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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
Ao longo de seus 210 anos de existência, comemora-

dos este ano, o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) vem 
buscando diuturnamente se aperfeiçoar em todos os as-
pectos, desde a sua organização até a sua forma de empre-
go, passando pela formação de seus recursos humanos, 
pela avaliação do aprestamento da tropa, seu inventário 
de equipamentos, dentre diversos outros. O transcurso de 
mais um aniversário nos remete à nossa busca obstinada 
pela perfeição, característica desenvolvida pelo Fuzileiro 
Naval e que confirma os valores que estão arraigados no 
sentimento de ser um combatente altamente preparado: 
honra, competência, determinação e profissionalismo.

Nesse ano de 2018, o qual foi escolhido para enal-
tecermos o valor da competência, a 36ª edição de “O 
Anfíbio” traz aos seus leitores uma coletânea de artigos 
que demonstram a influência da evolução do CFN para 
o cumprimento das tarefas constitucionais da Marinha 
do Brasil. Por meio da leitura dos mesmos, fica eviden-
ciado o quanto o CFN necessita desempenhar em um 
estado constante de aprendizado e evolução, a fim de 
se manter no estado da arte das Operações Militares – 
como podemos observar, por exemplo, na evolução dos 
Carros de Combate e na aquisição dos novos Carros La-
garta Anfíbios. Tal preocupação em possuir tão nobre 
meio, permite que a Marinha do Brasil incremente sua 
capacidade de projetar poder sobre terra, atendendo 
assim a uma das tarefas básicas do Poder Naval.

Tamanha evolução não ocorre de forma isolada ou 
sem consequências. Como podemos observar nos di-
versos artigos aqui tratados, ela aumenta a responsa-
bilidade do CFN frente à sociedade, acarretando em 
um aumento significativo da participação da Marinha 
em grandes eventos no país, bem como no emprego do 
CFN no combate às novas ameaças que tanto afligem o 
mundo atual, como o terrorismo e os agentes Nuclea-
res, Bacteriológicos, Químicos e Radiológicos (NBQR). 

Entretanto, fatores como a evolução do CFN e o au-
mento da participação da Marinha em diversos aconteci-
mentos recentes – associados à demonstração de respei-
to e confiança que as Organizações das Nações Unidas 
tem dirigido ao país no que se refere ao emprego das 
suas Forças Armadas –, demonstram a importância de 
nos mantermos como uma tropa moderna, permanente 
e com indiscutível capacidade expedicionária. Daí a ne-
cessidade de possuirmos uma Indústria Nacional de De-
fesa forte e capacitada para atender a demanda de suas 
Forças Armadas, a fim de evitar a dependência externa 
quanto à aquisição e à modernização de nossos meios.

Para concatenar todas essas ideias e traçar um pano-
rama das recentes atuações do CFN, esta edição de “O 
Anfíbio” traz o desafio de mostrar ao seu leitor o quan-
to o Corpo de Fuzileiros Navais tem se mantido alinha-
do com as expectativas do país e da Marinha do Brasil, 
honrando a trajetória que se iniciou 210 anos atrás. 

 
Boa leitura! ADSUMUS!

Os artigos desta edição, em que comemoramos os 
210 anos do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), giram 
em torno da prontidão do CFN para atuar onde se fi-
zerem presentes os interesses nacionais, contribuindo, 
assim, diretamente para o cumprimento das tarefas do 
Poder Naval. Neste contexto, nossa capa destaca uma 
Unidade Anfíbia, símbolo desta prontidão, onde se 
congregam o fator humano, representado na figura do 
Fuzileiro Naval, e os meios necessários ao cumprimen-
to de nossas missões.
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O valor competência consiste na jun-
ção coordenada de conhecimentos, 
atitudes e habilidades. É ter qualifica-
ção, possuir experiência profissional 
e, ultrapassando os imprevistos ine-
rentes à atividade militar, ser capaz 
de obter os resultados almejados.

O esforço institucional do nosso 
Corpo tem sido direcionado para a 
busca constante da consecução ple-
na deste atributo, essencial a todo 
Fuzileiro Naval.  Em função dessa 
busca, testemunhamos incontáveis 
evoluções nos Centros de Formação e 
Instrução, nos adestramentos de nossa 
tropa, na avaliação do aprestamento dos 
Grupamentos Operativos de Fuzileiros Na-
vais e na gerência de nossos recursos humanos 
e materiais.  

Atingir a competência só é possível quando se tem 
uma tropa bem adestrada e consciente de seus obje-
tivos. A fim de alcançá-la, o Corpo de Fuzileiros Na-
vais se empenha em promover o aperfeiçoamento 
profissional e desenvolver as habilidades de cada 
militar. Assim, alinhados com o planejamento da 
Instituição, os Fuzileiros Navais atuam de maneira a 
honrar o legado de seus antecessores, os quais, com 
muita competência, construíram uma história plena 
de êxitos, reconhecida pela Marinha do Brasil e por 
toda a sociedade brasileira.
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O PODER NAVAL EM
SITUAÇÃO DE CRISE
A contribuição do Corpo de Fuzileiros Navais

Capitão de Mar e Guerra (FN) Claudio Lopes de Araújo Leite
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CRISE POLÍTICO-ESTRATÉGICA
“A dificuldade de se estudar crises começa com sua 

definição” (BRASIL, 2002, p. 3-1). Assim como ocorre 
com outros conceitos das ciências sociais, pode-se encon-
trar tantas definições da expressão Crise Político-Estra-
tégica (cuja denominação será simplificada para “Crise”, 
no prosseguimento deste artigo) quantas forem as linhas 
de pesquisa a abordar o tema. É natural que cada pes-
quisador crie ou adote uma definição coerente com sua 
própria linha teórica de estudo.

Felizmente, para este autor, a Doutrina Militar Na-
val (BRASIL, 2017, p. 2-1) apresenta uma definição clara, 
que classifica as crises como um tipo de conflito, “de-
sencadeado imediatamente após a ruptura do equilíbrio 
existente entre duas ou mais partes envolvidas em de-
terminado contencioso, evoluindo para uma fase de ten-
são que, quando falham as tentativas de solucionar as 
divergências, tende a exacerbar-se, aproximando-se do 
conflito armado”.

As crises apresentam certas características: sentimen-
to de ameaça e risco de guerra; tomada de decisões sob 
tensão e pressão do tempo; carência de informações es-
senciais; influência da opinião pública nacional e inter-
nacional; e noção de que as ações e ameaças do adver-
sário comprometem não só o interesse nacional, como 
também a própria capacidade da liderança política de 
permanecer no poder (BRASIL, 2002; LEBOW, 1981).

Em situações de crise, todas as expressões do poder 
nacional são empregadas para obter uma solução favo-
rável. Entretanto, por ser preponderantemente um pro-
cesso de negociação, cabe à ação política e diplomática 
a liderança das ações do Estado e a busca pelo desfecho 
bem sucedido. O papel do Poder Militar reside mais na 
sua capacidade de influência do que em seu emprego di-
reto contra o inimigo, pois uma ação direta poderá ser 
considerada um ato de guerra e desencadear uma inde-
sejada reação militar do adversário. 

O Poder Militar, assim, deverá ser empregado de 
modo a induzir o comportamento dos demais partidos 
sem causar uma escalada indesejada (BRASIL, 2002), 
exigência melhor atendida pelo Poder Naval, como ex-
plicou o Almirante Paulo Lafayette Pinto em “O Empre-
go do Poder Naval em Tempo de Paz”: 

A principal característica que leva a política [...] a 
empregar as forças navais em crises é justamente a ca-
pacidade de que dispõem os dispositivos navais em 
projetar o poder sem consumar uma agressão militar ou 
sequer ferir a soberania de um país. A presença de uma 
força naval pode ser suficiente para convencer o outro 
partido, [...] sem necessariamente apelar para a violên-
cia. Representa uma maneira de se fazer uma ameaça 
sob controle, isto é, pode-se retroceder ou ir adiante con-
forme evolua a situação (PINTO, 1989. p. 23).

 1 - Fonte: https://ruralhealthit.com/blog2/2017/1/16/perception-is-holding-back-interoperability-in-healthcare.

O EMPREGO DO PODER NAVAL 
EM SITUAÇÃO DE CRISE – 
A QUESTÃO DA PERCEPÇÃO 

No emprego do Poder Naval em situação de crise, é 
essencial saber distinguir o valor real da força empregada 
daquele que será percebido pelo adversário. Como, du-
rante a crise, em princípio, não ocorrerá o engajamento 
real entre as forças oponentes, é o valor percebido que in-
fluenciará o pensamento e as atitudes do outro partido e 
que, em última análise, contribuirá para que alcancemos, 
ou não, nossos objetivos. Como asseverou o Alte Arman-
do Amorim Ferreira Vidigal (197-, p. 7, grifo nosso):

Sendo o propósito influir sobre a vontade e, em con-
sequência, sobre o comportamento de outros partidos, 
o valor desse tipo de ação dependerá essencialmente da 
percepção que esses partidos tenham da situação. Sem 
dúvida, tal característica torna bastante complexa a pre-
visão dos resultados [...]. Na prática, outros fatores não 
relacionados diretamente com o que está em jogo, às ve-
zes nem percebidos pelo partido atuante, estão também 
interferindo, tornando ainda mais complicada a análise.

Neste ponto, cabe abordar o conceito de percepção, 
palavra destacada no texto acima. Percepção é a aquisi-
ção de conhecimento por meio dos sentidos e sua com-
preensão (NOVO AURÉLIO, 1999, p. 1541). Trata-se de 
um processo que ocorre entre o estímulo que o meio ofe-
rece e o entendimento do indivíduo, entre o que há e o 
que é visto.

Figura 1
A Questão da Percepção1 
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O processo de percepção ocorre tanto nas pessoas 
como em organizações e ainda nos Estados Nacionais. 
Em uma pessoa, é influenciada pelas capacidades fisio-
lógicas, educação e experiências anteriores, que podem 
fazer com que a informação obtida difira da realidade 
(ACIOLLI, 2003). Já no caso de um Estado, supõe o senso 
comum que seu governo possua a estrutura necessária 
para assimilar adequadamente as informações oriundas 
dos diversos atores externos e que eventuais erros de 
discernimento sejam causados por incidentes inespera-
dos e aleatórios. Tal noção é falsa, contudo, pois a per-
cepção dos Estados não só é frequentemente incorreta, 
como suas falhas ocorrem, normalmente, em padrões 
que podemos identificar e por razões que podemos com-
preender (JERVIS, 1976).

O estudo das falhas da percepção ganha importância 
porque permite entendê-las e reconhecer certas causas 
recorrentes, cuja compreensão possibilita que o conhe-
cimento adquirido seja empregado em situações práti-
cas da dinâmica internacional. Afinal, quando queremos 
produzir determinado efeito em outro partido, devemos 
considerar que a impressão causada não dependerá da-
quilo que fizemos de fato, mas sim da assimilação obtida 
por aquele partido. Duas vantagens, assim, destacam-
-se no aprendizado da percepção e de seus erros: evitar 
que uma ação de nosso partido seja captada de modo 
diferente do desejado e, por outro lado, permitir que se 
explore o processo cognitivo do outro partido com o fim 
de causar um efeito intencionado (JERVIS, 1976).

A importância deste conceito é exemplificada pelo va-
lor percebido do Poder Naval da Itália no período que an-
tecedeu a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando 
foi poderoso dissuasor no Mar Mediterrâneo, embora sua 
real capacidade fosse inferior à britânica naquele teatro, 
conforme ficou demonstrado posteriormente. Houve uma 
percepção equivocada pois a superioridade dos britânicos 
decorria de atributos como moral, adestramento e recur-
sos tecnológicos, que não são facilmente identificados por 
outros partidos (VIDIGAL, 197-).

A dificuldade de medir o poder real de uma Força 
Militar ocorre porque, em tempo de paz, não se dão os 
engajamentos que, durante as guerras, testam a capaci-
dade de combate dessa força e constroem a imagem de 
seu valor real. Nas crises, o confronto acontece apenas 
no campo psicológico de cada partido, que compara o 
poder aparente das forças adversárias e prevê as chan-
ces de vitória em um eventual confronto bélico. É essa 
comparação, largamente influenciada pela percepção do 
valor adversário, que recomendará a atitude política a 
ser tomada na crise (LUTTWAK, 1974).

O episódio brasileiro da Guerra da Lagosta demons-
tra a diferença entre o emprego do Poder Naval em si-
tuações de crise e em guerra. Em 1963, após inconclusi-
vos debates a respeito dos direitos à pesca da lagosta na 
plataforma continental brasileira e a apreensão de três 

barcos pesqueiros franceses, a França enviou seu Con-
tratorpedeiro Tartu para assegurar a atividade pesqueira 
de seus barcos. O Brasil opôs-se com o deslocamento de 
uma força composta pelo Cruzador Barroso e mais sete 
navios para a região. Embora a superioridade da Marine 
Nationale2, como um todo, fosse inquestionável, a força 
naval brasileira deslocada para a região transmitiu uma 
percepção convincente do comprometimento do Estado 
com a questão e a capacidade de nossa Esquadra inter-
vir, o que levou à retirada dos navios franceses do local. 

2 - Denominação da marinha francesa.
3 - Fonte: http://www.naval.com.br/blog/2016/01/28/a-guerra-da-lagosta-e-suas-licoes/.

Figura 2
Cobertura da Imprensa sobre a “Guerra da Lagosta”3
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REFLEXO NO PREPARO E 
EMPREGO DO PODER NAVAL

Mais do que na própria guerra, em tempo de paz um 
erro pode assumir proporções catastróficas. O emprego 
das forças navais numa crise já é um recurso extremo, 
e um fracasso certamente causará prejuízos políticos ir-
reparáveis, [...] tão graves como a deflagração de uma 
guerra (PINTO, 1989, p. 79).

Vimos anteriormente que as batalhas navais, em si-
tuações de crise, são travadas no campo psicológico de 
cada partido. Por meio de uma comparação de poderes 
percebidos, cada adversário avalia suas chances de vi-
tória e julga a validade de assumir um risco, para tentar 
conquistar os benefícios em jogo. Sendo assim, veremos 
nesta seção os parâmetros que as marinhas devem atin-
gir, a fim de possuir um Poder Naval com capacidade de 
influência em situações de crise.

Como ponto de partida, voltamos ao Almirante Vidi-
gal (197-, p. 18), que adverte para não prepararmos um 
poder militar aparente, apenas para emprego político, 
pois “sua eficiência como arma política depende, essen-
cialmente, de sua credibilidade como arma de guerra”. 
O exemplo da esquadra italiana da II Guerra Mundial, 
influente em tempo de paz mas que não resistiu ao teste 
do combate, deve servir-nos de alerta. 

Adicionalmente, afirma o Almirante Paulo Lafayette 
Pinto (PINTO, 1989, p. 65) que

[...] somente através do exercício em tempo de paz 
credencia-se o Poder Naval para a guerra. O Poder Na-
val que não está em condições de ser empregado em 
tempo de paz, certamente não o estará para a guerra, 
[pois] os requisitos que deverão caracterizar o preparo 
para o tempo de paz também serão indispensáveis para 
seu emprego em situação de guerra.

Em síntese, o Poder Naval deverá estar pronto para 
o combate mas, para isso, o primeiro passo é dotá-lo dos 
requisitos que asseguram seu emprego eficaz em tempo 
de paz. Destes, os primeiros a serem citados são justa-
mente as características que, embora intrínsecas ao Po-
der Naval (BRASIL, 2004), requerem que determinadas 
condições sejam cumpridas, para que sejam efetivas em 
uma força naval. 

 

Mobilidade
A mobilidade decorre da natureza dos meios navais e 

do contexto legal do ambiente em que as marinhas ope-
ram. É um aproveitamento do fato de os mares não terem 

fronteiras entre si, constituindo um espaço sem desconti-
nuidade física que, na sua quase totalidade, não está sob 
a jurisdição de quaisquer Estados (RODRIGUES, 2006).

Exige, contudo, “a capacidade de deslocar-se pronta-
mente e a grandes distâncias, mantendo elevado nível de 
prontidão, ou seja, em condições de emprego imediato” 
(BRASIL, 2017). Além de velocidade e autonomia, exige 
também que as forças estejam providas dos meios essenciais 
e organizadas para operações de combate, abrangendo os 
aspectos ligados ao comando, inteligência, pessoal, material, 
planejamento e logística. É a prontidão que assegura uma rá-
pida resposta nas situações em que é necessário o emprego 
do poder militar, impedindo que o adversário crie um fato 
consumado ou que sejamos obrigados a aceitar uma altera-
ção indesejada de status quo (VIDIGAL, 197-). 

Nesse tema, a história naval nos traz um exemplo, ci-
tado pelo Almirante Paulo Lafayette Pinto em seu livro: 
como a diferença em rapidez, decorrente da prontidão 
de uma força localmente disponível, proporcionou tão 
diferentes desfechos nas crises causadas pelas capturas 
dos navios norte-americanos Pueblo e Mayaguez4.

Figura 3
USS Pueblo em exibição 5

4 - O USS Pueblo e o SS Mayaguez, navegando perto do litoral asiático, foram capturados, respectivamente,  por forças da Coreia 
do Norte em 1968 e pelo Khmer Rouge em 1975. Enquanto o SS Mayaguez sofreu uma pronta intervenção dos U.S. Marines e foi 
liberado três dias após sua captura, o primeiro permanece como navio-museu da marinha norte-coreana.
5 - https://www.nbcnews.com/news/other/north-koreas-cold-war-prize-uss-pueblo-set-be-displayed-f6C10760692.
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Permanência
A permanência requer que se possa operar continua-

mente, com independência e por longos períodos, em áre-
as distantes e de grandes dimensões (BRASIL, 2017). As 
forças navais, para exercerem o atributo da permanência, 
devem ter atendidas suas necessidades por meio do apoio 
logístico móvel, que deverá compreender navios especia-
lizados, como Navios-Tanque, Navios-Oficina e Navios-
-Hospital, de acordo com o vulto da operação. 

A duração de uma crise será sempre uma incógnita, 
pois a evolução política é imprevisível. Em uma crise, 
caso um partido perceba a incapacidade da força adver-
sária manter sua presença no local, dificilmente cederá 
seus objetivos, preferindo empregar seus recursos es-
tratégicos e diplomáticos para ganhar tempo e obrigar a 
retirada da força naval oposta. Na “Guerra da Lagosta”, 
por exemplo, a presença do Contratorpedeiro Tartu, sem 
apoio logístico, era claramente limitada no tempo, trans-
parecendo a importância relativa que o governo francês 

atribuía ao caso. Já nas Malvinas, os britânicos levaram 
com sua esquadra poderoso apoio logístico, possibili-
tando conduzirem vitoriosamente uma campanha de-
morada no Atlântico Sul (PINTO, 1989). 

Contudo, a despeito dos exemplos históricos, mari-
nhas de pequeno e médio portes têm mostrado descaso 
em relação ao apoio logístico móvel, prejudicando suas 
condições de permanência no mar. Tal falha, como visto, 

prejudica as características basilares das forças navais. 
Novamente citamos o Almirante Paulo Lafayette Pinto 
(1989), que alerta que as dificuldades orçamentárias não 
devem servir de justificativa, pois um navio de apoio lo-
gístico custa apenas a terça parte de um navio propria-
mente de combate. A proporção de navios de combate 
e de apoio, portanto, deve ser avaliada com precisão, 
sob pena de se possuir uma esquadra desequilibrada, 
incapaz de cumprir suas tarefas em tempo de paz ou de 
guerra. Cabe o mesmo raciocínio, no entender deste au-
tor, na avaliação da importância dos navios anfíbios, ou 
seja, aqueles que permitem a projeção de poder em terra, 
por meio do transporte de uma Força de Desembarque 
(ForDbq) e dos conectores adequados para o estabeleci-
mento dessa ForDbq, ampliando sobremaneira o poder 
e a versatilidade de uma Força Naval.

Versatilidade 
e flexibilidade

A versatilidade permite alterar a postura militar, 
mantendo a aptidão para executar uma ampla gama 
de tarefas, enquanto a flexibilidade possibilita organi-
zar grupamentos operativos de diferentes valores, em 
função da missão (BRASIL, 2017). O emprego conjunto 
dessas características capacita uma marinha a compor 
forças navais adequadas a uma ampla gama de tarefas. 
Tais atributos são necessários a um Poder Naval eficaz, 
pois uma força-tarefa organizada para uma operação 
em tempo de paz poderá ter composição distinta da que 
conduzirá missões de combate. 

As amplas possibilidades de uma força naval ver-
sátil são mostradas pela operação de evacuação de 
não combatentes realizada no Líbano pelos EUA em 
2006. Após a eclosão da Guerra do Líbano, a Joint Task-
-Force Lebanon resgatou cerca de 14.000 civis norte-
-americanos residentes no país. Essa Força-Tarefa (FT) 
foi composta por um Navio de Comando e Controle, 
quatro Navios de Assalto Anfíbio e dois Contrator-
pedeiros, além de um Grupamento Operativo de Fu-
zileiros Navais (LEBANON..., 2006). Em uma ope-
ração na qual o emprego de força seria reduzido e a 
principal necessidade seria a capacidade de alojar e  
transportar os milhares de civis evacuados, a versatilida-
de e flexibilidade possibilitaram a organização de uma 
FT adequada às suas tarefas.

Ligada à versatilidade, está ainda a capacidade de 
gradar cautelosamente o emprego de força, de acordo 
com a finalidade da operação, a fim de impedir com-
plicações diplomáticas ou uma escalada indesejável da 
crise. Para tanto, é fundamental dispor-se de uma va-
riedade de armamentos que permita limitar o emprego 
de força, inclusive na autodefesa, e adestramento espe-
cífico da força naval para situações em que não haja a li-
berdade de ação característica das operações de guerra 
(PINTO, 1989).
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Capacidade de projeção
A combinação das características relacionadas nos 

subitens anteriores, associada ao cumprimento do requi-
sito de possuir um Corpo de Fuzileiros Navais adequa-
do, conferirá ao Estado uma qualidade essencial para a 
percepção internacional do valor de seu Poder Naval, 
que é a capacidade de projeção em ambientes marítimos 
e terrestres de interesse: 

A projeção do Poder Naval é fundamental, [...] uma 
vez que o Poder Naval estático possui muito pouco va-
lor estratégico. [...] A medição de um Poder Naval, ou 
a sua valorização, só tem sentido se estiver relacionada 
à capacidade de projeção, ou ao exercício do poder em 
qualquer área marítima ou sobre qualquer território. [...] 
Somente após a projeção é que começa a ser efetivamen-
te aplicado. (PINTO, 1989, p. 67).

Hastings e Jenkins (1983) comprovam a importância 
da possibilidade de projeção do Poder Naval de um Esta-
do, quando analisam as causas da Guerra das Malvinas em 
seu livro “The Falklands War”. Embora o poderio britânico 
fosse indubitavelmente superior ao argentino, foi incapaz 
de dissuadir o governo de Buenos Aires de invadir as ilhas. 
Isso se deveu, principalmente, a determinadas decisões do 
governo britânico que prejudicaram sua capacidade de pro-
jeção naquele teatro, como voltar a prioridade do emprego 
de sua esquadra para as tarefas no âmbito da OTAN6, em 
detrimento ao apoio às possessões ultramarinas. Tal opção 
foi reafirmada pelo anúncio da decisão de dar baixa no HMS 
Hermes e vender à Austrália o HMS Invencible, únicos na-
vios-aeródromos britânicos à época, e retirar o HMS Endu-
rance do Atlântico Sul. A falha em projetar o poder britânico 
no Atlântico Sul foi uma das principais causas da Guerra das 
Malvinas, que cobraria à Grã-Bretanha um preço de mais de 
1,6 bilhões de libras, seis navios e 255 vidas.

Participação em  operações 
O primeiro aspecto a destacar quanto à participação 

de efetivos brasileiros na MINUSTAH7 [...] é que esta, 
considerada globalmente (efetivo, duração, distância, 
independência de apoio externo), constitui a maior 
operação real envolvendo as Forças Armadas brasilei-
ras, de forma integrada e independente de estrangeiro, 
na história republicana. Por certo, muito dessa experi-
ência será útil nos próximos eventos de igual natureza 
(ABREU, 2006, p. 111).

Um último fator de fundamental importância, na 
percepção do Poder Naval de um país, é a sua partici-
pação em operações reais, nas quais se apresentam de-
safios superiores ao encontrados em exercícios, por mais 
complexos que estes sejam. Tais operações, ditas reais, 
não se resumem às operações clássicas de guerra. As par-
ticipações do Poder Naval em Atividades de Emprego 
Limitado da Força e em Atividades Benignas, conforme 
definidas em nossa Doutrina Militar Naval, são acom-
panhadas e avaliadas pela imprensa especializada, por 
Adidos Navais, observadores estrangeiros e ainda, nos 
casos de maior repercussão, pelo público em geral. Os 
resultados obtidos e as qualidades demonstradas, nessas 
situações, representam uma fonte essencial para as apre-
ciações a serem realizadas sobre uma força, com conse-
quências diretas sobre a percepção de sua capacidade.  

Vale citar um exemplo conhecido de todos: em 2004, 
a MB iniciou sua participação na MINUSTAH, instituída 
pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações 
Unidas para garantir a segurança e as condições estáveis 
para o estabelecimento do processo político e constitucio-
nal no Haiti. No deslocamento do primeiro contingente 
brasileiro para esse país, a MB enviou quatro navios8 do 
Rio de Janeiro rumo a Porto Príncipe, com a finalidade 
de transportar o pessoal e material do Exército Brasileiro 
e do Corpo de Fuzileiros Navais para a operação. A ex-
periência proporcionada pela travessia de 4.400 milhas e 
pela participação de um Grupamento Operativo de Fu-
zileiros Navais (GptOpFuzNav) nessa Operação de Paz 
possui inquestionável valor, com reflexos positivos para 
o Brasil e sua Marinha (BRASIL, 2007), além de ter pos-
sibilitado a nosso país “mostrar a bandeira”, com inve-
jável eficiência, no cenário internacional (CASTRO et al., 
2005). Afirmou o Almirante Guilherme Mattos de Abreu 
em seu artigo para a Revista da Escola Superior de Guer-
ra (ABREU, 2006, p. 117): “[...] o sucesso ou insucesso 
da participação na MINUSTAH terá os reflexos corres-
pondentes na imagem do Brasil”. Hoje, finda a partici-
pação brasileira após 13 anos de inquestionável sucesso, 
são nítidos os reflexos positivos de nossa atuação, que 
possuem sua tradução mais clara nos frequentes convi-
tes para o emprego de um relevante componente militar 
brasileiro em novas Operações de Paz.

