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

zileiros 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 moder-
no 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 aper-
feiçoamento técnico-profissional.
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Editorial Nossa Capa

Na matéria “Carros de combate para o CFN – uma 
abordagem histórica e perspectiva de evolução” (O ANFÍ-
BIO V.36), página 66, foi publicada erroneamente a foto 
de uma viatura sobre a legenda “Tropas aliadas cele-
bram a vitória em Amiens sobre um Mark V”. A ima-
gem correta pode ser vista na edição digital da revista 
na página do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais – www.marinha.mil.br/cgcfn

Errata

Com uma linha editorial pautada no tema “O CFN 
a serviço do Brasil – Uma mostra de como os Fuzilei-
ros Navais estão preparados para cumprir sua missão”, 
esta edição de “O Anfíbio” reflete o momento que es-
tamos vivendo, onde ocorre uma demanda crescente 
de participação das Forças Armadas – da Marinha do 
Brasil em especial e do Corpo de Fuzileiros Navais em 
particular – em missões diversas, seja em âmbito nacio-
nal ou internacional.

No cenário nacional, nota-se o progressivo emprego 
do Corpo de Fuzileiros Navais em operações de Garantia 
da Lei e da Ordem – questão que requer um cuidadoso 
processo de planejamento e avaliação das peculiarida-
des existentes para esse tipo de emprego – e também em 
operações de cooperação com a Defesa Civil em resposta 
a desastres naturais. Ambos os temas são destrinchados 
nesta edição, demonstrando os conhecimentos adquiri-
dos e consolidados, decorrentes de ações anteriores.

Já no cenário internacional, são abordados temas 
como as operações de desminagem e a atuação do Brasil 
em ações de ajuda humanitária, onde o país, que já con-
ta com uma sólida tradição diplomática, vem desempe-
nhando um papel de crescente relevância. 

Para manter o elevado padrão de atuação do Corpo 
de Fuzileiros Navais e fazer frente às principais tendên-
cias e ameaças previstas nos prospectivos, é necessário 
desenvolver um conjunto de ações que visem o aprimo-
ramento das áreas de Doutrina, Operações, Pessoal, En-
sino, Material, Adestramento e Infraestrutura. As referi-
das áreas são abordadas em artigos que versam sobre a 
ampliação da capacidade anfíbia da MB, a reformulação 
do currículo do CAOCFN, as competências esperadas 
do Fuzileiro Naval no III Milênio, a instalação de um 
laboratório fixo de análises químicas no Brasil e a Inteli-
gência Operacional.

A excelência do trabalho desenvolvido pelo CFN 
influencia diretamente a percepção da sociedade em re-
lação à eficiência e ao profissionalismo de nossa tropa 
nas diversas missões em que é empregada, configuran-
do assim um ambiente favorável e de apoio às Forças 
Armadas. Neste ano de 2019, em que será enaltecido o 
valor “determinação”, relembramos a necessidade de 
nos mantermos alinhados com os nossos planejamentos 
e de trilharmos determinados nossa trajetória, a fim de 
desenvolver todo o potencial do CFN para novas e desa-
fiadoras realizações. 

Boa Leitura!
ADSUMUS!

No Brasil e no mundo, os Fuzileiros Navais vêm sen-
do cada vez mais requisitados para atuar nas mais di-
versas missões e em diferentes áreas de atuação, seja em 
Operações de Garantia da Lei e da Ordem, em missões 
de paz, em eventos desportivos, em Ações Cívico Soci-
ais, dentre outras. Pensando nisso, a capa desta edição 
de “O Anfíbio” traz, simbolicamente, um militar de 
prontidão, representando todos os Fuzileiros Navais, 
sempre prontos para atuar em qualquer missão. A logo 
do Corpo de Fuzileiros Navais tem como propósito 
reforçar que, em todos os cantos do país, a sociedade 
pode sempre confiar neles!
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DETERMINAÇÃO

Corpo de Fuzileiros Navais

A Determinação refere-se ao princípio intrínse-
co que cada pessoa deve ter na persistência em 
alcançar os seus objetivos. Sendo um dos quatro 
valores essenciais dos Fuzileiros Navais, a Deter-
minação nos remete à necessidade de nos man-
termos fiéis ao nosso planejamento e trilharmos 
com disciplina e tenacidade, foco e dedicação a 
nossa trajetória. É também ela que nos motiva, 
em tempos difíceis, a superar frustrações, manter 
o espírito perseverante e não perder a fé. 

O Corpo de Fuzileiros Navais trabalha para 
manter sua tropa aprestada e bem preparada, 
traçando metas que precisam da determina-
ção de cada militar, e do Corpo como um todo, 
para serem alcançadas. Baseados nesse valor, 
compreendemos que nossas conquistas não 
são destino ou sorte e que devemos sempre 
colher aprendizados das dificuldades encontra-
das no caminho.

Concitamos assim, por meio do valor “Deter-
minação”, a todo combatente anfíbio a manter 
uma postura confiante, abnegada e proativa 
para que juntos ultrapassemos os obstáculos 
e alcancemos o nosso progressivo aprimora-
mento, mantendo com entusiasmo a plena dis-
posição que cada Fuzileiro Naval possui para 
defender os interesses da nossa pátria.
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A FORÇA EXPEDICIONÁRIA 
DA MARINHA 
NO ATENDIMENTO DOS 
INTERESSES DO BRASIL
CA (FN) Nélio de Almeida
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A Força Expedicionária da Marinha no atendi-
mento dos interesses do Brasil é um assunto que 
reveste-se de especial importância, pois trata de 
uma das capacidades de nossa Marinha em agregar 
opções estratégicas e operacionais de peculiar uti-
lidade para a defesa dos interesses nacionais bra-
sileiros. Para abordagem deste tema, iniciaremos 
tratando das operações expedicionárias e de Forças 
Expedicionárias. Em seguida, caracterizaremos os 
possíveis interesses do Brasil, apontando a contri-
buição dessas Forças para o atendimento dos refe-
ridos interesses.

OPERAÇÕES EXPEDICIONÁRIAS 
E FORÇA EXPEDICIONÁRIA

Em rápidas palavras e de forma livre, as Opera-
ções Expedicionárias são caracterizadas por ações 
realizadas por Forças com elevada condição de 
prontidão, dotadas de autossuficiência e significati-
va flexibilidade de emprego para oferecer resposta 
em amplo espectro, atuando a consideráveis dis-
tâncias de suas bases, de forma austera. 

A condição de prontidão não é determinante 
para a caracterização de Operação Expedicionária, 
entretanto tal condição é fundamental para que 
esta capacidade expedicionária tenha uma utilida-
de ampliada no quadro político estratégico, parti-
cularmente para resposta a crises. 

Autossuficiência talvez seja a principal caracte-
rística da Força Expedicionária, sendo esta viabili-
zada tanto pela condução no escalão de força  que 
se desloca para a área de emprego todo o material 
necessário para a campanha, como pela capacidade 
de fazer chegar, a partir das bases até esse local, tal 
material adicional necessário. 

A flexibilidade para atuar em amplo espectro 
também é outra característica desejável da Força 
Expedicionária e característica das Operações Ex-
pedicionárias, fazendo com que também esta capa-
cidade ofereça maior possibilidade de resposta às 
necessidades político-estratégicas. 

Por sua vez, o aspecto considerando distân-
cia de atuação da Força Expedicionária de suas 
bases, para alguns autores e doutrinas, dá-se so-
mente no exterior. Entretanto, consideramos, em 
função das dimensões continentais do nosso país, 
que tal operação poderá ser realizada dentro do 
território nacional.

Por fim, a atuação em base austera é uma carac-
terística importante para a Força Expedicionária, de 
modo a reduzir a demanda logística para atendi-
mento de suas necessidades operacionais, ao me-
nos inicialmente.

As características das Operações de Forças Ex-
pedicionárias são em particular atendidas pelo Po-
der Naval. A própria Estratégia Nacional de Defesa 
estatui que o CFN, parte integrante do Poder Na-
val, será a Força Expedicionária por excelência. En-
tretanto, podemos agregar a este conceito o  conju-
gado anfíbio, pois o CFN só pode ser entendido no 
contexto do conjugado anfíbio em função de suas 
características do Poder Naval. Este conjugado se 
faz particularmente útil para a realização de ope-
rações expedicionárias caracterizando, em especial,  
como uma possibilidade inerente do Poder Naval à 
sustentabilidade logística, que pode ser conferida 
pelos navios, fazendo um link entre as bases das 
forças e a área de aplicação do poder. 

Isso não significa que o Poder Naval, racioci-
nando como parcela de uma atividade conjunta, 
não dependeria de outras Forças, em particular, 
da Força Aérea, para atendimento de demandas 
de sustentação logística. Os meios da Força Aérea, 
embora com menor capacidade de transporte em 
relação aos navios, são particularmente necessários 
para transportar materiais que demandem maior 
rapidez de chegada na área de operações. A força 
terrestre, em certas ocasiões, também pode comple-
mentar a capacidade das Tropas Anfíbias naquelas 
atividades que não lhe são orgânicas.

 Analisando-se a Doutrina Militar Naval, 
verifica-se que a principal operação em que a Força 
Expedicionária e a Operação Expedicionária se ma-
terializam, refere-se às Operações Anfíbias. Entre-
tanto, nos diversos outros campos de emprego de 
força, esta possibilidade também se apresenta. 

Citamos inicialmente outras operações de Guer-
ra Naval em que características expedicionárias 
são importantes, tais como Operações Ribeirinhas, 

Figura 1 - Navio Doca Multipropósito (NDM) BAHIA 
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OS POSSÍVEIS INTERESSES 
DO BRASIL

Os documentos de alto nível do Ministério da 
Defesa, em particular a Política Nacional de Defesa 
e a Estratégia Nacional de Defesa, orientam quan-
to às posturas e os interesses do país no campo ex-
terno. Tais interesses são contextualizados em um 
mundo globalizado, de ameaças difusas, em parti-
cular aquelas atualmente conhecidas como novas 
ameaças, as quais apresentam desafios permanen-
tes, desde o tempo de paz. 

No entorno estratégico do Brasil, caracterizado, 
no meu ponto de vista, pelo Atlântico Sul, Mar do 
Caribe e Costa Oeste da África, existem diversos in-
teresses, sejam eles do próprio país ou resultantes 
do alinhamento brasileiro com outras nações ou or-
ganismos internacionais. Tais interesses projetam a 
preocupação da nação em relação ao que ocorre em 
locais afastados do nosso país, em especial atenden-
do às demandas para a defesa da Amazônia Azul. 

Assim, a capacidade de aplicar poder nesta área 
de interesse, por si só já traz as Operações e Ações 
Expedicionárias para o centro das preocupações do 
Poder Militar, em especial do Poder Naval brasileiro.

Observa-se que, neste entorno estratégico, verifi-
cam-se interesses extrarregionais se materializando 
recentemente e também instabilidades que poderão 
demandar a ação do governo brasileiro, se desejar-
mos realmente ocupar posição de destaque no con-
texto internacional.

Figura 3 - Movimento helitransportado 

aquelas que podem inclusive ser realizadas em 
outros países, Operações Terrestres de Caráter 
Naval em apoio a ações comandadas ou orien-
tadas por organismos internacionais, dentre ou-
tras possibilidades. 

No campo das operações de emprego limitado 
da força, cresce de importância as Operações de 
Paz e as Operações de Evacuação de Não Comba-
tentes. No campo das atividades benignas, desta-
cam-se as operações humanitárias e de cooperação 
com a Defesa Civil que venham a ocorrer em locais 
afastados das bases, além das ações em apoio à po-
lítica externa.

Figura 4 - Desembarque por Helicóptero

Figura 2 - Porta-Helicópteros Multipropósito  
Atlântico

Figura 5 - Ajuda Humanitária no Chile
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A CONTRIBUIÇÃO DA 
CAPACIDADE EXPEDICIONÁRIA 
DA MARINHA

A capacidade expedicionária da Marinha do Bra-
sil se dá em todo o espectro de Operações milita-
res, logicamente naquilo que se refere ao empre-
go do Poder Naval. Esta contribuição começa na 
possibilidade do emprego do Poder Naval em 
ações de maior intensidade de aplicação de For-
ça, o que acontece normalmente na modalidade 
de ações conhecidas como de entrada forçada, 
onde o Assalto Anfíbio se destaca como princi-
pal ferramenta. 

Além deste, no campo das Operações An-
fíbias destaca-se também a Incursão Anfíbia 
como sendo uma das possibilidades marcantes 
e capacidades do emprego de força. A Retirada 
Anfíbia também, modernamente, apresenta-se 
como solução, particularmente, para a retirada 
do local de tropas brasileiras, no caso das Ope-
rações de Paz. Estas Operações e as que ainda 
serão citadas, podem ocorrer, tanto por ação es-
pecífica e isolada do governo brasileiro, como 

no quadro de uma ação combinada liderada 
por organismo internacional. 

Ainda no quinto tipo de Operação Anfíbia, a 
Projeção Anfíbia, destacam-se as Operações de 
Evacuação de Não Combatentes para a retira-
da de cidadãos brasileiros e outros de interesse 
do nosso governo, as Operações de Cooperação 
com a Defesa Civil. 

Como possibilidades adicionais de contribui-
ção do Poder Naval empregando suas caracterís-
ticas expedicionárias pode-se listar a realização, 
sob a égide de organismo internacional, das Ope-
rações Ribeirinhas fora do território nacional.

Destacam-se, ainda, as Operações de Paz como 
sendo especialmente dependentes da capacida-
de expedicionária da Marinha do Brasil. Neste 
quadro, além daquelas Operações que possam 
ser eminentemente de caráter marítimo, como o 
caso da UNIFIL, realizada por nossa Marinha no 
Líbano, onde exercemos a liderança do Coman-
do da Força, temos também a possibilidade de, 
no quadro conjunto, ser parcela importante na 
ação expedicionária, tanto no transporte de For-
ça, como na sustentação logística posterior.

Adicionalmente, contribuição destacada se 

Figura 6 - Movimento Navio para Terra (MNT) por ClAnf
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CONCLUSÃO
Como vimos, muitos são os interesses do Bra-

sil que se manifestam no mar e em terras afasta-
das do centro do poder nacional brasileiro e que 
são “alcançáveis” pelo Poder Naval, tanto no ex-
terior como no país. Embora com a participação 
conjunta de outras Forças, estes interesses, que 
em termos espaciais se consolidam na Amazônia 
Azul e também dentro do nosso território, esta-
rão cada vez mais defendidos na medida em que 
o Poder Naval esteja adequadamente preparado 
para desempenhar suas tarefas. Assim, a contri-
buição é marcante e até mesmo decisiva para o 
crescimento do nosso país.

dá em relação à segurança do tráfego marítimo, 
em que o Poder Naval pode contribuir realizan-
do operações de interdição marítima e aquelas 
ligadas a segurança e ao cumprimento de leis 
no mar.

De grande importância, incremento significa-
tivo se dá em relação ao apoio à política externa. 
Atualmente, tal ação é caracterizada pelas ope-
rações e exercícios que realizamos distantes de 
nossas bases no Brasil e pelo desdobramento no 
exterior de Grupo de Assessoramento Técnico 
(GAT) para apoio a nações específicas.

O Poder Naval, de maneira geral, com essas 
ações de características expedicionárias, estará 
contribuindo com a defesa da nossa Amazônia 
Azul, em especial dando a necessária profundi-
dade a toda a concepção de Defesa de nossos in-
teresses. Esses interesses, embora se manifestem 
no exterior, guardam relação direta com a defe-
sa do território nacional, devendo, consequen-
temente, o Poder Naval ser empregado, desde o 
tempo de paz, em toda a nossa área de interesse, 
de modo a apresentar “resistência” crescente e 
contínua a medida que a ameaça se aproxima do 
nosso litoral.
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Laboratório Fixo de Análises 
Químicas da Marinha do Brasil:
Sua importância para o Brasil 
CMG(FN) Márcio da Mota Xerém
CC (FN) Alexandro Braga Gonçalves
FCNS Laura Alves das Neves
1T(S) Victor Hugo Pella Alegramandi
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A história registra que vários exércitos usaram 
substâncias químicas tóxicas como armas de guer-
ra. Os espartanos lançaram mão do gás arsênico 
durante a Guerra do Peloponeso (431-404 A.C.) e 
Alexandre Magno, Rei da Macedônia, costuma-
va lançar cal viva misturada com cinzas sobre os 
terrenos onde provavelmente passaria a cavalaria 
inimiga. A cal viva, levantada pelo galope da ca-
valaria, penetrava pelas armaduras e couraças dos 
cavalarianos e, em contato com o suor, agia como 
poderoso vesicante, provocando muitas baixas por 
queimaduras. Durante a I Guerra Mundial, as ar-
mas químicas foram usadas pela primeira vez em 
larga escala. Em Yprès, na Bélgica, tropas alemãs 
lançaram no ar, sobre tropas francesas e argelinas 
entrincheiradas, 168 toneladas de cloro gasoso. No 
final da Guerra, foram contabilizados quase 200 
ataques químicos, 1 milhão de baixas, sendo que 90 
mil resultaram em morte. Precedendo a eclosão da 
II Guerra Mundial, a maioria das potências se pre-
parou para a possibilidade de uma guerra química 
em larga escala, dentre as quais se destacou a Ale-
manha que, na década de 30, desenvolveu e pro-
duziu os três primeiros agentes neurotóxicos – que 
afetam o sistema nervoso – denominados Tabun, 
Sarin e Soman. Entretanto, apesar da preparação, 
o temor de sofrer retaliações levou os países a não 
tomar a iniciativa do uso das armas químicas. Na 
Guerra do Vietnã, estima-se que os EUA emprega-
ram mais de 72 milhões de litros de agente laran-
ja (agente químico composto pela mistura de dois 
herbicidas: o 2,4-D e o 2,4,5-T) para destruir flores-
tas, com o objetivo de descobrir os esconderijos dos 
vietcongues. Na Guerra Irã-Iraque, houve vários 
relatos de emprego de armas químicas por parte do 
Iraque. Aproximadamente 5 mil soldados iranianos 

foram mortos, sendo que cerca de 10 a 20% devido 
ao agente químico gás Mostarda (Ipirita). Ao final 
da guerra, o Iraque lançou um ataque com agentes 
químicos sobre uma aldeia curda, chamada Halabja, 
matando mais de cinco mil civis. Esse episódio pas-
sou a ficar conhecido, guardadas as devidas pro-
porções, como a “Hiroshima Curda”. 

Tais episódios levaram a uma reação internacio-
nal. Em janeiro de 1993, a Convenção Internacional 
Mundial sobre a Proibição do Desenvolvimento, Pro-
dução, Estocagem e Uso de Armas Químicas foi as-
sinada por 170 Países, dentre os quais o Brasil, que, 
no ano de 1996, ratificou sua posição favorável à Con-
venção pela Proibição de Armas Químicas (CPAQ), a 
qual entrou em vigor em 29 de abril de 1997. Convém 
destacar que a Organização para a Proibição de Ar-
mas Químicas (OPAQ), oriunda dessa Convenção, é 
uma das mais atuantes no âmbito do desarmamento 
mundial, promovendo discussões doutrinárias, rea-
lizando cursos internacionais e fomentando o desen-
volvimento dos Estados Partes em termos de tecnolo-
gia, equipagens e equipamentos para a resposta. As 
Forças Armadas brasileiras mantêm estreita relação 
com a OPAQ, sediando alguns cursos do seu calendá-
rio em suas organizações militares.

Apesar da assinatura da Convenção supracita-
da, em 1995, membros da Aum Shinrikyo (Verdade 
Suprema) realizaram um ataque terrorista no metrô 
de Tóquio, empregando o gás Sarin, intoxicando 
cerca de 50 e causando problemas temporários de 
visão em quase mil pessoas.

Buscando a redução do sofrimento extremo du-
rante os conflitos, outras iniciativas internacionais 
foram realizadas a partir de então. No quadro abai-
xo é apresentado um resumo das convenções e tra-
tados firmados:

Convenção/Tratado Ano Objetivo

Conferência do Desarmamento (CD) Visava a considerar reduções no arsenal 
das grandes potências ocidentais.

Proíbe o desenvolvimento de tecnologias 
necessárias para a produção de armas 
nucleares, bem como promove o desarma-
mento nuclear, encorajando o uso pacífico 
dessa tecnologia.

Tratado de Não Proliferação Nuclear

Convenção para Proibição de Armas 
Biológicas e Toxínicas (CPAB)

Proíbe o desenvolvimento, a produção, a 
estocagem, a transferência, a aquisição e o 
uso de armas biológicas e toxínicas, bem 
como determina a destruição de estoques 
existentes.

1932

1968

1972
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Convenção/Tratado Ano Objetivo

Proíbe o emprego de certas armas conven-
cionais que podem ser consideradas exces-
sivamente lesivas ou geradoras de efeitos 
indiscriminados.

Convenção sobre Certas Armas 
Convencionais (CCAC)

1980

Tratado de Proibição de 
Produção de Material Físsil

1995
Proposto por um comitê ad hoc durante 
uma seção da CD. Proíbe a produção de 
material físsil, cujo propósito seja a fabri-
cação ou a utilização como armamento.

Proíbe explosões nucleares por todos, em 
todos os lugares: na superfície da Terra, 
na atmosfera, subaquática e subterrânea, 
seja para fins militares ou pacíficos. O 
Tratado em lide possui uma Comissão 
Preparatória para Organização (CTBTO).

Tratado de Proibição Completa 
dos Testes Nucleares

1996

Convenção para Proibição de Minas 
Terrestres Antipessoal (Convenção de 
Ottawa)

1997 Proíbe o uso, a produção, a estocagem e a 
transferência de minas terrestres antipessoais.

Tratado de Comércio de Armas 2014

Proíbe que os Estados transfiram armas 
convencionais e munições para países em 
que, sabidamente, tais materiais serão 
utilizados para a prática ou facilitação de 
graves abusos contra os direitos humanos.

Tratado para Proibição de Armas 
Nucleares (TPAN) 2017

Proíbe o desenvolvimento, o teste, a 
produção, a manufatura, a aquisição, a 
posse ou a estocagem de armas ou outros 
utensílios nucleares explosivos, assim 
como proíbe o uso ou ameaça de uso des-
sas armas.

As origens da atividade de Defesa Nuclear, Bio-
lógica, Química e Radiológica (NBQR) na Marinha 
do Brasil (MB) remontam às pesquisas sobre a ener-
gia nuclear conduzidas pelo Almirante Álvaro Al-
berto, Engenheiro e Físico Nuclear1, bem como ao 
início do desenvolvimento do Programa Nuclear 
da Marinha (PNM). Na década de 1970, a MB es-
tipulou a capacidade em Defesa NBQR como um 
dos requisitos de uma concorrência internacional 
para construção de uma nova série de navios, in-
cluindo cidadelas pressurizadas, estação de des-
contaminação e detectores fixos. No campo da 

A Defesa Nuclear, Biológica, 
Química e Radiológica 
na Marinha do Brasil

medicina, em 1980, em função da preocupação em 
atender pacientes contaminados ou expostos à ra-
diação da Central Nuclear Almirante Álvaro Alber-
to (CNAAA), a MB inaugurou as novas instalações 
do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Naval 
Marcílio Dias (HNMD), desenvolvendo sua capaci-
dade de atendimento a vítimas dessa natureza. Em 
1987, o HNMD atendeu as vítimas do acidente de 
Goiânia com Césio 137 e, desde então, é referência 
na América Latina para radioacidentados, confor-
me determinação da Comissão Nacional de Ener-
gia Nuclear, órgão responsável pelo atendimento 
às emergências radiológicas e nucleares, vinculado 
à Agência Internacional de Energia Atômica.

Em 2010, as preocupações relacionadas à res-
posta a possíveis emergências NBQR no Centro 

1.O Almirante Álvaro Alberto foi o primeiro presidente (1951-1954) do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPQ).
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Industrial Nuclear de ARAMAR (CINA) levaram à 
criação da Companhia de Defesa Química, Biológi-
ca e Nuclear de ARAMAR, hoje Batalhão de Defesa 
Nuclear, Biológica, Química e Radiológica de ARA-
MAR (BtlDefNBQR-ARAMAR). Tais preocupações, 
associadas aos Grandes Eventos Públicos (GEP) 
que seriam realizados no Brasil, levaram a MB a 
criar, em 2011, um Grupo de Trabalho, sob coor-
denação do Comando-Geral do Corpo de Fuzilei-
ros Navais (CGCFN), que propôs a implementação 
do Sistema de Defesa Nuclear, Biológica, Química 
e Radiológica da Marinha do Brasil (SisDefNBQR-
-MB), com caráter interdisciplinar, sendo definido 
como o conjunto de estruturas organizacionais da 
MB que exercem atividades operacionais, logís-
ticas, de inteligência, de capacitação de pessoal e 
de ciência e tecnologia, relacionadas ao combate a 
emergências de natureza nuclear, biológica, quími-
ca e radiológica.

Atualmente, o SisDefNBQR-MB está estrutura-
do em cinco níveis, a saber: o primeiro  compreen-
de a presença de, pelo menos, um militar especiali-
zado em DefNBQR em cada OM, com o propósito 
de assessorar o Comando quanto às medidas de 
prevenção ou reação a uma emergência NBQR; o 
segundo nível é representado por uma Equipe de 
Resposta em cada Distrito Naval, a qual deve estar 
preparada para dar o primeiro combate, o que in-
clui a identificação dos agentes, delimitação de área 
afetada, predição do deslocamento da nuvem de 
contaminantes e descontaminação da própria equi-
pe; o terceiro nível, consubstanciado pela Compa-
nhia de Defesa NBQR (CiaDefNBQR), do Batalhão 
de Engenharia de Fuzileiros Navais, tem a atribui-
ção de prestar apoio aos Grupamentos Operativos 
de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav) e prover 
uma resposta completa às emergências NBQR em 
todo Brasil; o quarto nível visa a prover respostas 
às emergências NBQR no Centro Industrial Nu-
clear de ARAMAR, por meio do Batalhão de De-
fesa NBQR de ARAMAR (BtlDefNBQR-ARAMAR) 
e, futuramente, na Base de Submarinos de Itaguaí,  
quando da ativação do BtlDefNBQR-Itaguaí.

Em 2015, visando complementar as capacidades 
necessárias para permitir o pleno funcionamento 
do SisDefNBQR-MB, foi ativado, no seu quinto ní-
vel, o Centro de Defesa Nuclear, Biológica, Quími-
ca e Radiológica (CDefNBQR-MB), subordinado ao 
CGCFN, Coordenador-Geral do SisDefNBQR-MB, 
tendo como propósito a coordenação e a integração, 
de forma sistemática, das atividades de DefNBQR 
no âmbito da Força, bem como assegurar a defesa 
dos interesses da MB no que tange à liderança nesse 
segmento na esfera do Ministério da Defesa (MD). 

Dentre outras tarefas do CDefNBQR-MB, destacam-
-se: conduzir testes de campo e laboratoriais para 
identificação de amostras suspeitas de contami-
nação por agentes NBQR, associados ou não a ex-
plosivos e, em parceria com Instituição Científica e 
Tecnológica (ICT), conduzir atividades de pesquisa 
científica, relacionadas às atividades de DefNBQR, 
bem como de uso dual.

A capacidade laboratorial do 
quinto nível do SisDefNBQR-MB

Visando atender aos testes de campo, em 2013, 
foi adquirido pelo CGCFN um Laboratório Móvel 
de Análises Químicas e Biológicas (LabMov) (Figu-
ras 1 e 2) que dispõe, dentre outros, dos seguintes 
equipamentos analíticos: cromatógrafo a gás aco-
plado a espetrômetro de massas (CG-MS) (Figura 
3) e Espectrofotômetro de Infravermelho (IR). Tais 
equipamentos possibilitam conduzir testes para, 
num contexto de Operações de Guerra Naval, de 
Emprego Limitado da Força ou de Atividades Be-
nignas, ratificar ou retificar, com elevada confiabili-
dade e em um período de duas a oito horas, a pre-
sença de agentes químicos ou biológicos e toxinas 
em amostras coletadas, após serem essas submeti-
das, previamente, a um processo de identificação 
realizado por equipes especializadas, que dispõem 
de identificadores e detectores de campo portáteis.

Figura 1 - Laboratório Móvel de Análises Químicas 
e Biológicas (LabMov) 
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Figura 2 - Interior do LabMov 

A espectrometria de massas (MS, sigla em inglês) 
é uma técnica analítica que permite a identificação 
de compostos mediante a separação dos íons, pro-
duzidos em fase gasosa, por métodos de ionização. 
Os íons de interesse são, então, acelerados em dire-
ção ao analisador de massas e separados de acordo 

com a relação massa sobre carga (m/z). Finalmente, 
o detector recebe os íons separados pelo analisador, 
transformando a corrente de íons em sinais elétricos 
que são amplificados e registrados na forma de um 
sinal.  O acoplamento do cromatógrafo a gás a um 
espetrômetro de massas torna-se uma ferramenta 
muito eficaz permitindo identificar a composição 
qualitativa e quantitativa de misturas complexas. A 
identificação dos compostos analisados é feita por 
meio da comparação dos espectros obtidos com os 
dados disponíveis no banco de dados  (biblioteca) 
e também por elucidação estrutural. Esse nível de 
identificação é denominada confirmada, pois rati-
fica ou não uma identificação provisória realizada 
por equipes especializadas.

Tal capacidade permite, por exemplo, a decisão 
pela adoção ou não de Medidas Operacionais de 
Proteção Preventiva (MOPP) apropriadas contra 
agentes químicos ou biológicos. Cabe ressaltar que, 
ainda que reduza o risco de contaminação, uma 
seleção equivocada de um nível elevado de MOPP 
afetará a capacidade de combate, pois implica redu-
ção da mobilidade, aumento da temperatura corpo-
ral e maior dificuldade de respiração, haja vista que 
os equipamentos de proteção individual são pesa-
dos e dificultam a transpiração (figura 4).

O último nível de identificação, denominado fo-
rense, é realizado por laboratórios fixos de referên-
cia com a finalidade de atestar – a nível jurídico e 
político – o emprego de agentes NBQR, bem como 
subsidiar as adequadas respostas às ações. Visando 
a obtenção de tal capacidade, a MB decidiu cons-
truir, nas instalações do CDefNBQR-MB, o Labora-
tório Fixo de Análises Químicas (LFAQ) que, atual-
mente, encontra-se em processo de adequação.

Uma vez concluída sua adequação e obtida a 
certificação nacional, junto ao Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), 
buscar-se-á sua designação junto à OPAQ como 
laboratório de referência. A designação concedida 
pela OPAQ é um reconhecimento formal de que 
o laboratório atende aos requisitos estabelecidos 
e demonstra competência para realizar as análises 
com resultados altamente confiáveis, ou seja, suas 
análises passam a ter validade internacional.

Atualmente, existem 22 laboratórios designados 
pela OPAQ como laboratórios de referência (Figura 
5) capazes de analisar e identificar amostras reais 
com suspeita de contaminação. A título de exem-
plo, a identificação forense mais recente foi reali-
zada pelo laboratório britânico de Porton Down, 
designado pela OPAQ, confirmando o envenena-
mento do ex-espião russo Sergei Skripal e de sua 
filha, ocorrido em março de 2018, pelo agente neu-

Figura 3 - Equipamentos analíticos: cromató-
grafo a gás acoplado a espetrômetro de mas-
sas e Espectrofotômetro de Infravermelho (IR)



18   O ANFÍBIO • 2019 

rotóxico Novichok. Pode ser citada, ainda, a título 
de exemplo, a confirmação do emprego do agente 
neurotóxico Sarin e do vesicante gás Mostarda nas 
amostras coletadas logo após os ataques na Síria 
(abril de 2018), que foram analisadas por labora-
tórios designados pela OPAQ. Cabe destacar que, 
atualmente, a América Latina não dispõe de labo-
ratório de referência em análises de compostos quí-
micos de guerra.

Como requisito para a designação, o “laboratório 
candidato” deve, primeiramente, obter a acreditação 
junto à Coordenação Geral de Acreditação (CGCRE) 
do INMETRO, segundo os requisitos estabelecidos 
na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, tendo 
como escopo a análise de agentes químicos de guer-
ra, e, então, participar do programa de testes ofere-
cidos aos Estados Partes da OPAQ, que são ofere-
cidos em três modalidades, em ordem crescente de 
complexidade: Teste de Competência (semestral), 
Teste de Proficiência de Amostras Ambientais e 
Materiais (semestral) e Teste de Proficiência Biomé-
dico (anual).

Visando a futura designação do “laboratório 
candidato”, a MB, desde 2014, tem participado do 
programa de testes da OPAQ, tendo, inicialmente, 
participado do teste de proficiência, cuja amostra 
pode conter substâncias desconhecidas, o que au-Figura 5 - Mapa de Laboratórios

Figura 4 - Roupas de Proteção



O ANFÍBIO • 2019      19

menta o grau de dificuldade das análises e exige a 
capacidade de síntese de compostos para a identi-
ficação dos mesmos com maior confiabilidade – e, 
nos anos seguintes, do Teste de Competência (TC) 
– cuja amostra é contaminada com substâncias co-
nhecidas. Nos TC, as amostras contendo agentes 
químicos de guerra, os seus possíveis precursores e 
produtos de degradação são enviadas para os labo-
ratórios participantes para análise e submissão dos 
resultados no prazo de 15 dias, a partir da data de 
entrega das mesmas.

Atualmente, para participar do programa de 
testes da OPAQ, o CDefNBQR-MB conta com uma 
equipe multidisciplinar composta por militares e 
servidores civis das seguintes OM colaboradoras, 
além dos integrantes da sua Tripulação: Centro Tec-
nológico do Corpo de Fuzileiros Navais (CTecCFN), 
Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM), Labo-
ratório Farmacêutico da Marinha (LFM) e Navio 
Doca Multipropósito “Bahia”.

Cabe ressaltar que, além de atender às deman-
das de análises do SisDefNBQR-MB, o LFAQ des-
tinar-se-á, também, à execução de projetos de pes-
quisa, desenvolvimento & inovação, em parcerias 
com instituições científicas tecnológicas, bem como 
a atender demandas extra-MB para análises de 
amostras, evidenciado seu caráter dual.

Assim, a adequação do LFAQ – compreendendo 
alterações na infraestrutura e aquisições de equipa-
mentos – permitirá a sua plena operacionalidade 
em proveito do  SisDefNBQR-MB e no desenvolvi-
mento de projetos, bem como viabilizará sua parti-
cipação no Programa de Testes da OPAQ.

Destarte, além de dotar o país da capacidade de 
análise de amostras com suspeita de agentes quími-
cos de guerra, tal medida, em última análise, pode-
rá favorecer as ações da política externa brasileira e 
a projeção política do Brasil e da Marinha do Brasil 
junto à OPAQ, além de descortinar oportunidades 
econômicas para o nosso País, uma das maiores 
potências químicas mundiais, por meio de outros 
programas em parceria com a citada Organização.
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Introdução

A capacidade anfíbia de uma Marinha está re-
lacionada à composição do seu conjugado anfíbio, 
definido na publicação MD35-G-01 GLOSSÁRIO 
DA FORÇAS ARMADAS como: Força Naval, com 
um Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais 
(GptOpFuzNav) embarcado, juntamente com os 
meios aeronavais adjudicados, em condições de 
cumprir missões relacionadas às tarefas básicas do 
Poder Naval. A essa definição acrescentaria, a meu 
juízo, apoiada por modernos sistemas de Comando 
e Controle, Sensoriamento Remoto e de Tecnologia 
da Informação.

