No mesmo dia fui desligado da EGN e vim para o 
CGCFN gerenciar o projeto de aquisição dos CLAnf.”

No Brasil, entre outros, fez o Curso de Aperfeiço-
amento de Oficiais de Comunicações, na Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais, no Exército Brasileiro. 
Em 1969, foi designado para exercer a função de Ofi-
cial de Comunicações do Núcleo da Primeira Divisão 
de Fuzileiros Navais, onde permaneceu por quatro 
anos. Foi o responsável pela criação do Grêmio de 
Rádios Amadores do CFN. “Nessas operações que 
fazíamos, não tínhamos celular, então a única ma-
neira de nos comunicarmos era por rádio amador”.

Em 1983, assumiu o cargo de Comandante do Ba-
talhão de Operações Especiais, “Batalhão Tonelero”, 
da Tropa de Reforço da Força de Fuzileiros da Esqua-
dra. “Foi uma época muito movimentada. Fizemos 
várias operações 'Sinal Vermelho', todas acionadas 
sem o conhecimento dos Distritos Navais”. Esse tipo 
de Operação, segundo o Almirante, consistia em 
apoiar os Distritos Navais em situações emergenciais. 
O Almirante relembra um ano em que recebeu uma 
carta de instrução destacando quatorze unidades 
onde seriam feitas tais operações, sendo a Ilha da 
Trindade um dos locais apontados. As equipes foram 
divididas e havia todo o apoio logístico à disposição, 
como navios, submarinos e três aviões da FAB. “Teve 
uma operação em que eu era Comandante e nós 
apagamos a Base Naval de Aratu, para poder sair 
depois da incursão. O Comandante da Base queria 
'comer o meu fígado', mas o Comandante do Distrito 
foi a meu favor, dizendo que nós éramos Soldados 
profissionais. Na próxima operação, por precaução, 
recebemos a ordem de que não era permitido apagar 
as instalações.”

Ao longo de sua carreira na Força, também co-
mandou o Centro de Instrução Almirante Milcíades 
Portela Alves (CIAMPA), em 1989, numa época em 
que eram formadas até três turmas por ano. “A van-
tagem é que era possível corrigir os erros da primeira 
turma na segunda e assim por diante, sempre melho-
rando a cada ano”. Tudo estava escrito. De acordo 
com o Almirante, havia desde a carta de boas-vindas 
ao recruta, que era enviada aos parentes, até a carta 

de término de curso. Toda a atividade do recruta 
estava no Livro Vermelho, que regulava essas ativi-
dades. “É um dos melhores comandos em termos de 
controle de ação planejada”. 

Em 1994, comandou o CIASC. “O CIAMPA tinha 
a vantagem de só trabalhar com um tipo de Fuzileiro 
Naval: o recruta. Era muito gratificante ver a chegada 
do civil e a saída do Fuzileiro Naval. O porte deles 
era bem diferente de quando entravam. Ganhavam 
em média 6 quilos ao longo do curso, não de gordura, 
mas de massa muscular. Já no CIASC, havia desde 
o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais até o Curso 
de Formação de Sargentos. Então o planejamento 
de ensino era mais completo, mas como Escola é 
muito bom. Senti-me satisfeito nos dois Comandos”. 
Ao final do comando do CIASC, já designado para 
comandar a Divisão Anfíbia (DivAnf), no fatídico 
dia 15 de julho de 1995, ocorreu a explosão do paiol 
de munição da ilha do Boqueirão, causando danos 
em casas civis do complexo da DivAnf até o Jardim 
Guanabara, na Ilha do Governador.

No dia 15 de agosto de 1995, o Almirante as-
sumiu o Comando da DivAnf. “O início do meu 
Comando caracterizou-se pelo gerenciamento de 
todos os danos ocasionados pela explosão do paiol 
do Boqueirão, tive que reparar gessos, tetos e forros 
de diversas casas na Ilha do Governador”.  Porém 
durante uma demonstração de uma Operação An-
fíbia para o Presidente da República, o Almirante 
conseguiu conversar com o Ministro da Marinha 
(MM) sobre a necessidade de construção de um 
atracadouro, próximo à Base da Ilha do Governador. 
“Essa demonstração foi numa sexta-feira, informei 
ao Ministro a rara oportunidade do momento, pois 
para construção de um atracadouro do zero o valor 
seria três milhões de reais, porém aproveitando toda 
a parte logística da empresa que naquele momento 
estava construindo o Cais do Boqueirão, o custo 
total seria de 800 mil reais. O MM nada falou sobre 
o assunto até o final da visita, para minha surpresa, 
recebi um rádio na segunda-feira informando que 
a verba estava disponível.” Devido ao Cais, a faina 
de embarque de pessoal e material do Navio Duque 
de Caxias foi reduzido de 10 horas para 1 hora e dez 
minutos. Com as obras do Cais da DivAnf, houve a 
alteração do trajeto da estrada que passava em frente 
a Base da Ilha do Governador para região próxima a 
praia, com isso, a área da base foi aumentada e apro-
veitada, atualmente temos uma piscina nesse terreno.

Contrariando sua previsão inicial e a custa de 
muito trabalho, alçou o posto de Almirante em 1992. 
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Foi promovido a Quatro Estrelas antes de sua turma e 
da turma anterior. A diferença entre o Aspirante que 
ingressou na Escola Naval em 1958 e o Almirante-
-de-Esquadra quatro décadas depois, é resumida em 
uma palavra: Maturidade. “Fui um Tenente pavio 
curto. Quando eu cismava que algo não era certo, 
não ficava calado. Tanto é que era Chefe de Classe 
e perdi minha posição porque não ficava calado 
quando acreditava que algo estava errado”. 