6 - Organização do Tratado do Atlântico Norte.
7 - Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. A sigla é oriunda do francês: Mission des Nations Unies pour la 
stabilisation en Haïti (http://www.un.org/french/peace/peace/cu_mission/minustah/).
8 - Navio de Desembarque de Carros de Combate Mattoso Maia, Navio de Desembarque-Doca Ceará, Fragata Rademaker e Navio-Tanque 
Gastão Motta (BRASIL, 2007).
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Figura 4
Fuzileiro Naval na MINUSTAH 9

A CONTRIBUIÇÃO DO CORPO 
DE FUZILEIROS NAVAIS

O leitor já acompanhou a definição e as características 
das crises; a importância do processo de percepção, nesse 
contexto; e seus reflexos no preparo e emprego no Poder 
Naval. A partir deste ponto, o autor pretende voltar-se 
para uma avaliação da qual alguns pontos já foram ante-
cipados, ao longo dos tópicos anteriores: a contribuição 
do Corpo de Fuzileiros Navais para que nosso Poder Na-
val possua uma capacidade relevante de atuar nas ações 
do Estado Brasileiro em situações de Crise.

Inicialmente, é necessário ressaltar a extensa gama 
de operações reais de que nossos GptOpFuzNav vêm 
participando, nas Atividades Benignas e de Emprego Li-
mitado da Força. Não somente a marcante contribuição 
brasileira para a MINUSTAH, já citada, mas em diversas 
outras atividades que nossos Fuzileiros Navais têm atua-
do, consolida-se uma firme imagem de profissionalismo 
e competência, que transparece em qualquer conversa 
com militares estrangeiros, com consequências diretas 
sobre uma percepção positiva da capacidade do CFN e, 
por conseguinte, de nosso Poder Naval.

9 - Fonte: acervo do 9o Contingente do GptOpFuzNav-Haiti.
10 - O Alvará de criação da Brigada Real da Marinha, assinado por D. Maria I e datado de 1797, já estabelecia como sendo “inútil 
que tropas de desembarque sejam exercitadas a grandes manobras e evoluções próprias dos regimentos de meu exército de terra, 
e devendo ser próprias, particularmente, para defenderem as embarcações de guerra e para fazerem algum desembarque, e tentar 
algum ataque” (BRASIL, 2008).

Neste sentido, cabe relembrar que o CFN represen-
ta uma parcela intrínseca e indissociável, inteiramente 
alinhada ao Poder Naval, sendo o seu “braço anfíbio”. 
Trata-se de uma força que, desde sua criação como Bri-
gada Real da Marinha10 em Portugal, viu-se orientada a 
especializar-se no serviço a bordo dos navios de guerra. 

Como destaca a Edição Especial da Revista “O 
Anfíbio” de 2010, duas das principais características 
dos Fuzileiros Navais são a prontidão operativa e a 
capacidade expedicionária, que resultam em uma vo-
cação anfíbia que extrapola as simples palavras, tra-
duzindo-se em orientações e premissas claras quan-
to ao adestramento, doutrina, organização e meios. 
Pode-se afirmar que o CFN é “configurado” para ser 
expedicionário, visando seu emprego em Operações 
Anfíbias (OpAnf) a serem realizadas a partir dos 
navios da nossa Esquadra (BRASIL, 2008 e BRASIL, 
2010a). Cabe observar ainda que a Marinha do Brasil 
ampliou significativamente o escopo do que enten-
de por OpAnf, com a introdução em nossa doutrina 
do moderno conceito de Projeção Anfíbia, a partir da 
Doutrina Básica da Marinha publicada em 2014, o 
que agregou, ao Poder Naval, múltiplas novas capa-
cidades (FERREIRA, 2015).
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As características acima, combinadas com a compo-
sição de seus recursos humanos, integrados exclusiva-
mente por militares profissionais, permite seu emprego 
com mínimo tempo de reação, assegurando a prontidão 
operativa necessária, um dos principais requisitos da 
mobilidade de uma força naval.

Outro aspecto a ser destacado, na aderência do CFN 
às características do Poder Naval e por conseguinte sua 
relevância em situações de crise, é sua característica de 
organização para emprego operativo, em GptOpFuzNav 
constituídos por componentes de Combate Terrestre, 
Combate Aéreo e Apoio de Serviços ao Combate, orga-
nizados sob uma estrutura de Comando e Controle. O 
emprego em GptOpFuzNav favorece a permanência em 
combate, por prever uma capacidade logística intrínse-
ca, focada no atendimento das necessidades dos demais 
componentes; incrementa a versatilidade da Força assim 
organizada, por ampliar a gama de tarefas possíveis de 
serem realizadas; e aumenta sua flexibilidade, ao permi-
tir a constituição de GptOpFuzNav de diferentes efeti-
vos e meios, desde um Elemento Anfíbio até uma Briga-
da Anfíbia (BRASIL, 2003).

Adotando um raciocínio dedutivo, citamos a Doutri-
na Marítima Britânica, que faz coro com as demais Ma-
rinhas, ao alertar que Forças Navais podem modificar 
o andamento de uma crise, somente por sua presença, 

permitindo que soluções não-militares sejam delineadas, 
antes que ocorra uma deterioração do panorama (REI-
NO UNIDO, 2011, p. 2-25, tradução do autor). Conside-
rando, como já citado neste artigo, a necessidade de po-
der de projeção em ambiente terrestre; e a exigência de 
forças de Fuzileiros Navais versáteis para realizar essa 
projeção sem a necessidade do emprego de recursos de 
agressão como o bombardeio naval, este autor permite-
-se concluir pela manifesta importância dos Fuzileiros 
Navais nas ações navais em situação de crise.

Encerrando o artigo, citamos a abordagem do tema 
pelo Almirante de Esquadra (FN) Luiz Carlos da Silva 
Cantídio, em seu excepcional trabalho “O Combatente 
Anfíbio – Análise do Caso Brasileiro”. Publicado como 
Comandante-Geral do CFN em 1992, o estudo abordava 
a participação dos Fuzileiros Navais em Crises Político-
-Estratégicas, nos cenários previsíveis de emprego:

Quando o exame corrente da situação indicar ten-
dência para qualquer das configurações [de crise polí-
tico-estratégica], a participação das Forças de Fuzileiros 
Navais deve ser efetivada […] mediante o emprego de 
GptOpFuzNav previstos como Força-Pronta, pelo Co-
mando de Operações Navais, a fim de garantir a pre-
servação dos interesses nacionais (BRASIL, 2010b, p. 
99).
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A PARTICIPAÇÃO DOS GRUPAMENTOS 
OPERATIVOS DE FUZILEIROS NAVAIS 
NAS OPERAÇÕES CONJUNTAS, 
COMBINADAS E INTERAGÊNCIAS 
NA AMAZÔNIA

Capitão de Mar e Guerra (FN)  Marcio Rossini Batista Barreira
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A Amazônia é definida apropriadamente como “a 
pátria da água” pelo poeta Thiago de Mello. Ainda em 
relação à região, o escritor e historiador Leandro To-
cantins afirma de maneira realista que “o rio coman-
da a vida” (NOGUEIRA, 2016). Diante desses fatos, 
OLIVEIRA JUNIOR (2009, p. 49) ratifica que a bacia 
hidrográfica da Amazônia proporciona condições favo-
ráveis de navegabilidade com grande importância sob 
o ponto de vista econômico, social e militar, permitin-
do acentuada penetração continental, o que lhe confere 
um alto significado geopolítico.

Assim, sob o enfoque militar, o cenário amazônico 
pode ser considerado, em tese, um “Teatro de  Opera-
ções Marítimo (Fluvial)”, devido ao ambiente operacio-
nal caracterizado prioritariamente por cursos d´água. 
Nesse sentido, cresce de importância a presença da Ma-
rinha do Brasil (MB) na região, cujos meios minimizam 
as dificuldades relacionadas às restrições de transporte 
terrestre e às grandes distâncias envolvidas em qual-
quer atividade.

Nesse contexto, a Força Naval teve o seu batismo 
de fogo na Amazônia durante a Campanha da Guiana 
Francesa, em 1809, a qual contou com o emprego da 
Brigada Real da Marinha. Essa atitude ousada garan-
tiu, mais tarde, a incorporação ao Brasil do atual esta-
do do Amapá (COSTA, 2005). O referido fato histórico 
demonstra, desde aquela época, a necessidade de uma 
Marinha que possua tropas profissionais embarcadas e 
prontas para projetar o seu poder sobre terra, de forma 
a assegurar, na porção terrestre, seus objetivos.

A partir dessa visão estratégica, foi criada a Compa-
nhia Regional de Belém, em 1932, com a tarefa de pro-
ver segurança às instalações de interesse da MB, o que 
caracterizou um marco para a tropa anfíbia brasileira 
na Amazônia. Depois de algum tempo, na década de 
1980, a Alta administração naval viu a necessidade de 
ampliar a presença de tropas de Fuzileiros Navais (FN) 
na Amazônia, em particular na sua porção ocidental, 
criando o Grupamento de Fuzileiros Navais de Manaus 
(GptFNMa), uma vez que já existia o Grupamento de 
Fuzileiros Navais de Belém (GptFNBe). Assim, o inter-
câmbio operativo constante entre os dois GptFN possi-
bilitou-lhes deter conhecimentos das peculiaridades do 
cenário amazônico, tornando-os referência no planeja-
mento e execução das operações na região em questão, 
em particular das Operações Ribeirinhas (OpRib). Na 
década de 1990, com uma prioridade governamental 
de aumentar a presença das Forças Armadas na Ama-
zônia, a MB veio a intensificar os exercícios de OpRib 
tanto na Amazônia Oriental quanto na sua porção oci-
dental, empregando seus meios navais, aeronavais e de 
FN sediados no Rio de Janeiro, além dos já existentes na 
região, trazendo muito aprendizado à Força (BARREI-
RA, 2016, p. 100-108).

Mais recentemente, a partir do simpósio denominado 
“O Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) no terceiro milê-
nio”, o Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais 
(CGCFN) observou a necessidade de aumentar ainda 
mais sua presença na Amazônia. Assim, o Comandan-
te-Geral do CFN propôs ao Comandante da Marinha a 
transformação do GptFNMa em Batalhão de Operações 
Ribeirinhas (BtlOpRib), aumentando seu efetivo, além de 
dotá-lo com uma grande gama de armamentos, equipa-
mentos e materiais no estado da arte. Desta forma, com 
a aprovação do Comandante da Marinha, o BtlOpRib 
foi ativado em 30 de julho de 2002 (BARREIRA, 2016, p. 
100-108). Nessa mesma linha de pensamento, por meio 
de outros estudos gerenciados pelo CGCFN, o GptFNBe  
transformou-se em 2°BtlOpRib, em 2016, e o BtlOpRib 
tornou-se o 1ºBtlOpRib.

Hidrografia da Amazônia

Brigada Real
da Marinha
desembarcando,
em Caiena,em 1809 Fotografia aérea do BtlOpRib em 2014
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Diante das alterações organizacionais das unidades 
acima, este artigo apresentará, a seguir, de que maneira 
elas são empregadas no cenário amazônico, em particu-
lar nas operações conjuntas, interagências e combinadas.

EMPREGO DOS FUZILEIROS NAVAIS 
NA AMAZÔNIA

Com base em estudos do primeiro simpósio do CFN, 
em 2000, estruturou-se um BtlOpRib como uma organi-
zação básica de um Batalhão de Infantaria de Fuzileiros 
Navais. Haja vista as peculiaridades do ambiente amazô-
nico, foi necessário dispor em sua organização de frações 
especializadas nas atividades de Polícia, Engenharia de 
Combate, Operações Especiais e Embarcações. Atualmen-
te, está se ampliando o emprego de outras frações vitais 
para a unidade como aquelas associadas ao emprego de 
cães e à defesa nuclear, biológica, química e radiológica. 
Esses meios objetivam proporcionar ao BtlOpRib uma 
maior autonomia e relativa independência dos meios das 
Organizações Militares (OM) de FN sediadas no Rio de 
Janeiro (ELKFURY, 2001, p. 60-67). Além disso, tais meios 
permitem ao Batalhão, com o concurso dos meios navais 
e aeronavais, formarem o chamado “conjugado anfíbio”, 
atendendo plenamente as características inerentes ao Po-
der Naval de mobilidade, flexibilidade, permanência e 
versatilidade (BARREIRA, 2016, p. 100-108).

É lícito supor que a Alta Administração Naval sempre 
buscou e proporcionou condições para que as unidades de 
FN fossem empregadas utilizando o conceito de Grupa-
mentos Operativos de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav). 
A implementação de tal conceito encontrou, inicialmen-
te, resistência por alguns militares da MB na região, de-
vido à composição e à consequente consolidação de ou-
tras organizações por tarefas testadas em adestramentos 
e exercícios, bem como à falta de conhecimento e ao re-
ceio natural do novo. Hoje o GptOpFuzNav é uma estru-
tura consagrada e aceita pelos militares da MB, servindo 
de exemplo de organização operativa para outras Forças 
que atuam na Amazônia. Além disso, cabe salientar que 
tal estrutura permite a atuação, em excelentes condições, 
no nível tático das operações conjuntas, interagências e 
combinadas no cenário em questão.

PARTICIPAÇÃO DOS GptOpFuzNav 
NAS OPERAÇÕES CONJUNTAS

De acordo com a Doutrina Militar Naval (DMN) 
(BRASIL, 2017, p. 2-4), a “operação conjunta caracteri-
za-se pelo emprego coordenado de elementos de mais 
de uma Força Singular nacional, com propósitos inter-
dependentes ou complementares, mediante a constitui-
ção de um Comando Conjunto”. Já a versão em vigor 
do Glossário das Forças Armadas (BRASIL, 2015, p. 190) 
amplia a definição acima, inserindo “o emprego coorde-
nado de elementos de mais de uma força singular, com 
propósitos interdependentes ou complementares”.

Cabe ressaltar que, de acordo com NEGRÃO (2013, 
p. 47), as Forças Armadas brasileiras dispõem de fa-
tos históricos, em cenário ribeirinho, empregando tais 
operações, em “[...] campanhas vitoriosas, [...] onde o 
Exército e Marinha Imperiais atuaram de forma sin-
cronizada em diversas batalhas, tendo como episó-
dios mais memoráveis a travessia do Rio Paraná, que 
marcou a invasão do Paraguai, em 1865, e a Manobra 
de Piquissiri, em 1868 [...]”. Entretanto, as primeiras 
operações conjuntas brasileiras contemporâneas co-
meçaram a ser concebidas a partir de 2002, três anos 
depois da criação do Ministério da Defesa, focando a 
Amazônia e o Atlântico Sul, como as áreas prioritárias 
de defesa do país definidas na Política Nacional de De-
fesa (PND) e na Estratégia de Defesa Nacional (END) 
(NEGRÃO, 2013, p. 48).

Com a sistematização do planejamento e da execu-
ção propriamente dita destas operações, a MB se mobi-
lizou para atendê-las com seus meios. Em particular, na 
Amazônia, as operações foram planejadas e executadas 
com muita sinergia entre as Forças Armadas, devido às 
dificuldades que o ambiente amazônico impõe. Assim, 
materializaram-se as operações conjuntas Tapuru, Ama-
zônia, Poraquê, Tucunaré, Timbó, Solimões e outras 
de menor porte. Nessas operações, a MB foi emprega-
da cumprindo as Tarefas Básicas do Poder Naval, além 
daquelas previstas para a Segurança do Tráfego Aqua-
viário. Nesse sentido, os GptOpFuzNav, como partes 
integrantes do conjugado anfíbio, foram empregados 
em tarefas relacionadas à projeção de poder sobre terra, 
além daquelas que contribuíam para o Controle de Área 
Marítima, para a Negação do Uso do Mar e para a Dissu-
asão (BRASIL, 2010, p. 1-4 e 1-5).

Em uma visão prospectiva, diante de inúmeras ame-
aças difusas que podem ocorrer no cenário amazônico, 
o GptOpFuzNav apresenta condições de rapidamente 
se adaptar a diferentes tarefas a serem cumpridas, atu-
ando em prol da defesa do estado brasileiro tanto pelo 
combate convencional como pelo não convencional, em 
ações humanitárias ou em operações de Garantia da Lei 
e da Ordem (GLO). Assim, as unidades que nucleiam 
os GptOpFuzNav devem focar seus adestramentos em 
ambiente ribeirinho, explorando as operações ofensivas 
e defensivas, o combate em localidade, o controle de vias 
fluviais e margens adjacentes, as ações de contraguerrilha

Conjugado Anfíbio durante a Operação RIBEIREX 2013
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“[...] caracteriza-se pela interação das FA com 
outras agências com a finalidade de conciliar 
interesses e coordenar esforços para a consecu-
ção de objetivos ou propósitos convergentes que 
atendam ao bem comum, evitando a duplicidade 
de ações, a dispersão de recursos e a divergência 
de soluções com eficiência, eficácia, efetividade e 
menores custos” (BRASIL, 2017, p. 2-4).

a defesa de instalações de interesse da Força e as ope-
rações de GLO. Um exemplo recente de emprego do 
GptOpFuzNav nucleado pelo 1ºBtlOpRib, com a gama 
de atuações acima mencionada, foi durante as Operações 
Amazônia de 2012 e 2014, ao compor um Grupo-Tare-
fa da Força Naval Componente (FNC). Já na Operação 
Conjunta Copa do Mundo FIFA 2014, o 1º BtlOpRib tam-
bém nucleou um GptOpFuzNav com a tarefa de defen-
der instalações de interesse da FNC, além de ficar em 
condições de atuar em operações de GLO.

Ainda dentro da visão prospectiva supracitada, 
Júnior (2013, p. 48) visualiza que “[...] no contexto de 
uma campanha ribeirinha conjunta na Amazônia, com 
características de Guerra Irregular, conclui-se que em 
uma Força-Tarefa Ribeirinha (ForTaRib), cuja finalida-
de seja prover a segurança das Linhas de Comunicações 
Fluviais (LCF), por meio de escolta dos meios fluviais, 
é válido o emprego do GptOpFuzNav como forma de 
organizar o Grupo de Reação (GR) [...]”. Nesse senti-
do, os GptOpFuzNav constituiriam somente o GR em 
condições de serem empregados, mediante ordem do 
Comandante da ForTaRib, diante de qualquer ação opo-
nente vindo principalmente das margens da hidrovia, 
visto que as características do terreno do cenário amazô-
nico, de forma geral, dificultam a eficiência e a eficácia de 
Comando e Controle (C2) de qualquer operação militar 
(BARREIRA, 2012, p. 15).

Cabe salientar, ainda, que as operações conjuntas na 
região minimizam as limitações de cada Força pelo em-
prego sinérgico das mesmas. Assim, a pouca disponibi-
lidade de espaços de embarcação dos Navios Transpor-
te Fluvial, que limita o emprego dos GptOpFuzNav na 
Amazônia, poderá ser resolvida, no curto prazo, pelo uso 
de embarcações militares do Exército Brasileiro (EB), por 
meio do Centro de Embarcações do Comando Militar da 
Amazônia (CECMA), e da Força Aérea Brasileira (FAB), 
por meio das Comissões de Aeroportos da Região Ama-
zônica (COMARA), devidamente escoltadas pelos navios 
da MB. No nível da Força, essa limitação é minimizada 
pelo contrato de embarcações regionais civis e, a longo 
prazo, pela aquisição de meios navais de transporte de 
tropa prevista no Plano de Articulação e Equipamento da 
MB (PAEMB).

Apesar da limitação citada, pode-se afirmar que o elemen-
to humano é o que mais contribui para os GptOpFuzNav su-
perarem quaisquer adversidades encontradas nas operações 
conjuntas desenvolvidas no cenário amazônico, por meio 
de sua genialidade de improvisar e da capacitação técnica 
inerente FN, por estar equipado com material no estado da 
arte, por sua determinação e pela motivação de pertencer a 
unidades mais operativas e de prestígio do CFN e da MB.

A PARTICIPAÇÃO DOS GptOpFuzNav 
NAS OPERAÇÕES INTERAGÊNCIAS

A DMN define a operação interagência como:

O mesmo conceito é encontrado no manual de Ope-
rações Interagências do MD (BRASIL, 2012). A partir do 
descrito acima e buscando-se atingir os efeitos desejados 
de uma operação interagência, a atividade-fim e a forma 
de emprego de cada Força e órgão devem ser respeitadas.

Pode-se inferir que a Operação Ágata foi a gênese das 
operações interagências, em 2011, na qual houve a par-
ticipação de agentes da Polícia Federal (PF), da Agência 
Brasileira de Inteligência (ABIN), do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e de Recursos Renováveis (IBAMA) e 
da Polícia Rodoviária Federal (PRF) (LUZ, 2012, p. 49-52).

Nesta operação, a MB se insere de maneira significati-
va fazendo uso de suas atribuições referentes à Patrulha 
Fluvial (PatFlu) e a Inspeção Naval (IN), além de pro-
porcionar o apoio logístico e de inteligência apropriados 
aos membros de agências, órgãos e de outras Forças Ar-
madas e/ou Auxiliares. Atualmente, os meios de FN são 
empregados para prover a segurança dos demais mili-
tares da Marinha nas ações de PatFlu e IN e não são or-
ganizados em GptOpFuzNav. Esta operação, na porção 
amazônica, nos últimos anos, tem sido bem planejada e 
executada sem qualquer óbice, obtendo excelentes resul-

Ação do GptOpFuzNav durante a Operação AMAZÔNIA 2012

Ação do GptOpFuzNav durante a Operação AMAZÔNIA 2014
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tados. Nelas foi possível coordenar as tarefas atinentes 
de cada Força ou órgão de forma harmônica. O apoio 
foi prestado de maneira irrestrita, contando com a pla-
taforma de C2 e de aeronaves que os navios permitiam, 
além da segurança apropriada prestada pelos soldados-
-marinheiros (os FN).

A MB participou, em 2014, de operações interagên-
cias na Amazônia com a ativação de GptOpFuzNav du-
rante as Operações Copa do Mundo FIFA e Eleições. Na 
primeira, o GptOpFuzNav, nucleado pelo 1ºBtlOpRib, 
foi empregado na proteção de estruturas estratégicas lo-
calizadas nas margens do Rio Negro, como o Porto de 
Manaus, a Refinaria de Combustíveis de Manaus (res-
ponsável por quase todo o tráfego de combustíveis na 
região Norte e Nordeste) e Unidade Termoelétrica de 
Mauá (responsável pelo fornecimento de 60% de energia 
elétrica para a cidade de Manaus). Além disso, estava em 
condições de realizar operações de GLO. Já na segunda 
operação, foi ativada a Força de Emprego Rápido (FER) 
do Comando do 9° Distrito Naval com a constituição de 
um GptOpFuzNav, além dos meios navais e aeronavais 
apropriados. Nessa operação, coube ao referido Co-
mando de Força as tarefas de prover segurança e apoio 
logístico às eleições na cidade de Itacoatiara, no estado 
do Amazonas. A solicitação desses meios e seus desloca-
mentos para a Área de Responsabilidade deu-se em 24 
horas, materializando as características de prontidão e 
de mobilidade, intrínsecas ao Poder Naval.

Mais uma vez, verifica-se que a operação interagência 
se constitui em um campo fértil e apropriado de emprego 
dos GptOpFuzNav na Amazônia, integrando o conjugado 
anfíbio, haja vista as características que possui, em parti-

cular: os meios dosados de C2, combate terrestre, aéreos 
e logísticos; a prontidão operativa para um rápido empre-
go de tropa; a flexibilidade e versatilidade de emprego, 
adaptando-se a qualquer situação; a capacidade de atuar 
independente de outra força em terra, englobando todos 
os meios necessários; a capacidade expedicionária, confe-
rida pelos meios navais e/ou aéreos que o apoiam, poden-
do deslocar-se para áreas distantes com meios de ligação 
e uma logística concebida especialmente para a operação; 
e capacidade de ficar baseado em navios por longos perí-
odos, com tropas e seus meios perfeitamente ambientadas 
ao serviço naval (BRASIL, 2010, p. 4-2).

A PARTICIPAÇÃO DOS GptOpFuzNav 
NAS OPERAÇÕES COMBINADAS

No que tange a operação combinada, a DMN (BRA-
SIL, 2017, p. 2-4) a define como aquela “[...]  empreendi-
da por elementos ponderáveis de Forças Armadas multi-
nacionais, operando sob um só comando”.

Nesse contexto, pode-se afirmar que essa operação 
não é nova para a MB na Amazônia, pois desde 1974 
ocorre a Operação BRACOLPER com a participação da 
Armada da República da Colômbia (ARC) e da Marinha 
de Guerra do Peru (MGP). Por meio dos laços de amiza-
de construídos ao longo dos anos e da competência da 
Força Naval de cada país, a finalidade da BRACOLPER 
passou a ser o combate a atividades ilícitas nos rios fron-
teiriços da Amazônia, pois os problemas da região amazô-
nica são comuns a estes países e precisam ser discutidos 
e resolvidos combinadamente (HERRERA, 2014). Além 
disso, o Professor Francisco Carlos (2008, p. 57) ratifica a 
confiança entre os Estados acima, afirmando que “[...] his-
toricamente as invasões ou riscos de invasão da Amazônia 
deram-se sempre no sentido montante do Rio Amazonas, 
da foz para os sertões, e nunca inversamente. Nada no ce-
nário da região Andina, nos próximos 25 a 30 anos, anun-
cia uma mudança estratégica neste quadro [...]”.

Assim, em 2013, foi assinada a Ordem de Operação 
Permanente, em Manaus, que incorporou os seguintes 
exercícios: controle fluvial (com realização de PatFlu e IN), 
tiro, comunicações e OpRib. Essa última foi realizada, de 
forma embrionária, pelas três Marinhas, em 2012 e 2013, 
não havendo a constituição de GptOpFuzNav (HERRE-
RA, 2014). Já em 2014, houve o planejamento e a execução 
de uma OpRib, com a constituição de GptOpFuzNav tipo 
Elemento Anfíbio, onde o Componente de Comando foi 
nucleado pelo Comando do 1ºBtlOpRib, tendo como 
membros do Estado-Maior Oficiais da Infantaria de 
Marinha da ARC e da MGP, além de representantes do 
próprio 1ºBtlOpRib. O Componente de Combate Ter-
restre foi nucleado por uma Companhia de Fuzileiros 
Navais com um Pelotão de cada país. Um destacamento 
da Companhia de Comando e Serviços do 1ºBtlOpRib 
nucleou o Destacamento de Apoio de Serviços ao Com-
bate. Cabe salientar que, apesar de não ser constituída

Ação do GptOpFuzNav durante a Operação AMAZÔNIA 2014

Ação do GptOpFuzNav durante a Operação AMAZÔNIA 2014
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uma ForTaRib para tal fim, o GptOpFuzNav embarcou 
no Navio de Assistência Hospitalar Soares de Meirelles 
com os meios necessários de forma a executar todas as 
fases de uma OpRib. A missão era neutralizar as bases 
guerrilheiras inimigas a fim de permitir a passagem do 
GT Fluvial Combinado pela localidade de Novo Airão, 
no estado do Amazonas. Nesse sentido, cada Pelotão 
atuou em uma área, cumprindo a missão imposta acima, 
mas respeitando o modus operandi da Marinha de cada 
país. Para proporcionar um maior dinamismo ao exer-
cício, um Pelotão de Fuzileiros Navais do 1ºBtlOpRib 
cumpriu as tarefas de Figurativo Inimigo. Assim, essa 
operação possibilitou um excelente contato entre os FN 
da MB e os Infantes de Marinha da ARC e da MGP, ha-
vendo troca de conhecimentos e de experiências profis-
sionais, além de fortalecer a interoperabilidade entre as 
Marinhas em questão.