A Marinha do Brasil (MB) teve nas décadas de 
80 e 90 do século passado, um conjugado anfíbio 
razoavelmente estruturado e compatível com as 
tarefas que lhe poderiam ser acometidas. Mas, a 
partir do final dos anos 90 e da primeira década de 
2000, as dificuldades orçamentárias impediram a 
renovação e até mesmo a revitalização dos meios 
navais de então. O conjugado anfíbio se viu redu-
zido à execução de tarefas de muito pequeno vulto.

Apesar de algumas aquisições de Navios de De-
sembarque de Carros de Combate (NDCC) em 2007 
e 2008, o ponto de inflexão se dá com a aquisição 
em 2015 do NDM Bahia. Em 2017 a aquisição do 
Porta Helicópteros Multipropósito Atlântico, marca 
o esforço continuado de recuperação do conjugado 
anfíbio com uma mudança de patamar tecnológico 
compatível com as responsabilidades que nos ca-
bem segundo a Estratégia Nacional de Defesa.

Nos anos 60, 70 e 80 do século passado vimos 
a Marinha desenvolver as possibilidades de proje-
ção de poder sobre terra por meio da realização de 
exercícios de adestramento das principais modali-
dades de Operação Anfíbia (OpAnf) – o assalto e 
a incursão.  Esse desenvolvimento inicial se deveu 
em grande medida aos meios navais da então For-
ça de Transporte, transformada posteriormente em 
Força de Apoio.

Os Navios Transporte de Tropa (NTrT) da classe 
Ary Parreiras (Figura 1), os antigos Navios de De-
sembarque de Carros de Combate (NDCC) Garcia 
D'Ávila (Figura 2) e Duque de Caxias (Figura 3) e 
as Embarcações de Desembarque do Grupamento 
de Embarcações de Desembarque (GED) (Figura 4, 
4A e 4B), os Navios de Apoio Logístico – Navio Ofi-

Recordando
Figura 1 - NTrT da classe Ary Parreiras - Os quatro NTrT 
da classe Ary Parreiras, transportando em conjunto cerca 
de 2.000 Fuzileiros Navais, permitiram a MB construir 
sua capacidade anfíbia na década de 1960

cina (NO) Belmonte e Navio Tanque (NT) Marajó 
- o Navio Aeródromo Ligeiro (NAeL) Minas Gerais 
(Figura 5), os Navios Varredores, os helicópteros  
Bell Jet-Ranger do 1º Esquadrão de Helicópteros de 
Emprego Geral (HU-1) e os Sea King do Esquadrão 
de Helicópteros Antissubmarino (HS-1), configu-
rados para transporte, bem como os Contratorpe-
deiros e Fragatas,  permitiram em conjunto com as 
Forças e Unidades da FFE desenvolver, a partir da 
doutrina americana, uma doutrina autóctone para 
as OpAnf (Figura 6), bem como consolidar o Con-
jugado Anfíbio como recurso de projeção de poder 
da Marinha do Brasil de caráter expedicionário.

São desse período os exercícios ANFIBIEX, GDBEX e 
as ainda realizadas INCURSEX e Operação DRA-
GÃO. Neles a participação dos meios navais e aero-
navais, apoiados pelas aeronaves de ataque AT-26 
Xavante e L42 Regente de Ligação e Observação da 
Força Aérea Brasileira, proporcionava às suas tri-
pulações e à tropa o adestramento mais completo 
possível na execução das OpAnf, envolvendo o Pla-
nejamento e a execução do Embarque, do Ensaio e 
do Assalto, incluindo a sua etapa mais importante: 
a do Movimento Navio para Terra (MNT).

O MNT, realizado por superfície e por helicóp-
teros, era realizado na sua plenitude, com as diver-

Figura 2 - G-28 NDCC Garcia D’Avila incorporado 
em 1971
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Figura 3 - NDCC Duque de Caxias - Os NDCC Duque 
de Caxias e Garcia d’Avila ampliaram a capacidade de 
desembarque, diretamente nas praias, de viaturas sobre 
lagartas, equipamentos pesados e suprimentos a partir da 
década de 1970

Figura 4 - EDVP - Embarcações de desembarque nos 
anos 70 e 80 

Figura 4A - EDCG

 Figura 4B - EDVM

Figura 5 - NAeL Minas Gerais - A plataforma para os 
movimentos helitransportados

Figura 6 - ForTarAnf - A ForTarAnf em deslocamento 
para a Área do Objetivo Anfíbio
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sas agências de controle ativadas e variados meios 
de desembarque empregados na transferência das 
Forças de Desembarque para terra (Figura 7), inclu-
sive Carros Lagarta Anfíbios (CLAnf) incorporados 
em meados da década de 80. Dava orgulho de as-
sistir ao assalto e ver a MB capaz de projetar suas 
Forças de Fuzileiros. Tinha-se ali uma capacitação 
peculiar para emprego em vários cenários e, sobre-
tudo, para dissuasão.

O ápice da nossa capacidade de projeção de for-
ça ocorreu em 1989 durante o jubileu de prata das 
Operações DRAGÃO. Nela foram desembarcados 
mais de três mil Fuzileiros Navais empregando 
meios navais, aeronavais e de desembarque. A par-
ticipação da FAB também foi notável. Praticamente 
todos os meios disponíveis à época foram emprega-
dos, demonstrando uma razoável capacidade anfí-
bia consolidada.

A década de 90 e os primeiros anos de 2000 as-
sistiram ao amargo encolhimento progressivo da 
capacidade de transporte de tropa, a despeito da in-
corporação de alguns novos meios como os Navios 
de Desembarque Doca NDD (1990 - Figura 8 e 8A), 

Figura 7 - MNT - Hora H - O MNT é a etapa de maior 
relevância no assalto à praia

Ceará (1989) e Rio de Janeiro (1990 - Figura 8), e o 
NDCC Matoso Maia (2001 - Figura 9 e 9A), voca-
cionados, no entanto, para o transporte de viaturas, 
equipamentos pesados e suprimentos da Força de 
Desembarque (ForDbq), a serem desembarcados 
por superfície em embarcações de desembarque 
pré-carregadas e por helicópteros.

A desincorporação sucessiva dos NTrT entre 
1995 e 2009, dos antigos NDCC e o longo período 
de modernização do NAeL Minas Gerais reduziram 
as possibilidades de composição de uma ForDbq 
de maior vulto. A incorporação dos Carros Lagarta 

Anfíbios (CLAnf) no inventário do CFN, aliada à 
obsolescência das Embarcações de Desembarque 
de Viatura e Pessoal (EDVP) e Embarcações de De-
sembarque de Viatura e Material (EDVM), substi-
tuídas em número apenas parcialmente, também 
reduziu a capacidade e a flexibilidade de transferir 
os meios de combate e de apoio logístico para terra. 
A deterioração da capacidade anfíbia da MB só não 
foi mais grave, haja vista a incorporação dos heli-
cópteros UH-14 Super Puma, os quais operaram a 
partir dos NDD, ainda que com restrições.

A capacidade de operar com helicópteros du-
rante os períodos visibilidade reduzida também  
diminuiu nesta época.

Figura 8A - NDD Rio de Janeiro - O NDD trouxe uma 
nova perspectiva para as OpAnf na MB no início dos anos 90

Figura 8 - NDD Ceará

Figura 9 - NDCC Mattoso Maia - O atual G 28 substituiu 
os velhos Garcia D’Avila e Duque de Caxias, mantendo 
a capacidade de uma rápida descarga de meios na praia
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Para evitar a perda daquela capacidade, bem 
como de apoio logístico móvel, a MB iniciou em 
2006 a procura por novos meios que pudessem 
atender simultaneamente ambas capacidades.

Aproveitando oferta da Royal Navy, a MB ad-
quiriu ao final de 2007 o atual NDCC G 29 - Garcia 
D'Ávila, o qual foi incorporado em 29 de maio de 
2008 (Figura 10). Ainda em meados de 2008, a MB 
aproveitou nova oportunidade e adquiriu também 
o NDCC G 25 - Almirante Saboia, incorporado em 
21 de maio de 2009 (Figura 11).

Novas Perspectativas – A Retomada 
Gradual da Capacidade Anfíbia

Figura 9A - NDCC Mattoso Maia

Ao final dessa década e nos primeiros anos des-
te século, o retorno do NAeL Minas Gerais e das 
aeronaves de interceptação e ataque A-4 Skyhalk, 
e depois a incorporação do NAe São Paulo, deram 
um novo alento as operações anfíbias. Contudo, a 
capacidade de transporte de tropa em quase nada 
aumentou. A partir de 2002 ocorre uma grande des-
continuidade das Operações DRAGÃO e os exer-
cícios de operação anfíbia começam a rarear pela 
falta dos meios navais de transporte.

Apesar do grande esforço da FFE para manter 
uma capacitação mínima, a maioria dos exercícios 
anfíbios eram realizados com poucos meios navais 
e aeronavais. Embora procurassem manter uma ra-
zoável participação da tropa, os exercícios da FFE 
passaram a simular muitas das etapas em que de-
veria ocorrer a participação de navios e embarca-
ções. Alguns exercícios esporádicos do conjugado 
anfíbio foram bastante reduzidos, algumas vezes 
do tipo INCURSEX de Operações Especiais.   

Em meados da primeira década deste século, a 

Figura 11 - NDCC 
Alte Saboia Os 
NDCC em ativida-
de atendem tam-
bém o apoio logís-
tico da MB

Figura 10 - NDCC Garcia D’Avila em tentativa de abica-
gem em 2009 em Itaóca

situação tornou-se crítica e o risco da perda de ca-
pacidade de realização de projeção de poder sobre 
terra era latente.
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Ambos os navios destinam-se ao transporte de 
viaturas, incluindo blindados e carros de comba-
te, equipamentos pesados e suprimentos. Possuem 
dois conveses de voo com capacidade de operar 
quaisquer dos helicópteros em serviço na MB.

A quantidade de tropa transportada em cada um 
é distinta. Enquanto no Garcia D'Avila é de 340 fuzi-
leiros navais, no Almirante Saboia esse número é de 
440 (Figura 12).

Ambos os navios apresentam, todavia, limitação 
para abicagem, o que reduz suas capacidades de 
desembarque ao lançamento da tropa por CLAnf 

Figura 12 - NDCC Garcia D'Avila em faina de transporte 
logístico de viaturas para o Haiti

Figura 13 -  Apoio por He NDCC Alte Saboia - O Almi-
rante Saboia em faina de ressuprimento por helicóptero 
por meio de carga externa

e embarcações de desembarque (ED), e de viaturas 
sobre rodas e suprimentos também por ED ou, 
eventualmente, por descarga direta em um por-
to. (Figuras 14, 15 e 16)

Importante ressaltar que a decisão recente da alta 
administração naval de concluir a revitalização do 
NDCC Mattoso Maia, de forma a mantê-lo em ser-
viço por pelo menos mais cinco anos, foi medida sa-
lutar para manter a capacidade de desembarque de 
meios mais pesados e suprimentos de forma rápida 
em uma praia de desembarque (Figura 17).

Figura 14 - Reembarque de CLAnf - As possibilidades 
de desembarque a partir dos atuais NDCC G25 e G29 
não incluem a descarga direta na praia por abicagem

Figura 15 - Desembarque por ED a partir do NDCC Alte Saboia
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Figura 16 - NDCC Garcia D’Avila

Figura 17 - NDCC Mattoso Maia abicado em faina de 
descarga geral

NDM BAHIA – o primeiro grande 
impulso no reestabelecimento 
da capacidade anfíbia

Prosseguindo no esforço de retomar a capaci-
dade anfíbia, em agosto de 2015 a MB adquiriu da 
Marinha Francesa o Navio de Desembarque Multi-
propósito (NDM) G 40 - Bahia, como uma compra 
de oportunidade, após a desistência da Marinha 
Portuguesa, que por ser membro da OTAN teria à 
época prioridade na compra (Figura 18). A incor-
poração desse meio possibilitou um incremento 
das capacidades anfíbia e aeronaval da Esquadra, 
além de contribuir para a manutenção da logística 
da Missão de paz no Haiti e de ajuda humanitária, 
graças ao centro hospitalar de que dispõe.

Figura 18 - NDM BAHIA

O NDM Bahia é um navio de desembarque 
anfíbio dotado de doca alagável à popa, além de 
amplo convoo e hangar para a operação de heli-
cópteros médios e outras facilidades que o clas-
sificam como Multipropósito. Ele desloca 12.000 
toneladas (a plena carga), tem 168 metros de com-
primento, 23,5 metros de boca, calado de 5,2m, 
capacidade de atingir até 21 nós de velocidade 
máxima e com alcance de 11.000 milhas náuticas 
a 15 nós (NDM BAHIA…, 2015).

Seu armamento inclui três sistemas de mísseis 
antiaéreos Mistral (alcance: 6 Km), três canhões an-
tiaéreos 30 mm Mauser Breda (alcance: 3 Km) e qua-
tro metralhadoras M2-HB Browning 12,7 milímetros 
(alcance: 1,5 Km). Esse armamento lhe confere uma 
razoável capacidade de defesa antiaérea, permitin-
do, também, contribuir para a defesa da área de de-
sembarque em uma operação anfíbia. (Figuras 19 e 
20 - Vista externa e interna do NDM Bahia)

Figura 19 -  Vista externa do NDMBahia

Figura 20 -  Vista interna do NDMBahia
Tem acomodações para uma tripulação de apro-

ximadamente 200 pessoas e mais de 450 fuzileiros na-
vais para operações anfíbias (em situações emergen-
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ciais, pode acomodar mais de 1.500 pessoas). O navio 
tem ainda, capacidade de embarcar 32 militares do 
sexo feminino, uma vez que suas instalações foram 
concebidas com essa intenção. Esse fato é importante, 
pois cada vez mais, militares do sexo feminino vêm 
integrando Grupamentos Operativos de Fuzileiros 
Navais (GptOpFuzNav).

O hangar e convoo podem acomodar até sete 
helicópteros médios do porte do Super Puma, com 
pontos para pouso e decolagem de duas aeronaves 
no convoo e uma na cobertura junto à popa. A ope-
ração normal (com capacidade para apoiar e rea-
bastecer simultaneamente, em operações contínu-
as) é de até 4 aeronaves. (Figuras 21 e 22 Convoo e 
hangar do NDM Bahia)

A doca alagável, com cerca de 13.000 metros 
quadrados, permite operar diversas combinações 
de embarcações de desembarque de grande e mé-
dio porte (EDCG e EDVM). Essas características, 

Figura 21 -  Convoo do NDM Bahia

Figura 22 -  Hangar do NDM BAHIA

Figura 23 -  Complexo hospitalar do NDM Bahia

somadas às instalações hospitalares com duas salas 
de cirurgia e 47 leitos, proporcionam também uma 
capacidade multipropósito que lhe permite atender 
variadas operações militares e humanitárias. (Figu-
ra 23 Complexo hospitalar)

Oferece excelentes condições para acomodar os 
Comandos das Forças Tarefa Anfíbia e de Desem-
barque, com instalações e recursos de Comunica-
ções e Tecnologia da Informação que proporcionam 
uma boa estrutura de Comando e Controle.

O navio dispõe de alguns recursos que permi-
tem o embarque dos meios de um GptOpFuzNav, 
que são a porta lateral a Boreste (BE), a porta de 
popa, grua e uma plataforma elevatória, sendo que 
esta última permite o transporte simultâneo de dois 
CLAnf ou duas viaturas blindadas PIRANHA ou 
dois carros de combate SK105 ou, ainda, três viatu-
ras blindadas M113. Pela porta lateral, cuja capaci-
dade máxima é 16 t, pode-se embarcar até um M113 
e a porta de popa, quando apoiada em um cais, su-
porta até 55 t, permitindo o embarque de todos os 
meios do inventário do CFN.

O NDM Bahia conta com um compartimento 
para descontaminação NBQR próximo ao comple-
xo hospitalar e com acesso ao convoo, permitindo 
o recebimento de baixas que necessitem de descon-
taminação e viabilizando a sua transição para tra-
tamento e/ou isolamento no complexo hospitalar.

O navio permite o lançamento e recolhimento 
de Grupos de Comandos Anfíbios (GruCAnf) e 
Equipes de Comandos Anfíbios (ECAnf) por meio 
de Embarcações de Desembarque Pneumáticas 
(EDPn) e de helicópteros (He). Os lançamentos e re-
colhimentos de embarcações pneumáticas podem 
ser executados por meio do alagamento do convés 
doca ou do arriamento dessas embarcações pelos 
turcos existentes no navio.
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Figura 24 - NDM Bahia Paiol de munição da tropa

Em março de 2017, a MB tomou conhecimento 
da disponibilidade do Porta Helicópteros de Assal-
to HMS Ocean da Royal Navy. Era uma boa oportu-
nidade para substituir o NAe São Paulo com a sua 
desmobilização praticamente certa para este mes-
mo ano. Após as negociações, ainda em dezembro 
de 2017, o governo brasileiro acertou oficialmente 
a compra do navio. A assinatura do contrato entre 
o Brasil e o Reino Unido para aquisição do HMS 
Ocean ocorreu em 19 de fevereiro de 2018, a bordo 
do mesmo. Alguns meses depois, ele foi designa-
do como Porta Helicópteros Multipropósito (PHM) 
A-140 Atlântico.

PHM ATLÂNTICO – uma nova 
realidade, um grande avanço 
na projeção de poder

Figura 25 - PHM ATLÂNTICO

Em 29 de junho de 2018, na Real Base Naval 
de Devonport, em Plymouth, Reino Unido, foi rea-
lizada a Mostra de Armamento, caracterizando sua 
incorporação à MB. (Figura 25 Uma nova realidade 
para a Marinha)

O NDM Bahia oferece também extraordinária 
capacidade para emprego em uma operação de aju-
da humanitária, haja vista as suas possibilidades de 
transporte de carga e pessoal, e capacidade de aten-
dimento médico em seu complexo hospitalar.

Possui dois paióis de munição. Um deles, de ta-
manho médio, é destinado ao armazenamento de 
munições do armamento do navio (canhões de 20 
mm, metralhadoras de 12,7mm, fuzis de 7,62 mm 
e pistolas de 9 mm). O segundo paiol, de maior ca-
pacidade, é destinado ao armazenamento das mu-
nições da tropa embarcada, como também dos mís-
seis MISTRAL. Em seu interior, encontram-se dez 
contêineres impermeáveis com 1,5m3 cada, supor-
tando até 400 KG, além de cabides para os mísseis 
MISTRAL. (Figura 24 Paiol de munição da tropa)

Segundo especialista, “estrategicamente, esta 
aquisição dará maior capacidade de dissuasão e 
projeção de poder no âmbito do Hemisfério Sul.”  
(CAIFA, 2018)

O PHM Atlântico tem uma autonomia de 11.000 
milhas náuticas (MN) a 12 nós ou 8.000 MN a 15 nós. 
Em outras palavras, é capaz de cumprir três vezes o 
trajeto entre a América do Sul e a Europa sem pre-
cisar parar para abastecer. Dispõe de capacidade de 
armazenagem de gêneros alimentícios de 60 dias  
para 600 homens e de produzir aguada da ordem 
de 300 metros cúbicos/dia. Essas características lhe 
conferem uma capacidade ímpar de projetar poder 
em qualquer parte da área de interesse estratégico 
enunciada na Política Nacional de Defesa.

O navio é armado com quatro canhões de 30mm 
DS30M Mk2 e os seguintes sensores: Radar Type 
997 Artisan 3D, Radar Type 1008 de navegação e 
dois Radares Type 1007 de controle aéreo. Este últi-
mo é capaz de fazer o acompanhamento integrado 
de até 50 alvos rastreados automaticamente, e de 20 
alvos rastreados manualmente, bem como mapea-
mento abrangente com memória para 200 cartas, 
além de mapas externos ilimitados; capacidade de 
orientar sistemas de armas; produção de gráficos 
de trajeto de pouso para helicóptero; e modo de si-
mulação que permite o treinamento dos operado-
res dos radares no mar ou no porto.  Além disso 
é equipado com o Sistema de Combate ADAWS 
2000L que controla e sugere o uso dos diferentes 
armamentos a bordo.

Em termos de acomodações, é capaz de abrigar 
1.100 militares, sendo 432 da tripulação (46 oficiais e 
386 praças), 130 dos Destacamentos de Aviação Em-
barcados (DAE), 40 de Comando de Forças e 500 da 
tropa embarcada (Figura 26 - Camarote de oficiais da 
tropa e Figura 27 - Alojamento de praças da tropa). 
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Figura 27 - 
Alojamento do 
praças da tropa

Figura 28 -  Elevador de aeronaves

Em situações emergenciais pode abrigar, ainda, 
mais 300 pessoas em camas de campanha, o que 
pode vir a ser muito útil em uma Evacuação de 
Não Combatentes ou em uma Operação de Ajuda 
Humanitária na retirada ou abrigo temporário de 
indivíduos de uma área sinistrada.

Figura 26 - Camarote de Oficiais da Tropa

O navio possui um grande convés de voo (170 x 
33 m) e é capaz de operar com sete aeronaves nos 
spots do convoo e transportar até 16 helicópteros 
no seu hangar. O convoo é servido por dois eleva-
dores de aeronaves de 19 toneladas, permitindo 
operar com todos os helicópteros da MB: Seahawk 
(SH-16), Cougar (UH-15 A/B), Lynx (AH-11B), Es-
quilo (UH-12/13), Bell Jet Ranger III (IH-6B) e Super 
Puma (UH-14) (Figura 28 Elevador de aeronaves). No 
que diz respeito às operações aéreas, o navio está 
apto a operar com as aeronaves no modo visual, 
por instrumentos ou com os pilotos utilizando os 
OVN (óculos de visão noturna).

Para embarque e movimentação de cargas a bor-
do, o PHM Atlântico dispõe de uma rampa lateral 
com quatro metros de extensão que se apoia sobre o 
cais e suporta até 13 toneladas, facilitando o embar-
que de viaturas leves e médias, equipamentos e carga 
em geral, particularmente suprimentos paletizados 
(Figura 29 Rampa lateral de embarque/desembarque). Dis-
põe também de Rampa à Ré e Pontão que suportam 
também até 13 toneladas, permitindo o embarque/
desembarque de meios carregados em embarcações 
de desembarque (Figura 30 Rampa de ré e pontão). Um 
guindaste de 16 toneladas é outro recurso que permi-
te o embarque/desembarque de meios (Figuras 31A e 
31B montadas juntas Guindaste de carga).

Figura 29 -  Rampa lateral de embarque/desembarque
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O transporte de meios da tropa pode ser reali-
zado no convés de viaturas, nas escoterias (arma-
mento leve) ou nos paióis de munição. O convés de 
viaturas é capaz de transportar quatro contêineres 
frigoríficos e quatrocentos pallets ou cinquenta via-
turas leves ou doze contêineres de 20” ou, ainda, 
um arranjo desses meios. As escoterias são amplas 
e o corredor, no qual estão localizadas, possui uma 
porta de acesso ao elevador de aeronaves que fa-
cilita e acelera a faina de armar e equipar da tropa 
para o desembarque (Figuras 32 e 32A). Para outras 
cargas e pessoal, o hangar é capaz de acomodar três 
helicópteros na seção de manutenção, 360 pallets 
(Seções 1 e 2), 11 contêineres de 20”  e 300 camas 
de campanha. Importante destacar que esse espaço 
possui acessos aos sanitários e banheiros justapos-
tos ao hangar, além de encontrar-se no mesmo con-
vés da cozinha. Essa característica peculiar permite 

Figura 30 - Rampa de ré e pontão

Figura 31 - Guindaste de carga

Figura 31 A - Guindaste

Figura 32 - 
Escoteria da 

tropa

Figura 32 A - 
Escoteria da 

tropa

a limitação de acesso a outras partes do navio, o que 
favorece a ampliação da capacidade de transporte 
pessoal da tropa ou de civis em situações emergen-
ciais, sem comprometer a segurança e o bom anda-
mento do serviço a bordo (Figura 33 Hangar).  

O A-140 é equipado com um complexo de saú-
de bem aparelhado, próximo ao acesso ao convoo, 
não se constituindo, contudo, um navio destinado 
a funcionar como Navio de Recebimento e Trata-
mento de Baixas (NRTB), mais apropriado ao NDM 
Bahia. Conta com uma pequena enfermaria com 
oito leitos, uma sala de cirurgia para intervenções 
de baixa e média complexidade, uma Unidade de 
Suporte à Vida Avançado (UTI) e consultório dentá-
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Figura 33 - Hangar

rio. Este complexo atende satisfatoriamente a todo 
o pessoal embarcado, sendo especialmente capaz 
de estabilizar um paciente e evacuá-lo rapidamen-
te por helicóptero (Figuras 34, A, B e C - Complexo 
de Saúde do PHM).

Figura 34  - Enfermaria

Figura 34 A - Sala de Cirurgia

Figura 34 B - UTI

O ponto alto do navio é a sua capacidade de 
oferecer instalações e recursos de Comunicações 
e de Tecnologia da Informação para os órgãos de 
Comando e Controle embarcados. Oferece espaços 
amplos e bem mobiliados para os Comando de For-
ça, em especial de Força Tarefa Anfíbia e de Desem-
barque, bem como redes de Comunicações internas 
e externas necessárias a essas Forças. 

Figura 34 C - Acesso 
ao Convoo a partir da 
Enfermaria

Figura 35 A  - Espaços para PC
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Figura 35 B  - Espaços para Instalação 
de Comandos de Força 

Cabe destacar, por fim, suas embarcações 
de desembarque Landing Craft Vehicle/Person-
nel (LCVP) Mk 5 que são orgânicas do navio e 
adaptadas às aberturas que existem no costa-
do do mesmo. Elas são semelhantes às EDVP 
(Embarcação de Desembarque de Veículos e 
Pessoal) empregadas pela MB, no entanto re-
presentam um importante salto tecnológico em 
relação às EDVP. (Figura 37). Ressalta-se que a 
transferência do navio para a embarcação se dá 
pela borda, sem necessidade de rede de trans-
bordo.

Figura 36  - Centro de Comunicações

Figura 37  -  LCVP Mk 5 na borda do navio pronta para 
arriamento

As LCVP Mk 5, assim como qualquer outra 
embarcação de desembarque, realiza o trans-
porte de uma equipe de embarcação armada e 
equipada desde o navio de assalto até o local de 
desembarque. Dependendo do equipamento in-
dividual transportado, até 35 militares podem 

ser embarcados no seu interior, além da tripula-
ção composta por três homens. As embarcações 
são equipadas com uma cobertura removível que 
protege os militares dos rigores do clima (muito 
utilizada nos exercícios da OTAN na Noruega), o 
que talvez não seja muito útil na região dos tró-
picos. Sem a cobertura, a embarcação também 
pode transportar veículos leves como o ATTC 
(All Terrain Transport Carrier) Bv 206 (muito pare-
cido com os empregados pelo CFN), o TUL/TUM 
(versão militar do Land Hover 90 e 110) ou o obu-
seiro rebocado de 105/155mm. Possui capacidade 
de carga de 4.5 toneladas e limite de operação até 
a condição de mar 3 (Figura 38 e 38A).

O alumínio foi escolhido como elemento prin-
cipal na estrutura do casco, tornando a embarca-
ção muito mais leve, permitindo que ela alcance 
20 nós (15 quando totalmente carregada) de ve-
locidade. Sua autonomia é de 200 MN. Esse con-
junto de atributos lhes confere a capacidade de 
lançar um desembarque além do horizonte com 
alta velocidade.

O PHM Atlântico, portanto, representa não só 
um aumento da capacidade anfíbia da MB, mas 
a possibilidade de uma mudança de patamar de 
eficiência na execução de uma projeção de poder 
sobre terra.

Figura 38 - Desembarque da LCVP Mk5

Figura 38A - LCVP Mk5
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Ao longo da última década, a MB vem buscando 
recuperar sua capacidade anfíbia dos anos 80 e 90 do 
século passado. As últimas aquisições de meios na-
vais voltados não só para as operações anfíbias, mas 
com múltiplas possibilidades de emprego, como os 
NDM Bahia e o PHM Atlântico, somadas à obtenção 
de novos helicópteros com capacidade de transporte 
e à revitalização do NDCC Mattoso Maia, que man-
terá a capacidade de desembarcar material e equi-
pamentos pesados diretamente na praia, é a certeza 
de que em breve alcançaremos a formação de um 
conjugado anfíbio melhor, aquinhoado, com meios 
navais de superfície e aeronavais, ao atendimento da 
nossa Estratégia Militar de Defesa.

Entretanto, considerando uma Força, de Desem-
barque do tipo Unidade Anfíbia ou Força para uma 
Projeção Anfíbia/Incursão que requeira mais recursos 
que os meios atuais possam transportar, ou, ainda, 

Uma conclusão a impossibilidade de emprego desses novos meios 
multipropósito em tarefas de projeção de poder si-
multaneamente com outras operações navais, julgo 
relevante, incluirmos no rol de futuras aquisições na-
vios dedicados ao transporte de tropa/material e ao 
de desembarque de material diretamente na praia.
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As solicitações para o emprego das Forças Ar-
madas (FA) em Operações de Garantia da Lei e da 
Ordem (Op GLO) vêm apresentando acentuado 
crescimento, particularmente, na cidade do Rio 
de Janeiro (RJ), onde tal necessidade tem sido re-
corrente. Tais empregos englobam não apenas a 
contenção e mitigação das disputas entre facções 
criminosas nas comunidades cariocas, como tam-
bém grandes eventos realizados no Estado, greves 
de agentes de segurança pública, constantes crises 
no sistema prisional, eleições federais e estaduais, 
além de apoio às operações policiais em diversas 
ocasiões (WOLOSZYN, 2018).

Durante décadas o RJ vem sendo palco de ope-
rações policiais em comunidades sem se alcançar 
resultados efetivos no combate ao crime organiza-
do. Em 16 de fevereiro de 2018, o presidente Michel 
Temer decretou a Intervenção Federal na área de 
Segurança Pública no Estado do RJ, escrevendo-se, 
assim, um novo capítulo na história das tentativas 
de estancar a violência no Estado, cabendo ao Ge-
neral de Exército Walter Souza Braga Netto coman-
dar o Sistema de Segurança do RJ.

Desde a decretação desta Intervenção Federal até 
o final do mês de setembro, o Comando Conjunto 
desencadeou 215 operações denominadas Furacão, 
em apoio ao Plano Nacional de Segurança Pública 
no Estado do RJ. Destas operações, o Corpo de Fuzi-
leiros Navais participou ativamente em 57 oportuni-

1 - INTRODUÇÃO dades (Figura 1), constituindo, para cada qual, um 
Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais 
(GptOpFuzNav).

O GptOpFuzNav ARPOADOR-2018 empregou 
nestas operações um total de 25.842 militares, além 
de diversos meios, incluindo 3.145 viaturas leves, 
pesadas, viaturas blindadas de transporte de tropa, 
viaturas ambulâncias UTI (operativas e blindadas), 
viatura de condução de presos, viaturas adminis-
trativas, além de embarcações de casco semirrígido, 
pneumáticas, blindadas e lancha de apoio médico, 
entre outros, sempre de acordo com o estudo de si-
tuação, levando-se em consideração as característi-
cas da área de operações, a situação dos Agentes 
Perturbadores da Ordem Pública (APOP) e a mis-
são a ser cumprida.

Figura 1 - Gráfico 
comparativo das 
Op GLO antes e de-
pois da Intervenção 
(Fonte GptOpFuzNav 
ARPOADOR-2018)

Respaldo Jurídico
A Intervenção Federal é prevista desde a cons-

tituição de 1988. A Constituição Federal em vigor 
prevê, no seu artigo 34, sete exceções nas quais a 
União intervirá nos Estados. No caso da interven-
ção em curso no RJ, o motivo para sua decretação 
foi “pôr termo a grave comprometimento da or-
dem pública”.

Amparada por esse marco legal, em 16 de fevereiro 
de 2018 foi decretada a Intervenção Federal no Estado 
do RJ, por meio do Decreto Nº 9.288 da Presidência 
da República. Limitada no tempo até 31 de dezembro 
de 2018, a Intervenção Federal também está restrita à 
área de segurança pública do Estado do RJ.
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2.1 – Estrutura de Emprego do GptOpFuzNav
Dentro do conceito operacional da Intervenção 

(Figura 2), o Interventor equivale ao Governador 
do Estado para todos os assuntos relacionados à 
segurança pública e responde diretamente ao Pre-
sidente da República. O Comando Conjunto (CCj), 
que já estava ativado desde julho de 2017 para as 
Op GLO no RJ, passou à subordinação direta do 
Interventor e está no nível operacional da estrutura 
da Intervenção, juntamente com as secretarias es-
taduais voltadas para a área da segurança pública, 

2 - DESENVOLVIMENTO além de outras agências como a Polícia Federal, Po-
lícia Rodoviária Federal e Força Nacional de Segu-
rança Pública (RIO DE JANEIRO, 2018).

As tropas adjudicadas ao CCj compõem o nível 
tático do conceito operacional da Intervenção. Den-
tre estas, estão disponíveis todas as Unidades do 
Comando Militar do Leste (CML), particularmente 
as subordinadas à 1ª Divisão de Exército (1ª DE), 
além de tropas da Brigada de Operações Especiais 
do EB e outras eventualmente necessárias. A figura 
3 apresenta a organização básica do CCj, que pode 
variar conforme as necessidades de cada operação. 
Nesta composição do CCj encontram-se também 

Figura 2 - Organização do Gabinete de Intervenção Federal (Fonte Site do Gabinete de Intervenção Federal)

Figura 3 - 
Organização 
do CCj (Fonte 
Palestra do 
Cmt do CCj)
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as tropas da Força de Fuzileiros da Esquadra 
(FFE). Como previsto na doutrina do CFN, as 
tropas de Fuzileiros Navais adjudicadas ao CCj 
foram organizadas em um GptOpFuzNav, cuja 
composição é determinada de acordo com a 
Operação. Na figura 4 estão representados os 
principais destacamentos que são empregados, 
normalmente, pelos Componentes. Destaca-se 
aqui a possibilidade do apoio de destacamentos 
e meios não pertencentes à FFE, como aerona-
ves, embarcações e destacamentos femininos, 
entre outros. Neste nível tático, encontram-se 
ainda os Órgãos de Segurança Pública (OSP) do 
Estado do RJ: Polícia Militar do Estado do Rio 
de Janeiro (PMERJ), Polícia Civil do Estado do 
RJ (PCERJ) e Corpo de Bombeiros Militar do Es-
tado do Rio de Janeiro (CBMERJ).

Figura 4 - Organização do GptOpFuzNav 
(Fonte GptOpFuzNav ARPOADOR-2018)

2.2 – Cultura Organizacional
Uma das dificuldades do emprego das Forças 

Militares adjudicadas ao CCj é, sem dúvida, a 
cultura organizacional de cada Força. 

A Cultura Organizacional pode ser enten-
dida como o conjunto de pressuposições, atitu-
des e aspirações de seus membros. São valores e 
conceitos informais que influenciam as ações de 
cada integrante da organização, representando 
a forma como a organização funciona e trabalha 
(CHIAVENATO, 2014).

Percebe-se, em determinadas ocasiões, que a 
concepção de emprego de algumas peças de ma-
nobra ou meios é diferente em cada Força. Para 
tanto, no intuito de mitigar essas diferenças e 
permitir a obtenção da sinergia entre as Forças, 
reuniões e ensaios táticos são agendados pelo 
CCj, de forma a ajustar e coordenar o emprego 
das diversas peças de manobra e meios das FA.

2.3 – Principais tarefas executadas e evolução 
do emprego do GptOpFuzNav durante as Opera-
ções Furacão

As ações e medidas empregadas nas Op GLO são 
classificadas em preventivas ou repressivas. As pri-
meiras terão caráter permanente, abrangendo o pre-
paro da tropa, as atividades de inteligência e outras 
mais específicas, assim como as ações de dissuasão 
e outras adotadas frente a uma possível ameaça. As 
ações repressivas são desenvolvidas para fazer fren-
te a uma determinada ameaça, com o intuito de se 
restabelecer o livre estado democrático de direito, a 
paz social e a ordem pública (BRASIL, 2014).