Em 1997, assumiu o cargo de Comandante da For-
ça de Fuzileiros da Esquadra e, no ano seguinte, foi 
designado Comandante-Geral do Corpo de Fuzilei-
ros Navais, no qual elegeu como uma das prioridades 
a parte de Doutrina e Organização. “Desde a mono-
grafia do Curso de Política e Estratégia Marítimas 
(C-PEM), que tratava da reorganização do Corpo 
de Fuzileiros Navais. Queria separar as atividades 
de apoio logístico ao combate na Tropa de Reforço, 
juntar a Companhia de Reconhecimento Anfíbio 
(CiaReconAnf) no Tonelero. Sempre achei que todos 
do Tonelero deviam ser capazes de reconhecer e 
executar ações de comando, para não perder oportu-
nidades.” Também percebeu a falta de manuais para 
padronização das atividades. Por exemplo, quando 
foi Oficial de Operações do Comando da Divisão 
Anfíbia, percebeu que cada Batalhão de Infantaria 
apontava os morteiros de uma maneira diferente. 
“Quando eu assumi o Comando-Geral, havia seis 
manuais, quando eu saí, 41”. Entre diversos outros 
feitos, investiu na aquisição de material, como carros, 
viaturas e peças de artilharia. Todo esse material 
teve seu processo de compra iniciado quando ainda 
era Comandante da FFE, por percepção do então 
Comandante da Marinha, Almirante Mauro César, e 
do Almirante Ponte, Comandante-Geral à época, que 
acreditavam que o Fundo Naval poderia ser utilizado 
para outras finalidades que não fossem do interesse 
exclusivo da Marinha e solicitou as necessidades 
da Força. Foram recebidos, em seu período como 
ComGer, três baterias de obuseiros Ligth Gun, a seis 
peças, dezessete carros de combate e mais de 140 
viaturas operativas. Criou o Batalhão de Operações 
Ribeirinhas para “evitar que o Exército que tem mais 
meios flutuantes que nós, transformasse os Batalhões 
de Selva em Batalhões de Operações Ribeirinhas e 
ficassem donos desse tipo de operação”; remodelou 
a Fortaleza de São José para caracterizá-la como For-
taleza, construindo os pátios hoje existentes. Uma de 
suas preocupações como Comandante-Geral, foi não 
deixar que se perdesse a característica anfíbia. Por 
exemplo, em operações, sempre exigia que as esteiras 

Assunção do Cargo de Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais

fossem lançadas na praia de desembarque, mesmo 
que o solo não exigisse tal apoio para deslocamento. 
Enquanto Imediato do CGCFN, propôs a alteração 
do nome do Grupo de Artilharia para Batalhão de 
Artilharia, para evitar a utilização de manuais do 
Exército. “Quando utilizávamos manuais do Exér-
cito, éramos lentos como o Exército. Quando utilizá-
vamos os manuais americanos, tínhamos que fazer 
muitas concessões.” Também partiu dele a criação da 
Parada após o Pôr do Sol, um “excelente instrumento 
de Relações Públicas”, segundo o Almirante. Apro-
veitando que permaneceu por dois anos como o mais 
antigo da Marinha, realizou diversas formaturas na 
Fortaleza São José, como a entrega das medalhas da 
Ordem do Mérito Naval, utilizando os canhões de 
salva reformados e a banda marcial como instrumen-
tos de relações públicas. “Em uma oportunidade, em 
cooperação com o 1º Distrito Naval, foi empregado 
um Pelotão de Imperiais Marinheiros para a forma-
tura”.  Passou o cargo de Comandante-Geral do CFN 
em 20 de dezembro de 2002, por decreto.

O Almirante destaca que o CFN é tão bom quanto 
as pessoas que o compõem e afirma que o momento 
em que sentiu mais orgulho dos Fuzileiros Navais 
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foi quando estavam em missão de desminagem em 
Angola, na África.  O Pelotão de Engenharia realizava 
a tarefa de desminagem com extremo profissiona-
lismo, sendo referência para outros países e para o 
Exército, pois o próprio Exército não tinha capacita-
ção para realizar aquela tarefa.

O Almirante-de-Esquadra Carlos Augusto Costa 
recebeu diversas medalhas ao longo de sua carreira, 
bem como obteve a primeira colocação em todos os 
cursos realizados, inclusive fora da Marinha do Bra-
sil, sendo o primeiro Oficial Fuzileiro Naval a ganhar 
a menção especial – DISTINÇÃO no curso da Escola 
de Guerra Naval, além de possuir a maior média 
histórica do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 

“Nos últimos 50 anos, nenhuma Força teve o desenvolvimento que os Fuzileiros Navais tiveram. Vi 
o CFN saindo de uma situação de Tropa de Guarda para uma situação em que é respeitado, inclusive na 
Política de Defesa Nacional, como a Tropa Expedicionária...”

do CFN, até os tempos atuais. Sua história é marca-
da por muitos elogios e louvores e confunde-se 
com a história recente do CFN. Presenciou uma 
série de avanços do CFN e reafirma ter orgulho 
de fazer parte deste Corpo. “Nos últimos 50 anos, 
nenhuma Força teve o desenvolvimento que os 
Fuzileiros Navais tiveram. Vi o CFN saindo de 
uma situação de Tropa de Guarda para uma si-
tuação em que é respeitado, inclusive na Política 
de Defesa Nacional, como a Tropa Expedicioná-
ria. Vi cada Unidade da Ilha do Governador ser 
criada. Não me arrependo de ter escolhido o CFN 
e acho que vocês têm muita capacidade de levar 
isso adiante”, conclui. 

Fortaleza de São José - Atualmente

Fortaleza de São José - Antes da Obra

...Não me arrependo de ter escolhido o CFN e acho que vocês têm muita capacidade de levar isso adiante”
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