Desta forma, constata-se a total pertinência de empre-
go do conjugado anfíbio, com a ampliação da atuação dos 
GptOpFuzNav na Operação BRACOLPER, havendo a ne-
cessidade de rodízio de Área de Operações a ser apresen-
tada pelos países durante a fase do Planejamento, além da 
manutenção da troca de conhecimentos e de experiências 
profissionais, fortalecendo a interoperabilidade dessas 
Marinhas na busca de soluções para situações passíveis 
de ocorrer nessa vasta região, em particular na região de 
fronteira comum a estes estados.

CONCLUSÃO

A Amazônia, ao ser definida como “pátria da água”, 
onde o “rio comanda a vida”, é um Teatro de Opera-
ções onde a MB deve preponderar, haja vista os meios 
que possui, além de empregá-los integradamente no 
trinômio navio-helicóptero-FN ou “conjugado anfíbio”. 
Nesse diapasão, a Alta Administração Naval envidou 
esforços, ao longo da história, no sentido de dotar-se de 
meios apropriados, de forma a atender as características 
do Poder Naval na região. Em particular, no que tange 
às unidades de FN existentes na região em lide, verifica-
-se que essas possuem meios, principalmente recursos 
humanos competentes e determinados, para compor os 
GptOpFuzNav nas diversas operações desenvolvidas no 
cenário amazônico.

Referente ao conceito de emprego dos GptOpFuzNav 
em exercícios e operações na Amazônia, apesar das re-
sistências iniciais de membros da própria MB, hoje essa 
organização é plenamente aceita, além de ser apropriada 
para o planejamento e execução das operações conjun-
tas, interagências e combinadas desenvolvidas na região.

No contexto das operações conjuntas, verifica-se que 
estas se consubstanciam como uma das soluções de defe-
sa da Amazônia, onde a MB tem o seu papel consolidado 
pela história e pela fisiografia da região. Nesse sentido, 
cresce de importância a continuação das Operações Tapu-
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ru, Amazônia, Poraquê, Tucunaré, Timbó, Solimões e ou-
tras de menor porte, onde o emprego dos GptOpFuzNav, 
integrando o conjugado anfíbio, cumprindo tarefas de 
projetar poder sobre terra e participando de outras tarefas 
inerentes ao Poder Naval, poderá ser vital para a defesa 
de estruturas estratégicas existentes na região.

Além das operações citadas acima, nota-se o aumen-
to significativo das operações interagências, de forma 
a maximizar o potencial de cada instituição ou órgão 
na busca de soluções compartilhadas dos diversos pro-
blemas nacionais dessa área, onde o Poder Naval tem o 
seu papel consolidado pela presença e emprego cons-
tante de seus meios navais, aeronavais e de FN. Assim 
sendo, os GptOpFuzNav tornam-se vitais em prover a 
segurança de instalações de interesse do Poder Naval e 
nas operações de GLO, além de atenderem a solicitações 
de emprego imediato em qualquer parte da Amazônia, 
integrando o conjugado anfíbio.

A Amazônia, que é uma região compartilhada por al-
guns países sul-americanos, apresenta problemas simila-
res a serem enfrentados por esses estados, em particular 
as atividades ilícitas nos rios fronteiriços. Nesse con-
texto, a Operação BRACOLPER, que é realizada pelas 
MB, MGP e ARC desde a década de 1970, se constitui-se 
numa ferramenta para resolver o problema de segurança 
supracitado. Assim, conclui-se pela necessidade de am-
pliação dessa, com a participação efetiva dos FN e dos 
Infantes de Marinha, ocorrida a partir de 2012, onde a 
ativação dos GptOpFuzNav será vital na busca dos efei-
tos desejados proporcionados por essa operação combi-
nada.

Desta forma, fica evidente a importância do emprego 
dos GptOpFuzNav integrados aos meios navais e aerona-
vais nas operações conjuntas, interagências e combinadas, 
nessa área estratégica e vital ao estado brasileiro, por se 
adaptarem a qualquer situação.
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Transcorrido pouco mais de um ano da realização dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos na cidade do Rio de Janei-
ro, encontramo-nos hoje com o distanciamento necessário 
à avaliação dos esforços empregados nesse grande evento 
que marcou a atuação das Forças Armadas brasileiras. 

No dia 02 de outubro de 2009 em Copenhague, Di-
namarca, durante sessão do Comitê Olímpico Inter-
nacional, a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para 
sediar a 28ª Edição dos Jogos Olímpicos de Verão 2016, 
a realizar-se no período de 05 a 21 de agosto na cidade 
sede e em mais cinco outras capitais brasileiras. Os Jo-
gos Paralímpicos, por sua vez, ocorreriam de 07 a 18 de 
setembro, apenas na cidade do Rio de Janeiro. A vitória 
da candidatura brasileira para realizar um evento des-
ta magnitude, com expectativa de presença de mais de 
10.500 atletas de 200 países, 38 Chefes de Estado, cerca 
de 1 milhão de turistas, sendo 400 mil estrangeiros e a 
audiência mundial de mais de um bilhão de espectado-
res traria, consigo, a preocupação da segurança contra 
as diversas ameaças, cujos efeitos poderiam ser ampli-
ficados, diante de tamanha exposição midiática. Dentre 
estas ameaças, a possibilidade de um ataque terrorista, 
utilizando os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 
(JO/JP Rio 2016) como palco, era a mais preocupante. 

Este artigo pretende, após uma breve abordagem so-
bre a ameaça terrorista e o clima de apreensão que an-
tecedia o grande evento em meados de 2016, discorrer 
sobre como o Brasil se preparou para o enfrentamento ao 
terrorismo, com foco na estrutura organizada pelo Mi-
nistério da Defesa; como as forças de operações especiais 
e de defesa contra ataques Nucleares, Biológicos, Quí-
micos e Radiológicos (NBQR), com ênfase nas tropas da 
Marinha do Brasil, se articularam para atender a eventos 
simultâneos e com grande separação geográfica; como 
foram conduzidos os trabalhos durante o transcorrer do 
evento; e quais os legados deixados pela atividade de en-
frentamento ao terrorismo.

A ameaça terrorista e o clima de apreensão 
que antecedia o grande evento

O terrorismo e os grandes eventos esportivos
Por sua exposição midiática, os jogos olímpicos foram, 

em algumas ocasiões, alvo da ação de grupos terroristas 
que buscavam atrair atenção para suas reivindicações. 
As lembranças do ataque perpetrado pelo Grupo Pales-
tino Setembro Negro contra uma delegação israelense 
em Munique, na Alemanha, em 1972, e da bomba que 
explodiu no Centennial Olympic Park em Atlanta, nos 
Estados Unidos da América (EUA), em 1996, somadas a 
diversos outros atentados terroristas realizados duran-
te eventos esportivos, sendo o mais recente os ataques 
na Maratona de Boston, também nos EUA, em 2013, tra-
ziam uma grande preocupação à organização dos Jogos, 
aos turistas e ao cidadão brasileiro em geral. Como de-
clarou Peter Tarlow, especialista em segurança turística 
que atuou nas Olimpíadas de Inverno de Salt Lake City, 

EUA, em 2002, “O Brasil não tem tradição como alvo do 
terrorismo, mas os Jogos Olímpicos têm”.

A ascensão do terrorismo transnacional desde 2001, 
com a organização terrorista Al Qaeda, tornou-se uma 
grande preocupação para os países que sediam grandes 
eventos. Embora houvesse a suspeita de que diversos 
grupos terroristas pudessem ter interesse em realizar 
um ataque durante os JO/JP Rio 2016, os mais recentes 
ataques a países ocidentais e ameaças veiculadas em re-
des sociais levariam uma organização terrorista típica da 
“Era da Informação” ao centro das preocupações de se-
gurança durante o evento.

O terrorismo do Estado Islâmico
O Estado Islâmico (EI), grupo terrorista que, no pe-

ríodo compreendido entre 2014 e 2017, controlou vastos 
territórios na Síria e no Iraque, além de algumas regiões 
no norte da África, nasceu como uma dissidência da Al-
-Qaeda e passou a fazer uso intenso das tecnologias de 
comunicação das redes sociais como ferramenta de re-
crutamento e promoção de seus atos de terror. Por meio 
de aplicativos de comunicação dissemina mensagens de 
ódio e incitação à violência, radicalizando seguidores e 
recrutando adeptos em diversas partes do mundo. Sua 
incitação à agressão contra todos aqueles que suposta-
mente se opõem a seu plano de constituir um califado 
mundial, seu chamamento à aventura e as promessas 
de recompensa divina a seus seguidores acabam por re-
crutar desajustados sociais e indivíduos possuidores de 
uma violência reprimida, em várias partes do mundo, 
sejam eles muçulmanos ou convertidos de outras religi-
ões. Por meio da sugestão a seus membros, da realização 
de ataques no exterior, de maneira simples e atingindo 
os chamados Soft Targets, o grupo terrorista obteve êxito 
em promover atentados que chocaram o mundo, preju-
dicando a imagem de líderes de países que fazem parte 
da coalização militar que combate o EI no Oriente Mé-
dio. Sem que um plano centralizado, sistemático ou or-
ganizado fosse elaborado, terroristas alcunhados como 
“Lobos Solitários” promoveram ataques covardes contra 
a população indefesa assumindo, posteriormente, sua 
adesão aos ideais do EI. Dessa forma, o mundo assistiu, 
em janeiro de 2015, aos atentados em Paris, na França, na 
edição do Semanário Charlies Ebdo. No final do mesmo 
ano, em uma fatídica sexta-feira, 13 de novembro, novos 
ataques em várias regiões da capital francesa vitimariam 
fatalmente 130 pessoas. No ano seguinte, apenas quatro 
meses depois destes ataques, 31 pessoas seriam mortas 
em atentados em Bruxelas, na Bélgica, assumidos pos-
teriormente pelo grupo terrorista. Em 12 de junho, um 
cidadão norte-americano que havia jurado lealdade ao 
EI faria 50 vítimas fatais em um ataque com arma de 
fogo na boate Pulse, em Orlando, nos EUA. Em 28 de ju-
nho, terroristas ligados ao grupo atacariam no aeropor-
to de Istambul, na Turquia, matando outras 36 pessoas. 
Finalmente, em 14 de julho, a menos de um mês para 
a cerimônia de abertura dos JO Rio 2016, no Balneário 
de Nice, novamente na França, Mohamed Lahouaiej 
Bouhlel, um franco-tunisiano radicalizado, atropelaria, 



O ANFÍBIO • 2018      31

com um caminhão, centenas de pessoas que participa-
vam das comemorações da Queda da Bastilha, matando 
84. A mensagem do grupo terrorista publicada em sua 
revista digital era bastante objetiva ao se dirigir a seus 
seguidores: “faça você mesmo, onde estiver e de manei-
ra simples”. Por meio de mensagens como esta, o EI in-
fluenciava e orientava seus seguidores sobre como parti-
cipar de seus planos, gerando grande preocupação pela 
dificuldade de se contrapor à radicalização e às ações de 
indivíduos isolados, nascidas e tramitadas no ambiente 
digital das redes sociais.

A ameaça do EI aos JO/JP Rio 2016
No Brasil, nos meses que antecediam o grande even-

to, a ameaça terrorista passava a preocupar a opinião 
pública e setores da organização do evento, não só pelos 
motivos já mencionados, relacionados à exposição midi-
ática alcançada com as olimpíadas, como também pelas 
notícias veiculadas na internet e na imprensa mundial. 
Em abril, alguns veículos de imprensa, dentre os quais 
o jornal “O Estadão”, noticiariam que um membro do 
EI havia postado, em uma conta no aplicativo Twitter, 
uma mensagem dizendo: "Brasil, vocês são nosso pró-
ximo alvo...” (Ver Fig. 1- Ameaça de membro do EI no 
aplicativo Twitter).  Em junho, seria noticiada a criação, 
em língua portuguesa, no aplicativo Telegram, de um 
canal denominado “Nashir Português”, em referência à 
agência de notícias utilizada pelo EI para publicar seus 
manifestos, a “Nashir News Agency”. 

Duas semanas antes da abertura dos JO Rio 2016, 
nova notícia surgiria sobre outra suposta ameaça do EI. 
Desta vez, o grupo publicara no Instagram uma compila-
ção de 17 orientações a “Lobos Solitários” para a promo-
ção de ações terroristas no grande evento, por meio da 
realização de “atentados a aeroportos e meios de trans-
porte públicos, esfaqueamento, envenenamento, seques-
tro de reféns e veiculação de falsas ameaças”.

Ameaça de membro do EI no aplicativo 
Twitter. Disponível em  http://internacio-
nal.estadao.com.br/noticias/geral,abin-
-confirma-ameaca-do-estado-islamico-ao-
-pais,1856278

A Estrutura de Enfrentamento ao 
Terrorismo nos JO/JP Rio 2016

Governança
Seguindo o aprendizado dos grandes eventos, recen-

temente conduzidos no país, o governo brasileiro rea-
lizou o planejamento da segurança dos JO/JP Rio 2016 
baseando sua governança na consagrada tríade “Defe-
sa, Segurança Pública e Inteligência”. Desta forma, reu-
niu em um Comitê Estratégico de Segurança Integrada 

(Fig. 2) Coordenação Interagências para o enfrentamento ao terrorismo – fonte: 
Palestra do General Sinott sobre estrutura e operação do CCPCT

(CESI) representantes, respectivamente, do Ministério da 
Defesa (MD), do Ministério da Justiça (MJ) e da Agência 
Brasileira de Inteligência (ABIN) para realizar um pla-
nejamento estratégico integrado de segurança dos jogos.

A experiência anterior dos grandes eventos mostrava 
que, o enfrentamento ao terrorismo só seria eficaz com uma 
estreita colaboração entre as Forças e agências federais dos 
MD, MJ e ABIN, organizações de segurança pública e defesa 
civil estaduais, órgãos municipais ligados ao ordenamento 
urbano e transporte público e com a própria organização 
dos jogos.  Em janeiro de 2015, foi criado pela Casa Civil da 
Presidência da República o Grupo de Trabalho (GT) Terro-
rismo, constituído por representantes dos três eixos, os quais 
se reuniram sistematicamente com a finalidade de aperfeiço-
ar as melhores práticas já testadas contra a ameaça terrorista.

No eixo da Segurança Pública, o MJ, por meio de sua 
Secretaria Extraordinária para a Segurança dos Grandes 
Eventos (SESGE) organizou sua estrutura para enfrentar 
a ameaça terrorista em torno de um Centro Integrado An-
titerrorismo (CIANT). Já a ABIN compôs um Centro de 
Inteligência para os Jogos (CIJ), onde trabalhou nas infor-
mações de interesse para o enfrentamento à ameaça por 
meio de seu Departamento de Contraterrorismo (DCT). 
No âmbito da Defesa, foi criado um comando conjun-
to independente, respondendo diretamente à Chefia de 
Operações Conjuntas (CHOC) do MD, denominado Co-
mando Conjunto de Prevenção e Combate ao Terrorismo 
(CCPCT), reunindo as capacidades de operações especiais 
e de defesa NBQR das três forças singulares. (Ver Fig. 2 )
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Com o propósito de permitir um ambiente interagên-
cias específico para integração das ações dos três eixos 
sobre o tema e assessorar os escalões superiores, reuni-
dos no CESI, foi criado, no âmbito Federal, um Comitê 
Integrado de Enfrentamento ao Terrorismo (CIET). Com-
puseram este comitê o CCPCT, pelo eixo da Defesa, o 
CIANT pelo eixo da Segurança Pública, e a ABIN, pelo 
Eixo Inteligência. 

Segundo o então General de Brigada, Mauro Sinott, 
Comandante do CCPCT, apenas no ambiente interagên-
cias é possível realizar-se o combate devido à ameaça 
terrorista.  Neste ambiente, por meio de coordenação de 
esforços e intercâmbio de conhecimentos, as capacida-
des e oportunidades são melhor aproveitadas, evitando-
-se interferências mútuas e criando-se sinergia por meio 
da complementaridade de ações. A formalização do 
trabalho coordenado interagências se daria por meio do 
estabelecimento de protocolos de atuação.

Dentre os produtos das deliberações do CIET, desta-
cam-se o relatório do GT Terrorismo, os protocolos es-
tratégicos de enfrentamento ao terrorismo e o programa 
de sensibilização e dissuasão da ameaça terrorista.

O relatório possibilitou o entendimento correto do 
problema e a definição da arquitetura de enfrentamento 
ao terrorismo em todas as suas vertentes. Os protoco-
los estratégicos definiam as responsabilidades de cada 
eixo, de acordo com as situações e áreas de atuação, 
complementando capacidades e gerando sinergia. Já o 
programa de sensibilização e dissuasão da ameaça ter-
rorista tinha um objetivo mais ambicioso, que era mudar 
a própria percepção de todos os envolvidos no evento, 
fossem eles agentes de segurança, trabalhadores, funcio-
nários de empresas de transporte, hotéis ou prestadores 
de serviço, ou até mesmo o público em geral, sobre os 
sinais de uma potencial ameaça terrorista.

Articulação da Defesa
Além de integrar-se no âmbito nacional por meio 

do CCPCT, a Defesa integrou os esforços de enfrenta-
mento ao terrorismo nos níveis regionais, por meio dos 
Centros de Coordenação Táticos Integrados (CCTI), su-
bordinados aos Comandos Militares responsáveis pelas 
áreas onde seriam realizados os jogos. Assim, foram 
constituídos  nove CCTI, sendo cinco deles dentro da 
estrutura dos Coordenadores de Defesa de Área (CDA) 
das cidades sedes das competições de futebol e quatro 
integrando os Coordenadores de Defesa Setoriais (CDS), 
responsáveis pelas quatro áreas de competição na cida-
de do Rio de Janeiro (Ver Fig. 3).

Os CCTI tinham por tarefa proporcionar aos CDS/
CDA o ambiente interagências necessário para o devido 
combate à ameaça terrorista no nível regional. Com seus 
correspondentes de mesmo nível, responsáveis pela se-
gurança pública e inteligência, participaram de Centros 
Integrados de Comando e Controle Regionais e teceram 
protocolos de atuação, coordenando as ações na área de 
enfrentamento ao terrorismo no nível regional, de modo 
a preencher claros de atuação e complementar capaci-
dades. Desta forma, os CCTI coordenaram esforços com 

representantes regionais do DPF, da Força Nacional de 
Segurança Pública (FNSP) e das forças de segurança 
estaduais (polícias civis e militares), além de órgãos de 
defesa civil, concessionárias de serviços e agências de 
transporte.

Fig. 3 - Desdobramento dos CDS/CDA e seus CCTI

O preparo para o enfrentamento 
ao terrorismo

Enfrentamento ao terrorismo em todas as suas vertentes
A reunião dos três eixos no CIET possibilitou que se 

integrassem esforços no preparo para atuação nas diver-
sas vertentes de enfrentamento ao terrorismo: Apoio de 
Inteligência, Antiterrorismo, Contraterrorismo e Geren-
ciamento de Consequências.

Na vertente Apoio de Inteligência, órgãos de inteligên-
cia atuariam preventivamente buscando, acompanhando 
e intercambiando informações sobre possíveis atividades 
terroristas, procurando identificar e monitorar ameaças, 
indivíduos e grupos seguidores de organizações extre-
mistas e ações preparatórias para um ataque.

Na vertente Antiterrorismo, atuando-se por meio de 
dissuasão, seriam realizadas demonstrações de forças, 
preparo e disposição para agir com vigor diante da ame-
aça. Como parte deste esforço, procurou-se dar publici-
dade aos inúmeros treinamentos realizados pelas forças 
de operações especiais de defesa e de segurança pública.  
Também contribuiria para a dissuasão o posicionamen-
to ostensivo de agentes de defesa e segurança armados 
nas ruas das capitais que receberiam os jogos, algumas 
semanas antes do início do evento.  Por fim, faria par-
te, também, desta vertente, a conscientização de agen-
tes de segurança e públicos de interesse sobre a ameaça 
terrorista, aumentando-se suas percepções com relação a 
sinais suspeitos de atividades terroristas e multiplican-
do-se, assim, a capacidade de identificar sinais do plane-
jamento ou da iminência de um ataque.

Na iminência de um atentado, ou durante seu anda-
mento, seria necessário atuar na vertente Contraterroris-
mo, com forças táticas de operações especiais realizando 
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Fig. 4 - Adestramento de entrada tática em compartimento com suspeita de pre-
sença de agentes contaminantes no Batalhão de Operações Especiais de Fuzilei-
ros Navais (BtlOpEspFuzNav)

Fig. 5 - Exercício no metrô do Rio de Janeiro com militares do Batalhão de Enge-
nharia de Fuzileiros Navais. O elevado preparo para operar em ambientes com 
presença de agentes contaminantes é uma das capacidades exclusivas da Defesa 
que as Forças da Marinha do Brasil aportaram no enfrentamento ao terrorismo

ações cinéticas contra grupos que se preparavam para de-
sencadear um ataque (contraterrorismo proativo) ou que 
estariam em plena atividade (contraterrorismo reativo).

Por fim, caso um ataque tivesse sido desencadeado, 
seriam necessárias forças capazes de atuar na vertente 
Gerenciamento de Consequências, prestando apoio de 
saúde, controle de danos, e contenção da ameaça, seja 
ela representada por material explosivo ou contaminan-
te deixados na cena de ação, ou ainda, por terroristas 
atuando no prosseguimento de suas ações ou em evasão.

 Novos equipamentos, armamentos e legado
O nível de preparo atingido pelas forças de enfrenta-

mento ao terrorismo para o emprego nos JO/JP Rio 2016 
foi uma consolidação da preparação e dos investimen-
tos que os órgãos de inteligência, tropas de operações 
especiais, de defesa NBQR e desativação de artefatos 
explosivos (DAE) receberam desde o início dos Grandes 
Eventos no país, ainda em 2011. Neste sentido, foram ad-
quiridos equipamentos e armamentos no estado da arte 
para as tropas de operações especiais, de defesa NBQR e 
DAE. No Corpo de Fuzileiros Navais, além dos fuzis de 
precisão empregados na Copa do Mundo FIFA 2014, fo-
ram recebidos pelo Batalhão de Operações Especiais de 
Fuzileiros Navais (BtlOpEspFuzNav), também conhe-
cido como Batalhão Tonelero, fuzis M-16 CQB (Closed 
Quarter Battle) e SCW (Small Compact Weapon), acessórios 
de pontaria a laser e infra-vermelho, capacetes e coletes 
balísticos para operações especiais, além de equipagens 
especializadas, equipamentos de comunicação e eletrô-
nicos (Ver Fig. 4). As unidades encarregadas de prover 
a defesa NBQR receberam scanners, detectores, roupas e 
equipamento de proteção, além dos sistemas de descon-
taminação e laboratório móvel anteriormente recebidos. 
(Ver Fig. 5)

Mais do que o legado material deixado pela disponi-
bilidade de equipamentos e armamentos adquiridos no 
estado da arte, as forças de defesa obtiveram expertises 
em domínios de conhecimento altamente restrito, tal 
como o de defesa NBQR levando, até mesmo, à criação 
de novas estruturas e OM.

Planejamento
O CCPCT concluiu seu planejamento em março de 

2016 e o remeteu para que os CCTI e forças táticas de 
operações especiais concluíssem seus planos táticos. Sua 
missão implicava em “Executar as atividades de defe-
sa relativas ao enfrentamento ao terrorismo e à Defesa 
Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (DefNBQR), 
a serem desencadeadas nas áreas de interesse relaciona-
das ao evento;  coordenar suas ações com o Ministério da 
Justiça, a Agência Brasileira de Inteligência e demais ór-
gãos de segurança pública e defesa civil estaduais; e ficar 
em condições de atuar como Coordenador de Prevenção 
e Combate ao Terrorismo no ambiente de operações in-
teragências, a fim de contribuir com o estabelecimento e 
manutenção da segurança dos Jogos Olímpicos e Para-
límpicos 2016”.

No planejamento, foram identificados como Centros 
de Gravidade (CG):

- de nossas próprias forças - a capacidade de pronta 
resposta das forças táticas de operações especiais e de 
defesa NBQR para o enfrentamento ao terrorismo; e

- da ameaça - a capacidade operativa dos grupos ter-
roristas e/ou elementos isolados.

Foi ainda detectado como CG, no campo informacional, 
a percepção dos públicos de interesse sobre a capacidade 
de atuação das forças de contraterrorismo. Sendo assim, 
era imprescindível trabalhar no preparo das forças táticas 
e de defesa NBQR e no domínio do campo informacional.
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Para preparar as forças táticas de operações especiais 
para o enfrentamento das ameaças terroristas, diversos 
cenários foram levantados, ainda em 2015, por meio de 
minuciosa análise de risco. Ao final, foram considera-
das 25 possibilidades de ataque. Estas possibilidades 
anteviam desde situações simples, como por exemplo, 
ações de “Lobos Solitários” empregando arma branca 
ou arma de fogo em locais públicos, tal como ocorreria 
em junho do ano seguinte na boate Pulse, em Orlan-
do, até ataques múltiplos combinando uso de armas de 
fogo e explosivos, tais como os  perpetrados em Paris, 
no final de 2015.

Adestramento
Adestramentos conjuntos e interagências foram rea-

lizados nos âmbitos regionais entre forças de segurança 
pública, de defesa civil e militares de defesa. Intercâm-
bios entre forças nacionais e de países aliados também 
ocorreram, dentro de uma programação já existente, mas 
com foco, sempre que possível, na ameaça terrorista. 

Tropas do BtlOpEspFuzNav, do Grupamento de 
Mergulhadores de Combate (GRUMEC), do Batalhão 
de Engenharia de Fuzileiros Navais e do Batalhão de 
Defesa NBQR realizaram intensos preparos, adestran-
do-se em conjunto com as demais forças singulares, re-
alizando intercâmbios com nações amigas e participan-
do de exercícios interagências com forças de segurança 
pública. Foram praticadas, exaustivamente, situações 
de resposta a ataques nos sistemas de transporte pú-
blico, instalações olímpicas e infraestruturas urbanas 
consideradas críticas.

Em maio de 2016, foi realizado em Goiânia um exercí-
cio conjunto interagências de enfrentamento ao terroris-
mo, no Comando de Operações Especiais (COPESP) do 
Exército Brasileiro, onde equipes de operações especiais, 
de negociação e de defesa NBQR das forças armadas, 
de segurança pública federais e estaduais e de defesa 
civil de diversos estados brasileiros estiveram reunidas. 
Neste exercício, diversas situações foram simuladas com 
base nas 25 possibilidades levantadas no planejamento e 
nos ataques terroristas mais recentes ocorridos ao redor 
do mundo. 