 As Operações Furacão levadas a cabo pelo 
GptOpFuzNav no período considerado foram uma 
mescla de ações preventivas e repressivas. Serão 
descritas brevemente as principais tarefas executa-
das, assim como a evolução do emprego ao longo 
do tempo em função das análises de inteligência, de 
modo a maximizar a segurança para a nossa tropa e 
impedir que os APOP interpretem o modus operandi 
das FA, em particular, do GptOpFuzNav.

Como primeiras operações conduzidas pelo 
CCj no contexto da Intervenção Federal, ocorre-
ram Operações de Cerco (Figura 5) e Ações Dinâ-
micas de Estabilização (Figura 6). Tais operações 
tiveram como propósito principal o apoio às ações 
dos OSP do Estado. Desta forma, as FA realiza-
ram o cerco, de forma a impedir a fuga dos APOP 
da Zona de Ação determinada. Somado a isso, as 
Forças ficavam em condições de prestar qualquer 
apoio às investidas das polícias para cumprimento 
de mandados, mantendo a Zona de Ação estabi-
lizada durante o período considerado. Nestes ca-
sos, de modo a evitar a fuga prematura dos APOP, 
os OSP realizavam um investimento prévio para 
mantê-los engajados no interior das comunidades 
a serem cercadas, permitindo uma sucessiva apro-
ximação das FA. Durante estes cercos, ações de es-
tabilização eram realizadas, tal como remoção de 
obstáculos das comunidades (Figura 7) que, por 
muitas vezes, impediam o acesso aos OSP e ou-
tros setores do Estado, tais como concessionárias 
de energia elétrica, saneamento e limpeza urbana.

Em uma evolução destes tipos de operações, 
em função da dificuldade de evitar a fuga pre-
matura dos APOP e o grande envolvimento dos 
OSP nos planejamentos, as FA começaram a 
realizar os investimentos para a conquista de 
objetivos no interior das comunidades a serem 
cercadas (Figura 8). Como nas operações ante-
riores, os OSP, após a quebra do sigilo, entra-
vam nas comunidades para o cumprimento de 
mandados. 
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Figura 5 - Posição de 
Bloqueio - Operações 
de Cerco 
(Fonte GptOpFuzNav 
ARPOADOR-2018)

Figura 6 - Pa Mtz na ZAç Ações Dinâmicas de Estabili-
zação (Fonte GptOpFuzNav ARPOADOR-2018)

Figura 7 - Remoção de Obstáculos com VtrBldSR (Fonte 
GptOpFuzNav ARPOADOR-2018)

Figura 8 - Investimento para conquista de Objetivos 
(Fonte GptOpFuzNav ARPOADOR-2018)

Com o propósito de coibir a atuação de forma os-
tensiva dos APOP nas comunidades, as operações 
evoluíram para uma abordagem direta às regiões 
previamente selecionadas, com base em dados de 
Inteligência, para ocupação e patrulhamento osten-
sivo das FA. Desta forma, buscava-se aumentar a 
percepção da sensação de segurança da população 
direta e indiretamente alcançada pelas ações milita-
res. Em coordenação com os OSP, estes tinham per-
missão para adentrarem as Zonas de Ação para rea-
lizar o cumprimento de mandados posteriormente 
à ocupação da tropa.

Em paralelo a estas operações repressivas, foram 
desencadeadas operações preventivas em outros 
locais do Estado por meio de: patrulhamentos diur-
nos e noturnos em vias urbanas, estabelecimento 
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de Postos de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas 
com revista de veículos e pessoas, com o intuito 
de aumentar a presença das Forças de Segurança 
e contribuir com a diminuição dos índices de cri-
minalidade nestas regiões previamente seleciona-
das, com base na mancha criminal (Figura 9). Com 
tais ações, houve a queda dos índices de roubo de 
carros, cargas e assaltos a transeuntes, colaborando 
com a melhora na percepção de segurança da po-
pulação fluminense.

Durante todos estes tipos de operações, foram 
empregados destacamentos de Cães de Guerra, que 
permitiram uma revista mais eficaz de veículos e 
de áreas vasculhadas na busca de entorpecentes, ar-
mas e munição. Outro meio largamente empregado 
foram as viaturas blindadas sobre rodas, em função 

de sua capacidade de prover proteção blindada e 
mobilidade, onde o terreno permitisse, às tropas, 
principalmente numa primeira abordagem das áre-
as de maior ameaça devido à ação dos APOP.

2.4 – Processo de Planejamento das Operações 
Furacão: Doutrina X Realidade

O processo de planejamento empregado pelo 
Comando da Tropa de Desembarque (CmdoTr-
Dbq) para as Op GLO está alinhado com o Pro-
cesso de Planejamento Militar (PPM) e com a Nota 
de Coordenação Doutrinária (NCD) do Comando 
do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fu-
zileiros Navais (CDDCFN) no que se refere à Se-
quência das Ações de Comando e Estado-Maior 
Abreviada (SACEM-A), uma vez que a elaboração 
de planos completos e bem estruturados devam 
levar em consideração tais referências doutriná-
rias em vigor no CFN.

Figura 9 - Pa na comunidade de Cantagalo -  Zona Sul 
(Fonte GptOpFuzNav ARPOADOR-2018)

A SACEM-A é empregada quando a restrição de 
tempo é importante para que se alcance uma res-
posta rápida em uma situação de crise e há urgên-
cia para início da execução da operação, seu empre-
go permitirá ao Comandante e a seu Estado-Maior 
(EM) chegar a uma Decisão em poucas horas (BRA-
SIL, 2016). 

Particularmente nas Op GLO conduzidas pelo 
CmdoTrDbq, não somente tais características do 
planejamento estão presentes como também um im-
portante fator a ser considerado pelo EM: o sigilo. 
O processo de disseminação das informações relati-
vas às operações é bastante restritivo, uma vez que tal 
fator é fundamental para o sucesso destas operações. 
Por essa razão, nem todos os passos da SACEM-A po-
dem ser empregados, o que restringe, particularmen-
te, o planejamento dos escalões subordinados. Desta 
forma, o planejamento do CmdoTrDbq avança num 
detalhamento do nível tático, muito baseado no de-
senvolvimento da LA única em intenso brainstorming 
no EM, com base na Intenção Inicial do Comandante 
do GptOpFuzNav, reduzindo a necessidade de pla-
nejamento do CCT, que se concentra na preparação 
para a execução após receber a tarefa do CCmdo, 
normalmente poucas horas antes da Hora-H. As-
sim sendo, não há o Briefing IV, conforme proposto 
na NCD da SACEM-A, além de serem feitas outras 
pequenas adaptações em função do exposto acima.

Uma dificuldade presente atualmente no EM do 
CmdoTrDbq é a ausência de Oficiais para compor 
o EM Especial, o que limita o brainstorming, parti-
cularmente no que se refere às experiências especí-
ficas dos Oficiais oriundos dos apoios necessários 
ao GptOpFuzNav para o cumprimento da missão. 
Essa restrição do EM ocasiona um maior grau de 
dificuldade durante o processo de planejamento em 
virtude da restrição de tempo e dos procedimentos 
adotados para limitar a divulgação das tarefas em 
razão da principal característica dos planejamen-
tos, o sigilo.

Assim sendo, as peculiaridades das Op GLO 
atualmente em curso no contexto apresentado im-
plicam a necessidade de adaptações do processo de 
planejamento em vigor, principalmente em decor-
rência das variáveis tempo e sigilo, tão marcantes 
nestas operações.

2.5 – Inteligência nas Op GLO
Nas Op GLO, a Seção de Inteligência do CmdoTrDbq 

trabalha integrada a Seção de Inteligência Opera-
cional (F-20) da FFE. Essa realiza o levantamento 
de conhecimentos sobre as potenciais Áreas de 
Operação, em coordenação com outras Agências de 
Inteligência e instituições. Uma vez iniciada uma 
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Operação, o EM do CmdoTrDbq realiza o processo 
de planejamento valendo-se, como já mencionado, 
da SACEM-A. Durante esta fase inicial do plane-
jamento, o Oficial de Inteligência analisa, compara 
e trata os diversos conhecimentos recebidos para, 
por ocasião do Primeiro Debate, emitir a Estimativa 
Preliminar de Inteligência (EPI) (Figura 10). Após 
essa etapa, os dados continuam a ser tratados e atu-

GptOpFuzNav. Uma vez delimitada a Zona de 
Ação, a Subseção de Inteligência de Imagens do 
F-20 atende a essa demanda. Para tal, são empre-
gadas imagens que são produzidas utilizando-se a 
base de dados da Digital Globe, que é mais atuali-
zada que a base de dados do Google Earth. O aces-
so à citada base de dados foi proporcionado pelo 
Comando de Operações Navais (ComOpNav). Tais 
imagens são trabalhadas em softwares de Sistemas 
de Informações Geográficas, como ArcGIS e QGIS, 
onde são inseridas as informações julgadas úteis ao 
cumprimento de cada missão que são impressas em 
plotters profissionais e em diversos tipos de mídia, 
como papel comum, papel fotográfico e tecido ban-
ner, sendo esse último impermeável. 

2.6 – Comparação das Op GLO com outros con-
ceitos de Guerra

A Guerra Irregular é a forma de combater mais an-
tiga que se tem notícia. Registros históricos apontam 
que esse tipo de conflito remonta ao ano 3.000 A.C. 
Exércitos muito bem armados e organizados foram 
derrotados por forças irregulares não organizadas 

Figura 10 - Inteligência Operacional  (Fonte GptOpFuzNav ARPOADOR-2018)

formalmente e muito inferiores, tanto numericamen-
te como em termos de equipamentos. 

Em uma guerra convencional, o inimigo veste uni-
forme e é facilmente diferenciado da população civil. 
Na Guerra Irregular, ele é fluido e se imiscui na po-
pulação. Líderes rebeldes, guerrilheiros, terroristas e 
narcotraficantes tendem a não obedecer qualquer tipo 
de regra. Neste tipo de guerra, a ausência de padrões 
rígidos possibilita que ela se adeque aos mais diversos 
cenários políticos, sociais e militares. É uma guerra que 
possui um caráter dinâmico, flexível e mutável. É uma 
guerra que aparentemente não é guerra. O combate 
transcende os limites do campo militar. E, na maioria 
das vezes, os aspectos militares são os de menor im-
portância. 

O combate ao crime organizado realizado pelas 
Forças Militares adjudicadas ao CCj, nos diversos epi-
sódios das Operações Furacão, guarda diversas seme-
lhanças com a Guerra Irregular. Especificamente no RJ, 
a alta densidade populacional e de construções nas co-
munidades tornam praticamente impossível a distin-
ção de criminosos na população, tornando o ambiente 

alizados passando pela emissão da Estimativa de 
Inteligência e prosseguindo até o término da Ope-
ração, de forma a prover aos Componentes e ele-
mentos subordinados os conhecimentos relevantes 
sobre as Características da Área de Operações e a 
Situação das Forças Adversas.

Outra atribuição da Seção de Inteligência é 
fornecer cartas do terreno aos Componentes do 
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extremamente favorável para o crime organizado. A 
estrutura de becos, túneis e acesso às matas nas adjacên-
cias das comunidades permite aos marginais a possibili-
dade de locomoção conveniente para a manutenção de 
suas atividades ilegais. Enquanto que, por outro lado, 
dificulta a locomoção das tropas que ficam restritas às 
vias principais e expostas. Dessa maneira, a fuga de cri-
minosos fica sobremaneira facilitada, uma vez que se 
misturam com a população e, via de regra, contam com 
seu apoio. Armamentos e drogas são rapidamente ho-
miziados e a fuga se dá em um tempo reduzido, o que, 
na maioria das vezes, inviabiliza que operações de gran-
de envergadura tenham resultados relevantes. A mobili-
dade do criminoso, associada ao anonimato e ao sistema 
de alerta antecipado, o permite transitar livremente até 
outra área, ou que este se transforme imediatamente em 
um simples morador da área conflagrada. Uma vez fin-
da a operação, o status quo volta rapidamente ao estágio 
imediatamente anterior à sua deflagração.

Devido às características peculiares citadas, o com-
bate ao crime organizado é extremamente difícil de ser 
realizado de forma convencional. É preciso abster-se 
de conceitos pré-concebidos e adaptar-se a uma nova 
forma de combater. As dimensões humana e informa-
cional do combate assumiram preponderância na per-
cepção de quem está obtendo o sucesso. No caso do RJ, 
independentemente de resultados positivos alcança-
dos no nível tático, a percepção de segurança por parte 
da população assumiu papel preponderante na defini-
ção do sucesso da Intervenção Federal que definitiva-
mente não será alcançado com o emprego apenas do 
poder bélico, por mais robusto e preparado que seja. 

Segurança Pública não se trata de um problema que 
deva ser discutido apenas pelas Forças de Segurança. 
Tais Forças são apenas uma pequena parcela da com-
plexa lógica do combate ao crime organizado no Esta-
do. Existe a necessidade premente de um esforço sinér-
gico de diversos segmentos da sociedade que integram 
instituições como o Poder Judiciário, Ministério Públi-
co, polícias, parlamentares, juristas, organizações não 
governamentais, OAB, Sistema Penitenciário Nacional, 
as governanças locais e nacional, dentre outros, apre-
sentando sugestões no sentido da busca de soluções. 
A sociedade  não pode aguardar passivamente, como 
mera expectadora, testemunhando e sofrendo esta 
onda de violência, postergando soluções que há muito 
deveriam ser adotadas e que, provavelmente, teriam 
levado a outro quadro, bem diferente do atual. A essa 
aglutinação de esforços conjuntos denomina-se Segu-
rança Multidimensional, que nada mais é do que a am-
plitude e a visão sistêmica com que o problema deve 
ser encarado. Com tais ações de cooperação espera-se 
que se caminhe para encontrar soluções equilibradas e 
compatíveis para a Segurança Pública no Estado do RJ.

2.7 – Logística em apoio às operações
O Comando do GptOpFuzNav nas Op GLO 

emprega a Logística a fim de prover os recur-
sos e serviços necessários ao cumprimento da 
missão. Analisando-se as funções logísticas, 
constata-se que a Função Transporte é a mais 
empregada, seja pela grande quantidade e di-
versidade de meios, seja pelo constante esforço 
para manter os meios em permanente dispo-
nibilidade. No que se refere à Engenharia, seu 
emprego na desobstrução de vias durante as 
Op GLO tem sido recorrente e de grande valia, 
tanto para as operações quanto para a divul-
gação da imagem da MB e do CFN na mídia, 
atuando em prol da mobilidade. No tocante à 
Saúde, destaca-se o emprego da VtrBldEsp SR 
8x8 PIRANHA AMB UTI e das Vtr TE AMB 
UTI, meios que se complementam em termos 
de segurança e mobilidade. Equipes de Saúde 
da Unidade Médica Expedicionária da Marinha 
(UMEM) guarnecem esses meios durante as 
operações, provendo um atendimento médico-
-hospitalar, caso necessário, rápido e eficaz às 
tropas empegadas em cada operação.

2.8 – Comando e Controle
Dentre as diversas ferramentas de Comando 

e Controle (C2) disponíveis ao GptOpFuzNav, 
destacam-se os sistemas de C2 PACIFICADOR 
(Figura 11) e Centro de Comando e Controle 
(CeCoCo) (Figura 12).

Ambos os sistemas permitem o acompanhar 
o posicionamento das tropas no terreno por 
meio do sinal de GPS transmitido pelos rádios 
portados pelas tropas. 

O sistema PACIFICADOR, que já é amplamente 
utilizado nas Operações Conjuntas do Ministério da 
Defesa, emprega o rádio modelo Motorolla APX, do 
Exército Brasileiro, para o rastreamento da posição, 
sendo adotado por todas as tropas do CCj. Além de 
permitir a visualização do posicionamento da tropa, 
o sistema PACIFICADOR possui outras ferramen-
tas, como a capacidade de inserir e gerenciar “inci-
dentes” e sincronizar as ações planejadas.

O sistema CeCoCo é uma ferramenta de C2 da 
empresa Teltronic, presente na área de segurança 
pública de diversos países (como Argentina, Chile, 
Espanha, entre outros) e em diversos Estados do 
Brasil, inclusive pela Secretaria de Segurança Pú-
blica do Estado do RJ. Trata-se de um sistema mais 
simples, mas também muito eficiente. O sinal GPS é 
transmitido pelos rádios Motorolla SEPURA, que fo-
ram programados para trabalhar com este sistema. É 



O ANFÍBIO • 2019      45

operado apenas pela FFE no CCj.
Esse acompanhamento em tempo real da po-

sição das tropas no terreno, somado aos demais 
procedimentos de C2 das operações, permite ao 
Comandante do GptOpFuzNav uma Consciência 
Situacional ímpar, o que acelera o Ciclo de Decisão 
denominado O.O.D.A (Observe, Oriente, Decida e 
Aja) do CCmdo, garantindo assim decisões mais rá-
pidas e eficientes. Como o sistema PACIFICADOR 
é empregado por todas as tropas do CCj, a Cons-
ciência Situacional obtida é mais ampla. O sistema 
CeCoCo, apesar de empregado pelos OSP, por uma 
questão de programação, permite a visualização 
apenas das tropas do GptOpFuzNav.

Figura 11 - Sistema PACIFICADOR (Fonte GptOpFuzNav ARPOADOR-2018)

Figura 12 - Sistema CeCoCo (Fonte GptOpFuzNav ARPOADOR-2018)

Apesar das diversas vantagens em termos de 
Consciência Situacional, nunca é demais lem-
brar que somente o militar no terreno tem a 
verdadeira percepção dos acontecimentos.

“Na era da informação, comandantes em 
todos os níveis não se devem deixar seduzir 
pelas possibilidades de microgerenciamen-
to, uma vez que o aumento da capacidade de 
controle, decorrente dos avanços tecnológi-
cos, não deve se antepor à necessidade tática 
de prover maior autonomia e liberdade de 
ação aos escalões subordinados.”

(VISACRO, 2015)
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2.9 – Emprego da Delegacia de Polícia Judiciária 
Militar da MB

Em todas as Op GLO com a participação do 
GptOpFuzNav é prevista a ativação de uma Dele-
gacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) da MB, 
responsável basicamente por exercer as atividades 
de polícia judiciária militar, executando a lavratura 
de Auto de Prisão em Flagrante Delito, em caso de 
crime militar, e Registro de Ocorrência, em caso de 
crime comum. 

Suas atividades estão normatizadas pela 
COMOPNAVINST Nº 10-05 e, além das citadas 
acima, cabe à DPJM também realizar a triagem dos 
eventos, verificando a ocorrência ou não de crimes, 
bem como sua natureza jurídica (comum ou mili-
tar), o que contribui para o respaldo legal das ações, 
e estabelecer contato com as Delegacias de Polícia 
para acompanhar as ocorrências, podendo, caso ne-
cessário, enviar um Delegado próprio para sanar 
eventuais entraves.

Outras atividades de grande relevância para a 
tropa são as instruções e palestras ministradas pe-
los integrantes da DPJM. Além de se constituírem 
em oportunidade única de sanar dúvidas de caráter 
prático que a todo o momento surgem durante as 
operações, esse contato direto entre tropa e Dele-
gados aproxima dois atores fundamentais para o 
sucesso das Op GLO. Por um lado, a tropa entende 
melhor os meandros legais, inevitáveis nas ocorrên-
cias durante operações; por outro lado, os integran-
tes da DPJM aperfeiçoam suas percepções de como 
as ações efetivamente ocorrem no terreno e das difi-
culdades e anseios da tropa.

2.10 – Outras peculiaridades das Operações 
Furacão

Considerações sobre a população civil
No ambiente urbano, predominante nas Op GLO 

executadas pelo GptOpFuzNav, é mandatório consi-
derar a influência que a população civil e o seu entorno 
exercem sobre as operações, influenciando diretamen-
te nos resultados das mesmas, não somente no nível 
tático, mas certamente nos níveis estratégico e político.

De acordo com a doutrina norte-americana para 
Operações de Contrainsurgência, Considerações 
Civis são como a infraestrutura urbana, as insti-
tuições civis, as atitudes e ações da população e 
de seus líderes influenciam a condução das opera-
ções militares. Essas considerações já fazem parte 
dos Fatores da Decisão no processo decisório desse 
tipo de operação (EUA, 2006). Entendimento se-
melhante é compartilhado pelo CCj, que também 
inclui as Considerações Civis no seu processo de 

planejamento, consoante aos estudos doutrinários 
divulgados, já em 2012, pelo Centro de Doutrina do 
Exército (BRASIL, 2012).

Considerando, então, a importância prática das 
Considerações Civis e seu fundamento teórico, que 
já vem sendo empregado internacionalmente e pelo 
próprio CCj, o GptOpFuzNav tem feito uso desse 
conceito no desenvolvimento da SACEM-A e na 
execução das operações. O resultado, mesmo que 
de certa forma experimental, tem sido positivo e 
vem garantindo uma maior atenção por parte de 
planejadores e executores para essa peculiaridade 
intrínseca às atuais Op GLO.

Imediatismo da Presença da mídia (tradicional 
e social)

Apesar de envoltas em sigilo, antes mesmo da 
Hora-H, a maioria das Op GLO executadas já po-
dem ser acompanhadas nas mídias sociais. Fotos 
e vídeos dos grandes comboios militares se deslo-
cando são instantaneamente compartilhadas. Ato 
contínuo, a mídia tradicional inicia sua cobertura in 
loco das operações.

A natureza dos conflitos modernos sofreu mu-
danças na sua forma de ser lutada, reportada e con-
sumida pelo público. Hoje as mídias sociais per-
mitem ao cidadão comum influenciar nas ações no 
campo de batalha e, talvez principalmente, influen-
ciar na narrativa do que está acontecendo (PATRI-
KARAKOS, 2018).

Esse imediatismo da presença da mídia soma 
mais um fator de pressão sobre as tropas e coman-
dantes. Pequenas ações que passariam despercebi-
das outrora, hoje são flagradas, literalmente, por 
qualquer cidadão ou profissional de imprensa, e, 
muitas vezes, de forma descontextualizada, rapida-
mente acham seu caminho até o público em geral. 
Seja pela divulgação prematura das ações, seja pela 
vigilância constante das atitudes e comportamentos 
da tropa. Saber conviver e administrar essa partici-
pação das mídias tradicionais e sociais é mais uma 
necessidade dos cenários modernos de conflitos.

 
Dilema entre Segurança e Sigilo
Talvez a única prioridade do Cmt do GptOpFuzNav 

que não foi alterada desde a primeira operação é a 
preocupação com a segurança da tropa. O quesito 
segurança é considerado em todas as fases do pla-
nejamento e da execução das operações. Na maioria 
das vezes, esse quesito se relaciona diretamente com 
o princípio de guerra da Massa, que, quando aplica-
do, tem influenciado as forças adversas a não engaja-
rem decisivamente com nossas tropas.

Porém, como mencionado anteriormente, a rá-
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pida divulgação de nossas ações iniciais pelas di-
versas mídias fica facilitada quando uma grande 
quantidade de meios e tropa são empregados. Nes-
se ponto, surge o dilema entre aumentar os riscos 
da quebra prematura do sigilo e de confrontos com 
os APOP. No decorrer das diversas operações, 
o GptOpFuzNav tem procurado estabelecer um 
equilíbrio nesse sentido, trabalhando com um risco 
calculado que traga o máximo de segurança à tro-
pa, sem comprometer o cumprimento da missão.

Cumprimento das Regras de Engajamento
Talvez uma das peculiaridades mais marcantes 

para as tropas sejam as Regras de Engajamento (RE). 
Consideravelmente mais restritivas do que as ado-
tadas em conflitos armados e até mesmo em Opera-
ções de Paz, as RE adotadas nas atuais  Op GLO têm 
sido fielmente cumpridas por nossas tropas. Mesmo 
nas situações mais críticas, como nos confrontos di-
retos com APOP fortemente armados, os Fuzileiros 
Navais têm demonstrado domínio na aplicação das 
RE. Cabe aqui ressaltar que, apesar de restritivas, as 
RE, quando bem conhecidas e aplicadas, permitem 
a pronta resposta às injustas agressões sofridas, e já 
salvaram a vida de diversos militares. Da mesma for-
ma, a aplicação das RE de forma profissional e preci-
sa por parte de nossas tropas protegem e salvaguar-
dam a vida de inúmeros civis.

Descentralização das ações
Outra particularidade diretamente relacionada 

às atitudes e procedimentos da tropa tem sido a 
descentralização das ações. Característica intrínse-
ca dos conflitos irregulares, cujo paralelismo com 
as Op GLO já foi abordado neste artigo, as ações 
descentralizadas exigem cada vez mais capacidade 
de decisão dos nossos comandantes de Pelotões, 
Grupos de Combate e Esquadras de Tiro, capaci-
dade esta essencial para manter a rapidez do Ciclo 
O.O.D.A. Relembra-se aqui a importância do con-
ceito de Cabo Estratégico1, que reforça a importân-
cia da liderança e das decisões tomadas nos peque-
nos escalões. A velocidade que os acontecimentos 
podem ganhar inviabiliza a espera por orientações 
e ordens superiores, tornando mandatória a capa-
cidade dos pequenos escalões de explorar rapida-
mente pequenas oportunidades (RANGEL, 2009).

Lições Aprendidas
A permanência do CmdoTrDbq como núcleo 

do CCmdo do GptOpFuzNav desde a primeira Op 
GLO, ainda em julho de 2017, possibilitou uma con-
tinuidade ímpar no planejamento e condução das 
operações. Isso, por sua vez, garantiu o aprimora-
mento continuado dos métodos de planejamento e 
modus operandi das tropas da FFE. O CmdoTrDbq 
adotou uma rotina de debriefings após cada opera-
ção por meio da qual são consolidadas as principais 
lições aprendidas. Fruto desses debriefings, a cada 
operação é confeccionado e divulgado aos compo-
nentes um documento denominado “Orientações 
e Lições Aprendidas”, que consolida as experiên-
cias adquiridas, abordando desde coordenações e 
orientações, até a descrição das principais ações das 
forças adversas contra as tropas militares. Esse do-
cumento mostrou-se de extrema valia para permi-
tir que os demais Componentes do GptOpFuzNav, 
apesar dos revezamentos, não incorram  em erros 
anteriomente cometidos, ao mesmo tempo que per-
mite consolidar e aperfeiçoar procedimentos. 

3 – CONCLUSÃO

O desenvolvimento do presente artigo possibili-
tou verificar a existência de diversas peculiaridades 
para o emprego da tropa nas Op GLO em curso. 
Ademais das necessárias adaptações relativas ao 
processo de planejamento, surge como primordial 
a necessidade de adestramentos específicos para a 
tropa nas Op GLO.

Cabe destacar que o combate ao crime organi-
zado no RJ ou em outras cidades do Brasil não terá 
sucesso tão somente com aplicação exclusiva do po-
der militar. Um eficaz combate ao crime organizado 
só se verificará quando houver sinergia de esforços 
pelo engajamento, do poder militar, da área políti-
ca, econômica, social e jurídica.

 REFERÊNCIAS

BRASIL. Estado-Maior do Exército, Centro de 
Doutrina do Exército. Nota de Coordenação Dou-
trinária nº 02/2012, de 20 de dezembro de 2012. 

1. Termo introduzido pelo General Charles Chandler Krulak, Comandante do USMC de 1995 a 1999, na qual destacou a im-
portância dos comandantes dos mais baixos escalões terem a percepção que as suas decisões e ações podem ter consequências nos 
níveis estratégico e político, podendo assim, comprometer a atuação da força em sua globalidade.



48   O ANFÍBIO • 2019 

FAM FAMÍLIA
PROTEÇÃO PARA QUEM VOCÊ MAIS AMA O MELHORSEGURO DEVIDA!

Este material contém o resumo de suas condições, e restrições se aplicam a ele. | Seguro garantido pela MAPFRE Vida S.A. – CNPJ 54.484.753/0001-49 , Av. das Nações Unidas, 11.711, 21º 
Andar, Brooklin, São Paulo/SP, CEP 04578-000 – Cód. SUSEP: 05665. | Processos SUSEP Vida – Faixa Etária 15414.900184/2014-29. | Sorteio vinculado a Título de Capitalização emitido pela MAPFRE 
Capitalização S.A. CNPJ 09.382.998/0001-00 e Processo SUSEP 15414.000958/2008-71.  | Estipulante: Fundação Habitacional do Exército, CNPJ 00.643.742/0001-35. | Consulte a íntegra das Condições 
Gerais do Seguro e do regulamento de Capitalização nos sites www.fhe.org.br/famfamilia ou www.mapfre.com.br. O registro desse produto na SUSEP não implica, por parte da autarquia, 
incentivo ou recomendação à sua comercialização.  Central de Teleatendimento ao Cliente: 0800 61 3040. Central de Teleatendimento aos Surdos: 0800 646 4747. Ouvidoria: 0800 647 8877.

Su
je

ito
 à

 a
lte

ra
çã

o 
se

m
 a

vis
o 

pr
év

io
.

Mais informações: 

0800 61 3040

QUEM PODE
Militares das Forças Armadas, seus cônjuges, filhos e pensionistas, 
servidores civis do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e seus 
pensionistas, e funcionários do Banco do Brasil.

DIFERENCIAIS
 coberturas diferenciadas, à escolha do cliente

 capital segurado de até R$ 1 milhão, 
conforme o tipo de associado e a idade

 4 sorteios mensais de R$ 25 mil, cada 
(bruto de IR)

 o limite de idade para adesão é de 
70 anos

 o cliente pode alterar o capital segurado 
quando desejar, obedecendo-se às regras 
do produto

 o pai ou a mãe podem ser os responsáveis 
financeiros do filho

 os valores se mantêm atualizados, pois são 
reajustados pelo mesmo índice da inflação

Conheça as condições 
no site www.fhe.org.br

Considerações Civis no Estudo de Situação do Co-
mandante Tático. Brasília, 2012, 10p.

________. Comando-Geral do Corpo de Fuzilei-
ros Navais. CGCFN-0-1. Manual de Fundamentos 
de Fuzileiros Navais. Rio de Janeiro: Marinha do 
Brasil, 2013. 57 p.

________. Comando do Desenvolvimento Dou-
trinário do Corpo de Fuzileiros Navais. NCD nº 
P-002/2016 (provisória). Sequência das Ações de 
Comando e Estado-Maior Abreviada (SACEM-A). 
Rio de Janeiro: Marinha do Brasil, 2016. 37 p.

________. Estado Maior da Armada. EMA-305. 
Doutrina Militar Naval. Brasília: Marinha do Brasil, 
Mod 1, 2017, 143p.

________. Estado Maior da Armada. EMA-400. 
Manual de Logística da Marinha. Brasília: Marinha 
do Brasil, Rev.2 - Mod.2, 2003, 65p.

________. Ministério da Defesa. MD30-M-01. 
Doutrina de Operações Conjuntas - Volume 1. Bra-
sília: Ministério da Defesa, 1ª Ed, 2011, 132p.

________. Ministério da Defesa, MD33-M-10. 
Garantia da Lei e da Ordem. Brasília: Ministério da 
Defesa, 2ª Ed, 2014, 66p.

________. Ministério da Defesa. MD35-G-01. 
Glossário das Forças Armadas. Brasília: Ministério 
da Defesa, 5ª Ed, 2015, 292 p.

CHIAVENATO, Idalberto. Comportamento Or-
ganizacional – A dinâmica do sucesso das organi-
zações. 3ª Edição, Editora Manole Ltda. São Paulo, 
2014, 492p.

COMANDO MILITAR DO LESTE - 1ª Divisão 
de Exército. Desenvolvido por: 3º Sgt Jorge, Dis-
ponível em: <http://www.1de.eb.mil.br/organogra-
ma>. Acesso em: 02 Set. 2018.

COMANDO MILITAR DO LESTE. Desenvolvi-
do em Software Livre Disponível em: <http://www.
cml.eb.mil.br/organograma.html>. Acesso em: 02 
Set. 2018.

EUA. Combined Arms Doctrine Directorate. FM 
3-24/MCWP 3-33.5: Insurgencies and Countering 
Insurgencies. Washington, D.C, 2014.

FRANÇA, Júnia Lessa, VASCONCELLOS, Ana 
Cristina de. Manual para Normalização de Publi-
cações Técnico-Científicas. 8.ed. ver. e ampl. Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 2007, 255 p.

GALULA, David. Counterinsurgency Warfare: 
Theory and Practice. New York and London: Frede-
rick A. Praeger, Inc., 1964. 118 p.

PATRIKARAKOS, David. War in 140 characters: 
How social media has transformed the nature of 
conflict. Disponível em: < https://www.indepen-
dent.co.uk/news/long_reads/war-twitter-social-
-media-ukraine-isis-change-information-facebook-
-syria-videos-images-share-a8202141.html>. Acesso 

em 14 Fev 2018.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - Gabinete de 

Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Disponível 
em: <http://www.intervencaofederalrj.gov.br/in-
tervencao/conheca-o-gabinete/conheca-o-gabinete-
-da-intervencao-federal>. Acesso em: 02 Set. 2018

RIO DE JANEIRO, Gabinete da Intervenção Fe-
deral. Plano Estratégico do Gabinete de Intervenção 
Federal. 1ª Ed. Rio de Janeiro, 2018, 80p.

RANGEL, Renato. Haiti - Experiências do 10º 
GptOpFuzNav. Revista Âncoras e Fuzis. Ano VIII, 
Nº 39. Rio de Janeiro, 2009.

TELTRONIC – A Hytera Company. Apresenta 
produtos e serviços para segurança da Empresa 
TELTRONIC. Disponível em: < http://www.teltro-
nic.es/en/products/integrated-command-control-
-icc/>. Acesso em: 02 Set. 2018.

VISACRO, Alessandro. Guerra irregular: ter-
rorismo, guerrilha e movimentos de resistência 
ao longo da história. São Paulo: Editora Contexto, 
2009. 368 p.

VISACRO, Alessandro. Superando o Caos A 
Função de Combate Comando e Controle Além da 
Tecnologia da Informação. Millitary Review, Jul-
-Ago 2015.

WOLOSZYN, André Luís. As Forças Armadas e 
as Operações de GLO x Facções Criminosas. Defesa-
Net, Brasília, 07 fev. 2018. Cobertura Especial. Dis-
ponível em: < http://www.defesanet.com.br/mout/
noticia/28383/WOLOSZYN---As-Forcas-Armadas-
-e-as-Operacoes-de-GLO-x-Faccoes-Criminosas/> 
Acesso em: 10 Ago. 2018.

WOLOSZYN, André Luís. SEGURANÇA - Uma 
Nova Concepção: Segurança Multidimensional. 
DefesaNet, Brasília, 25 Nov. 2012. Análise Especial. 
Disponível em: < http://www.defesanet.com.br/se-
guranca/noticia/8758/SEGURANCA---Uma--Nova-
-Concepcao---Seguranca-Multidimensional---------/ 
> Acesso em: 14 Set. 2018.



O ANFÍBIO • 2019      49

FAM FAMÍLIA
PROTEÇÃO PARA QUEM VOCÊ MAIS AMA O MELHORSEGURO DEVIDA!

Este material contém o resumo de suas condições, e restrições se aplicam a ele. | Seguro garantido pela MAPFRE Vida S.A. – CNPJ 54.484.753/0001-49 , Av. das Nações Unidas, 11.711, 21º 
Andar, Brooklin, São Paulo/SP, CEP 04578-000 – Cód. SUSEP: 05665. | Processos SUSEP Vida – Faixa Etária 15414.900184/2014-29. | Sorteio vinculado a Título de Capitalização emitido pela MAPFRE 
Capitalização S.A. CNPJ 09.382.998/0001-00 e Processo SUSEP 15414.000958/2008-71.  | Estipulante: Fundação Habitacional do Exército, CNPJ 00.643.742/0001-35. | Consulte a íntegra das Condições 
Gerais do Seguro e do regulamento de Capitalização nos sites www.fhe.org.br/famfamilia ou www.mapfre.com.br. O registro desse produto na SUSEP não implica, por parte da autarquia, 
incentivo ou recomendação à sua comercialização.  Central de Teleatendimento ao Cliente: 0800 61 3040. Central de Teleatendimento aos Surdos: 0800 646 4747. Ouvidoria: 0800 647 8877.

Su
je

ito
 à

 a
lte

ra
çã

o 
se

m
 a

vis
o 

pr
év

io
.

Mais informações: 

0800 61 3040

QUEM PODE
Militares das Forças Armadas, seus cônjuges, filhos e pensionistas, 
servidores civis do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e seus 
pensionistas, e funcionários do Banco do Brasil.

DIFERENCIAIS
 coberturas diferenciadas, à escolha do cliente

 capital segurado de até R$ 1 milhão, 
conforme o tipo de associado e a idade

 4 sorteios mensais de R$ 25 mil, cada 
(bruto de IR)

 o limite de idade para adesão é de 
70 anos

 o cliente pode alterar o capital segurado 
quando desejar, obedecendo-se às regras 
do produto

 o pai ou a mãe podem ser os responsáveis 
financeiros do filho

 os valores se mantêm atualizados, pois são 
reajustados pelo mesmo índice da inflação

Conheça as condições 
no site www.fhe.org.br



50   O ANFÍBIO • 2019 
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deve possuir o Fuzileiro Naval 
do III Milênio?
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O Simpósio do Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN) no III Milênio trouxe importantes contri-
buições para balizar o desenvolvimento futuro do 
CFN. Entre elas, incluem-se a análise das suas ca-
pacidades correntes, bem como orientações em re-
lação ao desenvolvimento de novas capacidades - o 
que engloba ações integradas nas áreas de Doutri-
na, Operações, Pessoal, Ensino, Material, Adestra-
mento e Infraestrutura, usualmente referenciadas 
pela sigla DOPEMAI.

A partir desse Simpósio, foram realizados es-
tudos e desencadearam-se ações administrativas, 
no âmbito do CGCFN, para implementar as so-
luções propostas que, depois de ratificadas pelo 
Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Na-
vais (ComGerCFN), paulatinamente, vão sendo 
materializadas. 

Em um desses estudos, do qual este autor foi 
coordenador, foi proposta, como uma das soluções 
para a otimização do adestramento da Força de Fu-
zileiros da Esquadra (FFE), uma sistemática que es-
tabelece a elaboração de um rol de competências, 
desde o nível individual, que vão sendo integradas, 
culminando no nível das capacidades da Brigada 
de Fuzileiros Navais. Tais competências individu-
ais e capacidades coletivas foram denominadas de 
Tarefas Essenciais de Fuzileiros Navais (TEF).

Em relação às competências individuais, é im-
portante ressaltar que, conforme explicitado no 
Conceito Estratégico Marítimo-Naval, “o comba-
tente do século XXI não será o mesmo do século XX, 
pois as competências necessárias serão diferentes” 
(EMA 301, pg. 2-6). O presente artigo, dessa forma, 
pretende analisar a seguinte questão: “como deve-
rão ser as competências individuais do Fuzileiro 
Naval para o III Milênio?”

Para tanto, como ponto de partida, foi realizada 
uma análise dos principais cenários futuros de em-
prego do Corpo de Fuzileiros Navais, expressos na 
Concepção Estratégica da Marinha 2018, cujo hori-
zonte temporal estende-se até 2039, complementa-
dos com os documentos Megatendências Mundiais 
2030 (Marcial, 2015), Top Risks 2018, elaborado 
pelo Eurasia Groupe com o conceito operacional do 
United States Marine Corps (USMC), presente no 
Marine Corps Operating Concept: How an Expeditionary 
Force Operates in the 21st Century (EUA, 2016), tendo 
em vista que os Marines permanecem como impor-
tante referência doutrinária para o CFN.  

Em seguida, buscou-se, de forma preliminar, vi-

1- Introdução sualizar as possibilidades de atuação dos Fuzileiros 
Navais nesses cenários, numa tentativa de mapear, 
num esforço prévio, as competências requeridas 
para o Fuzileiro Naval do amanhã, numa moldura 
temporal 2020 a 2039. 

2- O Futuro e os Cenários 
Prospectivos

Toda  estratégia, seja de uma organização militar 
ou de uma empresa, consiste num plano de ação 
teórico concebido para se atingir a um ou mais ob-
jetivos no futuro (os fins), usando os meios necessá-
rios e sujeitos a determinados riscos. Tal dinâmica, 
representada por escolhas estratégicas, por meios ou 
ferramentas (means), fins (ends) e riscos (risks), inse-
rida num contexto de segurança e dependente de 
recursos restritos, foi representada no Livro Strategy 
and Force Planning (1995), do Naval War College, des-
tacada na figura 1.

Figura 1 - Dinâmica de Bartlett  (Bartlett, Holman, Somes 
1995, pg. 17)

Além dos conceitos acima representados, cabe 
ressaltar que, por se tratar de um plano para se atin-
gir objetivos no futuro, é importante endender como 
poderá ser esse ambiente e que desafios serão espe-
rados. Caso a estratégia considere apenas as condi-
ções observadas no tempo presente, tendo em vista 
as constantes mudanças por que passam todos os 
setores do mundo moderno, corre-se o risco de que, 
mesmo que se consiga atinjir os objetivos planeja-
dos, estes possam não mais ser relevantes.  

Diante dessa realidade, conforme destaca a pes-
quisadora Elaine Marcial (2005), é possível assumir 
uma das seguintes posturas em relação ao futuro: 
construí-lo, influenciar na sua construção, reduzir 
riscos das incertezas do futuro ou simplesmente 
não adotar nenhuma atitude, ficando, portanto, re-
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fém dos acontecimentos. Essa última postura seria 
descartada, pois, nesse caso, não haveria necessida-
de de elaboração de uma estratégia.

Cena do filme “De Volta para o Futuro II”, do ano de 
1989, na qual os produtores imaginavam o protagonista, 
Martin Mc Fly, andando de um tipo de skate voador no 
ano de 2015

Kite Surfista  voando sobre as águas em algum paraíso 
para a prática desse esporte

Os cenários preditivos, como o próprio nome su-
gere, tentam prever o que vai acontecer no futuro, 
fundamentados na extrapolação de dados históri-
cos e identificação de tendências. São intrinseca-
mente relacionados aos conceitos de probabilidade 
e de possibilidade. Além disso, esses tipos de ce-
nários são desenvolvidos, primariamente, para fa-
cilitar o planejamento das organizações diante de 
situações esperadas, sendo voltados para o curto 
prazo, pois nesse período as incertezas são menores 
(Souza; Takahashi, 2012).

Pelo fato de as tendências esvaírem-se como o 
tempo (Souza; Takahashi, 2012), são inúmeros os 

exemplos de empresas que eram líderes do mer-
cado em seus segmentos, mas que, por terem foca-
do suas estratégias exclusivamente em aperfeiçoar 
seus produtos com base nas características do am-
biente presente, tornaram-se pouco competitivas, 
em médio prazo. 

A Nokia, fabricante de celulares, é um desses 
exemplos. Seu sucesso como líder mundial de fa-
bricantes de celulares durou até um visionário ter 
combinado num único produto, além das funções 
presentes nos celulares, um tocador de músicas 
mp3, um navegador de Internet, um sistema de po-
sicionamento global (GPS) e uma tela sensível ao 
toque, criando o smartphone. A Apple e o idealizador 
do Iphone, Steve Jobs, trouxeram novas expectativas 
quanto ao futuro, sabendo captar as tecnologias 
disponíveis e criando um novo produto, a partir do 
julgamento pessoal, que, rapidamente, tornou ob-
soleto o telefone celular. 

Essa talvez seja a filosofia presente nos cenários 
prospectivos, os quais não trabalham com proje-
ções e nem tratam de fazer previsões. Pois, confor-
me adverte Godet (2000, p. 7), "infelizmente, não há 
estatísticas para o futuro e, frequentemente, o julgamen-
to pessoal é a única informação disponível para lidar com 
o desconhecido.” 

A partir de tal entendimento, serão destaca-
das algumas características presentes nos cenários  
constantes dos documentos consultados pelo autor. 
Nesse ponto, não serão tecidos detalhamentos, em 
função do grau de sigilo de alguns textos. 

Além disso, como ressalta o Comandante das For-
ças Armadas da Federação Russa, Gen  Gerasimov 
(2016), há uma “tendência ao obscurecimento da li-
nha divisória entre os estados de guerra e de paz.” 
(2016, pg 39). Segundo ele, os métodos aplicados 
nos conflitos mudou. Observam-se diversas políti-
cas, econômicas e informacionais, empregadas em 
coordenação com o potencial de protestos das po-
pulações, complementadas por meios militares de 
caráter oculto. 

Esse líder considera que o padrão observado 
nos acontecimento da chamada “Primavera Ára-
be” pode ser o evento típico da guerra no século 
XXI, onde um Estado perfeitamente próspero pode, 
em pouco tempo, transformar-se em uma área de 
violento conflito armado, suscitando a intervenção 
estrangeira, e mergulhar num ambiente de caos, de-
sastre humanitário e guerra civil (Gerasimov, 2016).   

Feitas tais considerações, as principais tendên-
cias com impactos na identificação das competên-
cias individuais necessárias são as seguintes:
- Aumento populacional pressionando fontes de ener-
gia, água, alimentos, recursos minerais e uso da terra,
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- Escalada do terrorismo internacional, em um ce-
nário mundial de assimetrias de poder;
- Intensificação do comércio, com o aumento do uso 
das linhas de comunicação marítima do Atlântico 
Sul e dos rios da Região Amazônica;
- Aumento das políticas e questões ambientalistas 
com impactos nas operações do CFN;
- Incremento da urbanização e crescimento popula-
cional desordenado, degradando as condições sa-
nitárias em diversas regiões. Tal realidade, aliada 
aos conflitos e ao crescimento do intercâmbio entre 
regiões e países, proporcionará condições para o 
surgimento de pandemias;
- Intensificação de movimentos migratórios, com 
ocorrências de deslocamentos em massa;
- Surgimento de cidades decadentes e falidas com 
graves problemas de segurança e grande repercus-
são em todo o país. Os oponentes poderão explorar 
tal realidade patrocinando grupos adversos com 
intenções hostis;
- O espaço cibernético será uma futura arena de 
conflitos e tensão entre Estados. A capacidade ci-
bernética será vital para a inteligência e estratégia 
militar nas próximas décadas; 
- O avanço da robótica e da inteligência artificial 
trarão significativos impactos na economia e nas 
armas militares, muitas vezes gerando inovações 
disruptivas1;
- Provável intensificação na ocorrência de eventos 
climáticos extremos e o consequente aumento das 
pressões em relação ao meio ambiente;
- Maior integração do CFN com as instituições mi-
litares equivalentes em países parceiros, tais como 
Estados Unidos, França, Reino Unido, Argentina, 
Chile, Colômbia, Peru e Paraguai, bem como na pro-
moção de novos “Corpos de Fuzileiros Navais” em 
países no entorno estratégico e países que compõem 
a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP); e
- Aumento progressivo da presença feminina nos 
quadros combatentes do  Corpo de Fuzileiros Navais.

A metodologia de planejamento baseado em ca-
pacidades (PBC), ainda em fase de implementação 
no Ministério da Defesa, prevê o levantamento de 
Possibilidades de Atuação (PA) do Poder Militar 
para se contrapor aos desafios e ameaças constantes 
dos cenários prospectivos. A partir do enunciado 

1 - Tecnologias Disruptivas são aquelas que rompem com a linha evolutiva corrente, criando novos padrões e paradigmas, tornan-
do, consequentemente, obsoletos os processos e recursos anteriores.  
2 - O campo de batalha informacional apresenta-se como uma nova dimensão dos conflitos militares, que inclui todas as ações 
desencadeadas além do espaço físico. Outra abordagem é a dos cinco domínios, presente na doutrina da Marinha americana, que 
compreende os três domínios físicos, o ar, o mar e a terra, e os domínios eletromagnéticos e cibernético. No entanto, a ideia de 
ambiente informacional, compreende as ações de operações psicológicas, comunicação social, assuntos civis e combate câmera, 
sendo, portanto, mais completa.

das PA, são posteriormente identificadas  as capa-
cidades militares necessárias para se obter o êxito e 
assim, orientar o Planejamento Estratégico das For-
ças Armadas. 

Dessa forma, buscou-se seguir tal processo, de 
forma a identificar algumas possibilidades de atua-
ção visualizadas, elaboradas a partir das caracterís-
ticas extraídas dos cenários considerados. Ressalta-
-se que tal análise constitui-se numa resposta inicial 
à pergunta formulada, cabendo num futuro, depois 
de implementado oficialmente o PBC, o refinamen-
to dessa lista.

As seguintes PA foram identificadas para o Cor-
po de Fuzileiros Navais: 
- Ações para a Salvaguarda de pessoas e interesses na-
cionais no exterior, onde se incluem a Segurança de 
Representações Diplomáticas e as Operações de Eva-
cuação de Não Combatentes, ou mesmo, as Incursões 
Anfíbias em ambientes não permissivos e hostis;
- Participação em Missões de paz sob a égide de 
organismos internacionais, possivelmente em paí-
ses da África, em face do agravamento da situação 
sócio-política, decorrente da não solução, pelas su-
cessivas lideranças, de problemas que perduram no 
tempo, bem como crises manifestas ou latentes;
- Operação de bases avançadas em bases estran-
geiras no Atlântico Sul, contribuindo para prover 
apoio logístico necessário às operações brasileiras 
no entorno estratégico, mediante as necessárias 
parcerias e acordos com outras nações amigas, que 
permitam o estabelecimento de tal apoio;
-  Participação em operações de resposta a desastres 
naturais e operações de ajuda humanitária;
- Ações de emprego limitado da Força, em áreas ur-
banas, incluindo-se a cooperação com o poder pú-
blico para a Garantia da Lei e da Ordem;
- Operações em ambiente ribeirinho, sobretudo 
para contribuir no combate ao crime organizado 
transnacional;
- Cooperação com países amigos para o desenvol-
vimento de capacidades militares de defesa, contri-
buindo para a melhoria da estabilidade regional no 
entorno estratégico brasileiro;
- Ações no espectro eletromagnético, espaço ciber-
nético e ambiente informacional para obter êxito no 
campo de batalha informacional2;
- Operações Especiais e psicológicas;
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- Operações interagências para a contenção de pan-
demias, controle de deslocados em massa, resposta 
a desastres naturais e ajuda humanitária; 
- Combate à pesca ilegal na Amazônia Azul, dada 
a maior probabilidade de que navios pesqueiros de 
outros países dirijam-se à região para pesca ilegal, 
a partir do esgotamento de recursos dos países que 
possuem grande frota pesqueira; e
- Operações Anfíbias para retomar ilhas e conquis-
tar áreas de interesse para apoio à campanha mili-
tar conjunta. 

Antes de prosseguir na análise, faz-se necessário 
ressalvar que muito embora, num horizonte tem-
poral de dez anos, seja remota a possibilidade da 
participação do Brasil em uma operação convencio-
nal de guerra, posto que as Forças Armadas brasi-
leiras são em sua essência destinadas à defesa da 
Pátria, deve-se ter muito critério ao prescindir de 
alguma capacidade militar de defesa. Abstrair-se 
de capacidades conduz a um gravíssimo risco de 
que, quando estas se fizerem necessárias, possa ser 
tarde demais para recuperá-las.

3- As Competências Individuais 
do Fuzileiro Naval no III Milênio

De acordo com a definição apresentada na re-
vista “O Anfíbio 2018”, a competência consiste na 
junção coordenada de conhecimentos, atitudes e 
habilidades. É ter qualificação, possuir experiên-
cia profissional e, ultrapassando os imprevistos 
inerentes à atividade militar, ser capaz de obter os 
resultados almejados. Atingir a competência só é 
possível quando se tem uma tropa bem adestrada 
e consciente de seus objetivos.

Essa abordagem, embora relativamente nova, já 
se encontra presente nos Centros de Instrução de 
Fuzileiros Navais, pois os processos de formação do 
combatente anfíbio vão além da administração dos 
conhecimentos teóricos necessários. Eles incluem a 
execução de atividades práticas, responsáveis por 
desenvolver-lhes as habilidades requeridas, bem 
como os aspectos intangíveis, que fomentam o de-
senvolvimento das atitudes e valores do Fuzileiro 
Naval, com destaque para a honra, a coragem, a 
retidão de caráter, a ousadia, o espirito de corpo, 

a determinação e o respeito às leis, às tradições na-
vais e às instituições. 

Os indivíduos que conseguem concluir o duro 
processo de treinamento de um combatente anfíbio 
possuirão um conhecimento básico da profissão, as 
habilidades básicas necessárias, certificadas pelas 
provas práticas, mas também as atitudes e valores 
sem os quais não teria sido possível cruzar a linha 
de chegada na austeridade e no rigor presentes nos  
Centros de Instrução de Fuzileiros Navais.

Talvez, mais do que novas habilidades, a for-
mação confere ao recém-formado Fuzileiro Naval 
novos hábitos, pois, segundo Duhigg (2012), “a 
maioria das escolhas que fazemos a cada dia pode 
parecer fruto de decisões tomadas com bastante 
consideração, porém não é. Elas são hábitos.” Criar 
novos hábitos para o Fuzileiro Naval representa, 
muitas vezes, uma questão de sobrevivência em 
operações, pois muitas ações no campo de batalha 
devem ser realizadas quase que instintivamente. 

Nesse sentido, os excelentes resultados obtidos 
pelo CFN no decorrer de sua história ratificam que 
o Corpo vem percorrendo o caminho certo e que os 
rumos tomados no presente nada mais são do que 
a continuidade de acertadas decisões do passado, 
que se refletiram na excelência de nossas escolas de 
formação e Centros de Instrução, materializados no 
combatente anfíbio com todos os seus predicados.  

Portanto, ao olharmos para o futuro, contamos 
com um legado de sucesso na formação individual 
do combatente, habilitando-o para o emprego de 
forma coletiva, o que tem sido a razão do sucesso 
do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Bra-
sil. Dessa forma, este autor entende que algumas 
respostas às perguntas formuladas conduziriam à 
pequenas correções de rumo, necessárias para des-
bravar desconhecidos desafios futuros.

De maneira geral e de forma a ser eficiente nos 
cenários futuros, considerando as possibilidades de 
atuação visualizadas, este autor apresenta, a seguir, 
uma breve análise em relação a algumas competên-
cias individuais, consideradas vitais:

“A maioria das escolhas que fazemos a cada dia pode parecer fruto de decisões 
tomadas com bastante consideração, porém não é. Elas são hábitos.”

3.1 - Estar fisicamente preparado para o 
combate

A preparação física sempre recebeu adequada 
atenção por parte do CFN. Isso deve-se ao fato de 
que as operações de Fuzileiros Navais dependem, 
em grande parte, de vigor físico para deslocar-se 
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nos mais diversos tipos de terreno, para o trans-
porte de materiais e armamentos, individuais e co-
letivos, e para combater. Como assevera um velho 
princípio do Exército Alemão, “as guerras serão ga-
nhas pelas pernas” (Von Shell, 1933).

Atualmente, mais do que nunca, os avanços da 
ciência permitem uma melhor conjugação da capa-
cidade aeróbica, força, resistência e potência ade-
quados a diversas atividades esportivas.

Nesse sentido, deve-se olhar para o Fuzilei-
ro Naval, com seus equipamentos e armamento, 
e para as atividades desenvolvidas em operações 
para buscar a combinação adequada de exercícios 
aeróbicos, de força, resistência e explosão (potên-
cia) de forma a criar a resposta orgânica que melhor 
condicione-o para o combate e reduza as ocorrên-
cias de lesões. 

Atualmente, o peso dos itens transportados pelo 
Fuzileiro Naval está muito bem definido e controla-
do pelo Comando do Material de Fuzileiros Navais 
(CMatFN). Todas as decisões de compra de itens 
individuais são ponderadas pelos gestores de ma-
terial de modo a não restringir a mobilidade dos 
combatentes.

A tabela acima, apresenta o peso de todos os 
itens transportados por um Fuzileiro Naval padrão, 

Marines realizam o Combat Fitness Test

considerando-se a Equipagem Individual Básica 
de Combate (EIBC), os armamentos individuais 
(pistola e fuzil), os carregadores municiados, a 
água e a ração. A carga mínima de transporte 
pelo Fuzileiro Naval  é de 29 kg, aproximada-
mente. Tal carga pode sofrer acréscimo sem de-
corrência do transporte de outros itens relativos 
à função exercida pelo combatente na fração que 
integra (equipamentos-rádio, armas de emprego 
coletivo e suas munições etc).

Partindo-se da premissa de que um Fuzileiro 
Naval deva ser  capaz de transportar 29 kg, e 
que tal carga corresponda a metade de seu peso, 
tal combatente deve pesar, no mínimo 60kg. 

Essa informação pode ser útil para se definir 
os requisitos físicos mínimos do Combatente 
Anfíbio. Além disso, também influencia na pre-
paração física adequada, para reduzir as possi-
bilidades de lesão e melhorar a performance.  

Como proposta, este autor considera que, 
além do Teste de Avaliação Física (TAF) anual, 
poderia se pensar num Teste de Aptidão para o 
Combate (TAC), que certifique física e funcio-
nalmente, que o combatente, de ambos os sexos, 
esteja apto para executar algumas atividades 
críticas como realizar uma rápida corrida com 
calça e “boot”, resgatar um companheiro ferido 
na área de operações, lançar granadas, transpor-
tar bombonas d’água e cunhetes de munição em 
passo acelerado, entre outras.
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Esse tipo de teste já é realizado em Forças Arma-
das de outros países, tais como o Corpo de Fuzilei-
ros Navais dos Estados Unidos. Nele a sua aprova-
ção é condição sine qua non para realizar qualquer 
tipo de operação.  

Além disso, deve ser reforçada a importância 
do TFM (cultura da prática) a bordo, de forma a 
reforçar a atitude esperada do Fuzileiro Naval de 
manter-se em excelente forma física. 

Nos cursos de formação de Soldados Fuzileiros 
Navais e no Curso de Aperfeiçoamento de Guerra 
Anfíbia (anteriormente denominado de Curso de 
Especialização em Guerra Anfíbia - C-EspGAnf) 
as Praças e Oficiais Fuzileiros Navais, respectiva-
mente, adquirem as competências necessárias para 
operar a partir do mar para a terra, dependendo, 
para sua sobrevivência e subsistência, dos poucos 
itens que podem transportar em sua mochila, tor-
nando-se aptos a realizar o transbordo de navios 
para Embarcações de Desembarque (ED), embarcar 
e desembarcar de aeronaves, carros de combate e 
Carros Lagarta Anfíbios. 

A preparação de kits individuais de limpeza do 
armamento, primeiros socorros, material de anota-
ção, adequado uso do EIBC, orientação e navegação 
terrestres, impermeabilização do material também 
fazem parte desse conjunto de conhecimentos e ha-
bilidades que compõem essa competência.

Em paralelo, também passa a ser incutida no 
combatente anfíbio a “cultura” das mochilas pron-
tas e o estado de preparação mental de total dis-
ponibilidade para o serviço. Todos os Fuzileiros 
Navais sabem que, a qualquer momento, servindo 
em uma das OM da Força de Fuzileiros da Esqua-
dra,  como integrantes da Força de Emprego Rápi-
do (FER), responsável pela primeira resposta a cri-
ses dentro e fora do Brasil, podem ser chamados a 
embarcar e deverão estar prontos para cumprir as 
missões no amplo espectro de operações militares, 
o que pode representar muitos dias de ausência de 
convívio  com suas famílias.

Em 2018, por exemplo, a FER foi enviada para 
o Porto de Santos para garantir a continuidade dos 
serviços portuários durante a greve dos caminho-
neiros. De igual modo, em anos anteriores, outros 
Grupamentos Operativos de Fuzileiros Navais fo-
ram convocados e responderam prontamente a cha-
mados similares, tendo sido empregados, em 2004, 
para evacuar os brasileiros da Embaixada Brasileira 

3.2 – Manter a Capacidade Anfíbia 
e Expedicionária

do Haiti; em 2010, para a missão de ajuda humani-
tária à população atingida pelos deslizamentos na 
região serrana do Rio de Janeiro; bem como contri-
buindo com as ações de restabelecimento da ordem 
nas comunidades do morro do Alemão e da Vila 
Cruzeiro; e, em 2011, contribuindo para minorar o 
sofrimento da população atingida pelo terremoto 
do Chile, por meio de um Hospital de Campanha. 

A complexidade das tarefas atribuídas aos Fuzi-
leiros Navais conforme supracitado, bem como ou-
tras não explicitadas, exigem o emprego de tropas 
submetidas a rigoroso processo de formação, razão 
pela qual o CFN não emprega recrutas. Seus efetivos 
são compostos por militares voluntários, submeti-
dos a rigoroso processo de formação, devendo estar 
diuturnamente disponíveis para o serviço à pátria.

3.3 - Ser um atirador eficiente

Ao final do curso de formação, todo Fuzileiro Na-
val estará apto para realizar o tiro de fuzil. Ele será 
exigido, durante sua carreira, a manter essa quali-
ficação. Além desse tiro, comumente chamado de 
“tiro de banqueta”, que é considerado requisito para 
as promoções, tais militares receberão, por meio da 
realizações de cursos das mais diversas naturezas, 
capacitação específica para o cumprimento da mul-
tiplicidade de tarefas que lhes serão atribuídas. 

Ainda sobre este enfoque, os Fuzileiros Navais 
que servem na Companhia de Polícia do Batalhão 
Naval, subunidade que prepara seus efetivos para 
a segurança de autoridades e a segurança de em-
baixadas, são adestrados com técnicas de tiro espe-
ciais, tais como o double tap (tiro duplo), sendo de-
les requerido determinados parâmetros de acertos, 
tempos específicos para resposta durante confron-
tos, para a troca de carregadores, bem como para a 
troca tática de armamentos durante a ação. 

Os contingentes do CFN enviados para compor 
a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do 
Haiti (MINUSTAH) foram submetidos a processos 
de preparação específicos, capacitando-os a operar 
naquele ambiente operacional, consideradas as ca-
racterísticas da missão e as regras de engajamento.

Os elementos de operações especiais são ades-
trados para a realização do tiro com armamentos 
que não são comumente utilizados nos combates 
convencionais, bem como adquirem outras compe-
tências voltadas para as especificidades das opera-
ções especiais.

Depreende-se do acima apresentado que a ins-
trução para realização do tiro de banqueta dife-
re daquela ministrada para realização do tiro de 



58   O ANFÍBIO • 2019 

combate e do tiro com os armamentos comumente 
usados nas operações especiais, os quais requerem 
conhecimentos, habilidades e atitudes apropriadas, 
envolvendo a observância das regras de engaja-
mento e uso gradual da força até o emprego judi-
cioso do armamento. 

A disponibilidade de modernos recursos instru-
cionais, dentre eles os simuladores táticos in-door, 
cuja tendência de uso é cada vez mais significativa, 
tem sido de extrema valia na  preparação individu-
al. O uso de simulacros, fumígenos e munição real 
também aparece como solução para as instruções 
em “pistas de combate” visando a aumentar o re-
alismo, sem comprometer a segurança. Exercícios 
de dupla ação, com o uso de “simunition® 3”  ou o 
do simulador tático de infantaria a laser, podem ser 
ainda mais explorados fazendo com que os Fuzi-
leiros Navais tenham suas competências, enquanto 
atiradores, tendendo à excelência.

3 - Simunition®  é sistema de treinamento de simulação viva que emprega munição de tinta para dar maior realidade nos treina-
mentos de forças militares e policiais. 

Em agosto de 2018, quando da visita do Coman-
dante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais dos Es-
tados Unidos ao Brasil, este destacou em sua pales-
tra, proferida para os Oficiais Fuzileiros em cargo 
de Comando, a importância desta flexibilidade. 

Para esse oficial-general, quando da instrução 
dos Fuzileiros Navais, devem ser omitidas algu-
mas informações disponíveis sobre o inimigo  ou 
sobre as condições do terreno, bem como devem 
ser transmitidas informações conflitantes. Tal práti-
ca servirá de estímulo para aguçar a capacidade de 
decisão e a flexibilidade, características desejáveis 
para os combatentes anfíbios.

Essa mesma ideia é apresentada na obra de um 
ex-combatente alemão da Primeira Grande Guerra:  
“Na guerra nós nunca saberemos exatamente onde 
está o inimigo, quão forte ele é ou quais as suas in-
tenções”. Segundo ele “A nossa missão e nossa von-
tade são praticamente as únicas coisas que não são 
afetadas pela obscuridade inerente à guerra.” (Von 
Schell, 1933, Locais do Kindle 378-379, em tradução 
livre). Tais ideias, embora muito parecidas, foram 
externadas num hiato de cerca de um século, de-
monstrando que certas características inerentes à 

3.4 - Ser flexível para lidar com um 
mundo em constantes mudanças e 
grandes incertezas

natureza da guerra são verdadeiros dogmas. 
Para Von Schell (1933) os “soldados devem ser 

preparados para lidar com o fato de que, devido às 
condições de mudança da batalha, muitas das ações 
que realizarem terão sido em vão. Por isso, seu trei-
namento deve moldar tal realidade e estimular ne-
les a resignação e a fortaleza para assimilar essa ca-
racterística”  (em tradução livre).

3.5  - Ser resiliente para combater em 
situações caóticas

Durante a preparação do contingente brasileiro 
que iria desdobrar-se pela primeira vez na Repú-
blica Centro Africana, constatou-se que os oficiais 
franceses, em intercâmbio organizado pelo Coman-
do do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de 
Fuzileiros Navais no Brasil (CDDCFN), enfatiza-
vam as dificuldades e o caos que, muitas das vezes,  
manifestaram-se nos conflitos no ambiente opera-
cional africano. Relataram que campos de refugia-
dos com centenas de pessoas são formados da noite 
para o dia, sendo a violência e o genocídio, ainda, 
formas comumente usadas para a dominação. 

Assim, parte da preparação francesa envolvia 
aspectos psicológicos do combate. Também con-
siderava uma capacitação para identificar nos co-
legas de profissão características que indiquem a 
ocorrência de stress pós-traumático. 

Na MINUSTAH, Operação de Paz onde os Fuzi-
leiros Navais brasileiros participaram por 13 anos 
consecutivos, foi possível  exercitar a resiliência 
para combater em situações caóticas. Além da pa-
cificação da área de operações, ocorrida quando 
dos primeiros contingentes, ocasião em que a mis-
são assumiu características de “imposição da paz”, 
configuraram verdadeira “prova de fogo” a supera-
ção dos efeitos do terremoto catastrófico e do surto 
de cólera ocorridos em 2010, bem como a passagem 
do Furação Matthew em 2016.  Essas foram provas 
reais da capacidade do CFN combater em situações 
caóticas. 

Assim, os treinamentos dos combatentes anfí-
bios devem continuar na busca da simulação das 
situações de estresse e pressão passíveis de serem 
vividas nos campos de batalha. Como nos treina-
mentos o risco real é reduzido, artifícios como a pri-
vação do sono, a pressão da instrutoria etc, conti-
nuarão a ser importantes ferramentas instrucionais.
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Com a crescente concentração da população em 
áreas urbanas, expectativa que tende a perdurar - 
estima-se que cerca de 3/4 da população mundial 
viverá em cidades - ter a capacidade de conduzir 
operações militares em áreas urbanas é inevitável 
(EUA  2015). 

A evolução tecnológica agregará aos conflitos 
armas e munições mais “inteligentes” e com me-
nor geração de danos colaterais. Além de combater 
em quarteirões, os Fuzileiros Navais precisam ser 
capazes de operar, verticalmente, em edifícios e no 
subsolo. Possivelmente as coberturas dos edifícios 
seriam usadas para evacuar feridos e a interação 
com a população será muito grande (EUA 2015).

Por isso, o Fuzileiro Naval precisa ter capacida-
de de operar de forma descentralizada, sob coorde-
nação centralizada.  Requerendo, para tanto, o em-
prego adequado dos meios de comunicações, das 
atitudes de elevada iniciativa, liderança e controle 
emocional. Deve possuir habilidades de avançar no 
interior dos edifícios por meio de procedimentos 
padronizados e táticas de ação imediata para as di-
versas situações que poderá encontrar. 

A habilidade de trato com a população, a conduta 
irrepreensível diante de situações de estressse, quan-
do pode ser provocado no Fuzileiro um comporta-
mento indesejável a fim de alimentar uma narrati-
va favorável às forças antagônicas, são igualmente 
dignas de nota. Ao mesmo tempo, esse Fuzileiro 
deve ter a capacidade de identificar, nesse ambien-
te, as ameaças e agir adequadamente para contra-
por-se a elas.  

Além disso, é inevitável que seja capaz de em-
pregar ações não-cinéticas, tais como a guerra ele-
trônica, defender-se contra ataques cibernéticos e 
identificar uma peça de Operação Psicológica da 
Força Adversa. 

Mais e mais lhe será exigido ser capaz de utilizar 
o armamento e munições menos letais e “inteligen-
tes” como forma de reduzir os danos colaterais à 
população, cada vez menos aceitáveis no futuro.

3.6 - Combater em áreas urbanas

Nas Operações Interagências, tipo de operação 
em que cresce a participação dos Fuzileiros Navais, 
o conceito de Unidade de Comando cede lugar ao 
de Unidade de Esforços. 

Ratificam a afirmativa acima as Operações Rio, 

3.7 - Integrar operações interagências 

Assim como deve ser capaz de navegar na car-
ta, usando a bússola ou o GPS, que são associados 
ao terreno geográfico, com o qual os militares estão 
familiarizados, o “terreno humano” compreende 
aspectos sociais, demográficos, culturais, políticos 
e econômicos, os quais passam a ter grande impor-
tância nos conflitos do presente e do futuro. Tal fato 
se deve à grande interferência das pessoas nos con-
flitos (GONZÁLEZ, 2008).

Analisando-se a Guerra do Afeganistão, na qual 
os EUA buscaram obter, em ultima análise, a con-
fiança e o apoio da população, ou a MINUSTAH, 
onde o Brasil, para garantir a paz, necessitou en-
tender as idiossincrasias da população haitiana e 
conquistar seu apoio, confiança e colaboração, veri-
fica-se a importância do conhecimento do “terreno 
humano” e da capacidade de nele “navegar”.

Nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem 
(GLO), torna-se manifesta, com maior ênfase,  a 
importância de crescentes avanços nesse “terreno”, 
pois a cooptação da população é buscada pelas fac-
ções criminosas atuantes, as quais usam técnicas 
persuasivas ou coercitivas para que estas se contra-

3.8- “Navegar” no “Terreno Humano”

realizadas a partir de 2010, nas quais os Fuzileiros 
Navais sob comando único, operaram com forças 
policiais militares e grupos de policiais civis com 
cadeias de comando paralelas, em prol de um ob-
jetivo comum.

Tal forma de emprego que prevê a necessidade 
de coordenação, diálogo e conhecimento mútuo, 
nem sempre ocorre de forma tranquila e livre de 
conflitos de interesse e de interferências mútu-
as. Naylor (2005), no livro Not a Good day to Die, 
quando narra as dificuldades encontradas pelos 
americanos no Afeganistão, durante a operação 
Anaconda,  afirma: “conforme os oficiais america-
nos costumam dizer, em situações onde a unidade 
de comando não é possível, a unidade de esforços 
deve ser a perseguida” (em tradução livre). 