No campo informacional procurou-se, em um pri-
meiro momento, dar visibilidade na mídia ao preparo, 
treinamentos e prontificação das forças, de maneira a 
produzir os efeitos desejados sobre os públicos de inte-
resse. Estes públicos incluíam todos os participantes do 
evento: a “família olímpica” (atletas, delegações esporti-
vas e organizadores), os patrocinadores, a imprensa, os 
turistas nacionais ou estrangeiros, o cidadão brasileiro 
em geral e, também, as potenciais ameaças. A mensagem 
a ser passada era a de existência de forças preparadas, 
integradas e dispostas a agir buscando, desta forma, 
transmitir segurança aos participantes do evento, aos ci-
dadãos brasileiros em geral e, até mesmo, à opinião pú-
blica internacional. Ao mesmo tempo, a publicidade de 
forças em tais condições de prontidão era uma excelente 
forma de dissuadir potenciais ameaças de prosseguir em 
seus intentos. 

Fig. 6: Militares do Batalhão Tonelero participam de exercício interagências no 
Metrô do Rio de Janeiro, em reportagem veiculada pela imprensa internacional. 
A ampla publicidade dada aos treinamentos e ao preparo das forças de segu-
rança teve por propósito dissuadir potenciais ataques, atuando na vertente an-
titerrorismo. Disponível em http://edition.cnn.com/videos/tv/2016/07/07/brazil-
-security-isis-threat-walsh-pkg.cnn

Sensibilização e conscientização da ameaça terrorista
O programa de sensibilização e conscientização da 

ameaça terrorista foi composto por duas campanhas de 
sensibilização e conscientização e pelo Estágio de Per-
cepção da Ameaça Terrorista (EPAT).

As Campanhas de sensibilização e conscientização 
consistiam da divulgação, por meio de cartazes, panfle-
tos, filmes e anúncios sonoros, de situações que tivessem 
potencial de conexão com atentados terroristas. Desta for-
ma, o público em geral era orientado, por meio de mídia 
impressa, avisos em rádios e sistemas de som ou filmes 
em locais de grande circulação de pessoal, a identificar 
sinais de atividades com potencial de ligação a ataques 
terroristas, tais como volumes abandonados em locais pú-
blicos, pessoas em atitudes suspeitas e outros indícios que 
pudessem estar vinculados à preparação ou iminência de 
um atentado. Nas mensagens das campanhas, o público-
-alvo era sempre incentivado a contatar os órgãos de segu-
rança para denunciar a situação suspeita observada. (Ver 
Fig. 7)

Fig. 7 - Material distribuído durante campanha de sensibilização e conscienti-
zação da ameaça terrorista, produzido pelo Batalhão de Operações de Apoio a 
Informação (BOAI) do EB
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As campanhas foram elaboradas por pessoal militar 
especializado em Operações de Apoio a Informação e 
sua exposição solicitada e incentivada, inclusive com a 
autorização para que empresas e instituições pudessem 
colocar seu logotipo ou marca, o que multiplicou seu 
alcance.

Já o EPAT consistiu de palestras para públicos mais 
selecionados, tais como forças de segurança, funcio-
nários de sistemas de transporte, hotéis e empresas de 
prestação de serviços, dada sua maior capacidade de 
percepção de atividades suspeitas nos ambientes pú-
blicos nos quais estariam trabalhando. No estágio fo-
ram ministradas palestras sobre as ameaças terroristas 
atuais, seu modo de operação, identificação de situa-
ções e indivíduos suspeitos, materiais utilizados para 
a construção de dispositivos explosivos improvisados 
(DEI) e procedimentos a adotar, os quais incluíam a 
comunicação devida aos setores responsáveis por ava-
liar e neutralizar a suposta ameaça. Conduzido em um 
primeiro nível por especialistas do CCPCT, CIANT e 
ABIN, o EPAT seria replicado, posteriormente, pelos 
CCTI e pelos CDA/CDS, de forma a atingir os públicos 
de interesse selecionados pelos coordenadores de defe-
sa regionais e setoriais.

Articulação e início dos trabalhos nos 
CDS/CDA

No planejamento do CCPCT, decidiu-se pela des-
centralização de forças, de maneira que estas pudessem 
estar imediatamente disponíveis nos CDS e CDA, res-
ponsáveis respectivamente pela defesa setorial das qua-
tro regiões olímpicas da cidade do Rio de Janeiro e pela 
defesa de área nas cidades sedes do futebol. As forças 
táticas de operações especiais e de defesa NBQR seriam, 
desta forma, pré-posicionadas sob controle operacional 
dos CCTI (subordinados aos CDA/CDS), de maneira a 
diminuir o tempo de resposta em caso de acionamento.

A Marinha empregou a totalidade de suas forças 
de operações especiais e de defesa NBQR no enfren-
tamento ao terrorismo, envolvendo militares do Bata-
lhão Tonelero, do GRUMEC, do Comando de Defesa 
NBQR, do Batalhão de Defesa NBQR e do Batalhão de 
Engenharia de Fuzileiros Navais. Oficiais e Praças da 
Marinha integraram os Estados-Maiores dos CCPCT e 
CCTI, e, também, do Coordenador Geral de Defesa de 
Área (CGDA) para a cidade do Rio de Janeiro. O Grupo 
Especial de Retomada e Resgate do Batalhão Tonelero 
(GERR-OpEsp) incorporou uma equipe do Esquadrão 
Aeroterrestre de Salvamento (PARA-SAR) e foi adjudi-
cado ao CCPCT, com prioridade para a região olímpica 
do Maracanã (CDS Maracanã), devido à sensibilidade 
dos eventos relacionados às cerimônias de abertura e 
encerramento. Os CCTI Copacabana e Salvador recebe-
ram Grupos de Comandos Anfíbios (GruCAnf), além de 
Destacamentos de Abordagem do GRUMEC, para atua-
ção em suas áreas de responsabilidade. Já o Grupo Espe-
cial de Retomada e Resgate do GRUMEC (GERR-MeC) 

Fig. 8 - CDS Copacabana conduz exercício de crise com reféns empregando tro-
pas de operações especiais na Baía da Guanabara. Imagem disponível em http://
www.naval.com.br/blog/2016/07/22/marinha-treina-acao-contra-ataque-terroris-
ta-nas-barcas-no-rio-de-janeiro/

foi mantido em reserva pelo Comando de Operações 
Navais, em condições de intervir em casos de ameaças 
em ambiente marítimo. A Marinha se encarregaria, ain-
da, de fornecer as equipes de negociação que guarnece-
riam os diversos CCTI, para atuação em casos de crise. 
(Ver Fig. 8)

 As tropas de operações especiais e de defesa NBQR 
do Exército Brasileiro foram pré-posicionadas para em-
prego nas regiões olímpicas de Deodoro e da Barra da 
Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro e nas cidades de São 
Paulo, Belo Horizonte, Manaus e Brasília. As forças de 
defesa NBQR da Força Terrestre, por sua vez, cobririam 
estas mesmas áreas, exceto para a cidade de São Pau-
lo, cuja proteção ficaria a cargo do Batalhão de Defesa 
NBQR da Marinha, sediado em Aramar, Sorocaba, SP.

A Operação
Uma importante ferramenta jurídica para a ope-

ração seria sancionada pelo Presidente da República, 
ainda no mês de março: a Lei Ordinária 13.260/16, que 
definia o ato de terrorismo, o conceito de organização 
terrorista e suas penalidades. A promulgação desta lei 
seria fundamental para o esforço de enfrentamento ao 
terrorismo, como veremos mais adiante.

No dia 11 de julho de 2016, segunda-feira, o CCPCT 
abriu seu Posto de Comando no Palácio Duque de Ca-
xias, nas instalações da 1ª Região Militar, no Centro do 
Rio de Janeiro. Até o final da semana, todos os CCTI se-
riam ativados e as tropas de operações especiais e de de-
fesa NBQR, pré-posicionadas e prontas para iniciar seus 
trabalhos de varredura, monitoramento e prontidão.

Poucas semanas antes de iniciarem as competições, 
era planejado pelo CCPCT diminuir drasticamente a 
exposição na mídia, reduzindo o perfil de suas apari-
ções e a publicidade dos preparativos para enfrenta-
mento ao terrorismo, de maneira que não fosse retira-
do o foco do evento esportivo. Entretanto, os seguidos 
ataques, em outros países, de indivíduos radicalizados 
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No âmbito do CCPCT e das organizações correspon-
dentes responsáveis pelo enfrentamento ao terrorismo, 
de maneira contrária ao sentimento que reinava na mí-
dia, o clima era de tranquilidade. Sabia-se que a estru-
tura de enfrentamento ao terrorismo estava preparada, 
tendo sido realizados planejamento e treinamentos com 
as forças envolvidas e estabelecidos protocolos de atua-
ção e adequados sistemas de acompanhamento da situ-
ação e tomada de decisões.

Enquanto era finalizado o preparo das tropas e lan-
çadas as campanhas de conscientização dos públicos de 
interesse, setores de inteligência das diversas esferas 
governamentais já haviam iniciado suas operações me-
ses antes do grande evento. As agências e serviços das 
diversas esferas governamentais realizavam, dentro de 
suas atribuições regulares, seus trabalhos de levanta-
mento e acompanhamento de situações e indivíduos 
com potencial ligação com o terrorismo e intercambia-
vam conhecimentos. A compreensão destas ameaças, 
suas capacidades e intenções seria fundamental para 
decidir como neutralizá-las, bem como qual seria o mo-
mento correto para tal.

No âmbito da segurança pública, uma central de 
inteligência de polícia internacional seria mobiliada 
próxima do evento para aumentar o intercâmbio inter-
nacional de dados relevantes sobre atividades e indi-
víduos suspeitos. O fluxo de informações de todos os 
órgãos de inteligência era dirigido, no final, ao CIANT, 
onde se deliberava pelo aprofundamento das investiga-
ções ou pela tomada de ações de polícia judiciária.

Em 21 de julho, a 15 dias do início do grande evento, 
a Polícia Federal realizou uma série de prisões e condu-
ções coercitivas de suspeitos de planejar ações terroristas 
em todo o Brasil, como parte da Operação Hashtag. Doze 
suspeitos foram presos em uma primeira fase e outros 
seis também o seriam, em fases posteriores. As prisões 
temporárias (transformadas em sua maioria, posterior-
mente, em preventivas) e o monitoramento dos inves-
tigados teriam, como efeito prático direto, prevenir um 
suposto desencadeamento de ações de indivíduos que 
comungavam dos ideais difundidos pelo grupo terroris-
ta. Em tese, a ação viria, também, a contribuir para a dis-
suasão de potenciais ameaças representadas por outros 
indivíduos conectados em ambiente virtual.

Outro aspecto positivo que pôde ser sentido, ainda 
um pouco antes do início dos jogos, foi o resultado das 
campanhas de sensibilização e conscientização da ame-
aça terrorista, com um aumento significativo do número 
de denúncias de pessoas suspeitas e volumes abando-
nados em locais públicos ou de interesse dos JO/JP Rio 

2016. Diversas notificações surgiram por meio dos canais 
de segurança pública, sendo as equipes de DAE aciona-
das para realizar seus trabalhos. De 29 de julho até 21 de 
agosto foram realizados cerca de 80 acionamentos das 
equipes de DAE das forças de segurança pública para 
a verificação de pacotes, bolsas e malas encontrados em 
locais públicos, sistemas de transporte, hotéis, centros de 
competição e na Vila Olímpica da Barra da Tijuca. A var-
redura e desativação de artefatos explosivos eram res-
ponsabilidade da segurança pública, por meio de suas 
equipes. Entretanto, os protocolos de atuação definiam 
que a operação de varredura e monitoramento NBQR 
ficaria a cargo das forças de defesa, que eram as detento-
ras de tal capacidade. Como as duas situações poderiam, 
em uma pior hipótese em um suposto ataque terrorista, 
estar relacionadas, o trabalho das forças de defesa e de 
segurança pública teriam que ser, nesta área, detalhada-
mente coordenados e sincronizados por meio de proto-
colos regionais. Sendo assim, as equipes de defesa NBQR 
do MD foram acionadas por meio dos CCTI, sempre que 
os protocolos de atuação assim o exigiram.

Na semana que antecedia o início dos JO Rio 2016, por 
fim, o último protocolo estratégico, de comunicação social, 
foi tecido no âmbito do CIET, com participação da Secre-
taria de Comunicação Social da Presidência da República. 
Este protocolo alinhava os discursos nas esferas governa-
mentais, em caso de ataque terrorista, de maneira a man-
ter-se o controle sobre o ambiente informacional. No nível 
regional, os CCTI finalizariam seus últimos protocolos de 
atuação com as forças locais de segurança e de defesa civil.

A operação como um todo, demandou forte pronti-
dão das forças de operações especiais e constante tra-
balho das forças de varredura e monitoramento NBQR. 
Nas semanas anteriores ao início dos eventos, locais de 
treinamento, competição e estadia de delegações espor-
tivas e instalações de apoio eram vistoriadas pelas for-
ças de defesa NBQR e DAE e entregues aos elementos 
responsáveis por sua operação e segurança. Posterior-
mente, as equipes NBQR e DAE passavam a monitorar 
os locais. As forças de operações especiais de defesa e 
de segurança pública, por sua vez, recebiam a divisão 
de responsabilidades por áreas e tarefas e se pré-posi-
cionavam para atender aos eventos mais críticos, como 
chegadas e partidas de delegações e autoridades, ceri-
mônias e jogos de representações de países de maior 
sensibilidade relacionada a atentados terroristas. 

As cerimônias de abertura e encerramento eram 
eventos de alta sensibilidade e mereceram esquema es-
pecial de segurança. Na cerimônia de abertura, no Ma-
racanã, no dia 05 de agosto, cerca de 40 Chefes de Es-
tado e altas autoridades se fariam presentes, dentre as 
quais, o próprio Presidente da República em exercício, 
o Presidente da França e o Secretário de Relações Exte-
riores dos EUA, sendo estes dois últimos dignitários, 
representantes de países alvos de recentes ações extre-
mistas influenciadas pelo EI. A cerimônia seria precedi-
da por uma recepção no Palácio Itamaraty, seguida de 
deslocamento em comboio das autoridades visitantes 
em ônibus de turismo para o Maracanã e regresso ao 

inspirados nas mensagens do EI e a veiculação de ame-
aças de membros do grupo aos jogos, causavam verda-
deira fixação pelo tema, no ambiente informacional, às 
vésperas da competição, o que retardou bastante esta 
pretensa saída dos holofotes da imprensa. Apenas a al-
guns dias da cerimônia de abertura no Estádio Jorna-
lista Mário Filho (Maracanã) foi possível retirar o foco 
dos veículos de comunicação sobre a segurança nos JO/
JP Rio 2016.
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Itamaraty após o evento. O desenvolvimento das prin-
cipais atividades com dignitários em dois locais distin-
tos, com deslocamento de grande quantidade de auto-
ridades exigiu a cobertura simultânea e a coordenação 
entre várias equipes táticas de operações especiais. Na 
divisão de tarefas, coube à equipe tática do Batalhão 
de Operações Policiais Especiais (BOPE) a ocupação da 
posição estratégica do Morro da Providência, próximo 
ao Palácio Itamaraty, onde havia intensa atividade de 
facção criminosa ligada ao tráfico de drogas. À equipe 
tática do Batalhão de Forças Especiais  (BFE) do EB cou-
be ficar em condições de realizar ações cinéticas contra 
ameaças no entorno do Palácio Itamaraty, fortemente 
protegido pela Brigada de Infantaria Paraquedista, re-
serva do CGDA. Às equipes do Comando de Operações 
Táticas da Polícia Federal (COT), coube prover a segu-
rança do deslocamento dos dignitários entre o Palácio 
Itamaraty e o Maracanã, provendo escolta aérea e equi-
pes de contraemboscada, além de prover a segurança 
dos dignitários no interior do estádio, exceto para o 
Presidente da República, que ficaria a cargo do Gabi-
nete de Segurança Institucional (GSI). Ao GERR-OpEsp 
(Btl Tonelero) coube ficar em condições de intervir no 
interior do Palácio Itamaraty, bem como apoiar o GSI 
na extração do Presidente da República de dentro do 
Maracanã. A equipe tática do Batalhão de Pronta-Res-
posta da Força Nacional coube ficar em condições de 
realizar intervenção tática no interior do estádio. Nas 
demais cerimônias, de encerramento das olimpíadas e 
nas correspondentes das paralimpíadas, o esquema de 
segurança se repetiria.

A prontidão e a coordenação interagências pros-
seguiu durante todo o período dos jogos olímpicos e 
paralímpicos. Estima-se que o Boulevard Olímpico, no 
centro da cidade, local de grande concentração  pública 
devido à presença de casas temáticas, telões para assis-
tir aos jogos, museus e shows chegou a ter mais de 4 mi-
lhões de visitantes, apenas considerando-se o período 
dos jogos olímpicos, demandando prontidão e intenso 
patrulhamento e vigilância pelas tropas do CDS Co-
pacabana. Após o encerramento das atividades espor-
tivas nas cidades-sede das competições de futebol nos 
JO Rio 2016 foi realizada a desmobilização das forças 
envolvidas no enfrentamento ao terrorismo nos CDA. 
No dia 20 de setembro, após o encerramento dos jogos 
paralímpicos a desmobilização final foi iniciada e, até o 
dia 22 de setembro, todos os 2.350 militares envolvidos 
diretamente no esforço de enfrentamento ao terrorismo 
no CCPCT e nos CCTI retornariam às suas atividades 
regulares em suas OM de origem.

CONCLUSÃO
Poucas semanas antes do início dos JO Rio 2016, os 

seguidos ataques terroristas lançados por "Lobos Soli-
tários" adeptos do EI ao redor do mundo e ameaças de 
membros do grupo terrorista ao evento criavam grande 
expectativa sobre a possibilidade de um atentado em 
solo brasileiro, valendo-se do grande evento como palco.

O planejamento, o preparo e a atuação interagên-

cias com ações coordenadas nas quatro vertentes do 
enfrentamento ao terrorismo, a dissuasão por meio de 
demonstrações, a pré-disposição de forças de operações 
especiais e de defesa NBQR e o domínio do ambiente 
informacional mostraram-se na correta medida para o 
enfrentamento da ameaça.

Uma das mais importantes lições aprendidas é que o 
terrorismo contemporâneo, por constituir um delito que 
tem obtido êxito em transgredir barreiras físicas e virtuais, 
com grande alcance geográfico e social,  suscita o empenho 
de diversas esferas do poder e só pode ser combatido com 
eficácia em um ambiente interagências. O recrutamento, 
as associações e até mesmo o planejamento terrorista ini-
ciam-se em uma dimensão velada, normalmente em sítios 
cibernéticos, necessitando-se de sofisticadas capacidades 
de monitoramento, de uma bem estruturada rede de troca 
de conhecimentos e de ações articuladas de acompanha-
mento e intervenção. As ações de campo, preparatórias 
para um ataque terrorista, só podem ser detectadas, nor-
malmente, por agentes de segurança locais e pessoal com 
adequada preparação e percepção para identificar sinais 
associados à atividade terrorista. Ações cinéticas de con-
traterrorismo, por sua vez, dependem da existência de 
forças táticas de operações especiais treinadas, equipadas 
e pré-posicionadas no terreno, de maneira que possam ser 
oportunas na contra resposta apresentada. Por fim, agên-
cias de defesa civil, sistemas de apoio de saúde, policia-
mento ostensivo, equipes de DAE e sistemas de resposta 
a acidentes NBQR são fundamentais para o correto geren-
ciamento das consequências e domínio do campo infor-
macional, de maneira a mitigar os efeitos devastadores de 
um ataque terrorista.

Em uma era de ameaças assimétricas com recrutamen-
to pela internet, autorradicalização, baixa possibilidade 
de prever local, hora e atores dos ataques e necessidade 
de grande capilaridade dos instrumentos de contraterro-
rismo e mitigação de consequências, o maior legado dos 
esforços de enfrentamento ao terrorismo nos JO/JP Rio 
2016 é a confiança no trabalho conjunto e interagências, 
que possibilita a complementaridade das capacidades e a 
geração da necessária sinergia para o combate ao terror.

Provavelmente, nunca se saberá se um ataque terro-
rista aos JO/JP Rio 2016 foi evitado por conta da prisão de 
potenciais "Lobos Solitários" influenciados pelas mensa-
gens de terror do EI. Da mesma forma, não saberemos até 
que ponto a prisão dos indivíduos suspeitos, bem como 
as demonstrações de força, preparo e disposição para en-
frentamento da ameaça terrorista por forças de defesa e 
de segurança pública dissuadiram pretensos candidatos a 
integrar o rol do terrorismo nos grandes eventos. Ou, até 
mesmo, se a única intenção dos bravateadores do EI era 
obter um protagonismo no ambiente informacional. Mas 
hoje, dotados de uma visão em perspectiva proporciona-
da pelo distanciamento que já nos encontramos da reali-
zação dos Jogos, evidencia-se que os esforços, o profissio-
nalismo e a dedicação de todos aqueles que trabalharam 
no enfrentamento ao terrorismo certamente contribuíram 
para a manutenção de um ambiente seguro, garantindo, 
nos bastidores, o sucesso dos JO/JP Rio 2016.
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A ATUAÇÃO DA DEFESA NBQR 
DA MB EM OPERAÇÕES REAIS, 
EM APOIO À SOCIEDADE
CMG (FN) CARLOS JORGE DE ANDRADE CHAIB
CC (FN) ALESSANDRO BRAGA GONÇALVES
CC (FN) RODRIGO PINTO MAFRA DE OLIVEIRA
CT (FN) HENRIQUE CESAR DE CASTRO SILVA
1º Ten (FN) ITALO FELIPE DA SILVA SEREJO
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Devido à inegável ligação com o termo “desastre”, 
tendo em vista a produção de efeitos superlativos sobre o 
meio ambiente e a população, as ocorrências envolvendo 
agentes Nucleares, Biológicos, Químicos e Radiológicos 
(NBQR) são, na maioria dos países, de responsabilidade 
da Defesa Civil; quando muito, as Forças Armadas au-
xiliam a mitigar os efeitos desse tipo de ocorrência, não 
sendo as protagonistas da ação de resposta. 

No Brasil, país de dimensões continentais, o Sistema 
Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) é consti-
tuído por órgãos e entidades da administração pública 
federal, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios 
e por entidades públicas e privadas de atuação significa-
tiva na área de proteção e defesa civil, sob a centralização 
da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, órgão 
pertencente ao Ministério da Integração Nacional. 

Nos estados brasileiros, a Defesa Civil geralmente é 
atribuída ao Corpo de Bombeiros Militares ou, nos es-
tados que não possuem um Corpo de Bombeiros, aos 
profissionais especializados nessa área, pertencentes à 
Polícia Militar. Tal situação decorre do fato de que, ape-
sar de terem sido inicialmente constituídos com a função 
de combate a incêndios, as funções dos bombeiros am-
pliaram-se para quase todas as áreas da proteção civil. 
Entretanto, salvo algumas louváveis exceções, a maioria 
dos estados brasileiros não possui uma Defesa Civil ple-
namente capacitada a responder ocorrências envolvendo 
agentes NBQR. Dentre outros fatores, podemos destacar 
o alto custo dos equipamentos e a necessária formação 
de massa crítica de especialistas como dois relevantes 
entraves para o desenvolvimento dessa capacidade em 
todo o território nacional.

Tendo em vista o acima exposto, o presente artigo 
abordará as situações envolvendo agentes NBQR, nas 
quais a Marinha do Brasil (MB) foi chamada para pres-
tar assessoria ou atuar decisivamente para a resolução da 
ocorrência. Serão detalhados os casos ocorridos em São 
Francisco do Sul (SC), em 2013, o incêndio no Terminal de 
Santos (SP) e os contêineres oriundos da China, ambos em 
2015, e o incêndio no Terminal de Guarujá (SP), em 2016.

SÃO FRANCISCO DO SUL (2013)

O episódio, que ganhou manchetes no país e no mun-
do, teve início no dia 24 de setembro de 2013. Foram 
quase três dias de grande mobilização para combater o 
incêndio químico, originado no galpão de um terminal 
retroportuário da empresa Global Logística, localizado 
no bairro Paulas, na cidade de São Francisco do Sul (SC). 
O galpão armazenava material fertilizante à base de ni-
trato de amônia, produto químico oxidante que produz 
fumaça sem chamas, cujos resultantes da queima (nitra-
to de amônio, difosfato de amônio e cloreto de potássio) 
são considerados tóxicos.

As notícias divulgadas pela mídia, bem como as im-
pressionantes imagens da nuvem que se alastrou pela 
região (Figuras 1 e 2), levaram o Comandante da Ma-
rinha a decidir pelo envio de um Destacamento da en-
tão Companhia de Defesa Química, Biológica e Nuclear 
de ARAMAR (CiaDefQBN-ARAMAR), atual Batalhão 
de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica de 
ARAMAR (BtlDefNBQR-ARAMAR), para prestar as-
sessoramento e contribuir com as ações de resposta de-
sencadeadas pelos diversos órgãos públicos das esferas 
federal, estadual e municipal que, além do combate ao 
incêndio, priorizaram a total evacuação da cidade.

Figura 1: Incêndio químico em São Francisco do Sul

Figura 2: Nuvem tóxica do incêndio químico em São Francisco do Sul
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Apesar da então CiaDefQBN-ARAMAR ser uma OM 
integrante do 4º nível do Sistema de Defesa Nuclear, Bio-
lógica, Química e Radiológica da MB (SisDefNBQR-MB), e 
tendo portanto o atendimento a eventos de natureza NBQR 
que venham a ocorrer no Centro Experimental ARAMAR 
(CEA) como tarefa precípua, a proximidade com o local do 
acidente e a urgência necessária para prestação do auxílio 
foram fatores decisivos na tomada de decisão.

A CiaDefQBN-ARAMAR recebeu a determinação às 
21h do dia 26 de setembro de 2013, dando início ao deslo-
camento às 02h15 do dia 27 de setembro de 2013. Na oca-
sião, foram empregados dez militares, comandados pelo 
Imediato da Unidade (Figura 3). 

Figura 3: Militares que compu-
seram o Destacamento no inci-
dente em São Francisco do Sul

Figura 4: Destacamento chegando a São Francisco do Sul e dirigindo-se para o 
Gabinete de Crise instituído na cidade

O Destacamento dispunha de diversos itens de mate-
rial, dentre os quais destacam-se: equipamentos de pro-
teção individual (roupas de carvão ativado, máscaras 
contra gases com filtros combinados, equipamentos de 
proteção respiratória com cilindro de ar respirável e rou-
pa de proteção nível “A”), detector químico “Chempro 
100”, kit de coleta de amostras, bem como um sistema 
de Descontaminação NBQR baseado na Tenda Inflável 
de Descontaminação de Pessoal, com capacidade para 
descontaminar até 120 pessoas por hora. Após aproxi-
madamente dez horas de deslocamento, o Destacamento 
chegou a São Francisco do Sul e dirigiu-se para o Gabi-
nete de Crise instituído na cidade (Figura 4). 

Haja vista o tempo decorrido desde o início das ações 
de resposta à emergência, aliado à eficiência das medi-
das adotadas (aí se incluindo a completa evacuação da 
cidade), no dia 27 de setembro restavam apenas o con-
trole do incêndio (fato ocorrido no início da tarde), a co-

leta de amostras para análise e a destinação do material 
resultante do combate ao incêndio. Diante do exposto, 
coube ao Destacamento da MB prestar assessoramen-
to na tomada de decisão da melhor estratégia para o 
descarte do material contaminado. A água usada para 
controle e rescaldo foi coletada por caminhões cisterna 
d'água, sendo posteriormente depositada em uma barra-
gem construída pelo município e devidamente tratada.