Operar interagências requer do Fuzileiro Naval 
a disciplina necessária para observar sua cadeia de 
comando, conhecendo bem a sua missão e intenção 
do seu Comandante. Deve ter iniciativa, proativi-
dade e capacidade de decisão para agir dentro do 
seu nível, interagindo com outras agências, mini-
mizando conflitos. Nas situações em que há interes-
ses divergentes, manter-se-à firme no cumprimento 
da missão, sempre de acordo com as orientações de 
sua cadeia de comando.
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ponham à nossa influência. 
Além das populações das comunidades, o “ter-

reno” humano transcende as fronteiras das áreas de 
atuação dos Fuzileiros Navais, compreendendo as 
populações das cidades que são igualmente afeta-
das por outros atores, muitas vezes com interesses 
conflitantes com os das Forças Armadas.  Racioci-
nando-se com um futuro em que a explosão demo-
gráfica venha a gerar cidades falidas e decadentes, 
devido às grandes concentrações populacionais em 
áreas urbanas, a capacidade de “navegar” no “ter-
reno” humano cresce de importância. 

Neste “terreno”, as informações são considera-
das armas. Conforme previsto no Conceito de Em-
prego dos Marines (2016), “operar no campo infor-
macional  irá requerer não apenas a necessidade de 
proteger nossas redes, mas de realizar ações para 
informar, promover, persuadir, coagir,  dissuadir, 
convencer, iludir, mascarar e intimidar.” 

Dessa forma, do ponto de vista individual, o 
Fuzileiro precisa ser capaz de desenvolver empa-
tia com a população onde opera, entender as regras 
tácitas que regem tais grupos, identificar lideranças 
locais e se comunicar com elas. 

Na pior das hipóteses, as ações dos Fuzileiros 
Navais no “terreno” físico, não devem dificultar as 
operações no “terreno” humano. Para tanto, devem 
ser instruídos para agir com ética e consciência de 
que suas atitudes se refletem no “terreno” humano 
e devem ser coerentes com a imagem que nossas 
forças desejam transmitir. 

Este autor considera fundamental, tendo em 
vista a característica expedicionária do CFN, que o 
Fuzileiro Naval tenha domínio de outros idiomas, 
o que deveria ser institucionalmente incentivado. 
Tal incentivo, a ser estudado, não descarta a possi-
bilidade de concessão de gratificações pecuniárias, 
ainda que de pequena monta, para aqueles com 
proficiência nos idiomas de interesse do CFN.  

A perspectiva é de que seja observada uma cres-
cente presença feminina nas fileiras combatentes. 
No CFN, é esperado que em 2023 ocorra o primeiro 
Curso de Formação de Soldados com a participa-
ção de mulheres, havendo a  expectativa de que, em 
2024, o CFN receba as primeiras Oficiais (Tenentes) 
egressas da Escola Naval. 

Para que não haja redução nas capacidades tá-
ticas e técnicas do CFN, é necessário que o Corpo 
disponha muito bem delineados os parâmetros 

3.9 - Convivência profissional 

No campo técnico, destacam-se as habilidades 
de realizar socorros em combate, de operar  equipa-
mentos de Tecnologia da Informação (TI), meios de 
comunicações cada vez mais complexos, de contra-
-inteligência e de defesa cibernética. 

Quanto aos socorros em combate, incluem-se as 
capacidades de pronta-resposta diante das princi-
pais situações e riscos presentes no ambiente ope-
racional, de retirar o ferido em área de risco e o seu 
transporte imediato para onde possa receber os 
cuidados adequados, observada a cadeia de evacu-
ação, bem como a atitude adequada para lidar com 
seus pares feridos em ação.

Quanto aos equipamentos de comunicações, o 
Fuzileiro Naval deve ser capaz de operá-los  de for-
ma eficiente, usando os recursos adequados para 
cada situação. Também deve saber agir diante de 
um ataque eletrônico ou cibernético, identificando 
os riscos envolvidos e as principais medidas a se-
rem empregadas para fazer frente a tais riscos.

No campo da contra-inteligência, é necessário 
que todos sejam corretamente instruídos e ades-
trados para reduzir a possibilidade de ataques ci-
bernéticos e obtenção de informações por meio de 
dispositivos eletrônicos, seja pelo seu uso incorreto 
ou por meio da exploração de vulnerabilidades ad-
vindas do uso, sem as devidas precauções.

Nesse campo, caberia destacar a iniciativa uti-
lizada pelos Estados Unidos de realização de um 
treinamento virtual para cada integrante das Forças 
Armadas por meio da ferramenta de um “jogo sé-
rio”. Ele consiste numa modalidade de treinamento 
que apresenta, num software computacional, diver-
sas situações forçando o jogador a responder às per-
guntas-problema de acordo com o comportamento 
esperado do ponto de vista da Contra-Inteligência. 
Ao final de cada situação, ele recebe uma pontua-
ção e um rápido “briefing” do próprio programa 
de como deveria ter agido, em caso de erro, ou um 
reforço positivo, em caso de acerto.  

3.10 - Competências individuais técnicas

mínimos requeridos para o Fuzileiro Naval, nota-
damente as Tarefas Especiais dos Fuzileiros Navais 
(TEF) e os índices físicos que permitam ao indiví-
duo ter êxito nas operações de Fuzileiros Navais. 

Outro ponto não menos importante, para mini-
mizar questões disciplinares, seria a necessidade 
de adequar a formação dos Fuzileiros Navais para 
lidar com essa nova realidade, bem como transmi-
tir novas regras de comportamento e convivência 
profissional para todo o Corpo.
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Esse artigo procurou apresentar respostas à per-
gunta formulada, “que competências individuais 
deve possuir o Fuzileiro Naval no III Milênio?”, a 
partir de uma análise das possibilidades de atuação 
do Corpo de Fuzileiros Navais para fazer frente às 
principais tendências e ameaças previstas nos cená-
rios prospectivos, conforme previsto no processo do 
Planejamento Baseado em Capacidades, ainda em 
“construção” no âmbito do Ministério da Defesa. 

Para tanto, utilizou-se do conceito de competên-
cia empregado pela União Européia que consiste no 
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
que permitem ao indivíduo ser resolutivo perante 
determinadas situações.  

Diversas competências individuais requeridas 
para o Fuzileiro Naval no III milênio  correspondem 
às competências individuais já existentes. Outras, 
notadamente as mais técnicas, são uma evolução 
natural em face de novas tecnologias e dimensões 
agregadas aos conflitos do futuro. Isso corrobora a 
ideia de que, embora as características dos conflitos 
futuros venham a ser diferentes das atuais, a sua 
essência permanece inalterada, qual seja a de duas 
vontades antagônicas que se chocam, mediante o 
emprego da violência, para impor-se à outra. Nes-
se contexto, indubitavelmente, o mais forte e mais 
bem preparado tende a preponderar.

4- Conclusão
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O Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais do Cor-
po de Fuzileiros Navais (CAOCFN) foi conduzido 
no seu formato tradicional pela última vez em 2018, 
sem grandes alterações em relação ao conteúdo e ao 
modelo pedagógico estabelecidos em 1990, ano em 
que foi realizado pela primeira vez.

Ao longo destes 29 anos, porém, o mundo mu-
dou. A dicotomia ideológica ainda vigente no iní-
cio dos anos 1990 deu lugar a um conflito latente 
entre civilizações, contrapondo culturas, religiões e 
formas de organização da sociedade. Além disso, 
experimentamos uma evolução tecnológica sem 
precedentes durante este período. Hoje, todos vi-
vem conectados, as notícias se espalham quase que 
imediatamente ao redor do globo. A indústria béli-
ca sofisticou-se; os armamentos são mais eficazes e 
precisos; os efeitos colaterais da guerra foram mini-
mizados. Novos atores surgiram e passaram a ter 
tanta importância, ou mais, que os tradicionais.

No bojo dessas mudanças, a forma de conduzir 
a guerra também mudou. As ações ditas “não ciné-
ticas” ganharam tanto peso quanto as “cinéticas”. 
A mídia e a opinião pública passaram a ter tanta 
relevância que, atualmente, dominar uma narrativa 
favorável é fundamental para que uma vitória mili-
tar clássica não seja usada em desfavor do próprio 
vencedor. Hodiernamente, o bom combatente con-
tinua sendo aquele que domina as melhores técni-
cas de combate e que possui os melhores armamen-
tos, mas que também é sensível às novas demandas, 
que sabe aplicar o poder que tem à sua disposição 
quando e onde se faz necessário, que entende o al-
cance de suas ações nos demais níveis de condu-
ção da guerra. Logo, o que realmente diferencia o 
combatente do século XXI de seus antecessores é a 
qualidade de sua instrução.

Introdução Histórico
Em 1990, o CAOCFN substituiu o antigo Curso 

Avançado Anfíbio (CAVANF), o qual foi conduzido 
no período de 1966 a 1989. Naquela época, o itine-
rário formativo do Oficial Fuzileiro Naval contem-
plava a realização do Curso de Aperfeiçoamento de 
Oficiais (CAO) na Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais (EsAO) do Exército Brasileiro (EB). Assim, 
os Capitães-Tenentes Fuzileiros Navais (FN) con-
centravam-se na EsAO ao longo de um ano e eram 
aperfeiçoados em Operações Terrestres, de acordo 
com as especialidades do EB (Infantaria, Artilharia, 
Engenharia e outros).

O conhecimento adquirido na EsAO, embora 
necessário para o planejamento e a execução das 
ações em terra, não era o suficiente para o desen-
volvimento de Operações Anfíbias (OpAnf), vo-
cação principal do CFN. O CAVANF supria justa-
mente esta lacuna, adaptando o que se sabia sobre 
Operações Terrestres às possibilidades e limitações 
de uma força lançada do mar, e acrescentando o 
necessário para a condução das OpAnf, incluindo 
o minucioso planejamento de um desembarque 
que possibilite a eficiente edificação de um Poder 
de Combate em terra partindo do zero. Resumida-
mente, em cerca de um ano e quatro meses o Oficial 
FN se aperfeiçoava em Operações Terrestres e sub-
sequentemente em OpAnf.

O CAOCFN aglutinou o CAO/EsAO e o CA-
VANF em um único curso, com duração de um ano, 
fazendo com que o CFN se apropriasse de todo o 
currículo de aperfeiçoamento de sua oficialidade.

A redução na carga horária total impactou prin-
cipalmente no estudo das Operações Terrestres 

Figura 1 - CAVANF
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O emprego do CFN

Figura 2 - Oficiais na EsAO

em favor da priorização do estudo das OpAnf e 
das Operações Ribeirinhas (OpRib). Não obstan-
te, o CFN optou por continuar enviando cerca de 
10 a 15% de cada turma de Oficiais para fazerem a 
EsAO, a fim de manter o aprofundamento na área 
de conhecimento daquela escola e manter a sincro-
nia com quaisquer evoluções da doutrina vigente 
na força terrestre. Isso é feito ainda hoje.

O advento do CAOCFN serviu também para se-
dimentar a utilização do Processo de Planejamento 
Militar (PPM) e da Sequência de Ações de Coman-
do e Estado-Maior (SACEM), ferramentas indis-
pensáveis para o exercício de cargos e funções nas 
Unidades e nos Grupamentos Operativos de Fuzi-
leiros Navais.

A metodologia didática adotada desde os pri-
mórdios no CAOCFN consiste na utilização do ter-
reno como principal recurso instrucional, na prio-
rização do trabalho em grupo (Estado-Maior) e na 
constante realização do Controle da Ação em Curso 
(CAC), ferramenta que permite uma maior racio-
nalização dos trabalhos de um Estado-Maior no 
decorrer de uma ação no nível tático. Esta metodo-
logia é considerada um fator de força do CAOCFN.

Com o passar do tempo, foram também acres-
centados ao currículo conhecimentos relativos às 
Ações Benignas e ao Emprego Limitado da Força 
(ELIF), tais como Operações Humanitárias, Opera-
ções de Paz e de Garantia da Lei e da Ordem, refle-
tindo uma necessidade de adaptação imposta pelas 
expectativas da própria sociedade brasileira.

São também dignas de nota as mudanças que os 
oficiais-alunos experimentam no campo comporta-
mental ao passarem pelo CAOCFN. É exigido que 

O Corpo de Fuzileiros Navais é a força de caráter 
expedicionário por excelência; sua vocação princi-
pal é a de realizar OpAnf. Esse seu caráter o obriga 
a manter permanente prontidão, além de dotar-se 
de equipamento adequado ao rápido embarque em 
diversos meios, não se limitando aos da Força Na-
val. O CFN é, necessariamente, uma tropa leve.

Tais características, estar sempre pronto e ser 
leve, aumentam sua versatilidade e o credenciam 
para a realização de diversos tipos de operações, 
extrapolando sua vocação. Assim, não é raro que se 
cogite o acionamento do CFN em casos de calami-
dade pública, de ameaça iminente à ordem consti-
tucional e de outras situações em que sua rapidez e 
sua capacidade de operar afastado de suas bases se 
façam necessárias.

A partir da década de 1990, as Forças Armadas 
e o CFN nelas inserido foram progressivamente 
sendo chamadas a dar sua contribuição com a se-
gurança pública em ações de Garantia da Lei e da 
Ordem, seja por ocasião da realização de grandes 
eventos de projeção internacional, seja pela simples 
tentativa de retomada de áreas dominadas por or-
ganizações criminosas.

Em 2004, foi estabelecida a Missão das Nações 
Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH) 
e o Brasil liderou, do início ao fim, o componente 
militar.  Tropas brasileiras estiveram presentes em 
todos os 26 contingentes da MINUSTAH e o CFN 
marcou presença em todos.

Nas tragédias ocorridas na região serrana do Rio 
de Janeiro em 2011, o CFN teve  participação mar-
cante. Até mesmo no campo internacional, o CFN 
foi chamado a atuar, tendo participado da ajuda 
humanitária ao Chile por ocasião dos terremotos 
em 2010.

A partir destas experiências, percebe-se que, 
apesar de sua vocação anfíbia e expedicionária, ou 
até mesmo em decorrência dela, o CFN deve con-

se apropriem do vocabulário característico dos Ofi-
ciais aperfeiçoados, do gestual firme e controlado, 
da postura  serena e decidida.

Tais experiências consolidaram o CAOCFN 
como o curso mais importante da carreira dos Ofi-
ciais FN, tendo atingido ao longo dos anos um grau 
de excelência que é afiançado justamente pela reco-
nhecida qualidade de seus ex-alunos.
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O cenário atual e as novas 
ameaças

Há muita controvérsia a respeito do delinea-
mento da nova ordem mundial e, consequentemen-
te, sobre as ameaças que podem afetar a soberania 
e a estabilidade nacionais. No entanto há consenso 
no entendimento de que o modelo de guerra que 
envolve o recurso à força entre nações-estado que 
se opõem não reflete mais a realidade. O inimigo 
hoje é difuso, via de regra não representa mais os 
interesses de uma nação, sua face não é conhecida.

Por ser informal, o oponente não se sente obriga-
do a seguir acordos internacionais, tais como o Di-
reito Internacional dos Conflitos Armados (DICA), 
ou a ter um mínimo de ética e espírito humanitário. 
Ele não se preocupa com a reprovação da opinião 
pública; antes, seu propósito é mesmo impactá-la. 
Sua métrica não é a mesma das Forças Convencio-
nais e ele busca obter vantagens nesta assimetria.

Warren Bennis e Burt Nanus definiram em 
19851 o ambiente reinante como Volátil, Incerto, 
Complexo e Ambíguo (Ambiente VICA, do inglês 
VUCA Environment - Volatile, Uncertain, Complex and 
Ambiguous). Neste ambiente, as mudanças aconte-
cem de maneira rápida e inesperada, o futuro é im-
previsível, a quantidade de atores e variáveis, bem 
como suas interações, gera uma quantidade de infor-
mações quase impossível de processar, as relações 

de causa e efeito são confusas e é difícil interpretar 
corretamente os eventos e as situações. Esse é o mun-
do em que vivemos e no qual temos que combater.

Tamanha incerteza impacta o preparo das Forças, 
afinal torna-se muito difícil estar pronto para qual-
quer tipo de situação. Qual a hipótese mais provável 
de emprego? Qual o tamanho do campo de batalha? 
O que caracteriza a vitória? Como conduzir a transi-
ção do pós-conflito para uma paz duradoura?

Em paralelo, o mundo experimentou um perío-
do de desenvolvimento tecnológico sem preceden-
tes. Entramos na “Era da Informação” e a própria 
informação tornou-se o bem mais valioso das na-
ções. Verdadeira ou falsa, ela é difundida ao redor 
do globo por meio de toda e qualquer plataforma, 
sem conhecer fronteiras ou respeitar soberanias.

Uma força entra em confronto em um local 
qualquer do planeta e quase que imediatamente os 
efeitos colaterais de suas ações são conhecidas nos 
outros locais. E com imagens de qualidade. A mí-
dia explora estas informações e a opinião pública é 
impactada de maneira diversa da esperada. Os or-
ganismos internacionais se pronunciam, advém as 
sanções e, por fim, não raro um êxito militar pode 
tornar-se um desastre político.

Mercê da tecnologia disponível, a indústria bélica 
aprimorou as técnicas, os processos de produção, a 
precisão e a eficiência. Os equipamentos de detecção 
ora disponíveis no mercado permitem a realização 
de bombardeios “cirúrgicos” e o escrutínio de cada 
“palmo” da superfície terrestre. Atualmente, nenhu-
ma força que se movimente ou se concentre deixa 
de ser detectada; não se desenvolve um programa 
de desenvolvimento nuclear sorrateiramente; não se 
testa mais um míssil as escondidas. A surpresa estra-
tégica ficou muito mais difícil de se obter.

Tais desenvolvimentos impactaram diretamente 

1 - Bennis, Warren; Nanus, Burt (1985). Leaders: Strategies for Taking Charge.

tinuar sendo empregado em ações e operações em 
um espectro maior que o convencional. Os Oficiais 
de Estado-Maior do CFN devem ser instruídos e 
adestrados dentro desta característica de emprego, 
em complemento aos campos de conhecimento das 
OpAnf e das OpRib.

Figura 3 - CAOCFN no planejamento das OpRib

Figura 4 - CAOCFN no planejamento das OpRib
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a logística das forças. Abastecer as viaturas, muni-
ciar os armamentos e alimentar a tropa não é mais 
suficiente para que o profissional de logística possa 
ser considerado eficiente. É necessário obter conhe-
cimentos junto ao mercado, aos segmentos civis do 
mundo, e adaptá-los às necessidades operacionais. 
Aliás, não raro, parte do apoio de serviços ao com-
bate é terceirizado para empresas que nada tem a 
ver com a indústria bélica. Além disso, as questões 
relativas a mobilização nacional precisam ser estu-
dadas a luz das necessidades econômicas para que 
o sucesso de uma campanha militar não se traduza 
na ruína financeira de uma nação.

Por fim, as características intrínsecas aos seres 
humanos que não podem ser dissociadas do com-
batente passaram a ser valorizadas e estudadas. De 
fato, a manutenção de exércitos profissionais pre-
valeceu sobre a conscrição ad hoc; a instrução e o 
adestramento ganharam importância vital. Os fa-
tores que afetam o desempenho dos combatentes, 

tais como seu preparo físico, sua destreza técnica, 
a resistência à fadiga e ao estresse do combate, são 
hoje variáveis pertinentes desta equação. A resiliên-
cia, ou seja, a capacidade do indivíduo de lidar com 
o imprevisto, superar as adversidades e de resistir à 
pressão é o novo paradigma da dimensão humana 
das Forças Armadas.

É diante desta nova conjuntura que o preparo 
dos oficiais do CFN precisou ser revisto. Nossos 
futuros líderes e planejadores precisam ir além das 
técnicas e táticas de combate; é necessário observar 
o ambiente, orientar as ideias, decidir e agir correta 
e oportunamente2.

Para que esta mudança fosse efetiva, vislum-
brou-se a necessidade de prover este seleto grupo 
com os melhores recursos e conhecimentos dispo-
níveis no ambiente acadêmico, buscando um ponto 
de vista não exclusivamente militar e assimilando 
as melhores experiências desenvolvidas nas demais 
expressões do poder nacional.

Figura 6 - CAOCFN no 
planejamento das OpAnf

Figura 5 - CAOCFN no 
planejamento das OpAnf
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A primeira linha de pesquisa do módulo aca-
dêmico (LP-1) denomina-se “Estratégia e Relações 
Internacionais”. Para a condução da LP-1 foi feito 
um acordo com a Universidade Federal Fluminense 
(UFF), a qual, por intermédio do seu Instituto de 
Estudos Estratégicos (INEST), ministrará o curso 
nas instalações do CIASC e nas suas próprias ins-
talações. A proposta do curso é formar recursos hu-
manos qualificados para atuar na formulação e im-
plementação de políticas públicas na área de Defesa 
a partir da análise e da compreensão dos condicio-
nantes domésticos e externos, refletindo sobre esses 
campos de estudo a partir de uma perspectiva epis-
temológica crítica brasileira. O conteúdo abrange o 
estudo das Relações Internacionais, dos Estudos Es-

tratégicos, da Política Externa e de Defesa do Brasil, 
da Geopolítica, das Organizações Internacionais e 
do Direito Internacional, além de metodologia cien-
tífica e da elaboração de um Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC) sobre tema de interesse do CFN. Ao 
final será concedida a titulação de pós-graduação 
lato sensu (Master in Business Administration – MBA) 
em Estudos Estratégicos e Relações Internacionais.

A LP-2 denomina-se “Gestão de Sistemas Com-
plexos”, abrangendo os sistemas de gestão de re-
cursos humanos e de logística e material. Para a 
condução da LP-2 foi feito um acordo com a Uni-
versidade Federal do Rio Grande (FURG), a qual, 
por intermédio do seu Laboratório de Estudos e 
Pesquisas em Metodologias de Sistemas de Apoio 

Operações Terrestres

Operações Anfíbias
Operações Ribeirinhas
Evacuação de não combatentes (ENC)
Operações de Paz

Garantia da lei e da Ordem (GLO)
Guerra de manobra aplicada
Outras Operações de Guerra Naval

Operações Interagências
Atividades Benignas

Horas-Aula CAOCFN C-ApA-CFN

Total

300

545
142
44
24
20
40
0

0
0

1115

200

474
66
56
30
60
20
30

6
6

948

2 - Ciclo de Boyd ou Ciclo OODA (Observar - Orientar - Decidir - Agir).

A reformulação do Currículo
Desta feita, o CAOCFN dá lugar em 2019 ao Cur-

so de Aperfeiçoamento Avançado de Oficiais do 
Corpo de Fuzileiros Navais (C-ApA-CFN), fazendo 
com que a formação dos Oficiais FN aproxime-se 
do estado da arte e atenda às demandas atuais.

Em atendimento às conclusões do estudo sobre a 
reestruturação do itinerário formativo dos Oficiais 
do CFN conduzido pelo Comando do Pessoal de 
Fuzileiros Navais, o C-ApA-CFN foi implementado 
com um módulo operativo e outro acadêmico.

O módulo operativo do C-ApA-CFN baseou-se no 
currículo do antigo CAOCFN, condensado e acresci-
do de um reforço no estudo das Atividades Benignas 
e de Emprego Limitado da Força, relativas ao empre-
go atual do CFN, perfazendo uma carga horária real 
de 1112 horas, o que representa 87,5% da carga ho-

rária real do CAOCFN.
O módulo acadêmico, totalmente novo e condu-

zido por instituições parceiras segundo três linhas 
de pesquisa, perfaz uma carga horária real de 360 
horas, alcançando o mínimo necessário para a con-
cessão de titulações de pós-graduação lato sensu.

Soma-se a essa carga horária real de 1.472 ho-
ras as atividades extraclasse e os tempos reserva e 
chega-se a uma carga horária total de 1.615 horas, o 
que representa um acréscimo de 95 horas (6,25%) em 
relação ao CAOCFN, cerca de duas semanas e meia 
de aulas.

Para alcançar a necessária redução de carga ho-
rária do módulo operativo, foram feitos ajustes se-
gundo o quadro abaixo:
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A reformulação do currículo do CAOCFN e sua 
evolução para o C-ApA-CFN visa a preparar os Ofi-
ciais do CFN para um melhor desempenho profissio-
nal frente aos novos desafios apresentados pela con-
juntura atual e à expectativa da sociedade brasileira.

A parceria com o mundo acadêmico servirá para 
melhorar a percepção dos nossos Oficiais quanto 
as variáveis e condicionantes que transcendem ao 
escopo da simples condução das ações no terreno.

Mais bem instruída, nossa oficialidade terá ca-
pacidade de planejar operações em ambientes mais 
complexos, com aplicação mais racional do Poder 
de Combate e com maior probabilidade de alcançar 
o sucesso pretendido.

Conclusãoa Decisão (LabSADi), ministrará o curso nas insta-
lações do CIASC. A proposta do curso é promover 
a expertise profissional que capacite a liderança em 
ações logísticas de alto impacto organizacional. O 
conteúdo abrange o estudo da estruturação dos 
problemas organizacionais complexos, da gestão 
logística e da cadeia de suprimento, da psicologia 
organizacional, da pesquisa operacional, das técni-
cas logísticas de transporte e armazenagem, das re-
lações humanas no trabalho, e o desenvolvimento 
de habilidades gerenciais, além do estudo de meto-
dologia científica e da elaboração de um TCC sobre 
tema de interesse do CFN. Ao final, será concedida 
a titulação de pós-graduação lato sensu em Gestão 
de Operações e Logística.

A LP-3 denomina-se “Desempenho do Comba-
tente”. A LP-3 será conduzida pelo Centro de Edu-
cação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN) 
no CIASC e nas suas próprias instalações. A pro-
posta do curso é aperfeiçoar recursos humanos das  
áreas de Educação Física e afins, ampliando o co-
nhecimento para práticas consagradas ligadas ao 
desempenho do combatente. O conteúdo abrange 
o estudo da anatomia humana e cinesiologia, da fi-
siologia do exercício, das medidas e avaliação, do 
treinamento desportivo, dos aspectos psicossociais 
e da nutrição, além de metodologia científica e da 
elaboração de um TCC sobre tema de interesse do 
CFN. O estudo desenvolvido nesta LP será a base 
da proposta com a qual os oficiais-alunos serão pro-
postos para cursar o mestrado em “Desempenho 
Humano Operacional” na Universidade da Força 
Aérea (UNIFA).

Figura 7 - CAOCFN no planejamento das OpAnf
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A participação da Marinha do Brasil em 
Operações de Cooperação com a Defesa 
Civil sob a ótica da modelagem de 
processos: o caso Nova Friburgo

CC (FN) Raphael Correia Lopes
CC (FN) André Noronha de Oliveira
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A participação da Marinha do Brasil em 
Operações de Cooperação com a Defesa 
Civil sob a ótica da modelagem de 
processos: o caso Nova Friburgo
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A resposta a desastres naturais tem como objeti-
vo salvar vidas e prevenir danos futuros, pois pro-
vê assistência imediata para manter vidas, melhorar 
a saúde e sustentar o moral da população afetada 
(ERIKSSON, 2009). Tomansini e Van Wassenhove 
(2009) indicam que, no sistema complexo de respos-
ta a desastres, modelos de processos são importan-
tes, pois auxiliam a minimizar suas consequências 
e fornecer a devida assistência com efetividade, 
buscando um atendimento assertivo no menor pe-
ríodo de tempo possível. Blecken (2010) afirma que 
o desenvolvimento e a aplicação de modelos de re-
ferência servem para amparar o desenvolvimento e 
a otimização, bem como para acelerar e melhorar a 
qualidade de modelos específicos das organizações. 
Um modelo de referência pode, ainda, servir de base 
para a modelagem e análise de processos da cadeia 
de suprimento, e sua aplicação é crucial para assegu-
rar soluções eficientes a problemas.

Fontainha et al. (2017) indicam a participação de 
diversos stakeholders, tais como local aid network, inter-
national aid network, donor, direct supplier, private sector, 
media, government, legislative and regulatory, military, 
and beneficiary. Destes, os militares são importantes, 
pois sua participação é flexível e variada, podendo 
se restringir a oferta de serviço de transporte de in-
sumos de socorro e/ou mão de obra para dentro da 
área do desastre até a participação ativa nos esfor-
ços de alívio em grande escala (THOMPSON, 2010). 
Pettit e Beresford (2005), após análises de resultados 
de vários estudos acerca das participações militares 
nessas situações, indicam que as capacidades opera-
cionais das FA em operações de resposta a desastres 
são relacionadas à segurança; transporte e logística; 
construção e reparação; comando, controle e comu-
nicações; cuidados médicos; unidades especializa-
das e preparação. O trabalho, conjunto e integrado, 
dos diversos organismos envolvidos na logística 
humanitária é fundamental para o sucesso da ope-
ração, entretanto é uma das tarefas mais difíceis de 
ser executada. Long e Wood (1995) ressaltam que as 
relações interorganizacionais são muitas vezes um 
desafio para os esforços de ajuda, em vez de uma 
fonte de apoio. 

No Brasil, os deslizamentos de terra ocorridos 
no estado do Rio de Janeiro em 2011 representaram 
um grande marco no aprimoramento das legisla-
ções que estabelecem os procedimentos de resposta 
a desastres, incluindo as legislações militares. To-
davia, após oito anos de sua ocorrência, há a neces-

1. Introdução sidade de se avaliar o status de amadurecimento das 
legislações, a fim de identificar quais lacunas opera-
cionais ainda carecem de aprimoramentos. 

Com a perspectiva da modelagem de processos, 
o objetivo deste trabalho é apresentar a participação 
da Marinha do Brasil (MB) nas operações de coope-
ração com a Defesa Civil em resposta a desastres, 
analisando as legislações em vigor e o seu emprego 
na resposta aos deslizamentos de terra ocorridos no 
Rio de Janeiro em 2011, a fim de contribuir para o au-
mento do nível de entendimento e conhecimento so-
bre o assunto, estimulando a discussão sobre o tema.

Após esta seção de introdução, na segunda seção 
é apresentada a metodologia de pesquisa. A terceira 
seção apresenta a análise comparativa dos processos 
prescritos nas legislações às quais a MB está subme-
tida e ainda os processos executados na resposta aos 
deslizamentos de terra ocorridos do estado do Rio 
de Janeiro em 2011. A quarta seção apresenta uma 
visão geral dos principais resultados observados na 
pesquisa, além de implicações gerenciais e acadêmi-
cas, e sugestões de trabalhos futuros.

A presente pesquisa se baseia no método de es-
tudo de caso. Segundo Yin (2002), o estudo de caso 
é uma investigação empírica que analisa um fenô-
meno contemporâneo (o caso) em profundidade e 
em seu contexto de mundo real. Essa pesquisa tem 
como etapas: o projeto, o plano, a coleta de dados, 
a análise de dados e a apresentação dos resultados.

A primeira etapa consiste na definição do con-
texto e dos objetivos a serem alcançados, a segun-
da tem foco no planejamento do estudo de caso, o 
qual é compreendido pela busca de um referencial 
teórico. Com o intuito de construir um modelo de 
processos capaz de prover uma visão compartilha-
da por todos os envolvidos, Fontainha et al. (2015) 
realizam uma abrangente revisão da literatura a 
fim de reunir trabalhos que abordem a atuação dos 
stakeholders em operações de resposta a desastres. 
Neste modelo de referência, Fontainha et al. (2015) 
baseiam-se na linguagem de modelagem de pro-
cessos chamada Event-driven Process Chain (EPC), 
apoiada de ferramenta ARIS (Architecture of Inte-
grated Information Systems), onde são definidos três 
níveis de macroprocessos na construção dos mode-
los. 

O nível 1 refere-se integralmente ao ciclo de ge-
renciamento do desastre definido por Altay e Green 

2. Metodologia de Pesquisa
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(2006); o nível 2 refere-se aos processos desencade-
ados a partir do macroprocesso de “resposta” e o 
nível 3 detalha cada processo representado no nível 
2 da “resposta”. A Figura 1 apresenta o nível 2 de 
detalhamento da resposta com seus macroproces-
sos listados, que serão estudados na próxima seção, 
quando são confrontados com a teoria da MB e com 
o caso do desastre da Região Serrana do Rio de Ja-
neiro em 2011. O terceiro nível do modelo constrói-
-se a partir do detalhamento do segundo nível.

Figura 1 - Nível 2: macroprocessos da resposta a desastres (Fontainha et al., 2015)

A terceira etapa se refere à coleta de dados, a 
qual é realizada nos bancos de dados do Comando 
do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fu-
zileiros Navais (CDDCFN) e do Comando da Força 
de Fuzileiros da Esquadra (ComFFE) por publi-
cações cujos títulos contenham algum dos termos 
''Defesa Civil'', ''busca e salvamento'', ''desastres 
naturais'', ''logística humanitária'' ou ''Hospital de 
Campanha (HCamp)'', a fim de se levantar legisla-
ções que abordem o tema. 

Além da pesquisa documental, são analisados 
os relatórios de fim de comissão da operação na 
Região Serrana e realizadas entrevistas com três 
militares da MB, componentes de diferentes des-
tacamentos do Grupamento Operativo de FN que 
atuou na resposta ao desastre em pauta. Tais entre-
vistas  têm como ponto central aprofundar a análise 
das operações da MB, tomando como base a com-
paração prévia da legislação e o modelo de proces-
sos descritos no referencial teórico, razão pela qual  
são estruturadas e fechadas, conforme os seguintes 
profissionais:

- Oficial de Operações do Componente de Co-
mando;

- Comandante do Componente de Saúde;

- Imediato do Componente de Apoio de Serviços ao 
Combate.

Na etapa seguinte, comparam-se os processos des-
critos nos modelos identificados na revisão da literatura 
acadêmica com as legislações e os dados reais de atua-
ção da MB na resposta aos deslizamentos de terra ocor-
ridos no estado do Rio de Janeiro em 2011.

Por fim, a etapa que consiste em gerar o relatório do 
estudo de caso é compreendida pelo presente trabalho e 
encontra-se apresentada ao longo das próximas seções. 

3. Processos realizados pela Ma-
rinha do Brasil em operações de 
cooperação com a Defesa Civil 
em resposta a desastres naturais

A Lei n° 12.608, de 10 de abril de 2012, institui a Po-
lítica Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) 
e dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e De-
fesa Civil (SINPDEC) e o Conselho Nacional de Pro-
teção e Defesa Civil (CONPDEC) (BRASIL, 2012b). A 
PNPDEC abrange as ações de prevenção, mitigação, 
preparação, resposta e recuperação voltadas à prote-
ção e Defesa Civil. De acordo com o SINPDEC, cabe 
especificamente à Marinha: coordenar as ações de 
redução de danos relacionados com sinistros marí-
timos e fluviais e participar das ações de salvamento 
de náufragos; apoiar as ações de Defesa Civil com 
pessoal, material e meios de transporte; e apoiar as 
ações de resposta a desastres, ocorridos na Amazô-
nia, com hospitais fluviais (BRASIL, 2010a). 

O Plano de Emprego das Forças Armadas em 
caso de desastres (BRASIL, 2013a) tem como orien-
tação principal a sua atuação para atendimento a si-
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tuações de desastres no país. Essa, no que tange as 
atividades de Defesa Civil, deve ser feita em regime 
de cooperação, excetuando-se as tarefas específicas 
atribuídas a cada parcela. Porém, a coordenação 
das ações caberá ao órgão de Defesa Civil com ju-
risdição sobre o local do incidente (BRASIL, 2001). 
Excepcionalmente, em decorrência da magnitude 
dos meios empregados para fazer face ao desastre 
de grandes proporções, o Ministério da Integra-
ção Nacional (MI) pode solicitar ao Ministério da 
Defesa (MD) que assuma a coordenação das ações 
(BRASIL, 2001).