O laudo do Corpo de Bombeiros e do Instituto Geral 
de Perícias (IGP) de Santa Catarina concluiu que o aciden-
te decorreu de uma decomposição autossustentável do 
fertilizante e apontou como causa mais provável uma re-
ação do elemento cloro (presente no próprio fertilizante)
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com a elevada umidade dentro do galpão. Esse conjunto 
de fatores produziu calor e provocou a decomposição das 
dez mil toneladas de fertilizantes depositadas no local.

Como lições aprendidas, pode-se destacar: a possibi-
lidade, até então impensável, de emprego do 4° Nível 
do SisDefNBQR-MB, em caráter excepcional, para res-
posta a emergências NBQR fora dos locais sensíveis; a 
ratificação do acerto do planejamento vigente de man-
ter o adestramento da Unidade vocacionado para as 
suas atividades-fim; a necessidade de dispor de uma 
estrutura que possa analisar os fatos e prover subsídios 
técnicos aos militares empregados na resposta a uma 
emergência; a importância da manutenção de material 
e pessoal em condições de pronto emprego para atender 
quaisquer eventualidades; e a necessidade de adaptação 
das viaturas disponíveis da Unidade para instalação de 
elevadores de carga, a fim de agilizar o embarque ou de-
sembarque dos pesados materiais.

TERMINAL DE SANTOS (2015)

No dia 03 de abril de 2015, sexta-feira santa, todos 
os militares do BtlDefNBQR-ARAMAR, excetuando-se 
aqueles que estavam de efetivo serviço, encontravam-
-se em suas residências com suas famílias. Nas primei-
ras horas daquela tarde, o Comandante da OM rece-
beu um telefonema do Comandante-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais, determinando que fosse enviado um 
Oficial especialista em Defesa NBQR para o terminal do 
porto da cidade de Santos. A finalidade era assessorar o 
Capitão dos Portos em possíveis decisões que deveriam 
ser tomadas para sanar um grande problema que ali 
acontecia: um incêndio em tanques de armazenamento 
de combustível de uma empresa privada (Figura 5).

O incidente havia iniciado no dia anterior, sendo 
devidamente acompanhado pelo Batalhão valendo-se 
dos meios de comunicação. Devido à experiência ante-
rior em São Francisco do Sul, sabia-se que havia grande 
probabilidade de acionamento, o que efetivamente se 
concretizou. Dessa forma, ainda no final daquela tarde, 
o Imediato do Batalhão, apresentou-se ao Capitão dos 
Portos. A necessidade de um especialista no local era 
plenamente justificável, pois os tanques que ardiam em 
chamas estavam localizados ao lado de outros tanques 

menores, os quais continham grandes quantidades de 
produtos químicos diversos (Figura 6). 

Caso viessem a sofrer influência das altas temperatu-
ras ali presentes, esses tanques menores também pode-
riam entrar em combustão, liberando uma fumaça tóxica 
que, possivelmente, se espalharia por grandes áreas ad-
jacentes, afetando comunidades e bairros circunvizinhos.

A partir de então, a rotina adotada envolveu basica-
mente o acompanhamento in loco da evolução da situa-
ção. Além da MB, estavam presentes na região do porto 
grande quantidade de Instituições, tais como: Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
IBAMA, Exército Brasileiro, Companhia Ambiental de 
SP (CETESB) e a SUATRANS, empresa privada de res-
posta a emergências químicas. A fim de manter todos 
atualizados e também atender às demandas da impren-
sa, eram realizadas duas reuniões diárias (pela manhã e Figura 5: Situação inicial do incêndio nos tanques

Figura 6: Tanques com produtos químicos próximos às chamas
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ao final do dia), nas quais o representante da MB sempre 
se fazia presente.

Após a análise inicial da situação, o Corpo de Bombei-
ros concluiu que o combate ao fogo duraria, pelo menos, 
mais quatro dias. Além disso, visualizou-se a necessida-
de de se confeccionar um Plano de Evacuação, sob coor-
denação da Defesa Civil, que vislumbrasse a retirada de 
todos os moradores das comunidades que poderiam vir 
a ser atingidas caso os tanques de produtos químicos co-
meçassem a liberar gases tóxicos. Nesse particular, foram 

agendadas reuniões na sede da Prefeitura de Santos com 
os principais representantes das Instituições ali presentes. 
Cabe destacar a enorme contribuição da OM na confecção 
do Plano de Evacuação: dentre todas as Instituições que 
compareceram diariamente às referidas reuniões, foram 
os representantes do BtlDefNBQR-ARAMAR que, junto 
com a Defesa Civil, selecionaram os pontos de triagem, 
locais para montagem dos Postos de Descontaminação, 
pontos de reunião e trajetos que seriam adotados pelas 
viaturas que conduziriam os evacuados até os abrigos 
temporários. Apesar de não ter sido necessário, duran-
te todo o período do incêndio, o Batalhão manteve, em 
constante prontidão, uma equipe de 30 militares a bordo, 
em condições de avançar, tempestivamente, para o local, 
além de todo o material necessário para montagem e ope-
ração do Posto de Descontaminação e guarnecimento de 
cinco pontos de triagem.

Finalmente, o incêndio foi extinto em 10 de abril 
de 2015, após nove dias (Figura 7). A participação do 
BtlDefNBQR-ARAMAR contribuiu sobremaneira para o 
fortalecimento da imagem da MB como instituição que 
detém grande expertise no tema Defesa NBQR e para o 
estreitamento de laços com as demais Instituições.

CONTÊINERES DA CHINA (2015)

Em 12 de agosto de 2015, uma série de explosões atin-
giu a área portuária da cidade de Tianjin, no nordeste 
da China. As explosões ocorreram em um depósito que 
armazenava cerca de 3 mil toneladas de produtos quí-
micos. O impacto das explosões pôde ser sentido em 
um raio de 10 km de distância, tendo sido detectado por 
equipes sismográficas e por satélites. A imagem aérea 
mostra a formação de uma cratera, aberta pelas explo-
sões (Figura 8). Estima-se que as detonações foram equi-
valentes a 21 toneladas de TNT e deixaram mais de 50 
mortos e 700 feridos. 

Figura 7: Bombeiros  realizando o resfriamento dos tanques, após o incêndio

Figura 8: Cratera causada pelas explosões em Tianjin



46   O ANFÍBIO • 2018 

Destarte, a missão recebida foi realizar reconhecimen-
to NBQR em 18 contêineres, vindos do Porto de Tianjin 
(China) no Navio Mercante MSC Krystal, com suspeita 
de contaminação, nos Portos do Rio de Janeiro e de San-
tos, a fim de contribuir para a redução dos riscos a pro-
fissionais expostos nas operações e armazenagem da car-
ga. No Rio de Janeiro, a operação contou com militares 
da CiaDefNBQR (BtlEngFuzNav) do Laboratório Móvel 
Químico e Biológico do CFN (LabMov) e uma UTI móvel 
do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD). Em Santos, os 
responsáveis pelas tarefas de reconhecimento foram os 
especialistas do BtlDefNBQR-ARAMAR. 

Assim, o reconhecimento NBQR dos contêineres su-
postamente contaminados iniciou-se mediante a busca de 
informações sobre os agentes químicos envolvidos, esca-
lação do pessoal especializado e segregação e embarque 
do material que seria empregado. 

Preliminarmente, em decorrência de uma visita dos 
funcionários da ANVISA ao navio para verificação do li-
vro médico, destacou-se que os tripulantes da embarca-
ção não possuíam sintomas relacionados à contaminação 
dos agentes químicos envolvidos.

Tanto no Rio de Janeiro quanto em Santos, o desem-
barque e o transporte dos contêineres foram realizados 

As explosões ocorreram cerca de 40 minutos depois 
que os bombeiros da área de Binhai, no Porto, responde-
ram ao aviso de incêndio no armazém da empresa Ruihai 
International Logistics. Uma das possibilidades para a 
ocorrência do sinistro indica que foram exatamente os 
trabalhos desses bombeiros (na maioria muito jovens e 
inexperientes) que involuntariamente causaram a de-
tonação, ao empregarem água no combate ao incêndio. 
Outra possibilidade recai sobre a própria empresa, que 
indicou em inspeções anteriores falhas de procedimen-
tos de segurança no armazenamento de produtos peri-
gosos.

As violentas explosões provocaram danos considerá-
veis na zona portuária da cidade de Tianjin por liberar 
para a atmosfera solventes e toxinas que, ao serem ina-
lados, podem provocar sérios danos à saúde. As equi-
pes de resgate encontraram na região de isolamento, em 
torno do local do acidente, níveis de cianeto até 23 vezes 
superiores aos limites considerados como seguros. 

Segundo a polícia chinesa, acumulavam-se princi-
palmente nesse local nitrato de amônia (NH4NO3) e 
nitrato de potássio (KNO3), ambos precursores de ex-
plosivos, além de cianeto de cálcio (Ca(CN)2), capaz de 
reagir violentamente com a água. Também foi expelido 
para a atmosfera cianeto de sódio (NaCN), cujo pó, ao 
ser depositado no contentor ou nas embalagens das mer-
cadorias, ali permanece até ser removido por uma so-
lução descontaminante. Acrescenta-se que o NaCN, ao 
reagir com a água ou a umidade do ar, libera cianeto 
(ou cianureto) de hidrogênio (HCN). O HCN, além de 
ser um poderoso veneno, quando em contato com o ar, 
pode se tornar, sob certas condições, altamente explosi-
vo. Outra característica do HCN é sua alta mobilidade 
e capacidade de penetração em qualquer substância ou 
material poroso (por exemplo, paredes e muros) devi-
do à sua baixa massa molecular. A substância também 
é altamente persistente em sua estabilidade. Quando 
aplicado em ambientes mal ventilados, adere em objetos 
úmidos, mantendo sua ação nociva por horas ou dias.

A alfândega portuguesa, após constatar casos de 
trabalhadores portuários com sintomas de intoxicação, 
identificou 18 contêineres, que foram carregados no na-
vio MSC Krystal, no Porto de Tianjin, no dia 15 de agosto 
(apenas três dias após a ocorrência do acidente). Devi-
do a esse fato, as autoridades portuguesas inferiram ser 
possível que os contêineres pudessem estar contamina-
dos com algumas das substâncias químicas acima re-
feridas, e alertaram as autoridades brasileiras, já que o 
navio, após sua passagem por Portugal, demandava os 
portos brasileiros. O navio MSC Krystal (Figura 9) atra-
cou no Porto do Rio de Janeiro no dia 30 de setembro, 
com 15 contêineres com suspeita de contaminação. No 
dia 4 de outubro, três deles foram desembarcados no 
porto de Santos. Não foi possível descartar a hipótese de 
que outros contêineres transportados pelo mesmo navio 
também pudessem estar eventualmente contaminados.

Figura 9: Navio mercante MSC Krystal, atracado no Porto do Rio de Janeiro
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por funcionários dos respectivos portos, os quais possuí-
am Equipamento de Proteção Individual (EPI). Os contêi-
neres foram desembarcados um a um e transportados até 
o local da verificação. Em uma área pré-determinada, foi 
segregado um terreno para a realização do reconhecimen-
to e, próximo a ele, montado um posto de descontamina-
ção técnico, obedecendo às condições meteorológicas. Foi 
isolada uma área de 70m² em torno dos contêineres.

Primeiramente, o reconhecimento era realizado no 
suspiro a ré do contêiner,  utilizando dois detectores quí-
micos, o Gas Detector Array (GDA) e o MultiGases. Nesta 
fase, foi utilizado um elevador hidráulico operado remo-
tamente para o acesso dos militares aos suspiros (Figuras 
10 e 11). Posteriormente, a detecção era direcionada para a 
porta do contêiner, sendo rompido o lacre (fato observado 
à distância por funcionário da Receita Federal) e realizada 
uma pequena abertura na porta. Após isso, realizava-se 
novamente a detecção, e só então a entrada no contêiner 
era permitida. Verificando-se que não havia contamina-
ção, o contêiner era lacrado por funcionários do Porto.

No Porto do Rio de Janeiro, o Detector de Gases Quí-
micos (GDA) detectou 0,01 PPM de Sarin no interior de 
um dos contêineres, o qual foi segregado e isolado. Um 
novo GDA foi enviado para ratificar ou retificar a detec-

Figura 10: Inspeção de suspiro no Porto do Rio de Janeiro

Figura 11: Inspeção de suspiro no Porto de Santos

ção e nada foi encontrado. Uma amostra gasosa foi cole-
tada e levada ao LabMov, o qual constatou que não havia 
nenhum tipo de contaminação, configurando-se assim 
um falso positivo. Também foi encontrado um pó com 
coloração amarelada no interior desse mesmo contêiner, 
detectado com o LS-ID (detector de sólidos e líquidos 
químicos). Uma amostra desse mesmo pó foi também en-
caminhada ao LabMov, sendo constatado que não havia 
contaminação. 

Nos 18 contêineres reconhecidos, não foi identificada 
contaminação ou presença de agentes químicos que co-
locassem em risco a vida.

O acionamento dos especialistas da MB na detecção 
de possível contaminação em contêineres não havia sido 
realizado até então; entretanto, em virtude do nível de 
aprestamento da tropa, a tarefa foi realizada a contento, 
causando uma excelente impressão nas outras institui-
ções civis que também participaram do evento.

TERMINAL DE GUARUJÁ (2016)

Por volta das 15h do dia 14 de janeiro de 2016, hou-
ve um vazamento de gás tóxico na margem esquerda do 
complexo do Porto de Santos, no litoral do estado de São 
Paulo. Alguns instantes após o ocorrido, um incêndio
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se iniciou e atingiu um total de 80 contêineres com dife-
rentes produtos. O fogo ocorreu na Localfrio, no Terminal 
1 do porto, que fica no Distrito de Vicente de Carvalho, 
em Guarujá (Figura 12). De acordo com a companhia, a 
provável causa do incidente foi a combustão de ácido 
de cloro isocianúrico de sódio, que teria sido provoca-
da pela entrada de água da chuva em contêineres que 
continham o produto. A Prefeitura do Guarujá acionou o 
Gabinete de Gestão de Crise para gerenciar o incidente. 
Além da Defesa Civil Estadual, foram acionados o Cor-
po de Bombeiros, a MB e as Secretarias de Saúde, Meio 
Ambiente, Governo e Defesa Social.

O Comando do BtlDefNBQR-ARAMAR foi aciona-
do por volta de 20h. Foi imediatamente implementado 
o Plano de Chamadas e em uma hora o Oficial de Ope-
rações já havia se deslocado para o local. No Batalhão, já 
havia um efetivo de cinco militares e material embarca-
do em uma viatura 5 Ton e uma viatura Marruá, prontos 
para seguirem para a cidade de Guarujá. Às 23h, ainda 
do dia 14, o Oficial de Operações já estava integrado ao 
Gabinete de Gestão de Crise na Prefeitura do Guarujá, 
com a finalidade de prestar todo o assessoramento pos-
sível diretamente àquela instituição pública.

Às 3h da madrugada de 15 de janeiro, chegava à ci-
dade do Guarujá o Destacamento do Batalhão. Apoiado 
pela Capitania dos Portos de São Paulo, o Destacamento 
tinha como tarefas realizar o monitoramento dos gases 
emanados da combustão no terminal e estar pronto para 
realizar uma descontaminação de pessoal, caso fosse ne-
cessário. Para isso, possuía equipamentos de proteção 
individual e material portátil de descontaminação.

Por volta das 7h desse mesmo dia, chegava também ao 
local um Destacamento do BtlEngFuzNav, transportando 

Figura 12: Incêndio em Guarujá

o Sistema de Visualização de Gás de Escaneamento In-
fravermelho (SIGIS II) (Figura 13) e três detectores quí-
micos GDA. A partir desse momento, a MB pôde contar 
com sua capacidade máxima para monitoramento dos 
gases, prestando um assessoramento bastante preciso 
para a tomada de decisões no Gabinete de Crise.

Durante toda a operação, 24 horas por dia, o SIGIS II 
esteve em funcionamento, sendo apoiado por uma viatu-
ra da Defesa Civil do Estado de São Paulo para ponto de 
energia e para sua mudança de posição, de acordo com a 
direção do vento (Figura 14). Da mesma forma, nossos mi-
litares, quando necessário, utilizando EPI, adentravam no 

Figura 13: Chegada do SIGIS II em Guarujá

interior da fumaça portando o detector químico GDA, com 
o intuito de obter uma confirmação do que era detectado, 
comprovando o bom funcionamento dos nossos detectores.

A missão durou até que o Corpo de Bombeiros da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo controlasse o in-
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cêndio e a MB informasse que não havia mais a libera-
ção de gases tóxicos na combustão, podendo a Prefeita 
do Guarujá desmobiliar, com segurança, o Gabinete de 
Gestão de Crise.

Essa ocorrência no Terminal de Contêineres do 
Guarujá foi uma grande oportunidade para que os 
especialistas dos 3º e 4º níveis do SisDefNBQR-MB 
(CiaDefNBQR do BtlEngFuzNav e BtlDefNBQR-ARA-
MAR, respectivamente) fossem empregados na respos-
ta a uma emergência em apoio à sociedade, atuando, 
em conjunto, durante uma situação real (Figura 15). 

CONCLUSÃO

As Forças Armadas, notadamente nos últimos anos, 
devido às demandas visualizadas relativas aos gran-
des eventos públicos, investiram vultosos recursos na 
capacitação e na aquisição de equipamentos de Defesa 
NBQR. Atualmente, no Brasil, determinados itens de 

Figura 14: SIGIS II em operação

material, de alta tecnologia e no estado da arte, emprega-
dos na resposta a agentes NBQR, somente são encontra-
dos nos acervos da Marinha, do Exército e da Força Aérea. 

Por conseguinte, é natural que esse panorama tenha 
conduzido as Forças Armadas para uma situação de pro-
tagonismo no enfrentamento de incidentes dessa nature-
za. Ademais, pelo fato de que, até o momento, não existe 
no país uma legislação que determine de quem é a res-
ponsabilidade na resposta a eventos envolvendo agentes 
NBQR, com riscos iminentes ao meio ambiente e à popu-
lação, pode-se concluir que o acionamento da MB para 
apoio à sociedade, por ocasião da ocorrência de futuros 
eventos de natureza NBQR, será uma constante. 

Portanto, muito embora não seja essa a missão prin-
cipal da DefNBQR na MB, a Instituição tem que estar 
preparada para demandas em apoio a esse tipo de ocor-
rência. Basta ver que, como mostrou este artigo, em um 
reduzido período de quatro anos, foram quatro gran-
des intervenções dos especialistas da MB em apoio à 
sociedade, neste mister.

Figura 15: Militares da CiaDefNBQR do 
BtlEngFuzNav e do 
BtlDefNBQR-ARAMAR que atuaram em 
Guarujá, em apoio à Capitania dos Portos 
de São Paulo
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O Brasil e as Operações de Paz da ONU  
algumas considerações para o período pós-Haiti

A Organização das Nações Unidas (ONU), estabele-
cida em 1945, conduz Operações de Manutenção da Paz 
desde o ano de 1948, ocasião em que enviou um gru-
po de observadores militares ao Oriente Médio para 
monitorar os termos do cessar fogo da Guerra de Inde-
pendência de Israel. A United Nations Truce Supervision 
Organization (UNTSO) é considerada, oficialmente, a 
primeira Operação de Manutenção da Paz na história 
da ONU. Em 1949, um outro contingente militar, deno-
minado United Nations Military Observer Group in India 
and Pakistan (UNMOGIP), foi enviado à região da Cashe-
mira, na fronteira entre a Índia e o Paquistão. A exem-
plo do contingente de 1948, este também tinha tarefas 
restritas ao monitoramento do cessar fogo entre os dois 
países e do subsequente acordo de paz. Ambas as mis-
sões ainda encontram-se ativadas na atualidade. Desde 
estes primeiros contingentes, nos quais observadores 
militares desarmados foram empregados em tarefas de 

monitoramento e observação, até o estabelecimento, em 
2017, da United Nations Mission for Justice Support in Haiti 
(MINUSJUSTH), as Operações de Manutenção da Paz 
da ONU vêm se desenvolvendo nas mais diversas for-
mas, em decorrência da diversidade de situações apre-
sentadas. O emprego de contingentes sob a bandeira da 
ONU vem sendo requerido em situações cada vez mais 
complexas, e os mandatos expedidos pelo Conselho de 
Segurança tem se apresentado cada vez mais abrangen-
tes. A partir de tais considerações, este artigo tem como 
objetivo destacar a participação das Forças Armadas bra-
sileiras nas Operações de Manutenção da Paz da ONU, 
apresentar uma breve análise do papel atual do Brasil 
enquanto contribuidor de tropas, e apresentar algu-
mas ideias sobre seu futuro envolvimento, particular-
mente após o regresso do contingente militar da Mis-
são das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti 
(MINUSTAH) em 2017.

Capitão de Mar e Guerra (FN) Raphael Guedes Barreiros Neto
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O Brasil tem sido um importante ator nas Operações 
de Manutenção da Paz da ONU ao longo destes quase 
70 anos, sendo testemunha ocular da evolução destas. 
Ressalta-se que o país esteve presente com mais de 3 mil 
militares quando a ONU, pela primeira vez, empregou 
tropas armadas em uma operação (First United Nations 
Emergency Force - UNEF-1) na fronteira entre Israel e  
Egito. Desde então, participou de importantes missões 
na América Central, Ásia e África (podendo ser destaca-
do o envio de contingentes militares e policiais do Brasil 
à Angola no final da década de 90), tendo testemunhado 
as conturbadas missões naquela década em Ruanda, na 
antiga Iugoslávia e na Somália, bem como o nascimento 
da chamada era da “Proteção de Civis” ao final daquele 
período. Os conflitos se tornaram mais complexos, com 
crescente participação de atores não estatais, ensejando 
mandatos cada vez mais abrangentes. Ressalta-se, ainda, 

O Brasil e as Operações de 
Manutenção da Paz da ONU

Grupo de Observadores Militares, United Nations Truce Supervision Organization 
(UNTSO), 1948

Contingente Militar, United Nations Military Observer Group in India and Pakistan 
(UNMOGIP), 1949

a posição de destaque no conflito na República Demo-
crática do Congo, quando, pela primeira vez, uma parce-
la da Força de uma operação foi autorizada a tomar uma 
postura proativa e recebeu mandato explícito para neu-
tralizar grupos armados, tornando-se uma das partes 
no conflito. Assim, a Force Intervention Brigade da United 
Nations Organization Mission in the Democratic Republic of 
the Congo (MONUSCO) operou, pela primeira vez, sob 
a autoridade do seu então Force Commander, General de 
Divisão Carlos Alberto dos Santos Cruz, que liderou a 
Força entre abril de 2013 e Dezembro de 2015. Há ain-
da que se mencionar a presença do Brasil na primeira 
Força-Tarefa Marítima (FTM) presente em uma Opera-
ção de Manutenção de Paz da ONU.

First United Nations Emergency Force - UNEF-1

No período de 2004 a 2017, o foco da participação 
brasileira em Operações de Paz da ONU foi natural-
mente direcionado para o Haiti. O Brasil liderou o com-
ponente militar da missão desde o seu início e, por 13 
anos consecutivos, enviou contingentes de tropas de 
Infantaria e Engenharia àquele país. A MINUSTAH é 
um perfeito exemplo da flexibilidade e versatilidade 
das missões de Manutenção da Paz da ONU. A missão 
teve início em 2004, tendo apresentado relativo suces-
so na manutenção de um ambiente seguro e estável 
naquele país. O violento terremoto, ocorrido em 12 de 
janeiro de 2010, transformou por completo as exigências 
no terreno, e a MINUSTAH adaptou rapidamente a nova 
situação. A partir das eleições de 2011, a MINUSTAH teve 
seu componente militar reduzido a cada novo mandato 
até ser substituída, em 2017, pela United Nations Mission 
for Justice Support in Haiti (MINUSJUSTH) – missão ain-
da sob a autoridade do Departamento de Operações 
de Manutenção da Paz da ONU (DPKO), porém des-
provida de um contingente militar. Mesmo com tais 
reduções, o Brasil sempre contribuiu com o contingen-
te militar de maior efetivo da MINUSTAH até seu tér-
mino, em 2017.
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A contribuição atual do Brasil
Atualmente, cerca de 125 países fornecem militares 

e policiais para as Operações de Manutenção da Paz da 
ONU. O Brasil contribui com pessoal militar e policial 
para nove missões, a saber: United Nations Mission for 
the Referendum in Western Sahara (MINURSO); United 
Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission 
in the Central African Republic (MINUSCA); United Nations 
Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP); (UNIFIL); 
United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA); 
United Nations Mission in South Sudan  (UNMISS); United 
Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic 
Republic of the Congo (MONUSCO); e United Nations 
Mission for Justice Support in Haiti (MINUSJUSTH). Den-
tre essas nove missões, apenas a UNIFIL conta com um 
contingente militar do Brasil, mais especificamente um 
navio (Fragata ou Corveta). Para as demais, o Brasil con-
tribui apenas com Oficiais de Estado-Maior, Observado-
res Militares ou Policiais. No que concerne à UNIFIL, o 
país está presente desde 2011, ocasião em que assumiu 
o Comando da Força Tarefa Marítima (FTM) e passou a 
fornecer ainda o Navio Capitânia e Oficiais de Estado-
-Maior, conforme supracitado. A contribuição brasileira, 
entre pessoal militar e policial, é de cerca de 250 homens 
e mulheres (ocorre uma pequena variação nesse efetivo 
em função dos períodos de rotação de tropas), o que po-
siciona o país, no ranking da ONU, entre os 50 maiores 
contribuintes de tropa. Embora o Brasil ainda seja um im-
portante ator no sistema de operações de manutenção da 
paz da ONU, estes números são bem inferiores aos que fi-
guravam nas estatísticas do DPKO durante o período em 
que a MINUSTAH estava ativada, quando o Brasil perma-
necia normalmente entre os vinte maiores contribuidores.

O Brasil, entre 2015 e 2016, registrou no sistema de 
prontidão da ONU (maiores considerações sobre este sis-
tema serão apresentadas mais à frente neste artigo) diver-
sas unidades, entre elas um Batalhão de Infantaria, uma 
Companhia de Engenharia, um Hospital de Campanha, 
e Unidades de Aviação de asa fixa e rotativa. O Batalhão 
de Infantaria e a Companhia de Engenharia estavam con-
dicionados à retirada do contingente militar brasileiro da 
MINUSTAH, uma vez que o término daquela missão já 
vinha sendo contemplado. Em 2017, a ONU enviou uma 
comitiva ao Brasil para realizar uma visita de avaliação 
e assessoramento (assessment and advisory visit) às uni-
dades registradas no sistema. Por ocasião da visita, 
o Brasil optou por não apresentar a Companhia de 
Engenharia à comitiva. A avaliação das demais uni-
dades foi extremamente positiva e a comitiva classi-
ficou as unidades como prontas para emprego ime-
diato.