Para que as FA possam ser empregadas, é neces-
sária a autorização por Decreto do Presidente da 
República, após o reconhecimento federal da situ-
ação de emergência ou estado de calamidade pú-
blica pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 
Civil (BRASIL, 2012b). O Protocolo de Ações entre 
os Ministérios da Integração Nacional, da Defesa 
e da Saúde (BRASIL, 2013d) baliza a atuação e co-
operação mútua, objetivando estabelecer fluxos e 
procedimentos de gestão para ações de resposta da 
esfera federal em situações de desastres.  

Em comparação com o modelo acadêmico estu-
dado por Fontainha et al. (2015), observa-se como 
discrepância de nível 2 existente entre os processos 
da MB e da literatura acadêmica, somente o ma-
croprocesso ''reconhecimento da ocorrência do de-
sastre'', como não previsto nas legislações da MB. 
(Tabela 1)

Tabela 1- Macropro-
cessos de nível 2 da 
resposta

As próximas subseções estruturam-se de forma 
a discorrer sobre cada processo de nível 2 apre-
sentado, com as referências legais que norteiam as 
ações da MB e analisando as ações realizadas no 
desastre ambiental da região serrana do Rio de Ja-
neiro em 2011. 

3.1 Avaliação da situação atual

O objetivo para avaliação da situação atual no 
âmbito da MB é estabelecer o primeiro contato dos 

militares com a Área de Operações, onde são obtidos 
dados e informações para que o emprego da tropa 
e do material seja realizado de maneira  judiciosa e 
a melhor possível (2013b). A partir da solicitação do 
apoio da MB pelos órgãos governamentais, são iden-
tificados o tipo e a magnitude do desastre e ativado 
o Plano de Operações Defesa Civil (BRASIL, 2015). 
Com o propósito de reconhecimento da área, a tropa 
deve iniciar deslocamento para a área afetada em até 
seis horas, devendo ser composta por uma equipe de 
ligação e uma equipe exploratória. Os militares da 
equipe de ligação devem compor o Centro de Geren-
ciamento do Desastre, juntamente com outras Forças 
e demais órgãos federais, estaduais e municipais, li-
gados ou não à Defesa Civil (BRASIL, 2015).

No caso de resposta aos deslizamentos de terra 
no Rio de Janeiro em 2011, foi ativado um Grupa-
mento Operativo de Fuzileiros Navais com a missão 
de deslocar-se, por via rodoviária, para a localidade 
de Nova Friburgo, instalar e operar um HCamp, a 
fim de contribuir com as atividades de Defesa Civil 
do Governo do Estado do Rio de Janeiro (BRASIL, 
2011c). A equipe de saúde empreende, além de suas 
funções assistenciais, ações de ajuda mútua com 
outras instituições, tais como o Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) e o 
hospital de referência do município, para a forma-
ção da cadeia de evacuação a ser utilizada na Área 
de Operações e na determinação dos casos a serem 
evacuados (BRASIL, 2011d).

3.2 Realização de busca e salvamento

As ações de busca e salvamento, primeiros so-
corros, atendimento pré-hospitalar e atendimento 
médico e cirúrgico de urgência, entre outras estabe-
lecidas pelo MI são ações imediatas de resposta aos 
desastres com o objetivo de socorrer a população 
atingida (BRASIL, 2010a). Na Marinha, a Operação 
de Socorro estabelece as providências para prover 
adequados serviços de busca e salvamento de vida 
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humana em perigo no mar, nos portos e nas vias 
navegáveis interiores, enquanto a Operação de 
Salvamento coordena e controla as atividades de 
assistência e salvamento de embarcação, coisa ou 
bem em perigo no mar, nos portos e nas vias nave-
gáveis interiores (BRASIL, 2017).

Dentre as atividades que englobam aquelas 
ações, destacam-se o componente de salvamento, 
Unidade SAR (Search and Rescue), que, quando for-
mada, deve deslocar-se para a área designada e ficar 
em condições de realizar ações de resgate (BRASIL, 
2011a). As tarefas atribuídas às aeronaves são de 
reconhecimento, transporte de material, víveres e 
medicamentos, além de transporte e resgate de pes-
soal (BRASIL, 2011c). Com relação ao processo de 
recolhimento de cadáveres, em condições normais, 
a autoridade policial é responsável por esta tarefa. 
Entretanto, no caso de estado de emergência, a MB 
deve estar pronta para apoiar esta tarefa, buscando 
informações sobre a política de trato para os mortos 
e as necessidades como, por exemplo, de câmaras 
frigoríficas (BRASIL, 2015). 

Figura 2 - Operações de busca e salvamento de feridos em Nova Friburgo, 2011

Segundo todas as entrevistas realizadas, no 
desastre da região serrana, foi observado o pro-
cesso de recolhimento de cadáveres, apesar dessa 
atividade não constar registrada no relatório da 
operação, além da realização de busca e salva-
mento dos feridos, Figura 2.

3.3 (R)estabelecimento de infraestrutura 
durante a resposta

As estruturas de saúde empregadas dependem 
do vulto e das condições locais da Área de Opera-
ções, podendo ser a Unidade Avançada de Trauma 
(UAT), o Hospital de Campanha (HCamp) ou o Na-
vio Hospital (BRASIL, 2011b).

Nas operações ou exercícios, a missão principal 
do HCamp é possibilitar aos profissionais de saúde 
a realização do tratamento adequado de doentes e 
feridos, com a finalidade de devolver, ao elemen-
to humano, as condições psicofísicas que o capaci-
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te a retornar, o mais breve possível, às atividades 
operativas, ou encaminhá-lo para uma unidade de 
retaguarda, quando se fizer necessário (BRASIL, 
2011b). Em situações de desastres, é necessária a 
instalação de uma estrutura especial adequada a 
cada missão, hierarquizada, inserida em uma ca-
deia de comando e controle, com a tarefa de rea-
lizar triagem, tratamento, estabilização do quadro 
clínico e remoção de pacientes graves para um hos-
pital de apoio (BRASIL, 2011b).

O transporte dos equipamentos pode ser reali-
zado pelo modal marítimo, terrestre ou aéreo, sen-
do adotado conforme sua disponibilidade e a dis-
tância para Área de Operações. Sempre que ocorrer 
deslocamento de viaturas operativas isoladas ou 
em comboios, deve ser elaborada uma Ordem de 
Movimento, com o propósito de definir claramente 
a situação corrente, a missão, o Conceito da Ope-
ração para o movimento, as providências adminis-
trativas, os procedimentos logísticos, as respon-
sabilidades e os aspectos de comando e controle 
(BRASIL, 2013c).

A partir da chegada dos equipamentos, a Uni-
dade Tarefa de apoio a Defesa Civil deve ficar em 
condições de empregar alguns materiais específi-
cos, com, os de engenharia, assessorando as auto-
ridades responsáveis pela operação na área consi-
derada (BRASIL, 2015). Cabe ressaltar que estes 
equipamentos podem ser empregados na desobs-
trução de vias principais e no restabelecimento de 
rotas de acesso.

No caso em questão, o projeto de infraestrutu-
ra provisória foi inicialmente organizado com um 
setor de triagem e recepção dos pacientes e monta-
do em uma barraca para atendimento de urgência 
e estabilização para adultos e crianças, denomina-
da ''Sala Vermelha'' (BRASIL, 2011d). Para apoiar a 
equipe principal estabeleceu-se o Componente de 
Apoio de Serviços ao Combate, o qual tinha como 
tarefa, reconhecer, montar e operar uma área de es-
tacionamento para abrigar os militares e meios en-
volvidos na operação (BRASIL, 2011a). 

Em comparação com os processos abordados 
por Fontainha et al. (2015), esta pesquisa sugere 
a inclusão do processo “implantar infraestrutura 
provisória para apoio à equipe de resposta” em vir-
tude da necessidade de uma estrutura para apoiar 
os militares que participam da missão.

3.4 Solicitação de recursos durante a 
resposta

O processo começa a partir do envio da Unidade 

Tarefa avançada de reconhecimento e ligação inicial 
que tem a tarefa de realizar as coordenações iniciais 
quanto às demandas exigidas, de modo a assessorar 
no que se refere à formação do Grupo Tarefa (BRA-
SIL, 2015). A partir deste momento são priorizadas 
as necessidades. Os planos permanentes já definem 
uma quantidade básica de material e pessoal para 
emprego no apoio à Defesa Civil, entretanto a partir 
das informações iniciais, podem ser solicitados pro-
dutos emergenciais em estoque, por meio da mobi-
lização de recursos nos armazéns estratégicos, além 
do incremento de pessoal para composição das Uni-
dades Tarefas (UT) (BRASIL, 2015).

O Ministério da Defesa deve encaminhar, através 
do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e 
Desastres do Ministério da Integração Nacional 
(CENADMI), os custos financeiros para execução 
das ações de apoio e este deve repassar os recursos 
necessários (BRASIL, 2013d). 

Com relação à dotação inicial de equipamentos, 
medicamentos e o recompletamento de itens, esses 
são atendidos pela Diretoria de Saúde da Marinha 
(DSM), Diretoria de Abastecimento da Marinha 
(DAbM) e Unidade Médica Expedicionária da Ma-
rinha (UMEM) (Brasil, 2011c). No caso do desastre 
da região serrana do Rio de Janeiro, esta dotação 
inicial foi complementada pelo Governo Estadual, 
pela Prefeitura de Nova Friburgo e por doações 
(BRASIL, 2011c). 

A partir da definição/solicitação do apoio, as ati-
vidades preparatórias são caracterizadas pela efetiva 
formação/mobilização do pessoal, por meio da pron-
tificação dos planos de chamada, e pela constituição 
geral dos meios a serem empregados (BRASIL, 2015). 

No caso do modal utilizado ser o rodoviário, 
cabe ao Comando da Tropa de Reforço o contínuo 
desenvolvimento dos procedimentos e técnicas de 
planejamento, preparação, execução e controle de 
deslocamentos motorizados, incluindo o emprego de 
recursos de posicionamento por satélites, rastreamen-
to, sistemas de informações geográficas, bancos de 
dados e outros meios de Tecnologia da Informação e 
das Comunicações (BRASIL, 2013c). Com a chegada à 
Área de Operações, é necessário descarregar os recur-
sos e checar que todo o material que saiu da origem 
chegou ao seu objetivo final (BRASIL, 2015). 

De acordo com os entrevistados, o processo de 
transporte de recursos durante a resposta em Nova 

3.5 Transporte de recursos durante a 
resposta
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Friburgo cresceu de importância no momento em 
que a população, de fora da área de operações, 
envolveu-se com a tragédia e resolveu colaborar 
por meio de doações. Estas doações foram concen-
tradas nas Organizações Militares e transportadas 
para o local do desastre por meio de caminhões 
pertencentes ao Grupamento Operativo de Fuzilei-
ros Navais. 

O acolhimento da população afetada no HCamp 
ou em qualquer outra estrutura de atendimento 
médico montada se inicia com a instalação e ope-
ração da estrutura de saúde por parte da UT Saúde 
(BRASIL, 2015). Após o recebimento dos recursos 
na Área de Operações, é realizada a triagem do ma-
terial de modo a estabelecer o fluxo logístico o mais 
rápido possível, para proporcionar as melhores 
condições de apoio, com oportunidade às ações de 
Defesa Civil (BRASIL, 2015). 

O atendimento à população é baseado em duas 
vertentes, uma com relação ao atendimento às ne-
cessidades médicas e outra no atendimento às ne-
cessidades de produtos emergenciais (BRASIL, 
2015). A primeira se inicia com a recepção e triagem, 
encaminhando os pacientes para atendimento am-
bulatorial ou de emergência. O paciente cujo caso 
é caracterizado como ambulatorial, deve seguir 
um fluxo de atendimento pré-determinado, que se 
inicia no cadastramento, segue pelas clínicas espe-
cializadas e finaliza, geralmente, na farmácia, onde 
ocorre a distribuição dos medicamentos (BRASIL, 
2011b). Além desses procedimentos existe uma po-
lítica de evacuação, a qual determina o período má-
ximo que um paciente pode permanecer em cada 
instalação na estrutura de saúde. Caso necessário, é 
efetuada a remoção do doente ou ferido, sob cuida-
dos especiais, para uma instalação de saúde capaci-
tada ao atendimento médico de maior complexida-
de (BRASIL, 2011b). 

No caso do desastre da região serrana do Rio de 
Janeiro, por solicitação do Governo do Estado do Rio 
de Janeiro, o HCamp foi mobilizado para prestar 
apoio de saúde às vítimas das enchentes. Durante 
o funcionamento do HCamp, realizou-se o atendi-
mento médico, odontológico, de enfermagem de 
emergência e de remoção de pacientes graves (em 
ambulância UTI), além do atendimento ambulatorial 
à população vitimada da região, em apoio à rede pú-
blica hospitalar local, vide Figura 3 (BRASIL, 2011c). 

3.6 Atendimento à população

Figura 3 - Atendimento à população em apoio 
ao deslizamento em Nova Friburgo, 2011.

A desmobilização é caracterizada pelas ações de   
reembarque dos meios e retorno das UT aos aquar-
telamentos (BRASIL, 2015). Com o término da mis-
são, deve ter início a desmontagem das estruturas, 
o embarque cuidadoso do material e do equipa-
mento, de acordo com a Ordem de Desembarque. 
O transporte deve ser de acordo com o meio dispo-
nibilizado para este fim. Nesta fase, deve ser reali-
zada a conferência de todo material utilizado em 
relação ao quantitativo e ao estado de conservação 
(BRASIL, 2011b).

No desastre da região serrana do Rio de Janei-
ro, decorridos dez dias da ativação, em razão do 
restabelecimento das atividades do hospital públi-
co local, da Unidade de Pronto Atendimento e dos 
Postos de Saúde, alguns procedimentos realizados 
pelo HCamp foram transferidos para as unidades 
da prefeitura (BRASIL, 2011c). Com uma rede de 
saúde local apta e sem o motivo de uma catástrofe, 
a atuação do HCamp fora deste cenário de devasta-
ção se torna teoricamente discutível por parte dos 
órgãos reguladores (BRASIL, 2011c).

3.7 Operações de desmobilização

3.8 Operações de suporte de resposta

Na MB, o processo de ''operações de suporte de 
resposta'' é fundamentado em quatro pilares que 
são os processos “estabelecer comunicação entre 
stakeholders, “operar sistema de operações e supor-
te’’, “operações de Garantia da Lei e da Ordem’’ 
e “criar relatório diário de situação’’. O primeiro 
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processo é observado em uma das tarefas da Uni-
dade de Ligação: ''ligar-se com outras FA e demais 
órgãos federais, estaduais e municipais ligados ou 
não à Defesa Civil, cuja participação possa ser re-
querida pela situação apresentada, particularmente 
o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar do 
Estado, além de outros setores da MB envolvidos” 
(BRASIL, 2011a).

Com relação ao segundo processo, o Centro 
de Operações Conjuntas do Ministério da Defe-
sa (COC-MD) exerce a função de órgão central 
do Sistema Militar de Comando e Controle e, por 
seu intermédio, fluem todas as informações e do-
cumentações necessárias ao acompanhamento das 
operações, bem como solicitações oriundas dos ní-
veis operacionais dirigidas a órgãos externos e ao 
MD, com a finalidade de coordenar as ações com o 
Ministério da Integração Nacional e Ministério da 
Saúde (BRASIL, 2013a). 

O terceiro processo caracteriza-se pelo fato de 
que, na localidade onde ocorre o desastre, as estru-
turas de segurança em sua grande maioria encon-
tram-se colapsadas e a população de forma geral 
necessita da chegada de ajuda humanitária de ma-
neira rápida e segura. Com isso, a inclusão deste 
componente garante, de forma legal, às FA empre-
garem a força, se necessário, para alcançar seu obje-
tivo (BRASIL, 2012a). 

O processo “criar relatório diário de situação” 
surge da necessidade de acompanhamento da si-
tuação da operação por meio da confecção de re-
latórios diários, tendo assim uma padronização na 
análise de melhoria ou não das condições na Área 
de Operações, além da criação de um banco de da-
dos fidedigno para operações futuras (Brasil, 2015).

Comparando-se com os processos abordados 
por Fontainha et al. (2015), dois são sugeridos gra-
ças à importância dos mesmos nas operações de su-
porte à resposta e por constarem na legislação da 
MB, quais sejam: ''Operações de Garantia da Lei e 
da Ordem'' e ''criar relatório diário de situação''. 

Apesar da existência de legislação, ainda que em 
quantidade insuficiente, diversos processos estão 
previstos para o caso do emprego da MB em opera-
ções de cooperação com a Defesa Civil em resposta a 
desastres naturais. Ao longo da seção anterior, as le-
gislações foram analisadas em forma de processos e 
comparadas com os dados reais da operação de res-
posta aos deslizamentos no Rio de Janeiro em 2011. 
A Tabela 2 apresenta um resumo dessa comparação.

Ao realizar a comparação dos modelos de pro-
cessos da MB com a literatura acadêmica, verifica-
-se um total de 46 processos ainda não constantes 
em legislação. Este fato demonstra a necessidade 
de atualização constante nas legislações existentes, 
para que em operações futuras todas as ações es-
tejam amparadas por lei, inclusive dez destes pro-
cessos, não amparados por lei, foram realizados na 
operação em Nova Friburgo, em 2011. Observa-se, 
no estudo da literatura acadêmica,  a sugestão de 
inclusão de três novos processos, a saber: “Implan-
tar infraestrutura provisória para apoio à equipe de 
resposta”, “Operações de Garantia da Lei e da Or-
dem” e “criar relatório diário de situação’’.

Sugere-se uma análise pormenorizada de cada 
processo citado no decorrer do presente artigo, 
principalmente daqueles já postos em prática e não 
amparados por legislações ou manuais da MB es-
pecíficos  para o avanço na discussão de uma dou-
trina específica, com ênfase nas situações de ajuda 
humanitária em apoio à Defesa Civil por parte da 
Marinha do Brasil e, por conseguinte, das Forças 
Armadas no âmbito do Ministério da Defesa. 

É de fundamental importância, a partir do mape-
amento, que sejam identificados os responsáveis de 
cada ação, para que no desenrolar do processo cada 
stakeholder  execute sua tarefa sem que haja interfe-
rência mútua. Isto só é possível com o incremento 
dos intercâmbios entre todos os agentes envolvi-
dos, de forma a buscar uma maior eficiência no mo-

4. Conclusões e recomendações

Tabela 2 - Resumo da análise comparativa dos processos descritos na legislação da MB e na resposta aos desliza-
mentos de Nova Friburgo em 2011
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mento da operação. Assim, o emprego dos militares 
na resposta aos desastres enfatiza a necessidade de 
integração de todo o Estado na segurança do cida-
dão, já que as Forças Armadas participam de modo 
relevante nas operações de cooperação com a Defe-
sa Civil em resposta a desastres naturais, aplicando  
conhecimentos adquiridos e consolidados, frutos 
de seu emprego em ações anteriores. A excelência 
do trabalho das FA neste mister representa um fa-
tor de força, contribuindo para ampliar a percepção 
da sociedade quanto ao profissionalismo e à impor-
tância dos militares, passando a considerá-los, cada 
vez mais, como “tropa amiga”. 

Com vistas a trabalhos futuros, sendo a coopera-
ção com a Defesa Civil uma atividade benigna pre-
vista na Doutrina Militar Naval, sugere-se o apro-
fundamento das pesquisas, no meio acadêmico, 
na área de logística humanitária, principalmente a 
respeito do emprego das Forças Armadas em Ope-
rações Humanitárias.
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As minas terrestres foram criadas muito tempo 
antes dos conflitos modernos, havendo mesmo re-
gistros do uso na China, há mais de 600 anos. Foi na 
Guerra Civil Norte-Americana, no século XIX, que 
seu emprego militar foi, pela primeira vez, mar-
cante. Entretanto, a Segunda Guerra Mundial, no 
século passado, foi o marco a partir do qual sua uti-
lização tornou-se disseminada internacionalmente, 
entre forças militares e grupos armados envolvidos 
nos mais diversos conflitos, entre nações ou inter-
nos, tendo uma grande intensificação de seu em-
prego a partir dos anos 1980. 

De forma simplificada, minas terrestres (ou, nes-
te artigo, simplesmente minas) são armadilhas ex-
plosivas deixadas no terreno e ativadas pela vítima, 
estando esta a pé (minas antipessoal) ou em uma 
viatura (minas anticarro). Uma mina compreende 
uma carga explosiva, armazenada normalmente 
em metal, plástico ou madeira, e um mecanismo de 
iniciação para detoná-la. As minas antipessoal po-
derão ainda conter material que será lançado, em 
fragmentos, quando de sua detonação, visando au-
mentar o número de pessoas atingidas.

Além das minas, outra consequência negativa 
dos conflitos armados são os  artefatos explosivos 
não detonados remanescentes no terreno. Esses 
itens de munição (bombas, granadas, morteiros, 
projetis de artilharia etc) não tiveram a detonação 
bem-sucedida, após o impacto com a superfície. As 
taxas de falhas variam a cada conflito, desde 1-2% 
até 30-40%, dependendo de fatores como a idade 
da munição, suas condições de armazenamento, 
método de emprego e condições ambientais.

Ainda que a tecnologia tenha avançado rapida-
mente nas últimas décadas, o emprego predomi-
nante das minas continuou sendo, nesse período, 
realizado por meio do lançamento manual de cam-
pos antipessoal e anticarro com artefatos menos 
desenvolvidos (mais “rústicos” e baratos), princi-
palmente em conflitos internos, por forças regula-
res ou de oposição aos governos estabelecidos, em 
países como Afeganistão, Angola, Bósnia-Herzego-
vina, Cambodja, Etiópia, Iraque, Moçambique, Ni-
carágua, Somália e Sudão.

A proliferação das minas foi impulsionada 
pelo seu baixo custo (preços variando de US$3 a 
US$15 por item), grande disponibilidade, fácil e 
rápido emprego. Com o colapso da ex-União So-
viética e da ex-Iugoslávia, a oferta desses artefatos 
no “mercado negro” cresceu de maneira extrema-
mente significativa.

Como parte dos esforços da comunidade inter-
nacional para reduzir os danos remanescentes às 
populações civis em áreas pós-conflitos armados, 
foi adotada, já por 162 Estados, incluindo o Brasil, a 
Convenção para a Proibição de Minas Antipessoal, 
nome reduzido da Convenção para a Proibição do 
Uso, Armazenagem, Produção e Transferência de 
Minas Antipessoal e sua Destruição, também co-
nhecida como Convenção de Ottawa. Ela foi aberta 
para assinaturas em Ottawa, no Canadá, em 3 de 
dezembro de 1997 e teve entrada em vigor em 1º de 
março de 1999.

Desde os anos 1990, antes mesmo da assinatu-
ra da Convenção de Ottawa, o Corpo de Fuzilei-
ros Navais (CFN) do Brasil tem contribuído com os 
esforços da comunidade internacional na remoção 
de minas terrestres e outros artefatos explosivos 
remanescentes em áreas pós-conflitos, particular-
mente no entorno estratégico brasileiro. A atuação 
dos fuzileiros engenheiros de combate em opera-
ções de desminagem humanitária sempre se deu 
na aplicação das técnicas de desminagem manual, 
normalmente em áreas de difícil acesso e inóspitas, 
uma vez que as técnicas de desminagem utilizan-
do cães de guerra e com equipamentos mecânicos 
envolvem mais meios privados que são utilizados 
com recursos de organizações voltadas ao tema, ou 
de unidades militares de países que se defrontam 
diretamente com esse problema.

 A seguir, serão abordadas as atuações dos fuzi-
leiros navais engenheiros de combate em missões 
desse tipo: na missão da Organização das Nações 
Unidas (ONU) em Angola; na Missão de Assistên-
cia para a Remoção de Minas na América Central 
(MARMINCA), na Costa Rica, na Guatemala, em 
Honduras e na Nicarágua; Missão de Assistên-
cia para a Remoção de Minas na América do Sul 
(MARMINAS), no Equador e no Peru; e nas diver-
sas missões que se desenvolvem ainda em apoio à 
Colômbia. 

Posteriormente, este artigo apresentará alguns 
aspectos que delineiam perspectivas para o conti-
nuado emprego de tropas do CFN em operações 
de desminagem humanitária, particularmente em 
regiões do entorno estratégico brasileiro.

Introdução

Em 1975, com a independência de Portugal, 
o Movimento Popular de Libertação de Angola 
(MPLA) ocupou a capital Luanda. Dois outros gru-
pos aliaram-se na luta contra o governo do MPLA, 

Angola
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em um conflito que se estendeu por mais 27 anos. 
Em novembro de 1994, foi assinado o protocolo de 
Lusaka e, em 08 de fevereiro de 1995, o Conselho 
de Segurança da ONU autorizou o estabelecimen-
to da  III Missão de Verificação das Nações Unidas 
em Angola (UNAVEM-III), empregando militares 
de diferentes nacionalidades. O propósito dessa 
missão era criar um ambiente seguro e promover 
a confiança e o respeito mútuo entre as partes beli-
gerantes.

Para o cumprimento dessa tarefa, o governo 
brasileiro determinou o envio de um contingente, 
composto por militares do Exército Brasileiro (EB) 
e do CFN. Durante o período de 1995 a 1997, o CFN 
enviou quatro contingentes, compostos por 179 
militares, incluindo um Pelotão de Engenharia de 
Combate, constituído por dois Oficiais e 38 Praças. 
À Engenharia do CFN foi atribuída a tarefa princi-
pal de desminagem em território angolano, em áre-
as de interesse para as operações da UNAVEM-III.

Com o desempenho dessa tarefa, os “Fuzileiros-
-Engenheiros”, oriundos do Batalhão de Engenha-
ria de Fuzileiros Navais (BtlEngFuzNav), tiveram 
que obter conhecimentos e preparar-se com esmero 
para o reconhecimento de minas usadas internacio-
nalmente, o planejamento de operações de desmi-
nagem humanitária e a aplicação das técnicas e dos 
procedimentos de segurança para detecção e neu-
tralização de minas.

Os obstáculos representados pelas minas ter-
restres, pela instabilidade política entre as facções 
angolanas, pelas dificuldades logísticas e pelas 
condições inóspitas de um ambiente sujeito a di-
versas doenças endêmicas, como a malária africa-
na, evidenciaram o poder de combate e o espírito 
de corpo desses combatentes anfíbios engenhei-
ros. A jornada de quase dois anos ininterruptos de 
inestimáveis serviços prestados em favor da paz 
em Angola permitiu à Engenharia dos Fuzileiros 
Navais acumular uma marcante experiência mili-
tar, essencial à manutenção do seu grau de apres-
tamento, permitindo ao BtlEngFuzNav compilar as 
melhores práticas em desminagem humanitária.

Acampamento do 
Pelotão de Engenha-
ria em Angola

Fuzileiro Naval rea-
lizando desminagem 
em Angola
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Por mais de 40 anos, a partir de 1936, a família 
Somoza manteve o poder na Nicarágua. Em 1962, 
surgiu a Frente Sandinista de Libertação Nacional 
(FSLN), organização de guerrilha cujo nome home-
nageava Augusto Sandino, líder popular morto em 
1934. Em 1978, os sandinistas tomaram o Palácio 
Nacional, em Manágua, revogaram a Constituição, 
dissolveram o Congresso e substituiram a Guar-
da Nacional pelo Exército Popular Sandinista. Em 
oposição ao governo sandinista, surgiu um movi-
mento guerrilheiro, os “Contras”, com base em paí-
ses fronteiriços como Honduras e Costa Rica. Origi-
nou-se então uma nova guerra civil, desta vez entre 
os “Contras” e o governo sandinista. Em 1990, após 
acordo entre os lados em conflito, foram realizadas 
eleições presidenciais e a presidente eleita Violeta 
Chamorro passou a governar a Nicarágua.

Uma das consequências mais graves deste longo 
período em guerra civil foi a permanência de mi-
lhares de minas terrestres, utilizadas nos conflitos, 
em terras centro-americanas, nas regiões frontei-
riças e em torno de pontos sensíveis no território 
nicaraguense. Em 1993, a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e a Junta Interamericana de De-
fesa (JID) colocaram em execução o plano de des-
minagem na República da Nicarágua. Uma equipe 
internacional, formada por 15 Oficiais provenientes 
de Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Guatemala, 
Honduras, Peru e Uruguai, deu início aos trabalhos 
de desminagem. 

Em 10 de outubro de 1994, surgiu a Missão de 
Assistência para a Remoção de Minas em Hondu-
ras (MARMHON), com o objetivo de preparar os 
sapadores locais, organizar o sistema de desmina-
gem, realizar reconhecimentos das áreas minadas e 
conscientizar a população civil quanto ao perigo re-
presentado pelas minas terrestres. Em maio de 1996 
iniciou-se o trabalho de desminagem na República 
da Nicarágua. A partir de então, a MARMHON 
evoluiu para Missão de Assistência para a Remoção 
de Minas na América Central (MARMINCA), cujas 
frentes de trabalho expandiram-se depois para Cos-
ta Rica e Guatemala (país que também foi afetado 
por conflitos similares). Em 2002, foram finalizados 
os trabalhos na Costa Rica; em 2004, em Honduras; 
e, em 2005, na Guatemala. Na Nicarágua, a missão 
foi finalizada em 2010.

A MARMINCA, bem como as Missões de As-
sistência que surgiram depois na América do Sul, 
também sob a égide da OEA e da JID, tinham, além 

América Central 
(Costa Rica, Guatemala, Honduras e Nicarágua)

da assistência técnica propriamente dita, a respon-
sabilidade de assegurar à comunidade internacio-
nal, particularmente a doadora de recursos para as 
operações de desminagem humanitária, a realiza-
ção das operações, em cumprimento às normas in-
ternacionais de segurança, tanto para os militares 
sapadores como para a população civil que viesse a 
utilizar o terreno posteriormente.

Desde o início do programa, Oficiais e Praças do 
BtlEngFuzNav, em um total de 42 militares, fize-
ram parte da equipe multinacional de supervisores, 
substituída a cada 12 meses de trabalho aproxima-
damente, operando na maioria das vezes em regi-
ões isoladas e fronteiriças extremamente inóspitas, 
de mata fechada ou montanhosas. O acúmulo de 
experiência na instrução e supervisão de operações 
de desminagem conferiu aos “Fuzileiros-Engenhei-
ros” grande capacidade de incrementar a prontifi-
cação da tripulação do BtlEngFuzNav, quando do 
seu regresso da missão, bem como serviu de base 
para outros programas de desminagem que foram 
lançados a seguir na América do Sul.

“AD AUGUSTA PER ANGUSTA” era o lema da 
missão, significando: “Com satisfação, eliminamos 
o sofrimento”.

O perigo recente das minas terrestres na frontei-
ra entre Equador e Peru teve origem no Conflito do 
Rio Cenepa, na Cordilheira do Condor, em 1995, 
quando divergências fronteiriças levaram os dois 
países a combates entre patrulhas na selva e, como 
medida passiva de defesa, a minarem suas faixas 
de terreno na fronteira. O conflito foi resolvido com 
o apoio de Argentina, Chile, Brasil e Estados Uni-
dos (países garantes) à assinatura do Ato de Brasí-
lia, em que ficou estabelecido que a demarcação da 
fronteira e a desminagem da região ficariam a car-
go de Peru e Equador, que contariam com o apoio 
dos países garantes e outros que se prontificassem 
a colaborar com a difícil tarefa.

Com o intuito de enfrentar o problema das minas 
que passaram a afligir as populações nativas, a OEA 
e a JID, com base na experiência da MARMINCA, 
lançaram a Missão de Assistência para a Remoção 
de Minas na América do Sul (MARMINAS), cuja 
missão foi proporcionar ao Equador e Peru assis-
tência técnica e treinamento, com o propósito de 
certificar as áreas, operações e padrões de segu-
rança, de acordo com as Normas Internacionais de 
Desminagem Humanitária. 

América do Sul 
(Equador e Peru)
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A Colômbia vive assolada por conflitos internos 
desde a década de 1960 e um subproduto desses 
conflitos é a elevada incidência das minas antipes-
soais, artefatos explosivos improvisados (AEI) e 
engenhos de munição falhados. De acordo com os 
dados da ONU, é atualmente um dos países com 
a maior contaminação desses artefatos em seu ter-
ritório e, consequentemente, maior quantidade de 
vítimas. Durante o período de 1990 até 2016, foram 
11.458 vítimas de artefatos explosivos, sendo 4.433 
civis e 7.025 militares. Desse total, 2.208 foram fa-
tais. Atualmente, já foram destruídos 5.328 artefa-
tos explosivos encontrados e 2.677.095,63 m² já fo-
ram limpos no território colombiano. 

A Colômbia possui 1.123 municípios, sendo 688 
com registro confirmado de contaminação. Desse 
total, apenas cinco já foram limpos, 25 municípios 
já estão sendo desminados e 67 estão em processo 
de investigação para confirmar as suspeitas de con-
taminação. Ou seja, ainda faltam 596 municípios 
necessitando de algum tipo de intervenção dos sa-
padores. Esses números podem aumentar quando 
o governo colombiano possuir acesso às áreas con-
troladas ainda por movimentos oponentes. 

A OEA manteve um Grupo de Monitores Inte-
ramericanos na Colômbia  (GMI-CO), que começou 
a operar em 2005 com pessoal oriundo da MARMI-
NAS, com a capacidade de instruir e monitorar os 
sapadores colombianos. O BtlEngFuzNav já contri-

Colômbia

buiu, até então, com 15 militares, sendo que cinco 
Oficiais Superiores já exerceram a chefia do grupo. 
Desde essa época, as operações de desminagem 
humanitária ficaram a cargo basicamente do Exér-
cito colombiano. Recentemente, a Marinha daque-
le país decidiu ter sua própria estrutura, pessoal, 
doutrina e capacitação.

Em um intercâmbio direto entre Marinhas, o 
CFN enviou para a Colômbia dois Oficiais para o 
Centro Internacional de Instrução Anfíbia, órgão 
de formação e especialização dos Fuzileiros Navais 
colombianos, localizado na cidade de Coveñas, De-
partamento de Sucre, cuja missão era capacitar o 
primeiro grupo de instrutores, auxiliar na estrutu-
ração da doutrina e auxiliar na criação de cursos 
de desminagem humanitária. Mais recentemente, 
a OEA criou também o Grupo de Assessores Téc-
nicos Interamericanos na Colômbia (GATI-CO), 
com ênfase no apoio ao preparo dos sapadores co-
lombianos. Com a crescente demanda gerada pelo 
recente acordo de paz entre o governo e organiza-
ções guerrilheiras, as Forças Armadas da Colômbia 
solicitaram um outro acordo de intercâmbio com o 
Brasil, sendo este a nível ministerial, aumentando 
o efetivo de apoio bilateral em todo o território co-
lombiano. Em todos esses apoios além do GMI-CO, 
o BtlEngFuzNav já enviou mais nove militares para 
apoiar os esforços colombianos de desminagem 
humanitária.

Por estarem operando em território onde as mi-
nas e outros artefatos explosivos foram lançados, 
muitas das vezes, em período recente em relação 
às operações de desminagem; por serem essas ope-
rações em um território tido pela ONU como de 
maior incidência no mundo de artefatos explosivos 
improvisados; e por operarem em regiões de selva e 
de difícil acesso, os militares do BtlEngFuzNav que 
regressam da Colômbia têm trazido, além do sen-
timento acentuado da missão cumprida, inegável 
ganho de experiência e conhecimento profissional 
ao continuado preparo dos Fuzileiros-Engenheiros 
de combate para operações futuras. 

A partir de 2003, o Corpo de Fuzileiros Navais, 
por meio do BtlEngFuzNav, contribuiu para a eli-
minação do perigo letal representado pelas minas 
terrestres, enviando militares para atuarem como 
monitores internacionais, sendo que por quatro ve-
zes Oficiais Superiores FN exerceram a função de 
chefes da MARMINAS.

Neste contexto histórico, o BtlEngFuzNav, com 
um total de 22 oficiais, participou de mais uma mis-
são real de alto risco, novamente em regiões fron-
teiriças de dificílimo acesso, às quais, muitas vezes, 
só se chegava por helicópteros, elevando o nome do 
Brasil, da Marinha do Brasil e do CFN no cenário 
internacional, além de contribuir para a melhoria 
socioeconômica de países vizinhos e para o aper-
feiçoamento técnico de seus militares. Ao longo de 
dez anos, até 2013, a MARMINAS logrou alcançar 
resultados expressivos, removendo mais de 13.500 
minas antipessoal em ambiente operacional de sel-
va e em terreno montanhoso, abrangendo uma área 
de mais de 368.000 m².

Perspectivas
Durante a terceira conferência de revisão da 

Convenção de Ottawa, em Moçambique no ano de 
2014, os estados-partes comprometeram-se a inten-
sificar esforços para promover a adesão e observân-
cia universal às normas da Convenção, destruir os 
estoques de minas antipessoal, “limpar” áreas mi-
nadas e assistir às vítimas de minas, na maior ex-
tensão possível até 2025.

Após 20 anos em constante queda, o número de 
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vítimas de minas aumentou em 2017. Tal aumen-
to ocorreu, principalmente, pelo crescimento do 
emprego de minas terrestres (incluindo artefatos 
improvisados) em conflitos internos na última dé-
cada, principalmente na Síria, na Líbia, no Iêmen, 
no Iraque e na Ucrânia, além da grande quantidade 
desses artefatos, principalmente os improvisados, 
ativos ainda na Colômbia.

Analisando os relatórios de organismos interna-
cionais sobre a situação de minas terrestres, AEI e 
engenhos falhados ao redor do mundo, bem como 
os relatórios da última conferência anual patrocina-
da pela ONU sobre a Convenção de Ottawa, reali-
zada em Viena no final de 2017, verificam-se alguns 
aspectos relevantes sobre áreas do entorno estraté-
gico brasileiro (Continente Americano e África Oci-
dental) que ainda sofrem significativamente com 
esse problema, como:

- Angola: na última conferência anual, o país so-
licitou, e lhe foi concedida, uma extensão no prazo 
para limpeza de áreas minadas em seu território do 
fim de 2018 para até o fim de 2025, para a elimina-
ção de 1.461 áreas ainda minadas. O país solicitou 
ainda que a comunidade internacional lhe apoie 
com recursos financeiros e de material, que lhe per-
mitam cumprir tal prazo.

- Chile: o país executa, com recursos próprios, 
a desminagem humanitária nas regiões fronteiriças 
de seu país em que houve o lançamento de minas 
terrestres. A Marinha chilena tem três unidades de 
desminagem humanitária, que executam essa tare-
fa nas ilhas que, no passado, tiveram sua posse dis-
putada com outros países sul-americanos.

- Colômbia: em 2016 e 2017, foi observado um 
FN brasileiro junto a militar colombiano em 
operação de desminagem

Oficial FN brasileiro 
apoia instrução na 
Marinha colombiana
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alto número de incidentes e contaminação de áreas 
por minas terrestres improvisadas. Após acordos de 
paz recentes com as Forças Armadas Revolucioná-
rias da Colômbia (FARC) e o Exército de Liberação 
Nacional (ELN), as Forças Armadas colombianas 
passaram, em 2016, a também executar operações 
de desminagem humanitária com informações pro-
vidas por esses grupos;

- Equador: o país solicitou, e lhe foi concedida 
na última conferência anual, uma extensão no pra-
zo para limpeza de áreas minadas em seu território 
para até o fim de 2022, devido aos atrasos decor-
rentes do terremoto que atingiu o país em 2016 e às 
difíceis condições de trabalho nas áreas ainda mina-
das. Tais áreas só podem ser alcançadas por meios 
de transporte aéreos e, pelo seu relevo e vegetação, 
não permitem o emprego de meios mecânicos de 
desminagem (somente manual);

- Nigéria e países fronteiriços: tem sido identifi-
cada no norte do país, desde 2014, uma tendência 
crescente no emprego de minas terrestres e de arte-
fatos improvisados (principalmente estes últimos), 
por parte de militantes do grupo fundamentalista 
Boko Haram. Tais artefatos têm sido também utili-
zados em Camarões e Chade, nas regiões fronteiri-
ças com o norte do território nigeriano;

- Peru: na conferência anual da ONU de 2016, 
o país obteve um novo prazo, até o fim de 2024, 
para completar a limpeza em seu território, devido 
às difíceis condições de trabalho nas áreas ainda 
minadas. Há ainda 134 áreas minadas no seu ter-
ritório. O país anunciou que necessita de apoio in-
ternacional para tal propósito, inclusive de pesso-
al especializado nessas operações, dado que além 
das dificuldades do terreno (relevo e vegetação) 
na fronteira com o Equador, apresenta restrições 
orçamentárias que ocasionam dificuldades quan-
to ao material (poucos cães, equipamentos degra-
dados etc) e quanto a disponibilização de pessoal 
para a atividade. Em novembro de 2017, o país fir-
mou um acordo com a China para receber material 
para desminagem.

Além das missões nos países listados anterior-
mente, “Fuzileiros-Engenheiros” apoiaram ativida-
des da ONU e da OEA provendo instrução, super-
visão ou assessoria em países como Benin, Quênia, 
Ruanda e Suriname. Participaram também de ativi-
dades de capacitação ou acompanhamento doutri-
nário na Áustria, no Chile, no Líbano e na Rússia, 
entre outros.
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Considerando o brilhante histórico da atuação 
dos Fuzileiros Navais nas operações de desminagem 
humanitária, bem como a incidência do flagelo das 
minas no cenário internacional, sendo contínua a ne-
cessidade dessas operações após os conflitos, inclu-
sive no entorno estratégico brasileiro, pode-se con-
cluir que a preparação de tropas do BtlEngFuzNav, 
engenheiros de combate da força brasileira expedi-
cionária por excelência, deve continuar sendo inten-
siva para manter as condições de atuar em proveito 
do crescimento socioeconômico de países irmãos e 
de uma crescente participação brasileira no cenário 
internacional. Com esta preparação, os militares do 
BtlEngFuzNav também se manterão capazes de pro-
ver o adequado apoio à garantia da mobilidade dos 
mais diversos Grupamentos Operativos de Fuzilei-
ros Navais, inclusive nas operações anfíbias, as mais 
complexas das operações militares.

Desta forma, o BtlEngFuzNav continuará sem-
pre honrando seu lema: “Construir, às vezes des-
truir, mas sempre apoiar!”
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O Brasil possui uma sólida tradição diplomática, 
bem como Forças Armadas, que dentre as potên-
cias emergentes, reúnem um conjunto respeitável 
de capacidades. Poucas vezes esteve envolvido em 
conflitos armados e procura pautar sua conduta 
pela primazia da negociação e do diálogo como ins-
trumentos de resolução de conflitos. Além disso, é 
pacífico por tradição e convicção. Sendo assim, vive 
em paz com seus países vizinhos. 

Fruto de uma ativa política externa, observada 
a partir do início do século XXI, iniciou-se um pro-
cesso que levou à inserção dinâmica do Brasil no 
cenário internacional, com destaque para o multi-
lateralismo e a diversificação de parcerias. Acom-
panhando esta tendência, a Política Nacional de 
Defesa (PND), lançada em 1996, recebeu a primeira 
atualização em 2005, com destaque; a época para a 
importância do setor de defesa, o qual abarca uma 
série de instrumentos não apenas militares, mas 
também econômicos e diplomáticos, cuja organiza-
ção e execução possuem impacto relevante para o 
Estado brasileiro e seus vizinhos, além de toda a 
comunidade internacional.   

Nesse mesmo período, o Brasil consolidou uma 
posição de liderança na Missão das Nações Unidas 
para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH), o que 

Introdução  trouxe grande visibilidade e respeito ao país. Além 
disso, inaugurou um novo conceito na condução de 
Operações de Manutenção da Paz (OMP), conhe-
cido como Brazilian way of peacekeeping (ou modo 
brasileiro de conduzir OMP). Este estilo privilegia 
o contato com a população local por meio de ações 
sociais e maior humanização das OMP, a despeito 
da observância do emprego da força para o cum-
primento do mandato. Ademais, mostrou-se como 
uma excelente ferramenta para a propagação do 
soft power brasileiro. (Figura 1)

O referido estilo traz consigo a característica es-
pecífica do militar do Brasil, que tem em sua for-
mação o objetivo de ser preparado para tornar-se 
um combatente, porém, adicionalmente, o ideal 
de ser um educador. No Haiti, respaldando essa 
afirmativa, presenciou-se o cuidado dos militares 
brasileiros em ajudar e ensinar os cidadãos locais, 
contribuindo para o desenvolvimento de uma so-
ciedade organizada. 

Na “esteira do sucesso” alcançado no Haiti, o Bra-
sil foi convidado oficialmente pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), em 22 de novembro de 2017, 
para contribuir com tropas na Missão Multidimen-
sional Integrada das Nações Unidas para a Estabi-
lização da República Centro-Africana (MINUSCA). 

Em visita oficial ao Brasil, logo após o convite 
acima mencionado, para atender a uma agenda 
que incluiu a participação no seminário “13 anos 

Figura 1 - fonte De-
fesa Aerea & Naval
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do Brasil na MINUSTAH: Lições aprendidas e no-
vas perspectivas”, realizado no Centro de Instrução 
Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), o subsecre-
tário-geral da ONU para as OMP, Sr. Jean-Pierre 
Lacroix, foi categórico em afirmar que a ONU ne-
cessita de contribuições do Brasil em missões da-
quele Organismo Internacional, tendo em vista o 
alto grau de profissionalismo, boa conduta e dis-
ciplina demonstrados em um trabalho excepcional 
no Haiti, no qual, além da melhora das condições 
de segurança, estabeleceu-se uma relação de con-
fiança com a população local. (Figuras 2 e 3).

Figuras 2 e 3 -  Seminário “13 anos do Brasil na 
MINUSTAH: Lições aprendidas e novas perspec-
tivas”, realizado no Centro de Instrução Almirante 
Sylvio de Camargo (CIASC)

Ressalta-se que o Brasil desempenhou, ainda, 
um importante papel em complexas emergências 
humanitárias na última década, muitas delas no 
curso de uma OMP, as quais despertaram a aten-
ção da comunidade internacional, em face da pron-
ta resposta, materializada pela disponibilidade de 
recursos materiais e humanos, quais sejam: em 
2010, quando dos terremotos no Haiti e no Chile; 

e em 2016, na passagem do furacão Matthew no 
Haiti e por ocasião do resgate, no Mar Mediterrâ-
neo, de 220 refugiados, pela Corveta Barroso, que 
se deslocava para o litoral libanês a fim de assumir 
a função de navio capitânia da Força-Tarefa Marí-
tima (FTM) da Força Interina das Nações Unidas 
no Líbano (UNIFIL). Destaca-se que esta última é 
mais uma OMP na qual o Brasil desempenha um 
papel de liderança, tendo à frente do Componente 
Marítimo um Oficial-General da Marinha do Brasil 
(MB), desde 2011. 

A série de participações do Brasil em atividades 
dessa natureza contribuiu para o estabelecimento 
de uma agenda comum entre o setor de Defesa e 
o Corpo Diplomático, amplamente debatida na 
primeira reunião de consultas entre o Ministério 
da Defesa e o Itamaraty, a qual ocorreu em 10 de 
novembro de 2016, dando início a um ciclo regular 
de intercâmbio e cooperação interinstitucional. Na 
ocasião, foram identificados pontos de convergên-
cia entre os ministérios, tais como: a participação 
do Brasil em OMP e a cooperação militar interna-
cional. Com isso, criou-se um mecanismo de con-
sultas para avaliar as sondagens de organismos in-
ternacionais que visam à participação brasileira em 
diversas operações.

Assim, este artigo pretende discorrer sobre al-
gumas importantes iniciativas desencadeadas pe-
los Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa 
(particularmente pela MB), que alçaram o Brasil a 
uma posição de relevância no cenário internacio-
nal, consubstanciada pela maior participação em 
exercícios e operações internacionais, em especial 
aquelas voltadas para a ajuda humanitária.

2. O Brasil como ator relevan-
te para a Cooperação
Humanitária Internacional

O Brasil iniciou sua cooperação no campo huma-
nitário na condição de receptor, e não de prestador. 
Gradualmente, observou-se uma evolução para um 
modelo no qual se adotou, também, uma postura 
de prestador de ajuda humanitária ou cooperação 
humanitária (terminologia corrente entre diversos 
atores governamentais e não governamentais bra-
sileiros), sem, entretanto, abandonar a condição 
inicial. Na última década, viu-se um crescimento 
exponencial da cooperação humanitária brasileira, 
tanto em seu montante real, quanto na expectativa 
internacional de que a presença brasileira seja mais 
significativa (MSF, 2016).
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Atualmente, a cooperação humanitária brasilei-
ra extrapola o ambiente regional e pode ser obser-
vada em outras partes do globo terrestre, incluindo 
o “Chifre” da África e o Oriente Médio. No âmbito 
do Ministério das Relações Exteriores (MRE), essa 
ajuda se dá por dois canais. O primeiro, de caráter 
emergencial, engloba doações de alimentos e ou-
tros materiais de necessidade básica, assim como 
contribuições financeiras oriundas do orçamento 
do próprio Ministério, fato este que teve início em 
2007. O segundo demonstra claramente que o Bra-
sil ampliou sua relevância no campo humanitário, 
participando ativamente de reuniões regionais e 
globais, tanto no que diz respeito à prevenção e à 
resposta a desastres socionaturais quanto em ter-
mos de discussões sobre conflitos armados. 

Um fato marcante que se constituiu para o esta-
belecimento de uma estrutura de gestão e dotação 
orçamentária específica no Governo Federal, para 
o assunto em tela, foi a grande dificuldade encon-
trada por ocasião da evacuação de cidadãos brasi-
leiros no Sul do Líbano, em 2006, quando da eclo-
são do conflito armado entre aquele Estado e Israel. 
A referida estrutura teria a finalidade de permitir 
a rápida mobilização de meios para a repatriação 
de cidadãos brasileiros em casos de emergências e, 
além disso, seria destinada à cooperação humanitá-
ria internacional, em sentido amplo, a fim de cola-
borar com países e populações em situações de cri-
ses humanitárias, fossem elas crises prolongadas, 
conflitos internos ou externos, surtos epidêmicos 
ou desastres socioambientais.

Dessa forma, foi criado o Grupo de Trabalho 
Interministerial sobre Cooperação Humanitária In-
ternacional (GTI-AHI), por Decreto Presidencial de 
21 de junho de 2006, integrado por 15 Ministérios 
(dentre esses, o Ministério da Defesa) e coordena-
do pelo Itamaraty. Tal medida possibilitou ao Po-
der Executivo "de forma permanente, empreender 
ações humanitárias com a finalidade de proteger, 
evitar, reduzir ou auxiliar outros países ou regi-
ões que se encontrem, momentaneamente ou não, 
em estado de calamidade pública ou situações de 
emergência, de risco iminente ou grave ameaça à 
vida, à saúde, à proteção dos direitos humanos ou 
humanitários de sua população, respeitando a cul-
tura e os costumes locais dos beneficiários" (BRA-
SIL, 2006).

De acordo com a ONU, o mundo vive a maior 
crise humanitária no campo alimentar em 70 anos, 
ocasionada, principalmente, por conflitos armados, 
que, por sua natureza, dificultam o acesso das equi-
pes humanitárias às populações desassistidas. Des-
sa forma, o número de pessoas afetadas por crises 

humanitárias mais que dobrou em relação à década 
passada, e espera-se que continue a crescer. Atual-
mente, mais pessoas são afetadas por conflitos e de-
sastres naturais, com maior frequência e por mais 
tempo, tornando alarmante o quadro atual. (Figu-
ras 4 e 5)

Outro fator igualmente alarmante, que poten-
cializa o quadro relacionado às crises humanitárias 
atuais é a questão dos refugiados. O relatório “Ten-
dências Globais” da ACNUR (Agência da ONU 
para Refugiados) evidenciou a existência de mais 
refugiados e pessoas deslocadas no mundo do que 
em qualquer outro momento da história. Ressalta, 
ainda, que esse número ultrapassou a marca de 68,5 
milhões de pessoas em 2017, com destaque para os 
refugiados que tiveram que deixar seus países para 
escapar de conflitos e da perseguição, os quais so-
mam 25,4 milhões desse total. (Figuras 6, 6A, 6B)

Figura 4 - Indicadores da fome no mundo

Figura 5 - Países que receberam ajuda humanitária no campo alimentar e as populações assistidas
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A questão dos refugiados também está presente 
no subcontinente sul americano e assola, inclusive, 
o Brasil. No início de 2018, um contingente de mais 
de 35.000 venezuelanos adentrou no Estado de Ro-
raima, fugindo da crise de abastecimento de ali-
mentos e do colapso dos serviços públicos no país 
vizinho, chamando a atenção do governo brasileiro, 
que se viu obrigado a reconhecer a situação de vul-
nerabilidade. (Figura 6C)

Assim, no âmbito do Ministério da Defesa, foi 
organizada uma Força-Tarefa Logística Humani-
tária com a atribuição de coordenar a Operação 
ACOLHIDA. Com sua execução na modalidade in-
teragências, a operação contou com a participação 
da ACNUR e atuou, inicialmente, na confecção de 
abrigos, distribuição de refeições e demais itens de 
primeira necessidade. A MB se fez presente com o 
apoio de médicos, enfermeiros e dos Fuzileiros Na-
vais. (Figuras 7 e 8)

Ainda no âmbito do Ministério da Defesa, com-
pete à Chefia de Operações Conjuntas (CHOC) a 
responsabilidade pelo assessoramento nos assuntos 
relativos aos exercícios e ao emprego conjunto das 
Forças Armadas, em operações reais, OMP, ações 
de ajuda humanitária, de defesa civil e demais ativi-
dades subsidiárias. Nesse contexto, importa salien-

Figuras 6 e 6 B - Quadro de refugiados pelo mundo

Figura 6 A - Quadro de aumento de refugiados

Figura 5 - Países que receberam ajuda humanitária no campo alimentar e as populações assistidas
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tar que as tropas brasileiras atuam na cooperação 
humanitária internacional por meio de objetivos e 
orientações emanados pela PND, que versam sobre 
o preparo e o emprego dos setores militar e civil em 
todas as esferas do Poder Nacional. 

A última revisão da PND, em 2016, apresenta 
exemplos de conflitos étnicos e religiosos e os im-
pactos com as mudanças do clima, que poderão 
acarretar graves consequências ambientais, sociais, 
econômicas e políticas. Assim, a demanda por aju-
da humanitária tende a se acentuar, de sorte que o 
Brasil poderá ser impelido a incrementar sua parti-
cipação nesses tipos de missões. 

Além do aumento de sua influência política em 
nível global, a participação em operações internacio-
nais permitirá ao Brasil estreitar laços de coopera-
ção por intermédio das Forças Armadas e ampliar 
sua projeção no concerto das nações. Para tal, a PND 
destaca, ainda, que o Brasil deverá aperfeiçoar o 
preparo das Forças Armadas para desempenhar res-
ponsabilidades crescentes em ações humanitárias 
sob a égide de Organismos Multilaterais, de acordo 
com os interesses nacionais (BRASIL, 2016).

No sentido de orientar os segmentos do Estado 
brasileiro quanto às medidas a serem implementa-
das para atingimento dos objetivos assinalados na 
PND, a Estratégia Nacional de Defesa (END) tra-
duz o posicionamento do Estado nas questões de 
defesa. Com isso, no que se refere à cooperação 
humanitária internacional, a Estratégia de Defesa 
(ED) de nº 13 versa sobre a participação das For-
ças Armadas junto aos organismos internacionais, 
particularmente em missões humanitárias e OMP, 
com ênfase nas Ações Estratégicas de Defesa (AED) 
voltadas para o desenvolvimento de capacidades 
das Forças Armadas, bem como para o aperfeiçoa-
mento do adestramento. (Figura 9)

Figura 6 C - Crescimento de refugiado na América

Figura 7 - Militares da MB na Operação Acolhida

Figura 8 - Operação Acolhida
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Figura 9 - Base legal de Defesa

3. O posicionamento da Marinha 
do Brasil e a contribuição dos 
Fuzileiros Navais nas Operações e 
Exercícios de caráter humanitário

A publicação EMA-322 - O POSICIONAMEN-
TO DA MARINHA DO BRASIL NOS PRINCIPAIS 
ASSUNTOS DE INTERESSE NAVAL, revisada 
em 2017, versa sobre o posicionamento da MB nos 
principais assuntos de interesse naval. Nesse sen-
tido, a MB demonstra ser favorável à participação 
da Força em Operações Humanitárias, sendo que 
tais participações podem estar escudadas em soli-
citações de organismos internacionais dos quais o 
Brasil participe ou atendendo a compromissos as-
sumidos internacionalmente. Além disso, deve-se 
priorizar o entorno estratégico brasileiro, visando o 
fortalecimento da inserção regional do País.

No intuito de coordenar as atividades interame-
ricanas, em apoio aos programas da ONU e à Orga-
nização dos Estados Americanos (OEA) de socorro 
a desastres naturais, foi criado, na Junta Interameri-
cana de Defesa (JID), o Comitê Interamericano para 
Redução de Desastres Naturais. Uma de suas prin-
cipais contribuições consiste na mitigação e na res-
posta em casos de desastres naturais, empregando 
recursos militares de outras nações em complemen-
to aos da Defesa Civil dos países atingidos. Além 
disso, atualmente, a JID é a responsável pelo pro-
grama de Desminagem Humanitária na Colômbia. 

Nesse contexto, a MB, por meio do Corpo de 
Fuzileiros Navais (CFN), tem contribuído decisi-
vamente para o apoio à política externa brasileira 
por meio do emprego de seus militares em Ope-
rações de Desminagem Humanitária. Em um dos 

exemplos mais recentes, destaca-se o emprego de 
Oficiais e Praças do CFN no Grupo de Monitores 
Interamericanos na Colômbia (GMI-CO), que des-
de 2008 capacita e monitora os sapadores colom-
bianos, fornecendo credibilidade internacional ao 
trabalho por eles desenvolvido. 

Além disso, outra importante iniciativa de coo-
peração nesse tipo de operação foi o início de um 
intercâmbio junto à Armada da República da Co-
lômbia (ARC), a partir de 2015, o qual conta com a 
presença de dois Oficiais do CFN no Centro Inter-
nacional de Entrenamiento Anfíbio (CIEAN), na cida-
de de Coveñas, com as tarefas de capacitar grupos 
de instrutores da ARC; auxiliar na estruturação da 
doutrina; e auxiliar na criação de cursos de desmi-
nagem humanitária. Em pouco mais de três anos 
foram capacitados 344 graduados, dos quais 92% 
foram certificados pela OEA e pela Direção para a 
Ação Integral Contra Minas Antipessoal, do gover-
no da Colômbia. (Figuras 10 e 11)

Figuras 10 e 11 -  Intercâmbio da MB junto à Ar-
mada da República da Colômbia 
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Recentemente, em fevereiro de 2018, os Minis-
térios da Defesa do Brasil e da Colômbia firmaram 
um Memorando de Entendimento para ampliar a 
cooperação brasileira, estendendo para 15 o núme-
ro de militares brasileiros no país. De acordo com 
a Seção de Organismos Globais da Subchefia de 
Organismos Internacionais do Ministério da Defe-
sa do Brasil, os militares brasileiros irão exercer as 
funções de instrutores ou de assessores técnicos na 
área de desminagem, mas não há previsão de par-
ticipação nas atividades de busca ou remoção de 
minas e artefatos explosivos no terreno. 

Destaca-se que, desde o início da cooperação, 
cerca de 188 municípios foram liberados das minas, 
faltando ainda 263 localidades nas quais existem 
explosivos. As autoridades colombianas ressaltam 
a importância do Memorando de Entendimento, 
haja vista o cumprimento da meta estabelecida na 
Convenção de Ottawa, que é a de ter o território co-
lombiano livre de minas terrestres até 2021.

Outra importante iniciativa de cooperação no 
campo da Engenharia de Combate, da qual o Brasil 
foi convidado a participar, denomina-se Projeto de 
Parceria Triangular da ONU. Concebido em 2015, 
o projeto tem o propósito de incrementar a imple-
mentação de capacidades de engenharia aos países 
africanos contribuintes de tropa em OMP. A Parce-
ria Triangular possui como membros envolvidos: a 
ONU, que planeja, implementa e gerencia o projeto; 
os Estados-Membros, que apoiam a capacitação; e 
os países africanos contribuintes de tropa, que rece-
bem o treinamento. Algumas das principais capaci-
dades de engenharia aprimoradas pelo projeto são: 
a construção e o reparo de estradas; a construção e 
a reabilitação de aeródromos / helipontos; a prepa-
ração de parques de campismo; além do transporte, 
da recuperação e da manutenção de equipamentos 
de engenharia. 

A MB se fez representar por um Oficial Superior 
do CFN, no ano de 2016, em uma reunião inicial 
de planejamento no Quênia, onde foram tratados 
assuntos concernentes aos cursos em andamento, 
que contavam com o apoio do Japão (financeiro e 
de instrutores). Já em 2018, foi enviado outro repre-
sentante do CFN para participar de um workshop de 
três dias de duração, que contou com a participação 
de 16 países: Brasil; Bangladesh; Canadá; Quênia; 
Alemanha; Suíça; Uganda; Zâmbia; Índia; Israel; Ja-
pão; Vietnã; Tailândia; Nigéria; Noruega; Ruanda, 
como país anfitrião e; uma delegação das Nações 
Unidas. No decorrer das apresentações, foi reitera-
do por parte da ONU a fundamental participação 
do Brasil e do Japão, fornecendo instrutores para os 
cursos anuais, devido à reconhecida expertise desses 

dois Estados-Membros, especialmente nas discipli-
nas afetas ao Curso de Gerência de Projetos de En-
genharia. (Figura 12)

Figura 12 - Workshop sobre projeto de parceria 
triangular da ONU, em Ruanda

Ainda em apoio à política externa, a MB também 
tem buscado estreitar suas relações com as Mari-
nhas da Comunidade de Países de Língua Portu-
guesa (CPLP), em especial com os Países Africanos 
de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), e da África 
Ocidental, partes da Zona de Paz e Cooperação do 
Atlântico Sul (ZOPACAS). Em uma das iniciativas 
de cooperação ressalta-se a realização da Operação 
FELINO. Com periodicidade anual, o treinamento 
é executado alternando a versão de “Exercício na 
Carta” com o de “Forças no Terreno”. Este treina-
mento conjunto das Forças Armadas que fazem 
parte da CPLP, tem o propósito de realizar um 
adestramento integrado, contribuindo para o pre-
paro dos militares com vistas a um emprego com-
binado em OMP ou em Operações Humanitárias. 

Supervisionado pela ONU, o exercício de 2017 
reuniu cerca de 1.600 militares na cidade de Resen-
de, Rio de Janeiro, com representantes do Brasil, de 
Angola, de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, de Guiné 
Equatorial, de Moçambique, de Portugal, de São 
Tomé e Príncipe e do Timor Leste, que formaram 
uma Força-Tarefa Conjunta Combinada (FTCC). A 
MB se fez representar por um Grupamento Opera-
tivo de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav) consti-
tuído por 200 militares, que no contexto do exer-
cício contribuiu para evitar conflitos entre Estados 
beligerantes. Para tal, foram realizadas simulações 
de patrulhas, check points, segurança de instalações, 
escolta de autoridades, ações de cerco e vasculha-
mento e de defesa nuclear, biológica, química e ra-
diológica. (Figura 13) 

A Operação Felino 2017 foi conduzida nos mes-
mos moldes dos exercícios que compõem o Eixo 
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Figura 13 - 
Operação Felino

Central de Adestramento da Força de Fuzileiros da 
Esquadra (FFE), nos quais é explorada e testada a 
capacidade expedicionária do CFN, bem como a 
capacitação dos GptOpFuzNav para o emprego em 
um amplo Espectro de Operações Militares (EOM), 
reafirmando a prontidão operativa da Força em fu-
turos cenários. A previsão para o ano de 2019 é de 
que o exercício ocorra em Angola, na versão “For-
ças no Terreno”. 

Por fim, outro importante posicionamento da 
MB quanto ao emprego do Poder Naval em dois 
tipos de operação: de manutenção da paz e huma-
nitária, realizadas em qualquer lugar do mundo, 
traduz-se no emprego do conjugado anfíbio como 
vetor prioritário. 

Assim, o Estado brasileiro, por meio da MB, dis-
põe de uma valiosa ferramenta, pronta para ser em-
pregada em tarefas relacionadas às Operações Hu-
manitárias. O cumprimento dessas tarefas seria por 
meio da Projeção Anfíbia, modalidade de Operação 
Anfíbia que se utiliza das capacidades intrínsecas 
do conjugado anfíbio, para introduzir meios em 
área de interesse, a partir do mar. 

Em consonância com as diretrizes apontadas 
pela END, as quais afirmam que, dentre os navios 
de grande porte, deverá ser dispensada especial 
atenção à obtenção de navios de propósitos múlti-
plos, pelo fato de sua capacidade dual, a MB incor-
porou o Porta-Helicópteros Multipropósito (PHM) 
Atlântico. Em seu histórico de emprego, ainda 
como HMS OCEAN, observam-se diversas partici-
pações em Operações Humanitárias, em diferentes 
partes do globo terrestre, tais como: Kosovo, Amé-
rica Central, Ásia e, mais recentemente, nas Ilhas 
do Caribe, quando participou, em 2017, da Opera-
ção RUMAN, em apoio às populações desassistidas 
dos territórios ultramarinos do Reino Unido, afeta-
das pelo furacão Irma. (Figura 16)

A título de notícia, o novo capitânia da Esquadra 
brasileira conta com um comprimento de 203,43 m e 
35 m de largura. Possui um deslocamento de 21.578 

ton e é capaz de transportar até 800 Fuzileiros Na-
vais. Além disso, consegue transportar até 18 heli-
cópteros e possui, ainda, quatro embarcações LCVP 
MK5 orgânicas com capacidade de transporte de 38 
combatentes anfíbios (3 da guarnição e  35 comba-
tentes armados e equipados). (Figuras 14, 15 e 16)

Figura 14 - PHM Atlântico

Figuras 15 e 16 PHM Atlântico



98   O ANFÍBIO • 2019 

Figura 19 - PHM Atlântico

Face ao exposto, conclui-se que a vocação para 
a convivência harmônica, tanto interna quanto ex-
terna, é parte da identidade nacional e um valor a 
ser conservado pelo povo brasileiro. Dessa forma, a 
política externa brasileira continuará sendo norte-
ada por princípios tradicionais, positivados, inclu-
sive, na Constituição Federal, com destaque para 
a crença na autodeterminação dos povos, a não-
-intervenção, a defesa da paz, a solução pacífica de 
controvérsias e a cooperação entre os povos para o 
progresso da humanidade.

No campo das ações de ajuda humanitária, o Bra-
sil continuará a desempenhar um papel de relevân-
cia no que concerne à cooperação humanitária in-
ternacional, conforme as diretrizes apontadas tanto 
pela Política Externa, quanto pela Política Nacional 
de Defesa e, nesse contexto, a Marinha do Brasil pos-
sui um papel de destaque. Para a consecução de seus 
projetos estratégicos, a MB deve buscar se manter 
no estado da arte, constituindo-se como uma Força 
equilibrada e balanceada, capaz de realçar sua pre-
sença, principalmente, no Atlântico Sul, participan-
do de operações multinacionais ou bilaterais, além 
da realização de exercícios combinados.

Uma das mais recentes contribuições para o lon-
go caminho a ser percorrido consistiu na aquisição 
do PHM Atlântico, que deverá potencializar as ca-
pacidades do conjugado anfíbio e tornar o Brasil 
referência em operações internacionais, especial-
mente as OMP e aquelas de caráter humanitário, 
sendo o único país da América Latina a contar com 
uma belonave com as características citadas neste 
artigo. Portanto, nos anos vindouros, espera-se um 
interesse, ainda maior, por parte de Organismos 
Internacionais, para a participação do Brasil em 
diversas operações, em especial aquelas voltadas 
para a ajuda humanitária. 

4. Conclusão 
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“Por inteligência entende-se como toda a informação obtida sobre o inimigo 
e o seu país - de modo a servir de referência para os nossos planos e operações.” 
(tradução nossa)1

Karl von Clausewitz: On War, 1832

1 - “By ‘intelligence’ we mean every sort of information about the enemy and his country — the basis, in short, of our plans and operations.” 
2 - “If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. When you are ignorant of the enemy, but 
know yourself, your chances of winning and losing are equal. If ignorant of both your enemy and of yourself, you are certain in every battle 
to be in peril.”
Sun Tzu, The Art of War, ca. 500 B.C citado em NDP 2 disponível em  https://fas.org/irp/doddir/navy/ndp2.htm.
3 - Dado: É a representação de um fato ou de uma situação, sem o emprego da metodologia para a produção do conhecimento.
4 - Conhecimento: É a representação de um fato ou de uma situação, real ou hipotética, de interesse para a AI, produzido me-
diante a aplicação de método próprio.
5 - Neste trabalho não trataremos da Contrainteligência.

1. INTRODUÇÃO

Neste trabalho, confeccionado pela equipe da 
Subchefia de Inteligência Operacional do Coman-
do de Operações Navais, será apresentada uma 
abordagem sobre a Inteligência Operacional na 
Marinha do Brasil, a partir da experiência dos au-
tores e da interpretação da doutrina nacional e es-
trangeira. 

Esta abordagem não poderia começar sem dei-
xar claro que o tema não é novo, pois, como pode-
rá ser observado a seguir, as ações de inteligência 
para obtenção de conhecimento vêm ocorrendo há 
muitos anos. 

Cerca de 1250 AC, de acordo com o Velho Testa-
mento, Livro de Números, Capítulo 13: “o Senhor 
disse a Moisés: Envia homens para explorar a terra 
de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel” 
(Versículos 1 e 2). Ao detalhar as instruções, Moisés 
escolheu 12 espias e ordenou-lhes: “Examinai que 
terra é essa, o povo que a habita, se é forte ou fraco, 
pequeno ou numeroso. Vede como é a terra onde 
habita, se é boa ou má” [...] (versículos 18 e 19).

Por volta do ano 500 DC, Sun Tzu, em seu li-
vro “A Arte da Guerra”, assim se posicionou so-
bre a inteligência.

Se conheces o teu inimigo e a ti mesmo, não 
temas o resultado de centenas de batalhas. Quando 
ignoras o teu inimigo, mas conheces a ti mesmo, as 
chances de ganhar ou perder a batalha são iguais. 
Já se ignoras tanto sobre o inimigo quanto sobre ti, 
estarás sempre em sério perigo (tradução nossa)2

A inteligência visa reduzir a incerteza que o Co-
mandante enfrenta ao planejar uma operação, de 
modo a diminuir o risco das forças amigas.

Na época, a inteligência era confundida só com 
a “espionagem” para a obtenção de conhecimento. 

A Atividade de Inteligência (AI) na MB é o 
exercício permanente de ações técnico-militares 
especializadas, orientadas para a produção e salva-
guarda de conhecimentos, com vistas ao assessora-
mento do processo decisório nos diversos níveis da 
estrutura do Comando da Marinha, e tem por base 
o processo mental.