Em novembro de 2017, a ONU convidou o Brasil a 
enviar um Batalhão de Infantaria para a MINUSCA. A 
missão necessitava também de uma Companhia de En-
genharia, porém, em função da não apresentação da 
Companhia de Engenharia brasileira por ocasião da visi-
ta de avaliação e assessoramento, a ONU deixou de con-
siderar o Brasil como uma opção para fornecer tal unida-
de – a qual foi solicitada ao Paquistão que já se encontra 
em deslocamento para a República Centro-Africana. Até 
a conclusão deste artigo, o Brasil ainda não havia respon-
dido ao pedido do Batalhão de Infantaria. Uma possível 
participação na MINUSCA levaria o país de volta aos 
níveis do período do Haiti, embora com efetivo ainda 
reduzido, uma vez que o envio de uma Companhia de 
Engenharia do Brasil – aos moldes da participação bra-
sileira na MINUSTAH - não está sendo contemplado no 
momento.



O ANFÍBIO • 2018      55
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As atuais tendências quanto 
à demanda e à oferta de 
Unidades Militares

Dentre os 125 Estados-Membros que atualmente con-
tribuem com militares e/ou policiais para as Missões de 
Paz da ONU, a grande maioria o faz apenas com indivídu-
os, ou seja, Oficiais de Estado-Maior, Observadores Mili-
tares, Oficiais de Ligação ou Policiais. Apenas um número 
reduzido de países contribui com Unidades constituídas, 
sejam elas militares ou policiais. Cada um desses países 
fornece uma ou mais Unidades de diferentes especialida-
des, sendo seus contingentes compostos das mais varia-
das formas. Apesar da diversidade, algumas tendências 
podem ser observadas entre estes contingentes, e a análise 
desse espectro pode ser útil para a proposta de discutir o 
posicionamento do Brasil em um futuro próximo.

Precedendo essa análise, cabe destacar que as Opera-
ções de Paz da ONU constituem importante ferramenta 
política para diversos Estados, em especial aqueles que 
anseiam expandir sua presença e capacidade de influ-
ência além de suas próprias fronteiras, seja no campo 
político, militar ou comercial. Analisar detalhadamente 
as Operações de Paz da ONU como ferramenta da polí-
tica externa brasileira, além de fugir ao propósito deste 
artigo, tornaria-o demasiadamente extenso e complexo. 
Assim, a presente análise limitar-se-á a abordar a forma 
das contribuições brasileiras para as Operações de Paz 
da ONU, sem entrar no mérito de analisar qualquer in-
teresse do Brasil em ampliar sua inserção em determina-
da região. Também não serão analisadas nesse artigo as 
contribuições financeiras do Brasil para o orçamento do 
DPKO pelas mesmas razões citadas acima.

Dentro do espectro no qual os países contribuintes de 
tropa se situam, verifica-se de um lado os grandes for-
necedores de unidades de combate, predominantemente 
unidades de infantaria. De uma maneira geral, são pa-
íses em desenvolvimento, nos quais a indústria de ma-

terial de defesa é inexistente ou tem capacidade muito 
limitada. Muitas vezes, países egressos de conflitos ar-
mados, que por ventura ainda não se sintam confortá-
veis em desmobilizar unidades militares em função de 
incertezas de diversas naturezas, podem encontrar nas 
Operações de Paz da ONU uma forma de manter suas 
unidades ativas a um custo reduzido, em função do re-
embolso pago pela ONU. Ruanda pode ser citada como 
um exemplo de um grande contribuinte de unidades de 
combate. O país contribui, atualmente, com pouco mais 
de 6 mil militares e policiais, que estão presentes em seis 
Operações de Manutenção da Paz. A Etiópia é também 
um bom exemplo, fornecendo mais de 8 mil militares e 
policiais para diversas missões. Diversos outros países, a 
maioria deles no continente africano ou na região central 
da Ásia, se encaixam nessa condição, embora fornecen-
do um número menor de tropas. De uma maneira geral, 
gerar unidades que não empregam meios de complexa 
tecnologia e pessoal de elevada especialização não tem 
sido um problema para o DPKO.

Do outro extremo do espectro, estão países que, em-
bora não contribuam com um grande número de tro-
pas, o fazem com efetivos que possuem elevada espe-
cialização e com meios dotados de alta tecnologia. Tais 
países são, de uma maneira geral, desenvolvidos, dota-
dos de Forças Armadas permanentes e profissionais e, 
ainda, proeminentes na indústria de material de defesa. 
Nessa categoria, pode-se citar como exemplos Norue-
ga, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Holanda e Alemanha, 
países norte-europeus que estabeleceram a All Sources 
of Inteligence Fusion Unit no Mali, unidade piloto que 
agrega veículos aéreos não tripulados, inteligência de 
sinais, unidades de vigilância e reconhecimento, tro-
pas de operações especiais, helicópteros de ataque e 
um sistema integrado de comando e controle. Pode-se 
igualmente incluir nessa categoria os países que forne-
cem unidades de aviação – seja de asa fixa ou rotativa –, 
unidades médicas, de engenharia, e outras capacidades 
especializadas. De uma maneira geral, esses países são 
menos numerosos e, por vezes, a ONU encontra grande 
dificuldade em contar com certas unidades, particular-
mente relacionadas a meios aéreos. Algumas missões 
passam anos operando com lacunas em sua composi-
ção, e por vezes a ONU chega a optar por opções co-
merciais, mais dispendiosas, ainda assim, quando há 
alguma disponível no mercado internacional.

Em novembro de 2015, o governo dos Estados Unidos 
da América, juntamente com a ONU, promoveu a Cúpu-
la de Líderes de Manutenção da Paz (Leaders’ Summit on 
Peacekeeping). O evento, presidido pelo então Presidente 
dos EUA, Barack Obama, e pelo então Secretário-Geral 
das Nações Unidas, Ban Ki-Moon, visou incentivar os di-
versos países para que aderissem ao recém-criado sistema 
de prontidão da ONU (Peacekeeping Capability Readiness 
System – PCRS) e, com isso, disponibilizar mais opções ao 
DPKO quando da escolha das unidades a serem desdo-
bradas no terreno, bem como respostas mais rápidas às 
eventuais crises que viessem a se apresentar. O evento foi 
sucedido por reuniões anuais a nível ministerial (Londres 
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2016 e Vancouver 2017). Estas reuniões renderam valoro-
sos frutos e centenas de novas unidades das mais diversas 
naturezas foram registradas no sistema, tendo muitas de-
las já sido desdobradas no terreno. Uma breve análise das 
unidades registradas no sistema pode comprovar a ten-
dência de que, em termos exclusivamente quantitativos, 
a oferta de tropas supera em muito as demandas atual 
e projetada da ONU. Por outro lado, em termos qualita-
tivos, a ONU ainda encontra grandes dificuldades para 
desdobrar certas unidades – notadamente aquelas dota-
das de meios que envolvam tecnologia complexa e pesso-
al especializado. Veículos Aéreos Não Tripulados, unida-
des de aviação, engenharia e inteligência são exemplos de 
requisitos cada vez mais necessários em diversas missões, 
mas que a maioria dos países contribuintes de tropa não 
dispõe ou não tem interesse em oferecer para a ONU.

Há ainda países que, independente de suas próprias 
contribuições, se destacam em prover equipamentos di-
versos por meio de contratos bilaterais com outros países 
contribuintes de tropa, ou com o próprio Secretariado da 
ONU. No primeiro caso, países que dispõem de uma in-
dústria de defesa capaz de prover meios que sejam escas-
sos para a ONU, mas que não têm interesse em fornecer 
grande número de tropas, buscam se associar a países na 
situação oposta – que desejam fornecer tropas mas não 
têm condições de fornecer os meios requeridos pela ONU 
para a missão. O DPKO vem cada vez mais facilitando e 
mediando associações dessa natureza, o que tem se am-
pliado além das associações para o provimento de mate-
rial, e também incluído treinamento especializado para 
países com menos experiência em Operações de Paz. No 
segundo caso, Estados-Membros ou até empresas priva-
das ou públicas são contratadas diretamente pela ONU 
para prover toda sorte de equipamentos militares direta-
mente para uma missão específica ou para um país contri-
buinte de tropas. Como exemplo desses casos, destacam-
-se a França e os Estados Unidos da América, bem como 
empresas como a Thales Internacional e a OMP Solutions.

O Brasil goza hoje de uma boa reputação junto ao Se-
cretariado da ONU, que recentemente convidou formal-
mente o país a enviar um Batalhão de Infantaria para a 
Missão das Nações Unidas na República Centro-Africa-
na (MINUSCA). A imagem das tropas brasileiras é muito 
positiva em função do profissionalismo, da disciplina e 
do comprometimento de seus militares e policiais, de-
monstrados no decorrer dos últimos anos. O trabalho 
realizado pelas tropas brasileiras no Haiti e no Líbano 
sempre foi muito além do dever imposto pela ONU: o 
país desenvolve, espontaneamente, diversas atividades 
cívico-sociais, engaja de forma voluntária em crises hu-
manitárias e apresenta um elevado grau de comprometi-
mento com as comunidades onde atua. Porém, o Brasil é 

visto ainda como um país que não exerce integralmente 
seu potencial e por vezes chega a receber críticas por sua 
relutância em desdobrar unidades militares no continen-
te africano.

O Brasil, em função do considerável efetivo de suas 
Forças Armadas, da capacidade tecnológica destas e de 
sua indústria de material de defesa, encontra-se perfei-
tamente apto a decidir em que lado do espectro de con-
tribuintes deseja se posicionar. Tornar-se um grande 
contribuinte, em termos quantitativos (unidades de in-
fantaria, particularmente Batalhões e Companhias), sem 
disponibilizar unidades especializadas, significaria, na 

Marinha do Brasil resgata refugiados 
no Mediterrâneo
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opinião do autor, não atingir a plenitude de suas capaci-
dades e, ainda, um desperdício do potencial da indústria 
brasileira de defesa, que tem à sua frente oportunidades 
igualmente desafiadoras. 

Ainda na opinião do autor, o Brasil tem plena capa-
cidade de, aliando a experiência e o profissionalismo de 
seus militares e policiais ao potencial de sua crescente 
indústria de material de defesa, situar-se no extremo 
oposto do espectro, passando a contribuir com unidades 
especializadas, particularmente de “apoio ao combate” 
e de “apoio de serviços ao combate”, dotadas de meios 
e equipamentos de tecnologia avançada. Nessa linha, as 
futuras contribuições do Brasil poderiam incluir hospi-
tais de campanha, unidades de engenharia de constru-
ção e de campanha, equipes de desminagem, unidades 
de transporte, unidades aéreas de asa fixa ou rotativa, 
veículos aéreos não tripulados, unidades de inteligência, 
de comunicações, dentre outras.

Finalmente, vale mencionar a possibilidade de am-
pliar o envolvimento do Departamento de Promoção 
Comercial da Secretaria de Produtos de Defesa do Mi-
nistério da Defesa com o sistema de Operações de Paz da 
ONU. O Secretariado da ONU tem condições de mediar 
acordos bilaterais entre o Brasil ou empresas brasileiras e 
outros países contribuintes de tropa, para o provimento 
de equipamentos e materiais diversos. Estes contratos po-
dem ser bilaterais - diretamente entre as partes envolvidas 
- ou ainda podem ser realizados entre o Brasil e o próprio 
Departamento de Apoio ao Terreno (Department of Field 
Support ou DFS) para o provimento de material e equipa-
mentos diretamente para uma missão específica. Guarda-
das as considerações éticas relativas à venda de material 
bélico para Estados considerados frágeis, as Operações de 
Paz da ONU podem se apresentar como uma boa opor-
tunidade de empregar, testar e aprimorar os produtos da 
indústria de defesa brasileira, e ainda alavancar suas ex-
portações. O Ministério das Relações Exteriores, por meio 
da Missão Permanente do Brasil Junto à Organização das 
Nações Unidas, teria um importante papel a desempe-
nhar nesse sentido, a exemplo do trabalho realizado pelas 
missões permanentes de diversos outros países que igual-
mente têm interesse na exportação de material bélico.

Conclusão
O Brasil tem uma longa história de participação nas 

Operações de Paz da ONU e ocupa atualmente uma po-
sição de destaque entre os países fornecedores de mi-
litares e policiais para estas Operações. A manutenção 
desse status, perante a retirada do contingente militar 
na MINUSTAH em 2017, exige que o país estude e apre-
sente novas propostas de participação. Tal fato se cons-
titui não apenas um desafio, mas também enorme opor-
tunidade para suas Forças Armadas, Forças Auxiliares, 
e sua indústria de material de defesa. Proporcionar às 
Forças a oportunidade de operar em um ambiente que 
não de exercício, a inserção de tropas em uma força 
multinacional, as dificuldades em manter uma longa 

e complexa cadeia logística por um longo período de 
tempo, a chance de testar novos produtos da indústria 
nacional de defesa em um conflito de baixa intensidade, 
todos esses constituem desafios às capacidades opera-
cionais e logísticas do poder militar brasileiro, além de 
contribuir de forma única para o preparo deste. Aliar 
essa oportunidade à chance de levar alívio às popula-
ções de algumas das regiões mais frágeis do planeta, 
ostentando a bandeira brasileira e demonstrando a ca-
pacidade do Brasil de mobilizar contingentes bem pre-
parados e equipados, com meios de alta tecnologia, e 
conduzir operações complexas apoiadas por extensas 
cadeias logísticas em diferentes continentes é muito 
mais do que um simples desafio. Cabe, porém, uma re-
flexão neste momento pós-Haiti, e talvez uma mudança 
no perfil das futuras contribuições militares do Brasil. 
Na opinião do autor, o país tem plena capacidade para 
afastar-se do perfil de grande contribuidor de unidades 
de combate (leia-se Batalhões de Infantaria), passando a 
adotar um perfil mais alinhado com países desenvolvi-
dos. É compreensível que, após 13 anos no Haiti, o Bra-
sil veja, como uma forma natural de manter-se relevan-
te junto ao DPKO, a reprodução do contingente militar 
brasileiro da MINUSTAH em outra missão. Quebrar 
o paradigma de que a contribuição brasileira deve ser 
nucleada em uma unidade de infantaria requer uma ex-
tensiva análise das atuais oportunidades e do potencial 
do Poder Militar brasileiro. Adicionalmente, trata-se de 
uma oportunidade única de mudar a percepção que a co-
munidade internacional tem do Brasil, e, portanto, deve 
ser encarada como um desafio, não apenas para as suas 
Forças Armadas, mas um desafio para o estado brasileiro 
como um todo. Aliar diplomacia, Forças Armadas, For-
ças Auxiliares e indústria nacional de defesa no contexto 
das Operações de Manutenção de Paz da ONU é uma 
forma de gerar sinergia e produzir frutos dos quais se 
beneficiarão não apenas as populações das áreas onde 
estas operações são desdobradas, mas também os diver-
sos componentes do Poder Militar brasileiro.

Marinha do Brasil em Ação Cívico-Social no Haiti
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Vice-Almirante (FN) Paulo Martino Zuccaro

uma abordagem histórica e perspectiva 
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Da Concepção aos Dias Atuais

A ideia de se empregar plataformas de combate que 

Introdução

Desde que foi empregado pela primeira vez em um 
conflito armado, o Carro de Combate (CC) adquiriu o 
status de meio bélico quase que onipresente nos cam-
pos de batalha, naturalmente considerada sua caracte-
rística intrínseca. Assim, à exceção dos ambientes ope-
racionais extremamente acidentados ou densamente 
cobertos por florestas associadas à vegetação secundá-
ria, o CC tem se prestado a uma ampla gama de apli-
cações militares ao longo das últimas décadas, tendo 
sido, aliás, decisivo em diversas batalhas, sempre fa-
zendo a balança pender para o contendor que ostenta-
va os melhores modelos, que o tenha empregado com 
mais proficiência, ou, mais ainda, que tenha logrado 
combinar essas duas vantagens comparativas.

Um meio como esse não pode ser desprezado pelo 
Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). Ao contrário, a partir 
do momento em que, pela primeira vez em sua trajetória 
histórica, passou a contar com o CC, o CFN elevou-o a 
condição de sistema de posse praticamente obrigatória, 
dedicando-lhe elementos organizacionais da Força de 
Fuzileiros da Esquadra (FFE) para operá-los e mantê-los 
numa gerência específica no Comando do Material de 
Fuzileiros Navais (CMatFN) encarregada da gestão de 
seus ciclos de vida e um considerável acervo doutrinário 
relativo a seu emprego nos Grupamentos Operativos de 
Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav).

Trata-se, portanto, de um meio de merecer a atenção 
de todos os integrantes de nossa Instituição, sendo prová-
vel a necessidade de se iniciar a seleção de um novo mo-
delo para o CFN, a principal motivação para a elaboração 
do presente artigo. Para tanto, serão apresentados: um 
resumido relato histórico de sua existência; as caracterís-
ticas ofensivas e defensivas dos diversos tipos de blinda-
dos, com ênfase nos atributos que diferenciam os CC dos 
demais integrantes dessa família de meios; as tecnologias 
mais atualizadas de munições e blindagens; a presença 
deste meio no entorno estratégico brasileiro; o emprego 
de CC na projeção de poder sobre terra, abordando, em 
especial, as possibilidades de carregamento em navios 
anfíbios e Embarcações de Desembarque (ED); a trajetória 
dos CC no CFN; e, ao final, algumas conclusões e possí-
veis propostas para a nova geração de CC para o CFN.

Cabe, de pronto, a ressalva de que este artigo não 
poderá ser considerado como um estudo completo, 
acabado e formal para um processo de obtenção de 
uma nova geração do referido meio. Este autor, mani-
festando-se de forma absolutamente pessoal, limitar-
-se-á a apresentar aspectos que julga serem de interesse 
geral e que, eventualmente, poderão constituir-se em 
alguns elementos de juízo para aqueles que, oportuna-
mente, forem incumbidos da nobre tarefa de participar 
da escolha de um novo modelo de CC para o CFN.

Cavalos e bigas serviram como plataformas de combate

pudessem, no campo de batalha, representar algum 
tipo de vantagem sobre os combatentes a pé em cam-
po aberto ou protegidos por fortificações é encontrada 
desde os primórdios do combate entre sociedades or-
ganizadas. Na Antiguidade, o emprego de cavalos me-
diante a montaria individual ou reunidos em conjuntos 
propulsores nos variados modelos de bigas materiali-
zaram parcialmente o conceito em pauta. Do mesmo 
modo, desde aquela época e mesmo alcançando-se o 
medievo, o frequente recurso ao emprego de grandes 
fortificações permanentes e a resultante Guerra de Sítio 
ensejaram o surgimento das chamadas “máquinas de 
sítio”, as quais, também parcialmente, lograram con-
cretizar a busca pela imposição do poder de combate 
sobre o guerreiro a pé.

A propósito, até hoje, em diversas forças armadas, re-
manesce a associação dos CC e outros blindados ao em-
prego de cavalos, tanto pela denominação tradicional de 
“Cavalaria” quanto pela persistência do uso desses ani-
mais nas chamadas tropas hipomóveis, sendo um exem-
plo recente a Guerra do Afeganistão, onde elementos da 
coalizão liderada pelos Estados Unidos da América e seus 
oponentes adotaram a mobilidade equestre no terreno al-
tamente acidentado daquele Teatro de Operações.

No caso das bigas e cavalos, resta evidente que a van-
tagem da mobilidade está presente, porém o poder de 
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Máquinas de sítio

infligir danos ao oponente é o mesmo do combatente a 
pé, senão menor, posto que são usadas as mesmas ar-
mas que, de certo modo, têm sua eficácia comprometida 
pelo movimento da plataforma. Quanto às máquinas de 
sítio, a capacidade de atingir o inimigo é, decerto, muito 
superior à da tropa desprovida daqueles artefatos e, de 
fato, muitas delas também incorporaram elementos de 
proteção a seus operadores, até porque deveriam permi-
tir a aproximação às muralhas guarnecidas. No entanto, 
nitidamente possuíam consideráveis restrições de mobi-
lidade, fato natural em vista de seu propósito primário.

Uma primeira reflexão a respeito desses precurso-
res do CC nos permite identificar as três características 
essenciais desse meio, as quais o singularizam perante 
outras plataformas, inclusive as blindadas, que até po-
dem possuir esses mesmos atributos, porém em grau 
consideravelmente inferior ao que deve ostentar um 
CC “puro sangue” (já que até aqui andamos falando 
tanto de cavalos...). São eles: o poder de fogo, a prote-
ção ao pessoal embarcado e a mobilidade.

Essa primeira assertiva nos leva a caminhar no tempo e 
somente encontrar uma verdadeira materialização do con-
ceito de CC nas ideias do genial Leonardo da Vinci, que 
imaginou um carro como o que vemos na figura corres-
pondente, com a forma vanguardista de um disco voador. 

O carro de combate de Leonardo da Vinci

Suas palavras, ao descrever seu engenho, são dignas de constar, 
com as devidas adaptações, em qualquer manual de CC dos 
tempos atuais:
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“Eu posso construir carros blindados, seguros e 
inexpugnáveis, que se aproximarão do inimigo à curta 
distância com sua artilharia. Nenhuma companhia de 
soldados será tão grande que possa evitar sua ruptura 
diante deles, e, atrás deles, nossa infantaria será capaz 
de segui-los bem protegidos e sem qualquer oposição.” 
(tradução livre do autor)

Diz a História que o carro de Da Vinci chamou a 
atenção de Ludovico Sforza, Duque de Milão, justa-
mente em um tempo em que proliferavam os conflitos 
entre as cidades-estado da Península Itálica no perío-
do renascentista, mas, ao que tudo indica, não avançou 
além da fase conceitual.

Quatro séculos tiveram que passar até que a Revolu-
ção Industrial oferecesse dois prodigiosos inventos me-
cânicos que viriam, finalmente, dar vida ao CC tal como 
o conhecemos no presente: o motor a combustão inter-
na e a esteira ou lagarta, muito embora alguns modelos 
mais antigos tenham se valido da propulsão por rodas, 
bem como alguns pequenos blindados de reconhecimen-
to de existência um pouco mais recente, como o próprio 
Cascavel, considerado o primeiro CC do CFN.

Assim, entre o final do século XIX e o início do XX, 
surgiram em alguns países diversos e engenhosos pre-
cursores do atual CC. Sua produção, entretanto, deu-se 
de forma muito limitada, em face de seu alto custo e da 
ausência de um conflito que a justificasse. Por outro lado, 
a razoável certeza da iminência de um conflito envolven-
do, no mínimo, as potências europeias, animou os mili-
tares, engenheiros e industriais a realizarem prospecções 
para o desenvolvimento dessas plataformas.

O Carro de Combate de 
Frederick Simms, 1902

Austro Daimler 
Panzerwagen, 
1904/1905

Curiosamente, as primeiras ideias e conjecturas so-
bre a mecanização do campo de batalha terrestre, como 
consequência natural da Revolução Industrial, leva-
ram especialistas, estrategistas e mesmo autores de fic-
ção científica a buscar referências em outros ambientes 
e aplicações, sendo o primeiro deles a guerra naval. O 
leitor verá surgirem várias menções a ela ao longo do 
artigo, pois a consolidação das táticas específicas para 
o emprego de blindados, e mais especificamente o de 
CC, somente ocorreu a partir da 2ª Guerra Mundial. Um 
exemplo é a obra de H. G. Wells, “The Land Ironclads” 
(Os Monitores Terrestres), escrita em 1903. Wells adqui-
riria fama mundial com seu trabalho também ficcional 
“A Guerra dos Mundos”1.

“The Land Ironclads” de H. G. Wells (1903)

1-A obra é de 1898, mas ganhou extraordinária fama em 30 de outubro de 1938, quando a rádio norte-americana CBS dramatizou-a em forma de programa jornalístico, 
na voz do também famoso Orson Welles. O programa causou grande confusão, pois milhões de pessoas sintonizaram a emissora somente depois da explicação inicial 
sobre a ficção e acreditaram, efetivamente, que estava ocorrendo uma invasão extraterrestre. A mesma obra também serviu a diversas adaptações para o cinema.

A eclosão da Primeira Guerra Mundial conduz, en-
tão, à aceleração desses trabalhos, tendo a França e, 
principalmente, o Reino Unido assumido a liderança 
no campo em questão.

A prioridade passou a ser, naturalmente, a constru-
ção de um engenho que favorecesse a superação do hor-
ror em que se constituiu a guerra de trincheiras, na qual 
milhares de vidas eram sacrificadas para a conquista de 
metros de terreno em direção ao inimigo, para depois 
perder outras tantas recuando para a linha anterior, pela 
impossibilidade de consolidar o avanço logrado frente 
ao contra-ataque invariavelmente lançado.
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Nessa tarefa em particular, também tinha o objetivo 
de facilitar a transposição de obstáculos de arame far-
pado, frequentemente associados às trincheiras, tanto 
que alguns modelos procuraram incorporar dispositivos 
para tal, até que se chegou à conclusão de que o peso do 
veículo associado ao emprego das lagartas seria suficien-
te para superá-los sem maiores dificuldades.

Várias iniciativas foram lançadas em diversos paí-
ses, com destaque para Reino Unido, França, Estados 
Unidos da América (EUA), Rússia e Itália. Na Alema-
nha, não havia surgido no início da Grande Guerra ne-
nhum empreendimento envolvendo CC, o que somen-
te veio a ocorrer praticamente ao final do conflito. O 
Sturmpanzerwagen A7V era algo exótico e foi, até hoje, o 
CC de maior guarnição já projetado (18 militares).

O CC francês Schneider

O CC russo conhecido como “Tsar Tank”

No Reino Unido, em 1915, foi criado o Landships 
Committee, algo como “Comitê de Navios Terrestres”. 
Uma vez mais, conforme já alertado anteriormente, os 
CC têm sua origem muito associada à guerra naval, 
como se fossem considerados uma versão terrestre dos 
navios de guerra. Ao que tudo indica, esse entendimento 
perdurou por algum tempo.

O criador do Comitê foi o lendário Winston Churchill, 
à época Primeiro Lorde do Almirantado britânico. Na-
quele mesmo ano, para acobertar o verdadeiro objeto de 

estudo do grupo e fazer a espionagem inimiga crer que se 
trataria de um meio logístico em desenvolvimento, ele foi 
renomeado Tank Supply Committee, explicando-se, assim, 
a nomenclatura quase universal do CC como tank e suas 
correspondentes traduções, com raras exceções, dentre 
elas no Brasil.

Churchill ficara vivamente impressionado com as 
ideias de Ernest Swinton, oficial do Exército britânico, 
acerca de um veículo blindado capaz de prover proteção 
à sua guarnição, ao mesmo tempo em que conseguiria 
ultrapassar trincheiras reforçadas com arame farpado e 
disparar sobre o inimigo com um canhão e metralhado-
ras auxiliares. Curiosamente, sua proposta não obteve 
acolhimento em sua própria Força, mas na Royal Navy, 
conforme explicado.

O Comitê deu origem a duas concepções distintas: 
um carro de menor porte, apelidado Little Willie e outro 
mais pesado, oficialmente designado como Mark I, mas 
caracterizado pela alcunha de Big Willie.

“Little Willie” 

“Mark I” ou “Big Willie”

O conceito Little Willie foi abandonado antes de ser 
aprovado para produção. Já o Mark I demonstrou gran-
de potencial para cumprir o papel para o qual fora con-
cebido e, após uma sequência de evoluções, designadas 
pelos correspondentes algarismos romanos em ordem 
crescente, entrou em combate na Batalha do Somme, em 
1916. Mas o CC viria a consagrar-se como arma decisiva 
somente na Batalha de Amiens, em 8 de agosto de 1918, 
tendo sido determinante para a fragorosa derrota das 
forças germânicas, naquele que o próprio General Erich 
Ludendorff, Comandante do Exército alemão e, àquela 
altura dos acontecimentos, líder ditatorial do país, consi-
derou “o dia mais negro do Exército alemão” (Schwarzer 
Tag des deutschen Heeres). 
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Tropas aliadas celebram a vitória em Amiens sobre um “Mark V”

O A7V alemão foi projetado e produzido muito tardiamente, já ao 
final da Grande Guerra

A França também desenvolveu um CC muito impor-
tante, o Renault FT-17, que, além de ter sido um dos mais 
produzidos até o presente, da ordem de 3.700 exempla-
res operados por 22 países, inclusive o Brasil, introduziu 
o design de chassi e torre que de certa forma, preserva-se 
até hoje. Foi tão bem-sucedido que se manteve em ope-
ração durante todo o período entre Guerras.

O CC Renault FT-17

A propósito, o interregno entre a Primeira e a Segun-
da Guerras Mundiais foi o período de afirmação dos CC. 
Foi o tempo dos grandes estudos doutrinários, mas tam-
bém foi o tempo em que se acirrou a resistência das ar-
mas tradicionais ao novo meio, em especial a Infantaria, 
a Artilharia e a Cavalaria Hipomóvel, que viram no CC 
mais uma ameaça do que um benefício.

Nesses estudos doutrinários iniciais, ainda era bastante 
forte a influência da guerra naval, a ponto de autores faze-
rem referência ao famoso “Corte do T”, herança direta das 
manobras do Almirante Nelson.

Apesar de alguns poucos estudiosos vaticinarem o 
fim dos CC, provavelmente por vê-los muito associados 
à guerra de trincheiras, os especialistas, em sua grande 
maioria, intuíram que o papel decisivo que tiveram no 
fim da Grande Guerra repetir-se-ia no futuro. Nessa épo-
ca, sobressaíram os trabalhos de John Frederick Charles 
"Boney" Fuller e Basil Henry Liddell Hart, oficiais do 
Exército Britânico e notáveis estrategistas. Seus estudos 
a respeito da modernização de sua Força justificaram 
sua fama como “os apóstolos da guerra mecanizada”.

Uma das concepções mais vanguardistas foi ofereci-
da por Lidell Hart, ao imaginar uma força composta ba-
sicamente por CC, que comporiam seu núcleo de poder 
de combate, aos quais se agregaria uma certa quantida-
de de blindados para o transporte da Infantaria, que fun-
cionaria como uma espécie de land marines (Fuzileiros 
Navais terrestres).

Além de Fuller e Lidell Hart, muitos estrategistas e mi-
litares importantes anteviram o sucesso dos CC no con-
flito planetário que se avizinhava, como, por exemplo, os 
Generais norte-americanos George S. Patton e Dwight D. 
Eisenhower, o então Coronel Charles de Gaulle e o Ge-
neral alemão Heinz Guderian, que lograra transmitir a 
Adolf Hitler todo o seu entusiasmo com o meio.

Ainda àquela época, chegou-se a erigir um conceito 
segundo o qual deveriam existir dois tipos de CC: um 
bastante leve e dotado de armamento mais modesto, pro-
jetado para o apoio à infantaria a pé, abrandando-se, por 
esse motivo, o requisito de velocidade; e outro, bem mais 
pesado, dotado de armamentos mais poderosos, mas im-
pulsionado por grandes motores capazes de conferir-lhe 
velocidade, pois deveria atuar autonomamente em rela-
ção à infantaria, realizando, preferencialmente, grandes 
manobras de envolvimento direto sobre a retaguarda do 
inimigo, muito além da linha de contato.

A Segunda Guerra Mundial representou extraordi-
nário impulso no desenvolvimento tecnológico, tático 
e doutrinário dos CC. A grande maioria dos conten-
dores possuía grandes acervos desse meio, que foram 
recebendo contínuas evoluções ao longo do conflito. O 
emprego de CC naquele conflito mundial mereceria, 
por si só, alguns artigos e livros, pois foi utilizado em 
praticamente todas as fases do conflito. Os CC estive-
ram presentes desde a invasão da Polônia pela Alema-
nha, em 1939, com sete Divisões Panzer (em torno de 
2.700 CC) até a tomada de Berlim, em 1944. A mesma 
amplitude de emprego certamente ocorreu no teatro de 
operações da África e, naturalmente, de forma muito 
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mais discreta no teatro insular do Pacífico, embora ali 
também tenham estado presentes.

Invasão da Polônia, 1939

Nas palavras de Bob Frost, especialista em CC e arti-
culista da revista The History Channel Magazine (2004), 
a Segunda Guerra Mundial “proporcionou veículos, lí-
deres e combates lendários”.

Seriam muitos os modelos daquele período a mere-
cerem destaque, mas caberia menção especial aos ale-
mães Panther e Tiger, ao norte-americano Sherman, ao 
britânico Crusader e ao russo T-34.

CC alemão Panther

O enfrentamento CC x CC, imaginado pelos entu-
siastas do meio no período entre Guerras torna-se real 
durante o conflito. Mais ainda: materializa-se como o 
maior desafio para o próprio carro e suas guarnições. 
Igualmente, foi possível abandonar de vez a ideia de que 
o CC estaria fadado a ser um meio exclusivamente para 
apoiar a infantaria na transposição de trincheiras, apesar 
de que também para essa finalidade ele continuaria a ter 
notável aptidão.

Indo mais além, a Segunda Guerra Mundial permi-
tiu demonstrar a versatilidade do CC e que, para que se 
pudesse tirar proveito dessa qualidade, deveria haver a 
convergência entre os CC leves de apoio à infantaria e 
aquelas versões mais pesadas, poderosas e, quase para-
doxalmente, mais velozes do meio, já que a rápida alter-
nância entre missões e a simplificação logística derivada 
da padronização fizeram a sua parte.

Assim, dessa convergência resultou um meio único e 
em condições de cobrir toda a gama de aplicações, que 
veio a ser conhecido mais à frente como o “main battle 
tank” (MBT), algo que em nosso idioma vem sendo tra-
duzido como “CC universal”. Por oportuno, deve-se res-
saltar o equívoco que se comete ao imaginar-se o MBT, 
ou CC universal, como sendo um CC extremamente pe-
sado. Mais adiante, será conveniente abordar esse ponto 
novamente.

O período da Guerra Fria, que imediatamente sucedeu 
a Segunda Guerra Mundial, trouxe a cabal confirmação 
da importância especial do CC como meio bélico, a ponto 
de a Ex União Soviética nele ter baseado sua estratégia 
terrestre de enfrentamento à Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (OTAN), particularmente no teatro cen-
tro-europeu, cuja fisiografia é fortemente vantajosa para o 
emprego de blindados, mais especificamente os CC. 

A propósito, à exceção do algo esdrúxulo Tsar Tank, 
já apresentado neste artigo, os russos vêm produzindo, 
ao que tudo indica, CC excepcionais desde o início da 
Segunda Guerra Mundial até o presente, a ponto de os 
EUA concluírem, à época, pela dificuldade de conter o 
avanço soviético com os meios e forças exclusivamente 
terrestres aliados naquele teatro, o que levou ao desen-
volvimento, entre outras consequências, do armamen-
to nuclear tático e às aeronaves de ataque a blindados. 
Como exemplo, tem-se o helicóptero AH-64 Apache e o 
avião A-10 Thunderbolt.

Assim, a Guerra Fria assistiu à gênese de fabulosos 
CC: os alemães Leopard 1 e 2, os britânicos Challenger 
1 e Centurion, os israelenses Merkava 1 e 2, o norte-
-americano Abrams em sua primeira versão e os russos 
T-62, T-72 e T-80.

Leopard 1

O período pós-Guerra Fria, chamado por uns de 
“Nova Ordem Mundial” e por outros mais céticos de 
“Nova Desordem Mundial”, é a fase histórica em que 
nos encontramos atualmente. Mesmo aquelas pessoas 
que veem o momento presente como mais pacífico que 
as fases anteriores haverão de concordar que ainda esta-
mos muito longe da paz absoluta. Conflitos de diferen-
tes dimensões têm eclodido em várias partes do planeta, 
envolvendo,  igualmente, variados interesses. Em mui-
tos deles, os CC têm sido intensamente empregados.
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Nesse ponto, é natural que voltemos nossas vistas 
para o Oriente Médio, região ainda muito conturbada, 
por conta de ser área de choque entre diferentes forças 
geopolíticas. Assim é que os enfrentamentos vêm se su-
cedendo e os CC vêm marcando presença em todos eles. 
Poderíamos destacar a Operação Desert Storm, envol-
vendo uma coalizão formada para reverter a invasão do 
Kuwait pelo Iraque e, posteriormente, a própria Opera-
ção Iraqi Freedom, onde uma outra coalizão foi conforma-
da para opor-se ao regime de Saddam Hussein, operan-
do diretamente em território iraquiano em movimentos 
estratégicos lançados a partir de países amigos. 

A Operação Iraqi Freedom merece um destaque espe-
cial pelo fato de abarcar diferentes fases, tendo se ini-
ciado como um conflito armado tradicional entre forças 
convencionais, ou quase isso, e depois derivado para 
um contexto de guerra irregular. Em ambos os cenários, 
o CC brilhou nos campos de batalha, mesmo contra as 
ameaças ditas assimétricas. À guisa de exemplo, o Cor-
po de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América 
(United States Marine Corps – USMC) levou para a zona 
de conflito praticamente todos os CC de que dispunha.

Esta época está sendo caracterizada por uma forte 
evolução tecnológica dos CC. Aquela geração extraor-
dinária de carros desenvolvidos no período da Guerra 
Fria vem sofrendo contínuas e consideráveis evoluções. 

O francês Leclerc

Tem havido uma corrida vertiginosa no desenvol-
vimento de novas munições e, por outro lado, de tec-
nologias cada vez mais sofisticadas de blindagem. CC 
projetados com prioridade para a redução de peso não 
têm conseguido acompanhar essa evolução. As poucas 
iniciativas de desenvolvimento de CC “leves” e avan-
çados não têm, pelo menos até o presente momento, 
logrado sucesso comercial, até porque, no afã de incor-
porar algumas qualidades dos ditos MBT, esses carros 
estão rondando a casa das 35 toneladas. Ou seja, não 
são tão leves como seria de esperar e as poucas tonela-
das economizadas provavelmente estão exigindo vul-
tosos sacrifícios operacionais. É o que será apresentado 
a seguir.

Carro de Combate: Poder de 
Fogo e Blindagem Levados ao 
Limite

Não raro, observamos o CC ser tratado indistinta-
mente em conjunto com os demais tipos de blindados, 
inclusive sob a ótica doutrinária, em alguns casos. Indu-
bitavelmente, há vários pontos em comum entre todos 
eles, assim como uma grande afinidade operativa, mas 
também se faz necessário recordar que os CC ostentam 
peculiaridades que devem ser respeitadas. Isso se deve 
principalmente ao fato de que os modelos atuais de CC 
universais, ou MBT, representam o limite do tecnologica-
mente possível, tanto em termos de poder de fogo quanto 
em termos de proteção blindada em plataformas terres-
tres. Por essa razão, dificilmente encontra-se substituto à 
altura, a começar por sua própria capacidade de destruir 
blindados, fortificações, edificações e mesmo outros CC.

O desenho abaixo apresentado procura demonstrar 
graficamente, embora fora de escala, essa diferença. No 
eixo das abcissas, está representada a capacidade de-
fensiva dos blindados por meio de uma medida criada 
para permitir comparações entre diferentes tipos de 
blindagens, equalizando-as em relação à tecnologia mais 
simples para essa propriedade, que é a do aço laminado 
homogêneo. Assim, tem-se a grandeza RHA-e, ou rolled 
homogeneous armor equivalent.

Nas ordenadas, está o poder de ataque dos blinda-
dos em função de seu armamento principal, conforme 
sua capacidade de penetração em blindagens, também 
expressa em termos de RHA-e.

Algumas referências importantes foram incluídas. A 
primeira delas é o padrão OTAN para blindagens leves, 
a 2ª edição da norma STANAG 4569, que atribui Nível 6 
às blindagens aptas a proteger veículos logísticos e blin-
dados leves, correspondendo à capacidade de resistir 

Características Ofensivas e Defensivas dos Blindados
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O novo CC russo T-14 Armata: se suas propaladas qualidades se confirmarem, 
seus concorrentes terão que rever e acelerar seus projetos para o futuro

Munições

Comparando-se as munições atuais às suas predecessoras 
tradicionais utilizadas na Segunda Guerra Mundial e mesmo 
no início do período da Guerra Fria, podemos dizer que esse 
foi um dos segmentos do mundo dos CC em que se obser-
vou uma das maiores evoluções tecnológicas. Seriam vários 
os tipos de artefatos a merecerem destaque, mas convém 
cingir-nos aos mais notáveis, que são as munições APFSDS, 
popularmente conhecidas como "munições flecha", as do tipo 
HEAT e as relativamente inéditas munições tipo "míssil".

As munições flecha também são conhecidas como "mu-
nições de energia cinética", pois seu princípio fundamental é 
concentrar toda a energia cinética em sua diminuta extremi-
dade e, assim, vencer as poderosas blindagens dos CC uni-
versais - daí a alusão à flecha. O uso de um calço descartável, 
ou discarding sabot - DS, que é alijado durante a trajetória, per-
mite que se possa dispor de uma grande carga propelente, 
adequada aos calibres típicos dos canhões dos CC, transfe-
rindo energia cinética a um projétil cujo diâmetro tem que 
ser uma fração daquele empregado em seu estojo.

Avançando um pouco mais nesse tipo de munição, es-
tudos de balística externa revelaram que a estabilização 
por rotação é pouco eficaz para projéteis que possuem di-
mensões longitudinais muito superiores a seu diâmetro, 
quando então a estabilização por aletas (fin stabilized - FS) se 
torna a melhor opção.

Esse é um dos motivos que justificam o abandono do 
raiamento nos canhões dos CC, muito embora existam 
munições APFSDS para canhões de alma raiada, nas 
quais o calço adquire rotação sem transferi-la totalmente 
para a "flecha".

ao impacto de um projétil de calibre 30 mm, empregan-
do a tecnologia APFSDS (Armor Piercing, Fin Stabilized, 
Discarding Sabot), que será explicada mais adiante, dis-
parado a uma distância de 500 m. A literatura técnica a 
respeito não é unânime, até porque se trata de assunto 
cercado de sigilo, mas essa blindagem seria correspon-
dente a algo entre 100 e 200 mm de aço laminado, ou 
seja, 100 a 200 mm RHA-e. 

É o máximo que se observa nas viaturas blindadas de 
transporte de pessoal (VBTP), sejam elas artilhadas (equi-
padas com estações de armamento) ou não e, ainda assim, 
raramente, pois a maioria dessas viaturas alcança apenas 
os níveis 3 e 4, quando não inferiores. A inclusão da estação 
de armamento aumenta seu poder ofensivo, mas, natural-
mente, não altera sua capacidade protetiva. Para efeito de 
comparação, tipicamente um MBT possui, mediante as no-
vas tecnologias, blindagens superiores a 500 mm RHA-e e, 
em alguns deles, supera os 1.000 mm RHA-e.

O padrão STANAG 4569 Nível 6 também é o máximo 
observado em CC leves. Caso contrário, seria fisicamen-
te impossível manter seus pesos absolutos em valores 
“moderados”, mesmo empregando-se as tecnologias 
disponíveis para blindagem. Ademais, não é incomum 
descobrir que os CC leves têm sua estrutura derivada de 
VBTP, como é o caso do nosso SK-105A2S, desenvolvido 
a partir do blindado Saurer.

Outra referência relevante é o armamento principal 
dos CC. Durante os primórdios da Guerra Fria, o arma-
mento típico da maioria dos carros daquele período era 
o canhão de 105 mm de alma raiada. Foi a época gloriosa 
do canhão L7 da britânica Royal Ordnance, ostentando 
um comprimento de tubo de 52 calibres. Por algum tem-
po, esse canhão equipou diversos CC, dentre os quais 
a primeira versão do Abrams e o brasileiro Osório, mas 
acabou perdendo a primazia para o canhão 120 mm de 
alma lisa. Isso deveu-se ao fato de que, em testes realiza-
dos com quatro T-62 soviéticos capturados por Israel na 
Guerra dos Seis Dias, os aliados da OTAN chegaram à 
conclusão de que aquele armamento original seria inefi-
caz contra a blindagem dos CC "cobaias". Isso sem falar 
que melhorias foram introduzidas nas blindagens dos 
modelos russos seguintes. 

Esse é o período ora em curso, no qual brilha o pro-
digioso Rheinmetall germânico, com calibre 120 mm e 
alma lisa, que também vem sendo fabricado em outros 
países sob licença e, por vezes, com outras denomina-
ções. Inicialmente projetado com o comprimento de 44 
calibres, a suspeita de que não seria capaz de perfurar 
as “novas” blindagens russas (décadas de 1980 e 90) fez 
com que o canhão fosse alongado para 55 calibres, pas-
sando a equipar os Leopard 2A6 e algumas versões ante-
riores que passaram por retrofit.

Os russos desenvolveram um armamento semelhan-
te, só que no calibre 125 mm. A empresa Rheinmetall 
também lançou, em 2016, um novo canhão de alma lisa, 
de 130 mm e 51 calibres, com a expectativa de poder fa-
zer frente ao T-14 Armata russo, considerado por alguns 
especialistas o estado da arte da tecnologia de CC no 
presente, bem à frente de seus rivais ocidentais.

Cabe ressaltar que o armamento 105 mm e mesmo 
o de 120 mm pode ser encontrado em alguns CC leves, 
mas a necessidade de minimizar a elevação de peso exi-
ge um trade off, que é pago não apenas pela blindagem 
mais frágil, mas também pelo emprego de canhões mais 
curtos e com tubos de menor espessura, o que natural-
mente redunda em menores alcances e letalidade.

A seguir, veremos como esta grande diferença entre 
os CC e os demais blindados se materializa na prática, 
apresentando algumas informações sobre as principais 
munições e blindagens em uso nos primeiros.
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Munição APFSDS no mo-
mento do descarte do calço

Outro tipo de munição muito empregada no arma-
mento principal dos CC é a High Explosive – Antitank, 
ou HEAT, que emprega o efeito Munroe para gerar um 
jato de metal fundido, tipicamente cobre, que original-
mente conforma a superfície do cone interno, segundo 
o qual o explosivo está moldado (liner) e que, mediante 
o supracitado efeito, atinge velocidades absolutamente 
surpreendentes, da ordem de 25 vezes a velocidade do 
som (Mach 25).

A novidade não é seu princípio de funcionamento, 
pois munições que o empregam existem desde a Segun-
da Guerra Mundial, mas sim a tecnologia de construção 
que as tornou particularmente eficazes nos últimos anos.

A munição HEAT é especialmente afeita aos ca-
nhões de alma lisa, bem como a mísseis e foguetes esta-
bilizados por aletas, pois testes realizados indicam que 
a rotação do projétil afeta negativamente o mencionado 
efeito, dispersando energia e dificultando a produção 
do fluxo de metal fundido a alta velocidade.

Um novo tipo de munição para CC tem o potencial 
para representar uma pequena revolução na tecnologia 
de sistemas de armas para esse tipo de plataforma. São 
as munições “tipo míssil”. Na verdade, trata-se de um 
verdadeiro míssil, com a particularidade de poder ser 
disparado pelo próprio canhão do CC. A principal van-
tagem é o alcance típico desses artefatos. Pode-se to-
mar como exemplo o israelense LAHAT (Laser Homing 
Attack Missile e também "Incandescência" em hebraico), 
que tem um alcance de oito quilômetros, praticamente 
o dobro dos alcances típicos das demais munições para 
CC universais. O LAHAT tem um calibre de 120 mm, 
podendo ser lançado de CC com armamento compa-
tível, que, como visto, é o calibre empregado na maio-
ria dos CC no presente. Há registros de seu uso pelo 
Merkava, para o qual foi projetado, pelo alemão Leo-
pard 2 e pelo indiano Arjun.

Munição HEAT

Míssil LAHAT disparado de um CC Merkava 3

O uso dessa munição exige um guiamento final a la-
ser, que pode ser proporcionado pelo CC que efetua o 
disparo, por outro CC ou ainda por tropas de outra na-
tureza presentes nas proximidades do alvo a ser abatido.

Trata-se de mais um tipo de munição a fazer a ba-
lança pender em favor dos canhões de alma lisa.

Blindagens

Assim como no caso das munições, há diversas tec-
nologias de blindagens que mereceriam uma especial 
menção, mas escolhemos três delas por serem aquelas 
que talvez exemplifiquem com maior nitidez todo um 
universo de tecnologias avançadas.

As primeiras a serem destacadas são as blindagens 
construídas com compósitos. De forma bastante simpli-
ficada, podemos dizer que se trata de uma grande famí-
lia de blindagens, as quais já não mais constituem uma 
extraordinária evolução tecnológica, pois já estão em uso 
há vários anos, desde que os cientistas deste segmento 
concluíram pela ineficácia do aço laminado homogêneo, 
o já comentado rolled homogeneous armor – RHA.

Seu princípio básico reside na maior capacidade de 
dissipação da energia do projétil ou míssil incidente 
quando se está diante de um material altamente he-
terogêneo, tanto em termos de forma quanto em ter-
mos da variedade de materiais utilizados. Na prática, 
combinam-se cerâmicas, metais e materiais elásticos 
em diferentes geometrias. Não há muitas informações 
disponíveis a seu respeito, já que este assunto constitui 
tecnologia crítica e, como já comentado, é cercado do 
correspondente sigilo.

Uma das blindagens desse tipo mais conhecidas é a 
Chobham, desenvolvida no Reino Unido e empregada 
em vários CC daquele país e também no norte-america-
no Abrams.
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Uma possível composição da blindagem Chobham obtida na Internet

Outra família de blindagens é a chamada "reativa", 
também conhecida como ERA (explosive reactive armor). 
Sua propriedade protetiva reside na existência de placas 
explosivas que são detonadas quando atingidas por um 
míssil ou munição, anulando ou diminuindo drastica-
mente sua capacidade de penetração e, com isso, aumen-
tando em grande medida a probabilidade de sobrevivên-
cia do carro e, sobretudo, de sua guarnição.

Abrams M1A2 com kit reativo TUSK-1 (Tank Urban Survivability Kit)

Existe um sistema de proteção ativa desenvolvi-
do pela Rússia denominado "Arena-E", que apresenta 
como inovação o fato de que um conjunto de sensores 
identifica a direção de aproximação da ameaça e lança a 
carga explosiva em sua direção. Desse modo, a detona-
ção ocorre sem contato direto com o CC, aumentando 
ainda mais suas chances de sobrevivência.

Concepção do sistema de proteção ativa Arena-E

T-72 modernizado e equipado com o sistema Arena-E

Qualquer que seja o modelo de blindagem baseada no 
emprego de explosivos, seu emprego tem que ser alvo de 
criteriosa análise quando a situação tática envolver o binô-
mio CC-Infantaria, já que uma detonação desse tipo pode-
rá produzir muitas baixas na tropa próxima ao veículo.

Uma nova área de desenvolvimento de blindagens é 
a da nanotecnologia. Nesse campo de pesquisa, desco-
briu-se que os chamados "nanotubos" de carbono apre-
sentam extraordinária resistência à ruptura, sendo ca-
pazes de proporcionar blindagens bem mais eficazes e 
leves quando comparadas àquelas comumente obtidas 
a partir do aço laminado. Essse tipo de material já está 
sendo empregado em elementos de proteção balística 
individual, como capacetes e coletes, mas também há 
registro de que o CC japonês Type 10, produzido pela 
Mitsubishi, incorpora, além de vários outros avanços 
tecnológicos, uma blindagem construída ou pelo menos 
reforçada mediante o uso de “nanocristais”. Nisso tal-
vez resida a explicação de seu peso consideravelmente 
inferior aos dos demais de sua categoria, situando-se 
na faixa das 45 toneladas.

A Presença de CC no Entorno 
Estratégico Brasileiro

Conforme claramente especificado na Política Na-
cional de Defesa, o Brasil é um país pacífico e se insere 
em seu entorno estratégico, fundamentalmente com-
posto pela América do Sul, o Atlântico Sul, a ribeira 
ocidental africana e o Caribe, por meio de mecanismos 
de cooperação em todos os campos, inclusive o de se-
gurança e defesa. Obviamente, também, a definição de 
um espaço estratégico preferencial implica o conhe-
cimento mais detalhado das forças nele em presença, 
mesmo diante da inexistência de claras ameaças, e, as-
sim, contribuir para a conformação de capacidades es-
peradas, inclusive para nossos GptOpFuzNav. Assim, 
convém conhecer a presença de CC nesse entorno.

Nesse sentido, podemos verificar uma diversi-
dade muito grande de situações. A tabela a seguir 
apresentada procura resumir os acervos dos países 
da região.
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PAÍS TIPO DE CC ORIGEM DOS CC
ÁFRICA (RIBEIRA OCIDENTAL)

África do Sul Olifant (Centurion) África do Sul/Reino Unido
Angola T-54/55 Rússia

T-62 Rússia
T-72 Rússia

Benin PT-76 Rússia
Camarões PTL-02 China
Congo T-54/55 Rússia
Costa do Marfim T-54/55 Rússia
Guiné T-54/55 Rússia

PT-76 Rússia
Guiné Bissau PT-76 Rússia
Guiné Equatorial T-54/55 Rússia
Marrocos Abrams M1A1 EUA

M-60 EUA
T-72 Rússia

Mauritânia T-54/55 Rússia
Namíbia T-54/55 Rússia
Nigéria T-54/55 Rússia

T-54/55 Rússia
Rep. Dem Congo T-54/55 Rússia
Saara Ocidental T-54/55 Rússia
Serra Leoa T-72 Rússia
Togo T-54/55 Rússia

AMÉRICA DO SUL
Argentina TAM (chassi Marder) Argentina/Alemanha

SK-105 Áustria
AMX-13 França

Bolívia SK-105 Áustria
Cascavel Brasil

Brasil Leopard 1A5 (EB) Alemanha
SK-105 A2S (CFN) Áustria

Chile Leopard 2A4 Alemanha
Colômbia Cascavel Brasil
Equador Leopard 1 Alemanha

T-54/55 Rússia
AMX-13 França
Cascavel Brasil
T-54/55 Alemanha

Guiana Cascavel Brasil
Paraguai Cascavel Brasil
Peru T-54/55 Rússia

AMX-13 França
Suriname Cascavel Brasil
Uruguai M-41 EUA

T-54/55 Rússia
Venezuela T-72 Rússia

Presença de CC no 
Entorno Estratégico 
Brasileiro
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Alguns desses CC merecem ser destacados. Come-
cemos com o Leopard 2A4, do Chile. O CC Universal da 
série 2 do Leopard é considerado um dos melhores e mais 
bem sucedidos da atualidade, sob qualquer aspecto que 
se opte por analisar. Dotado de poderosa blindagem, 
utiliza como armamento principal o supracitado canhão 
Rheinmetall 120 mm de alma lisa. Está presente não apenas 
na Alemanha e no Chile, mas em muitos outros países. É 
um dos poucos carros que poderiam, ao menos teorica-
mente, fazer frente aos CC russos. Nenhum outro carro 
presente na América do Sul poderia lhe oferecer digna 
oposição, inclusive os brasileiros do Exército e do CFN.