A AI desdobra-se em dois ramos:

a) Inteligência (Int): voltada para a obtenção e 
análise de dados3 e para produção e difusão de co-
nhecimentos4, dentro e fora do território nacional; e

b) Contrainteligência (CI)5: voltada para a pre-
venção, obstrução, detecção e neutralização da Inteli-
gência adversa e das ações de qualquer natureza que 
constituam ameaças à salvaguarda de dados, conheci-
mentos, materiais e valores de interesse da MB. Nesse 
trabalho, não será abordado este ramo de atividade.

A Atividade de Inteligência ocorre nos níveis 
de utilização: Estratégico, Operacional e Tático. 
Convém frisar que os conhecimentos/informa-
ções, mesmo categorizados, constituem um con-
junto único e indissolúvel, e como tal estão inter-
-relacionados.

O Conhecimento Operacional (COp) é o trata-
mento do fato ou situação de interesse para o pla-
nejamento e a execução de Operações Navais, com 
alcance limitado no tempo e no espaço, especifica-
mente aqueles referentes às características da área 
de operações e a situação militar dos países de in-
teresse.

Já no NDP-2, Manual de Inteligência da United 
States Navy (USNAVY), consta:

2. DEFINIÇÕES
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A inteligência operacional é utilizada nos 
planejamentos de operações em um teatro re-
gional ou na área de operações. Dividida em 
coleta, identificação, localização, e análises 
em apoio a uma ação no nível operacional, de 
modo a identificar vulnerabilidades opera-
cionais críticas do inimigo. Além de auxiliar 
o Comandante a decidir sobre o melhor em-
prego das forças com o menor risco (tradução 
nossa).6

 6 - “NDP-2 - Naval Doctrine Publication, Naval Intelligence obtido em https://fas.org/irp/doddir/navy/ndp2.htm: Operational Intelligence 
is required for planning operations within regional theaters or areas of operations. It concentrates on intelligence collection, identification, 
location, and analysis to support the operational level of warfare, which includes identifying an adversary.s operational critical vulnerabilities. 
Further, it assists the commander in deciding how best to employ forces while minimizing”.
7 - “Strategic intelligence led to the identification of Iraq as a potential enemy with its leadership and command and control as centers of 
gravity; operational intelligence identified the Iraqi air defense system as a critical vulnerability that, if destroyed, would neutralize the Iraqi 
military’s capability to counter coalition air power; tactical intelligence supported plans for destroying or neutralizing critical command and 
control vulnerabilities, such as the Iraqi radar sites destroyed with high-speed anti-radiation missiles by Navy tactical aircraft at the outset of 
the air war.”

O Nível Estratégico tem como foco a produção 
e a salvaguarda de conhecimentos requeridos para 
a formulação das avaliações estratégicas que con-
substanciarão as políticas e os planos militares no 
mais alto nível. 

O Nível Operacional tem por finalidade a produ-
ção e a salvaguarda de informações e conhecimen-
tos requeridos para planejar, conduzir e sustentar 
operações militares nesse nível, a fim de que sejam 
alcançados objetivos estratégicos dentro da área de 
responsabilidade de um Comando Operacional ati-
vado. Possui o caráter de continuidade no tempo e 
é utilizado, normalmente, em situação de paz e de 
conflito, seja na elaboração e aplicação de planos 
operacionais ou na condução de operações militares. 

O Nível Tático produz e salvaguarda informa-
ções e conhecimentos limitados, de curto alcance 
no tempo e dirigidos às necessidades imediatas do 
comandante tático. 

No já citado NDP-2, consta uma explicação prática 
sobre as principais tarefas executadas pelos três níveis 
de inteligência na Operação Tempestade do Deserto:

A inteligência estratégica identificou as 
potencialidades das forças iraquianas, suas 
lideranças, sua estrutura de comando e con-
trole e estabelecimento de centros de gravi-
dade dentro daquela estrutura. A inteligência 
operacional identificou as vulnerabilidades 
dos sistemas de defesa aérea que poderiam 
interferir nas ações aéreas além de levantar 
as estruturas críticas a defender; já a de nível 
tático, a tarefa é localizar os sítios radar e os 
centros de comando. (Tradução nossa)7

Quanto à validade no tempo, o conhecimento se 
divide em Básico e Corrente.

É o conhecimento de fatos ou situações que, por 
conter elementos básicos relativos a determinado 
assunto, mesmo depois de utilizado, se mantém 
potencialmente válido para utilizações posteriores.

Como exemplo, o gráfico 1 apresenta o REGIME 
DO RIO PARAGUAI

Conhecimento Básico

Gráfico 1 – Regime do Rio Paraguai

Analisando o gráfico 1, conclui-se que navios 
com calado superior a dois metros não conseguem 
chegar à cidade de Cáceres (MT) entre os meses de 
junho e dezembro.

É o conhecimento operacional atual ou recente, 
que se destina à utilização imediata por parte do 
usuário. Tem a sua validade restrita, sem potencia-
lidade para utilizações posteriores.

Conhecimento Corrente
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Figura 1 - Na imagem do satélite meteorológico 
acima apresentada, podem ser observadas três for-
mações atmosféricas sobre o mar na costa leste dos 
respectivos países em dado momento.

Considerando as novas tecnologias e os dife-
rentes processos que cada tipo de informação deve 
transmitir para que o produto final seja útil ao ci-
clo de decisão, e ainda que o Glossário das Forças 
Armadas defina Fonte como: “qualquer pessoa, 
imagem, sinal ou outro meio pelo qual um dado 
pode ser obtido”, para a Inteligência Operacional, 
a necessidade de organizar e direcionar uma ampla 
gama de produtos para clientes distintos da Ativi-
dade de Inteligência, tanto em tempo de paz como 

3. FONTES DE INTELIGÊNCIA

8 - Fontes Explícitas são aquelas cujo o material coletado possui menor complexidade para o processamento e ex-
ploração, podendo ser enviado diretamente para os analistas após métodos simples de tratamento do dado ou do 
material. Já as Fontes Implícitas são as que necessitam de tratamento técnico especializado ou de conhecimento 
específico para que possam, posteriormente, ser utilizadas pelos analistas, produzindo, algumas vezes, evidências 
após medidas e observações de materiais complexos.
9 - https://www.google.com/search?q=osint&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjTtZjqgrHdAhV
DgJAKHVn_AH8QiR56BAgKEBY&biw=1280&bih=890#imgrc=PWBYJH1CuQ6gCM. Acessado em 11/09/2018.

em crises e conflitos, faz com que a classificação das 
Fontes empregadas mais apropriada possua foco 
na natureza do material e não nos meios de coleta. 
Tais Fontes serão abordadas em detalhes nos tópi-
cos a seguir.8

3.1. – Fontes Abertas – OSINT
É consenso entre teóricos e analistas de Inteli-

gência que as Fontes Abertas representam a fonte 
dominante em volume e valor. Bons processos de 
busca e análise podem fazer com que ela represente 
próximo de 90% de todo material necessário à pro-
dução de Inteligência. 

A pesquisa em fonte aberta economiza recursos e 
evita a exposição decorrente da busca, seja ela osten-
siva ou sigilosa. A partir das informações disponí-
veis, o analista identificará quais as necessidades em 
termos de dados não obtidos e poderá empregar ou-
tras fontes mais custosas ou sensíveis para a busca.

3.2. – Fontes Humanas – HUMINT
A HUMINT refere-se a uma categoria de Inteli-

gência derivada de Informações obtidas diretamen-

Figura 2 - OSINT Fonte: GOOGLE9
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te de fontes humanas. Inclui uma ampla gama de 
atividades, desde reconhecimento e observação até 
o uso de informantes ou espiões. Essa fonte tem sua 
utilidade comprovada pela história, por ter provi-
do, em situações distintas, informações que auxilia-
ram as decisões desde o nível tático até o político. 

Ainda que muitas vezes a HUMINT seja associa-
da a serviços clandestinos, ilegais ou derivados de 
práticas de interrogatórios em regime de exigência, 
grande parte do conhecimento obtido por essa fon-
te é produzido de forma aberta e consensual. 

A SIGINT é uma categoria de inteligência que 
compreende, individualmente ou em combinação, 
toda a Inteligência de Comunicação (COMINT), 
Inteligência Eletrônica (ELINT) e Inteligência de 
Sinais de Instrumentação Externa (FISINT), que te-
nha sido realizada a partir da transmissão no espa-
ço eletromagnético. 

3.3. – Inteligência de Sinais – SIGINT

A MASINT é obtida por análise quantitativa e 
qualitativa de dados (métricos, de angulação, espa-
ciais, de comprimento de onda, de modulação etc.) 
derivada de instrumentos de detecção diferentes 
dos geralmente utilizados para COMINT, ELINT, 
FISINT, além da Inteligência de Imagens (IMINT).

A MASINT inclui, por exemplo, os seguintes 
campos de atuação:

a.  Inteligência Radar (RADINT), realizando a 
coleta ativa ou passiva da energia refletida a partir 
de um alvo ou objeto pelos sistemas de radar; 

b.  Inteligência acústica derivada do som suba-
quático (ACINT), que depende do uso de sensores 
acústicos que detectam som na água. Tais sensores 
são usados tanto para identificar e rastrear navios e 
submarinos, quanto para detecção sísmica, na de-
tecção e caracterização de explosões, incluindo tes-
tes de dispositivos nucleares; 

c.   Inteligência Nuclear (NUCINT), seus dados 
de Inteligência dessa fonte são, geralmente, deriva-
dos da coleta e análise de radiação e outros efeitos 
resultantes de fontes radioativas e não pelos efeitos 
de ondas sonoras dos testes nucleares; e

d. Inteligência de Assinatura Magnética, busca 
o levantamento do comportamento de elementos 
dentro do campo magnético terrestre. 

3.4 – Inteligência de Medição 
e Assinaturas – MASINT

A IMINT é definida como derivada de imagens 
adquiridas por sensores que podem ser baseados 
no solo, carregados pelo mar ou transportados por 
plataformas aéreas ou espaciais. As informações 
transmitidas por uma imagem ou relatório textual 
podem corroborar com a inteligência derivada de 
outras fontes. Também pode ser usada em proveito 
próprio, por exemplo, para apoiar a identificação 
de alvos ou para mapear padrões de comportamen-
to. A maior parte da IMINT é derivada de plata-
formas de reconhecimento aéreo e requer análise 
especializada antes da utilização por analistas.

3.5 – Inteligência de Imagens – IMINT

Figura 3 - Fonte: Seção de Inteligência de Imagem da 
Subchefia de Inteligência Operacional /ComOpNav

A coleta que é realizada contra um sistema ou 
rede de processamento de informações é denomi-
nada CYBINT. Normalmente tem alguma conexão 
com a inteligência humana (HUMINT), porque 
muitas vezes é uma extensão dos esforços de coleta 
técnica realizados pelos agentes HUMINT. A coleta 
Cibernética também se assemelha à Inteligência de 
Comunicação (COMINT), especialmente quando a 
coleção de redes de comunicação de dados está en-
volvida. A coleta contra sistemas de processamento 
de informações acessíveis ao público, como a World 
Wide Web, enquadra-se na categoria de OSINT. Esta 
fonte de inteligência possui foco na aquisição de 
informações contra sistemas protegidos, embora a 
internet geralmente seja um canal para essa coleta.

3.6 – Inteligência Cibernética – CYBINT

Deve-se ter especial atenção à possibilidade de 
engodo por parte do adversário quando se realiza 
uma análise baseada unicamente em IMINT. O des-
pistamento é uma prática que aumenta à medida 
que mais países orbitam satélites de imagem. 
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De acordo com o EMA 353 – Doutrina de Inte-
ligência da Marinha (Vol. III) (2016), a IOp é a ati-
vidade técnico militar especializada, com base em 
processo mental, exercida permanentemente com a 
finalidade de produzir e salvaguardar conhecimen-
tos requeridos para planejar, conduzir e sustentar 
operações militares no Nível Operacional, a fim de 
que sejam alcançados objetivos estratégicos dentro 
da área de responsabilidade de um comando ope-
racional.

Após estudar a definição acima, cabe o seguinte 
questionamento: Qual é o foco da Inteligência Ope-
racional?

Pode-se depreender que a resposta seja levan-
tar cenários com maior possibilidade de Emprego 
da Força.

Com o foco na produção de conhecimentos para 
o emprego em operações navais, foram concebidas, 
para integrar no âmbito da MB, ações de planeja-
mento, execução e controle da atividade de Inte-
ligência Operacional, com a finalidade de manter 
atualizado, desde o tempo de paz, um banco de 
dados e as respectivas análises, que sirvam de base 
para os planejamentos dos comandos operacionais, 
quer conjuntos ou singulares.

4. A Inteligência Operacional (IOp)

O SIMAR é constituído por todos os Órgãos de 
Inteligência da MB, integrando as ações de planeja-
mento e execução da AI na MB, a fim de assessorar o 
Comandante da Marinha, o Órgão de Direção Geral 
(EMA), o Almirantado e, subsidiariamente, os Titu-
lares de OM, no processo de tomada de decisão.

Os Órgãos de Cúpula (OC) do SIMAR são:
a.  o Estado-Maior da Armada, por meio da Sub-

chefia de Estratégia (EMA-30);
b.  o Comando de Operações Navais, por meio 

da Subchefia de Inteligência Operacional (CON-
20); e

c.  o Centro de Inteligência da Marinha (CIM).
Os conhecimentos avaliados como de interes-

se da Defesa e das Forças são repassados para os 
componentes do Sistema de Inteligência de Defesa 
(SINDE).

5. SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DA 
MARINHA DO BRASIL (SIMAR)

6. A Inteligência Operacional na MB

Componente do SIMAR, o Sistema de Inteligên-
cia Operacional da MB (SIOp-MB) é constituído 
basicamente pelo Centro de Inteligência Operacio-
nal (CIOp) e por agentes de coleta permanentes e 
eventuais.

O CIOp é o núcleo do SIOp-MB e foi concebido para 
planejar e supervisionar as Atividades de Inteligência 
executadas pelos órgãos componentes do SIOp-MB,  e 
para produzir e disseminar Conhecimentos Operacio-
nais necessários ao funcionamento do Sistema Naval 
de Comando e Controle (SISNC2) e aos Comandos 
Operativos em um Teatro de Operações (TO). 

Para obtenção dos conhecimentos operacionais 
necessários às operações navais, o CIOp emprega 
órgãos da estrutura da MB e sistemas associados, 
na obtenção de conhecimentos em áreas específicas, 
tais como: informação e previsão ambiental, guerra 
eletrônica, guerra acústica, radiogoniometria e con-
trole do tráfego marítimo entre outros. Os Sistemas 
Associados são os seguintes:

a. Sistema de Informações e Previsão Ambiental 
(SIPA) - coleta sistematicamente os parâmetros me-
teorológicos e hidroceanográficos, de forma a obter 
uma massa de dados que possibilite o emprego de 
técnicas de modelagem para efetuar previsões;

b. Sistema de Informações de Guerra Eletrônica 
(SIGE) - coleta dados de emissões eletromagnéticas 
de sensores e sistemas eletrônicos de plataformas, 
fazendo o seu processamento e análise, e os disse-
minando em forma de bibliotecas de missão;

c. Sistema de Informações de Guerra Acústica 
(SIGA) - coleta as assinaturas acústicas de platafor-
mas submarinas e de superfície, de forma a possibi-
litar  integração, padronização e facilidades de con-
trole no gerenciamento dos contatos obtidos pelos 
operadores de sonar;

d. Sistema de Assinatura Magnética – executa 
o levantamento do comportamento magnético de 
elementos, equipamentos e de meios navais, além 
de coordenar a salvaguarda dos conhecimentos ob-
tidos; 10

e. Sistema de Inteligência Operacional Web 
(SIOp-Web) – armazena e sintetiza os dados rece-
bidos e facilita a análise e a produção de conheci-
mentos operacionais necessários ao planejamento 
das operações militares.

 10 - A Inteligência por Assinatura Acústica e Magnética de Alvos em inglês “Measurement and Signature Intelligence – MASINT” 
é o conhecimento obtido pela análise técnico- científica de fontes emissoras com o propósito de identificar as características espe-
cíficas associadas aos emissores para propiciar posterior identificação.
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f.  Sistema Integrado de Radiogoniometria (SIR) - 
fornece os dados obtidos através de monitoragem e 
rádio localização de fontes emissoras de interesse; e

g. Sistema de Informações do Tráfego Marítimo 
(SISTRAM) - fornece o acompanhamento do tráfe-
go mercante na área de responsabilidade do Serviço 
de Busca e Salvamento (SAR) do Brasil e dos navios 
de bandeira brasileira no curso de suas viagens.

Figura 4 - Acompa-
nhamento de embar-
cações pelo sistema 
AIS

Os sistemas associados possibilitam a produção 
de informações constantes e regulares ao SIOP, que 
disponibiliza os Conhecimentos Operacionais aos 
Centros de Comando do SISNC², e possibilitam au-
mentar o nível de consciência situacional. Em re-
sumo, apoiam ações de cunho tático para o ataque 
ao inimigo ou a defesa da Força Naval, como pre-
conizado nos manuais da Marinha e dos Fuzileiros 
Navais dos Estados Unidos da América.11

A título de exemplificação prática do uso das in-
formações adquiridas, sua análise e aplicação em 
proveito da Força Naval, pode ser citado o acompa-
nhamento realizado, desde 2013, do tema “refugia-
dos na Europa, por via marítima”. Obteve-se pelas 
mídias abertas que durante o período do verão eu-
ropeu ocorre um aumento do número de embarca-
ções com refugiados que se aventuram na travessia 
do Mar Mediterrâneo.

A MB mantém um navio-escolta na Força-Ta-
refa Marítima no Líbano (UNIFIL). Tal meio naval 
tem rendição anual nos meses de abril e outubro. 

11 - MCWP 2-10 Intelligence Operations of Marine Corps págs 1-5 ed. 2003: “The focus of Marine Corps intelligence operations is 
on the generation of tactical intelligence”.
12-https://oglobo.globo.com/mundo/corveta-da-marinha-brasileira-resgata-220-refugiados-no-mediterraneo-17409605. Acessado 
em 17/08/2018

A maior incidência de refugiados marítimos na re-
gião ocorre em setembro, período de travessia do 
navio-escolta brasileiro na região. Para confirmar as 
condições do mar no período, a Subseção de Mete-
orologia da Subchefia de Inteligência Operacional 
solicitou ao Centro de Hidrografia da Marinha um 
estudo que provou a alta probabilidade de mar cal-
mo no Mediterrâneo.

A análise desses dados levou a inferir que seria 
alta a probabilidade de a Corveta Barroso encon-
trar com embarcações de refugiados, o que veio a se 

Figura 5 - Corveta Barroso12
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efetivar. Tal ocorrência demandou ações políticas, 
logísticas, entre outras, que culminaram com o êxi-
to da tarefa de resgate dos seres humanos perdidos 
no mar, confirmando que o acompanhamento do 
cenário e as ações de inteligência com antecedência 
são necessários para o planejamento das operações.

7. A INTELIGÊNCIA NAS 
OPERAÇÕES

Como descrito no Manual EB20-MC-10.207 - 
Manual de Campanha Inteligência:

No combate atual, a Inteligência não é 
empregada somente na mera descrição das 
forças militares oponentes e de suas capa-
cidades de combate. Deve possibilitar, tam-
bém, uma ampla compreensão dos agentes 
presentes no ambiente operacional: cultura, 
motivações, perspectivas, objetivos, aprova-
ção popular e apoio que recebe ou pode rece-
ber. (...) a inteligência é uma atividade par-
ticularmente complexa que deve considerar 
um número elevado de variáveis, de forma 
a possibilitar ao comando obter plena con-
sciência situacional do entorno operativo 
onde se desdobram as forças militares. 

Assim, é necessário que a atividade de inteligên-
cia seja diuturna na obtenção de conhecimento dos 
diversos cenários, bem como as ações de contrainte-
ligência, as quais são imprescindíveis para proteger 
a manobra, os meios, o pessoal empregado nas ações 
e as estruturas de inteligência das nossas tropas.

Em tempo de paz, todas as células de inteligên-
cia, além de todos os meios da MB com sensores, co-
letam dados e enviam para suas agências, que ana-
lisam, disseminam e arquivam os conhecimentos 
obtidos. Além daquelas fontes, o acompanhamento 
das conjunturas antecipa a previsão da evolução de 
cenários. A construção e o acompanhamento de ce-
nários em tempo de paz poderão servir de alarme 
antecipado para evitar a escalada de crises.

Quando do desencadeamento de um planeja-
mento militar para enfrentar um conflito armado 
ou não, os conhecimentos obtidos são sintetiza-
dos pela equipe de inteligência adjudicada para o 
estado-maior e os disseminam. Ao mesmo tempo, 
a estrutura de inteligência da MB continua em sua 
atividade de modo a manter o apoio às ações e esta-
belecer alertas que indiquem a mudança da consci-
ência situacional.

Após a decisão do poder político de utilizar o 
poder militar para alcançar seus objetivos, o Minis-
tério da Defesa, por meio do Estado-Maior Conjun-
to das Forças Armadas (EMCFA), inicia o planeja-
mento de Nível Estratégico.

Na iminência do desdobramento de um Comando 
Operacional, todos os Sistemas de Inteligência deve-
rão estar com os seus esforços direcionados para as 
necessidades desse COp e do seu EMCj, de forma a 
possibilitar um monitoramento constante do Teatro 
de Operações ou da Área de Operações. Para tal, de-
verão ser consideradas todas as fontes de Inteligência. 
Todos os órgãos do Sistema de Inteligência de Defesa 
deverão estar com os seus esforços direcionados para 
as necessidades desse Comando Operacional. 

O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas 
(EMCFA) inicia o planejamento estratégico a par-
tir da avaliação da conjuntura e conduz a Reunião 
Preliminar de Inteligência (RPI) com a participação 
de representantes do Nível Estratégico das Forças 
Armadas, a fim de produzir a Análise de Inteli-
gência Estratégica e o levantamento das necessida-
des a conhecer que são repassados ao SISBIN e ao 
SINDE. A formação de Estado-Maior Multiforças, 
assim como do Estado-Maior Conjunto, tem como 
vantagem a sinergia de conhecimentos devido às 
distintas visões militares.

O Estado-Maior Conjunto da área de operações 
recebe os documentos e conhecimentos do Nível 
Estratégico e inicia o planejamento operacional 
a partir do trabalho da Seção de Inteligência (D2) 
desse Estado-Maior, que, ao final, apresenta a sua 
Estimativa de Inteligência, de acordo com o EMA 
331 – Manual de Planejamento Operativo da Ma-
rinha, ou a Análise de Inteligência, como preconi-
zado pelo MD-30-M-01 – Doutrina de Operações 
Conjuntas (2011). Esses documentos respaldam os 
planejamentos das demais seções de Estado-Maior 
do Comando Operacional.

A equipe da Seção D2 mantém a relação técnica 
com os órgãos do SINDE para atualização da cons-
ciência situacional.

Sempre que possível, o planejamento opera-
cional deve ser acompanhado por elementos das 
Seções de Inteligência e de Operações das Forças 
Componentes adjudicadas, de modo a melhor 
entender quais são os objetivos a alcançar para o 
atendimento da manobra idealizada pelo Comando 
Operacional. Essas forças componentes (FCte) pla-
nejarão, no Nível Tático, as ações com emprego dos 
meios. Entre as principais tarefas, figuram o esta-
belecimento de alvos, as possíveis Linhas de Ação 
das ameaças, atuais e potenciais, e as suas vulnera-
bilidades.
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Para a obtenção dos dados elencados nas ne-
cessidades de inteligência, poderão ser executadas 
operações de esclarecimento. Tais operações englo-
bam quatro modalidades: busca, patrulha, acompa-
nhamento e reconhecimento. Podem ser realizadas 
por meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais 
adjudicados ao ComTO, ou por meios de forças 
amigas. Os sistemas de sensoriamento remoto, com 
o emprego de satélites ou de Aeronaves Remota-
mente Pilotadas (ARP), são indicados para o escla-
recimento de grandes extensões marítimas e áreas 
terrestres de interesse, sob o controle do inimigo.

Na fase de planejamento do Nível Estratégico, 
os assuntos de inteligência podem ser os previstos 
na doutrina própria. Já nos Níveis Operacionais 
e Táticos, devido à premência de tempo, normal-
mente, os temas tramitam por meio de mensagens 
sigilosas via rádio, via correio eletrônico, portais 
eletrônicos, etc.

Ao apresentarmos a Inteligência Operacional na 
MB, apontamos que ela é orientada para a produ-
ção de conhecimentos executada pela Atividade de 
Inteligência de maneira diuturna.

Ela requer observação e coleta de dados de fon-
tes diversas, obscuras e muitas vezes intempestivas, 
tais como: Inteligência Humana; Inteligência de Si-
nais; Geointeligência; Esclarecimento e Vigilância; 
Inteligência de Fontes Abertas, incluindo a Internet; 
Comentários de Imprensa; Relatórios e Pesquisas 
Acadêmicas.

Devido ao grande volume de produção de da-
dos, é necessário que os conhecimentos produzidos 
sejam corretamente armazenados em bancos de 
dados para utilização tempestiva, no momento de 
ativação de um Comando Operacional.

Na fase de planejamento das operações, são es-
tabelecidos os Elementos Essenciais de Inteligência 
das diversas Seções do Estado-Maior, que foram 
integrados pelo pessoal da Seção de Inteligência 
e submetidos ao Comandante para determinar a 
priorização. 

Para diminuir as incertezas no planejamento e 
na execução, as operações de inteligência têm que 
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ser realizadas com a devida antecedência, para que 
os conhecimentos obtidos possam ser analisados 
e disseminados em tempo oportuno, para surtir o 
efeito desejado, qual seja assessorar o Comandante 
Operacional.
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Dentre os diversos resultados dos estudos con-
duzidos no III Simpósio do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CFN) pelos Grupos de Trabalho (GT), os 
participantes vislumbraram a necessidade de mo-
dificar e otimizar o ciclo de adestramento da Força 
de Fuzileiros da Esquadra (FFE).

Nesse sentido, o Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais (CGCFN),  em coordenação com 
o Comando de Operações Navais (ComOpNav), es-
tabeleceu, no ano de 2016, como ação decorrente à 
FFE, a tarefa de estudar o assunto, com apoio do Co-
mando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo 
de Fuzileiros Navais (CDDCFN). O estudo visava 
aprofundar as propostas dos GT, a real pertinência 
na alteração e otimização do Ciclo de Adestramen-
to no âmbito da FFE, considerando especificamente 
os aspectos levantados pelo GT “ BRAVO.”

Dentre as diversas premissas levantadas, ga-
nhou relevância a introdução, na FFE, da siste-
mática da Comissão de Inspeção e Assessoria do 
Adestramento (CIAsA), metodologia já testada e 
exitosa em nosso Comando em Chefe da Esqua-
dra. O papel dessa comissão é avaliar os Ciclos 
de Adestramento e a execução das Inspeções de 
Adestramento dos Navios, Submarinos e Unida-
des Aéreas da Esquadra.

Nesse processo, dar-se-ía também uma amplia-
ção da participação do Centro de Avaliação da Ilha 
da Marambaia (CADIM), aportando na OM recur-
sos humanos e de material, além de atribuir a res-
ponsabilidade em presidir a Comissão de Avalia-
ção, tarefa essa em perfeita consonância com a nova 
missão atribuída ao CADIM, conforme as Orienta-
ções Setoriais do CGCFN de 2017.

Para a implementação do CIAsA no âmbito da 
FFE, fez-se mister entender seu funcionamento na 
condução do Ciclo de Adestramento de Navios e 
Submarinos. Conforme preconiza o Manual de 
Adestramento da MB, uma Unidade Naval ou Ae-
ronaval só é considerada pronta para o combate 
quando percorrer as Fases I e II do Ciclo de Ades-
tremento. A Fase I é destinada ao adestramento 
individual e por equipe dos componentes de uma 
unidade, a bordo e nos Centros de Adestramento. 
Já a Fase II é destinada ao adestramento de equipes 
e entre unidades. Após essas  fases  os navios e/ou 
submarinos são submetidos a um processo de ava-
liação pela CIAsA, que lhe permitirá avançar para 
a Fase III, destinada ao adestramento em conjunto, 
realizado no mar, de Grupamentos Operativos. A 
CIAsA é, então, a garantia de que todas as condi-
ções mínimas e os parâmetros de adestramento fo-
ram atingidos para que o meio em questão e sua tri-
pulação estejam prontos para operar os sistemas de 

bordo, bem como responder às principais situações 
de combate. Paratanto, é constituída uma comissão 
de especialistas nos diversos equipamentos e siste-
mas dos navios e das aeronaves.

Para a concretização  da exequibilidade da CIA-
sA na FFE chegou-se a conclusão de que deveriam 
existir vários especialistas em diversos armamentos 
e sistemas nas OM de Fuzileiros Navais.

Durante  o processo de estudo do GT BRAVO, fi-
cou constatada também a necessidade de revisão da 
publicação  NORFORESQ 30-05D – Planejamento e 
Controle do Adestramento da FFE, principalmente 
pela subjetividade e defasagem dos parâmetros es-
tabelecidos em seus Apêndices aos Anexos A e  E. 
A forma de correção proposta pelo GT previa uma 
metodologia própria, influenciada pela sistemática 
adotada pelo United States Marine Corps (USMC) 
com as chamadas “Mission Essencial Tasks” (METS), 
que serviriam como base do planejamento e da exe-
cução do adestramento. 

Para tanto foram elaboradas as chamadas “Ta-
refas Essencias de Fuzileiros “ (TEF). As TEF estão 
intimamente relacionadas à abordagem por compe-
tências, sejam elas individuais ou coletivas. Como 
competências individuais, as TEF se relacionam 
com o que deve ser ensinado nos cursos do Sistema 
de Ensino Naval (SEN) e envolvem conhecimentos, 
habilidades e atitudes aplicadas a situações práticas 
da nossa profissão. Nos níveis coletivos, traduzem-
-se em tarefas específicas, levadas a cabo por um 
grupo de fuzileiros navais, que variam desde o va-
lor Esquadra de Tiro até o valor Brigada de Fuzi-
leiros Navais. Mesmo assim, tais tarefas coletivas 
podem ser entendidas como conhecimentos: “saber 
o que fazer”; habilidades: “saber fazer”;  e atitudes: 
“crenças e postura diante das situações”. 

Para facilitar o entendimento e o planejamento 
dos exercícios e das operações, as TEF foram agru-
padas em milhares, conforme podemos abservar 
abaixo:

 - 1001 a 1999 - tarefas essenciais correspon-
dentes às instruções individuais básicas, ministra-
das pelas OM do SEN por ocasião do ingresso no 
Corpo de Fuzileiros Navais (CFN); 

 - 2001 a 2999 - tarefas essenciais correspon-
dentes às instruções individuais ministradas nos 
cursos de especialização e especiais; 

 - 3001 a 3999 - tarefas coletivas correspon-
dentes ao nível Esquadra de Tiro e Grupo de Com-
bate das unidades de infantaria e correspondentes 
nas unidades de apoio, bem como nas guarnições 
de viatura operativa, peças de artilharia, etc;

 - 4001 a 4999 - tarefas coletivas nível Pelotão, 
subsistemas de artilharia, etc;
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Concluída essa CIAsA experimental, já está em 
andamento sob a responsabilidade do ComFFE, 
com o concurso do CDDCFN, a conclusão de todas 
as TEF das OM da Força, para que então possa ser 
expedida as normas sobre a CIAsA em suas OM. 

O CDDCFN, com a cooperação das OM da FFE, 
já vêm elaborando uma lista contendo todas as TEF, 
bem como a descrição detalhada de cada uma de-
las, por OM Tipo.

A partir da conclusão da elaboração das TEF e 
da realização do CIAsA experimental, em 2018, o 
ComFFE irá encaminhar propostas de alteração no 
Manual de Adestramento da MB, a começar pela 
própria definição de adestramento, incluindo a 
abordagem por competências, contemplando, ain-
da, as modificações inseridas no novo ciclo, tais 
como a CIAsA para OM da FFE, os conceitos de 
Capacidades Táticas e TEF.

 - 5001 a 5999 - tarefas coletivas nível Com-
panhia/ Bateria; 

 - 6001 a 6999 - tarefas coletivas nível Unida-
de; e

 - 7001 a 7999 - tarefas coletivas nível Brigada 
de Fuzileiros Navais.

 Além da numeração, as TEF serão prece-
didas por dois conjuntos de letras: a primeira cor-
responde à arma, enquanto a segunda à função 
de combate. Por exemplo, INF-C² -  corresponde à 
arma de infantaria na função de combate, comando 
e controle. 

Para a elaboração das TEF foi estabelecido um 
calendário para elaboração das listas e seu detalha-
mento posterior, cabendo ao CDDCFN, contando 
com  a participação de diversas OM da FFE, capita-
near esse trabalho, tendo em vista a estreita ligação 
entre TEF e doutrina de Fuzileiros Navais.  

Para a implementação da Comissão convém re-
lembrar sucintamente que como sabemos, o proces-
so de planejamento, execução e avaliação do ades-
tramento é cíclico e tem início com a expedição de 
orientações pelo escalão superior, que priorizará as 
capacidades a serem adestradas naquele ano, seja 
com base no ciclo padrão, ou em função de possibi-
lidades de empregos reais da Força no futuro pró-
ximo. 

Para tanto, o Comandante da Força de Fuzileiros 
da Esquadra (ComFFE) preverá e proverá os meios 
e recursos necessários para a realização do ades-
tramento. De posse das  orientações do ComFFE, 
os Comandos de Forças Subordinadas (FS) coorde-
narão o adestramento e os exercícios de suas Uni-
dades Subordinadas, bem como a distribuição de 
recursos e meios necessários.

Ao Comandante da Força Subordinada, confor-

me previsto pela OGSA, caberá a responsabilida-
de pelo aprestamento de sua Força. Sendo assim, 
o Comandante da Força subordinada convocará a 
CIAsA, por meio de Portaria, notificando no prazo 
de trinta dias a OM a ser inspecionada.

A Comissão será nucleada pelo CADIM, tendo 
o Comandante dessa OM como Inspetor-Chefe, 
sob a coordenação do Chefe do Departamento de 
Apoio ao Adestamento (CADIM-30) e diversos ofi-
ciais especialistas nos diversos assuntos e temas a 
serem abordados durante a Inspeção Operativa. 
Ao término da inspeção será apresentado um rela-
tório ao COMIMSUP da OM sugerindo ou não o 
apto e informando as discrepâncias encontradas. 
Essa metodologia é a mesma que vem sendo prati-
cada na Esquadra, onde o Centro de Adestramento 
Almirante Marques de Leão (CAAML) e o Centro 
de Instrução e Adestramento Aeronaval Almirante 
José Maria do Amaral Oliveira (CIAAN) igualmen-
te nucleiam a CIAsA. 

A fim de colocar em prática os estudos sobre a 
exequibilidade da CIAsA, o ComFFE, com apoio 
do CDDCFN e do CADIM, concluiu em maio deste 
ano a Primeira Comissão Experimental em uma de 
suas Unidades Subordinadas. O trabalho teve iní-
cio no Adestramento de Equipes do 2ºBatalhão de 
Infantaria de Fuzileiros Navais (Batalhão Humaitá) 
realizado nas dependências do CADIM culminan-
do com a Inspeção propriamente dita na Região de 
Itaóca-ES, ocasião em que algumas tarefas essen-
ciais de Fuzileiros Navais puderam ser exploradas 
pelos especialistas a fim de verificar o grau de efi-
ciência das equipes da Unidade.

Figura 1 - verificação do grau de eficiencia das equipes 
da Unidade
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