No restante do subcontinente, cabe menção aos T-72 
russos da Venezuela, ainda um CC de considerável po-
der combatente. Nos demais países, observam-se nor-
malmente CC leves, incluindo alguns Cascavel brasilei-
ros, e outros modelos antigos. Pode ser recordado ainda 
o "Tanque Argentino Mediano", o TAM, um projeto local 
a partir do chassi da viatura blindada alemã Marder. 
Recentemente, a empresa israelense Elbit Systems foi 
escolhida pela Argentina como o main contractor para o 
processo de modernização desse CC, estimado em US$ 
111 milhões. A intenção é fazê-lo aproximar-se do CC 
israelense Merkava.

Na ribeira ocidental africana, chama atenção a forte 
presença de CC russos, alguns bem antigos, mas com 
grande poder de fogo e blindagem bastante robusta. 
Ainda nesse setor, deve ser mencionada a presença de 
CC Abrams M1A1 de origem norte-americana no Mar-
rocos, que também opera outros CC de fabricação russa.

Os CC na Projeção de Poder 
sobre Terra

Existe uma natural cautela por parte daqueles que 
lidam com aquisições de CC para uso em operações en-
volvendo projeção de poder sobre terra a partir do mar. 
São meios intrinsecamente pesados e volumosos, que 
tendem a representar substancial incremento de deman-
da por transporte nos meios navais e, nesse aspecto, es-
tamos falando de dois itens centrais: os navios anfíbios e 
as embarcações de desembarque (ED). Por esse motivo, 
seria também natural que a escolha recaia sobre carros 
mais leves, o que, de algum modo, facilitaria seu embar-
que e o consequente desembarque.

Não obstante, essa dificuldade se reduziu em algu-
ma medida nas últimas décadas. Primeiramente, como 
pudemos observar, tem havido uma convergência entre 
os CC ditos "leves" e "pesados". A bem da verdade, esta 
estratificação já se tornou imprópria, já que diminuiu 
consideravelmente o hiato de dimensões entre as con-
cepções mais poderosas e as mais modestas.

Em segundo lugar, os tradicionais construtores de 
navios anfíbios e ED já há algum tempo têm considerado 
essa demanda crescente em seus projetos. Por exemplo, 
todos os navios anfíbios norte-americanos projetados 
para receberem CC usam o parâmetro de 60 toneladas 
por carro. Aliás, a própria história dos CC no USMC é 

bastante reveladora nesse processo, com a ressalva de 
que, consideradas as diferentes perspectivas econômicas 
e militares, nem tudo que se aplica ao USMC pode ser 
usado diretamente no CFN sem ao menos uma reflexão 
mais apurada.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o USMC empre-
gou um CC bastante leve, o M2A4, com peso da ordem 
de 12 toneladas. Entretanto, essa escolha parece ter sido 
mais influenciada pela natureza insular do Teatro do 
Pacífico do que propriamente por restrições de embar-
que. Um indício a respaldar essa inferência é o fato de 
que, no Desembarque da Normandia, norte-americanos 
e britânicos utilizaram CC com pesos na faixa de 30 a 40 
toneladas.

Logo a seguir, o M2A4 foi substituído pelo Patton 
M48A3 de 45 toneladas, presente na Guerra do Vietnã e 
posteriormente pelo Patton M60A1, de 49 toneladas, até 
que se chegou ao poderoso Abrams M1A1 do presente, 
girando na casa das 60 toneladas.

CC Abrams do USMC no Iraque: segundo os articulistas John Gordon, IV e 
Bruce R. Pirnie, “Everybody Wanted Tanks”

Há, também, outras boas referências, como, por 
exemplo, a Marinha Espanhola. Suas Embarcações de 
Desembarque de Viaturas e Material (EDVM) recente-
mente construídas seguem o consagrado padrão norte-
-americano das Landing Crafts - Mechanized (LCM) tipo 8, 
que é o mesmo adotado para EDVM brasileiras. Todas 
elas têm plena capacidade de transportar qualquer um 
dos CC universais da atualidade.

CC Leopard 2A4 embarcando em EDVM espanhola

Ainda a respeito das ED, verifica-se, também, que as 
embarcações de desembarque de carga geral (EDCG) 
brasileiras, muito semelhantes às suas referências norte-
-americanas (Landing Craft - Utility - LCU) podem trans-
portar dois CC universais.
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Dois CC Abrams em uma EDCG

A Marinha francesa também possui vários navios an-
fíbios e ED capazes de transportar CC universais. Nosso 
Navio Doca Multipropósito (NDM) Bahia, originalmen-
te o Transport de Chalands de Débarquement (TCD) Siroco 
é um deles.

CC Leclerc embarcando no TCD Siroco, hoje NDM Bahia

Assim, alguns Corpos de Fuzileiros Navais de outros 
países têm adotado CC universais em seu inventário, 
além dos EUA (Abrams M1A1), como, por exemplo, o 
da Espanha (Patton M60A3 TTS) e o da Coreia do Sul 
(Patton M-48A3, atualmente em processo de substituição 
pelo K1A1 da Hyundai, baseado no Abrams M1). Esse, 
decerto, não será o caso de forças de pretensões mais 
modestas, como, por exemplo, as limitadas a atividades 
de segurança de navios e instalações do Poder Marítimo 
de interesse, ou incursões anfíbias de pequena enverga-
dura. Tampouco seria uma demanda essencial para os 
Royal Marines, do Reino Unido, já que a concepção que 
os orienta é a incorporação, para a composição de seus 
GptOpFuzNav, de grande parte dos meios de apoio ao 
combate e de apoio de serviços ao combate provenientes 
de outras forças do país. Mas pareceria ser que nossas 
melhores inspirações estão no primeiro bloco e não no 
segundo, tampouco nos Royal Marines.

Os Carros de Combate no 
Corpo de Fuzileiros Navais

A história dos CC no CFN é relativamente recente e 
remonta ao ano de 1979, quando foram comprados seis 
CC Cascavel para conformar a Companhia de Carros de 
Combate, que iniciou sua existência operativa em 1980, 
sob o Comando do então Capitão-Tenente (FN) José 
Henrique Salvi Elkfury.

O Cascavel é um veículo sobre rodas bastante leve, na 
casa de 11 toneladas. Era construído pela empresa brasi-
leira de material bélico ENGESA, que chegou a ter certo 
destaque nacional e internacional nesse segmento indus-
trial específico. Na realidade, era tecnicamente classifi-
cado como um carro de reconhecimento, tendo sido con-
cebido para mobiliar, em parte, as tropas de Cavalaria 
Mecanizada do Exército Brasileiro.

Possui um canhão de 90 mm e uma blindagem bas-
tante tênue, da ordem de 16 mm nas partes mais prote-
gidas. Seu principal mérito no CFN foi permitir-nos ini-
ciar o uso de CC e seu correspondente desenvolvimento 
doutrinário nas operações de Fuzileiros Navais. Sua vida 
operativa encerrou-se em 1998.

O segundo e atual CC em uso no CFN é o também 
leve Steyr Kurassier SK-105A2S. Situado na faixa das 18 
toneladas, possui escassa blindagem, alcançando seu 
máximo com apenas 40 mm no arco frontal, e tem como 
armamento principal um canhão de 105 mm e compri-
mento de 44 calibres, mais curto que os típicos para esse 
tipo de armamento. Esse fato impõe o uso de munições 
modificadas e de alcance inferior ao usualmente obtido 
pelas armas desse calibre.

O Kurassier foi concebido para emprego como um 
"caça carros" (tank killer ou tank destroyer) em terreno 
montanhoso, na verdade alpino, pois atendia aos requi-
sitos operacionais do Exército Austríaco. O conceito cen-
tral seria dispor de um meio ágil e que procuraria em-
boscar e retardar os CC inimigos nos estreitamentos das 
vias de acesso, nas passagens de montanha. Em terrenos 
de outras naturezas, tem poucas chances de cumprir 
esse papel, já que o alcance de seu armamento principal 
é inferior ao alcance das armas dos CC universais, que, 
ademais, possuem blindagens mais resistentes do que a 
capacidade de penetração das munições do canhão 105 
mm de 44 calibres, estimada em 360 mm RHA-e.

Embora levando-se em consideração essas limitações, 
a incorporação desse CC representou grande evolução 
para o CFN, pois o meio apresenta tecnologias bem mais 
avançadas do que as oferecidas pelo Cascavel, como, por 
exemplo, um sistema computadorizado de direção de 
tiro, recursos de imageamento termal e torre estabilizada.

O SK-105A2S foi adquirido também em 1998, com-
pondo um lote de 17 unidades, além de uma viatura so-
corro ARRV e o correspondente “pacote logístico”.

Salvo juízo superior em contrário, esse meio se en-
contra no final de sua trajetória operativa na Marinha 
e, ao que tudo aponta, sua engenharia está baseada em 
componentes e conceitos que já não mais encontram aco-
lhida no mundo atual dos CC, dominado por modelos 
universais.

Isso não quer dizer que não se possa, caso julgado 
conveniente, empreender algumas medidas que permi-
tam a continuidade de seu uso por mais algum tempo, 
de modo a oferecer-nos a possibilidade de realizar a ob-
tenção de um novo CC de forma sistêmica, criteriosa e 
não emergencial. Isso, naturalmente, se a relação custo-
-benefício de um investimento na extensão da vida útil 
de nosso atual CC mostrar-se convidativa.
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Conclusão 

Uma vez terminada essa breve viagem no tempo e 
pelo progresso tecnológico dos CC, é chegada a hora de 
dar os traços finais a este artigo e, se possível, deixar al-
gumas informações que possam ser úteis àqueles que ve-
nham a envolver-se futuramente com aquisições de CC 
para o CFN.

Talvez a primeira conclusão a ser apresentada é a de 
que o CC vem sofrendo muitos avanços, mas sua natu-
reza particular e sua capacidade de influenciar decisiva-
mente nos combates continuam sendo as mesmas.

Ainda nesse campo, também é possível verificar que, 
pouco depois de sua gênese, o CC já se apartaria profun-
damente dos demais tipos de blindados. Com o passar 
do tempo, a adição de novas tecnologias em seus siste-
mas de armas principais e suas variadas formas de blin-
dagem avançaram de tal forma que transformou aquilo 
que já era considerada uma diferença significativa em 
um verdadeiro abismo.

Outro aspecto relevante a ser trazido à guisa de con-
clusão é o fato de que, paulatinamente, o hiato entre os 
carros ditos leves e os pesados foi se fechando, a ponto 
de que, atualmente, a separação entre os poucos carros 
leves recentemente projetados, mas muito escassamente 
produzidos, e os universais mais leves é da ordem de uma 
dezena de toneladas. Uma redução de peso que talvez não 
seja compensadora, pois ela resulta da adoção de blinda-
gens muito sumárias, incapazes de resistir aos tiros dos 
CC universais, ao tempo em que também costuma exigir 
um sacrifício em redução de alcance em seu armamento 
principal. Ou seja, o CC leve pode ser atingido pelos CC 
universais sem poder atingi-los e, se atingido, possivel-
mente será implacavelmente destruído não apenas o car-
ro, mas também e principalmente sua guarnição.

Esses aspectos naturalmente são inquietantes para nós, 
Fuzileiros Navais do Brasil, pois somente tivemos em nos-
so inventário dois CC muito leves, abaixo de 20 toneladas.

Seria compreensível uma futura opção, pelo CFN, 
pela continuidade do emprego de CC leves ou mesmo 
VBTP artilhadas, pois terão prevalecido as preocupações 
com a redução das demandas de transporte e desembar-
que. O óbice inevitável, nesse caso, será a limitação de 
seu emprego a tarefas de menor exigência, como, por 
exemplo, a participação em forças mecanizadas, o ata-
que a blindados leves ou viaturas não blindadas, posi-
ções organizadas ou levemente fortificadas, edificações 
em alvenaria simples e outros alvos típicos de seu arma-
mento principal.

É, certamente, um número apreciável de aplica-
ções, mas a presença de CC universais nas forças ini-
migas, mesmo que não estejam no estado da arte ou da 
técnica, fará com que a inserção de CC leves em nossos 
GptOpFuzNav seja de muito baixa aceitabilidade, pri-
vando-nos de um elemento de grande poder de combate 
e de capacidade de decisão em muitas situações, depen-
dendo naturalmente dos aspectos geográficos da Área 
de Operações. Isso sem nos esquecermos de que, se por 
um lado CC com blindagens mais robustas têm alguma 

chance de sobreviver ao impacto de um armamento an-
ticarro mais avançado, por outro esse mesmo impacto 
em um CC leve ou blindado artilhado costuma ser um 
evento mortal.

A propósito, conforme visualizado, existe uma con-
siderável presença de CC universais em nosso entorno 
estratégico, alguns deles bastante atualizados e outros 
mais antigos, mas dotados de grande poder de fogo e 
blindagem. Cumpre recordar que foi basicamente a 
constatação da ineficácia do outrora popular canhão de 
105 mm de alma raiada contra as blindagens dos carros 
soviéticos, muito presentes em nosso entorno, o princi-
pal fator a impulsionar o desenvolvimento do canhão de 
120 mm de alma lisa.

Aliás, no concernente ao armamento principal, pa-
rece ser possível concluir que os canhões de alma lisa 
de calibre 120 mm ou superiores estão dominando e 
deverão continuar dominando a cena nos próximos 
anos, devido ao fato de serem aqueles que melhor 
aproveitam as tecnologias de munições mais avança-
das disponíveis, não apenas as APFSDS, que existem 
também para canhões de alma raiada, mas principal-
mente as do tipo míssil e as HEAT. Dentre os dez CC 
comumente apontados como os melhores do mundo, 
o único ainda a utilizar canhão de alma raiada é o bri-
tânico Challenger 2.

Quanto à justa preocupação com a demanda por 
carga a bordo dos navios e ED, é importante recordar 
que já contamos, na Marinha do Brasil, com navios an-
fíbios e ED capazes de transportar e desembarcar meios 
mais pesados. O mesmo ocorre com Marinhas que nos 
servem de referência, mutatis mutandis, como por exem-
plo, EUA, França e Espanha, aqui comentadas. Por ou-
tro lado, não cabe, no momento, uma digressão a res-
peito das quantidades desses navios, até porque, para 
tanto, deveríamos entrar na seara das necessidades to-
tais de navios e ED para nossos GptOpFuzNav, o que 
extrapolaria em muito o propósito estipulado para este 
trabalho.

Assim, respeitando plenamente opiniões em contrá-
rio, este autor se atreve a finalizar o presente artigo con-
cluindo que, caso não haja no futuro imediato ou próxi-
mo uma revolução tecnológica nos sistemas de armas e 
de proteção para CC, o CFN fará uma boa aquisição se 
optar por um CC universal com canhão de alma lisa para 
sua próxima geração desse meio, sem que isso represen-
te o abandono das iniciativas que estão sendo conduzi-
das para dotar uma parte de nosso acervo de VBTP com 
estações de armamento remotas.

Por derradeiro, quando chegado o momento, a esco-
lha deverá ser pautada, como costuma acontecer em nos-
sa Instituição, em um detalhado estudo das opções dis-
poníveis. No caso dos CC, sua natureza recomenda que 
também sejam considerados aspectos que vão muito além 
dos puramente técnicos e comerciais, já que a decisão por 
um determinado CC vai repercutir operativa, logística e 
financeiramente por algo em torno de duas décadas, ou 
mais, além de, usualmente, envolver fatores geopolíticos.

Adsumus!
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Projetar Poder sobre Terra significa transpor a influ-
ência do Poder Naval sobre áreas de interesse, sejam elas 
terrestres ou marítimas, abrangendo um amplo espectro 
de atividades. Essa é a essência do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CFN).

Ao longo de sua existência, o CFN se especializou na 
condução dessa Tarefa Básica do Poder Naval, aperfei-
çoando seu pessoal, doutrina e material para o planeja-
mento e a execução de Operações Anfíbias. Esse desen-
volvimento foi em muito potencializado pela aquisição 
de Carros Lagarta Anfíbios (CLAnf), uma viatura espe-
cificamente concebida para viabilizar o desembarque de 
tropas a partir do mar.

Por ocasião do recebimento de novos CLAnf, este ar-
tigo pretende destacar o importante papel por eles de-
sempenhado na consolidação da capacidade anfíbia da 
Marinha do Brasil (MB). Para tanto, iniciará com um bre-
ve histórico, alcançando as motivações para a concepção 
desse meio, e passando pelos CLAnf adquiridos nas dé-
cadas de 80 e 90 do século passado. Por fim, destacará 
aspectos da configuração dos novos veículos. 

Histórico do CLAnf

Na figura 1 tem-se uma foto extraída do filme “O 
Resgate do Soldado Ryan”. Trata-se do momento em 
que Embarcações de Desembarque de Viatura e Pessoal 
(EDVP) abicam na areia e se inicia o desembarque das 
tropas.

Figura 1 – Cena do filme  “O Resgate do Soldado Ryan”

Antes mesmo dos militares conseguirem desembar-
car, as metralhadoras pesadas que já estavam posiciona-
das no terreno, começaram a ceifar diversas vidas, sem a 
menor chance para a tropa que desembarcava sem pro-
teção blindada.

Por esse motivo, o CLAnf costuma ser apresentado 
como a solução para a falta de proteção da tropa que 
desembarca. O que conduz a uma equívoca conclusão 
de que os CLAnf são a evolução das EDVP.

O equívoco reside no fato do CLAnf ter surgido antes 
mesmo do desembarque da Normandia com um objeti-
vo completamente diferente: transpor recifes de corais.

Logo após a Primeira Guerra Mundial, um grande 
estudioso  da Guerra Anfíbia, o Tenente Coronel Earl 
Hancock Ellis escreveu o profético Plano de Operações 
712 (Base de Operações Avançadas na Micronésia). Esse 
plano previa a expansão japonesa no Pacífico e a inevitá-
vel guerra entre os EUA e o Japão. Sendo assim, no ano 
de 1921 ele elaborou o plano de operações supracitado 
detalhando como deveria acontecer o esforço de guerra 
nessa campanha do Pacífico.

Dentre as diversas considerações do Coronel Ellis, 
uma, em especial, necessitava de uma solução tecnológi-

ca que ainda não existia na época: a capacidade de ven-
cer os recifes de corais. 

Na figura 2 observa-se uma foto do esquema de ma-
nobra idealizado por Ellis no Plano de Operações 712. 

O problema gerado pelas linhas de recifes está no 
fato de impedir que uma determinada Força que executa 
o assalto se desdobre em linha com suas EDVP, uma vez 
que elas ficariam detidas, distantes da praia, tornando o 
assalto inexequível.

Ellis faleceu em 1923, no entanto, seu legado não foi 
esquecido e a solução para transpor os recifes de corais 
continuaram sendo elaboradas, conseguindo-se chegar a 
uma solução adequada, apenas uma década após o pro-
blema ter sido enunciado por Ellis, quando do advento 

Figura 2 – Esquema de Manobra idealizado por Ellis no Plano de Operações 712
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do veículo Alligator, desenvolvido por Donald Roebling, 
que serviu de base para a criação do primeiro CLAnf.

O primeiro protótipo, Alligator I, ficou pronto em 
1935, no entanto apresentou um rendimento inaceitável. 
Quando em operações terrestres, o veículo tinha uma 
confiabilidade muito baixa, mas a maior decepção resi-
dia nas operações em meio fluido, pois o veículo apre-
sentava uma velocidade máxima de apenas 2.3 nós e 
pouca capacidade de manobra, o que demandou uma 
série de aperfeiçoamentos gradativamente incorporados 
ao veículo.

Visando dar publicidade ao seu invento, Donald 
Roebling  contratou uma das maiores revistas america-
nas para divulgá-lo. Na página 94, na seção de Ciência 
e Indústria, duas páginas foram dedicadas ao “Roebling 
Alligator para resgates na Flórida”, trazendo um novo 
conceito de veículo capaz de operar em qualquer terreno.

Não demorou muito tempo para o United States 
Marine Corps USMC reconhecer, na invenção de Donald, 
a solução para os problemas que Ellis havia enunciado 
16 anos antes. Assim, após nova série de testes e aper-
feiçoamentos, em 22 de fevereiro de 1941 foi assinado 
um contrato com Donald Roebling para a construção de 
200 Alligator, que passariam, então, a se chamar LVT-1 
(traduzido do inglês significa Veículo de Desembarque 
sobre Lagarta) pelo valor de US$3.300.000,00 todo o lote.

Figura 3 - Alligator I – Base para a criação do primeiro CLAnf

Figura 4 – Revista Life de 4 de Outubro de 1937
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O sucesso com o emprego dos Alligator no Pacífi-
co, na campanha contra o Japão, durante a II Guerra 
Mundial foi tão expressivo que foi  tema de uma cita-
ção do ex-Comandante do USMC General Holland M. 
Smith em um artigo publicado no periódico Marine 
Corps Gazzete em 1946:

Figura 5 – Museu dos LVT em Camp Pendleton, Base do USMC na Califórnia

“ O desenvolvimento da viatura de desembarque anfíbio ou LVT (Landing 
Vehicle Track), que teve início em meados da década de 1930, proporcio-
nou uma solução e foi uma das maiores contribuições tecnológicas para 
as operações em que é previsto o movimento navio para terra. Sem essas 
viaturas de desembarque nossa ofensiva anfíbia no Pacífico teria sido 
impossível.”

Com a implementação de diversas modificações 
oriundas do aprendizado do emprego dos CLAnf em 
conflitos, o USMC promoveu sua evolução, até chegar 
à configuração de nº 7, cujo modelo 7A1 foi o primeiro a 
ser adquirido pelo CFN na década de 80.

Primeira Geração de CLAnf

Os primeiros CLAnf foram adquiridos pelo CFN 
em 1985. Na ocasião, foram incorporadas 12 unidades, 
sendo dez de Transporte de Pessoal uma de Comando 
e uma de Socorro. Essa configuração ficou conhecida no 
CFN como CLAnf de Primeira Geração. A figura 6 apre-
senta uma foto dessa configuração.

Em que pesem as orientações advindas de manuais 
e suas respectivas atualizações, o conceito básico de em-
prego dos CLAnf permaneceu praticamente inalterado. 
Dessa forma, realizar o Movimento Navio-para-Terra 

(MNT) prevalece como a tarefa fundamental deste 
meio. Desde sua primeira geração, o emprego dessa 
viatura foi pautado na condição essencial de ser lan-
çada a partir dos navios anfíbios e prover a apropria-
da proteção blindada à tropa, proporcionando a devi-
da impulsão ao ataque para a posterior conquista dos 
objetivos em terra, sendo empregados, inclusive, nas 
Operações Subsequentes. Além disso, possibilitariam 
um considerável incremento na capacidade de Coman-
do, Controle e Comunicações dos Grupamentos Opera-

tivos de Fuzileiros Navais (GptOpFuznav). A figura 7 
apresenta os CLAnf de Primeira Geração  sendo lança-
dos de um Navio Anfíbio. 

O advento dos primeiros CLAnf foi de fundamental 
importância para a consolidação da capacidade anfíbia 
do CFN. A ação de choque  proporcionada por essas 
viaturas à Força de Desembarque confirmou o acerto da 
incorporação do meio e, ainda, indicou a necessidade de 
se ampliar o inventário.

Segunda Geração de CLAnf

As constantes evoluções  tecnológicas na condução 
dos conflitos indicavam que a área marítima destinada 
ao posicionamento dos navios anfíbios passasse a ser 
localizada a distâncias consideráveis da costa, fato que 
ensejou, por parte dos norte-americanos, um desenvol-
vimento doutrinário, que passou a ser denominado “de-

Figura 6 - CLAnf 7A1 – CLAnf de Primeira Geração do CFN
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Figura 7 - Desembarque dos CLAnf de Primeira Geração do CFN  de um Navio Anfíbio

sembarque além do horizonte”. A implementação desta 
doutrina gerou uma revisão de requisitos dos CLAnf 
para atender às mesmas ameaças assumidas pelos na-
vios anfíbios.

A capacidade de navegação, transposição de vagas e 
arrebentação permaneceram válidas. Ocorre que o maior 
tempo de permanência no mar (distância percorrida no 
MNT) exigiu a implementação de medidas que melhor 
afiançassem o cumprimento da missão.

Tal situação levou o USMC a rever sob que condições 
estariam sendo empregados estes meios e, nesse contexto, 
surgiu o Expeditionary Fighting Vehicle (EFV), para aten-
der ao conceito de “desembarque além do horizonte”. 
No entanto, com o fim da Guerra Fria, o USMC decidiu 
postergar o desenvolvimento dos EFV e estabelecer um 
Programa de Extensão da Vida útil dos CLAnf de Primei-
ra Geração (Service Life Extension Program – SLEP), dando 
origem aos CLAnf conhecidos no CFN como CLAnf de 
Segunda Geração. Assim, a MB iniciou um novo processo 
de aquisição, passando a possuir, além dos 12 CLAnf re-
cebidos em 1985 (modelo 7A1 – Primeira Geração), outros 
14 CLAnf recebidos em 1997 (modelo 7A1 – Segunda Ge-
ração), representados nas figuras 8A e 8B.

Terceira Geração de CLAnf (RAM/RS)

O cenário de operações vivenciado pelo USMC no 
Iraque teve como consequências a necessidade de acrés-
cimo de blindagem e reforço na estrutura das lagartas. 
Esta implementação gerou a demanda de um motor com 
potência mais elevada.

 Figura 8A – CLAnf 7A1 (1985) 

Figura 8B – CLAnf 7A1 (1997)
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Assim, os CLAnf de segunda geração passaram a 
utilizar uma blindagem suplementar (Enhanced Apliqué 
Armor Kit – EAAK), a qual passou a exigir maior esforço 
do sistema de suspensão utilizado até então, principal-
mente pelo fato de que sua instalação e retirada não eram 
tarefas simples, demandando tempo demasiado para a 
sua execução, de forma que algumas unidades operativas 
do USMC passaram a empregar seus CLAnf sempre com 
a EAAK já instalada, o que sobrecarregava o sistema de 
suspensão, pois gerava um acréscimo de peso de cerca de 
duas toneladas e, com isso, afetava a sua confiabilidade.

Para solucionar tal problema, foi desenvolvida a 
configuração RAM/RS. Este modelo, cuja sigla repre-
senta as palavras Reliability, Availability and Maintainabi-
lity/Rebuild Standard Program foi desenvolvido como par-
te de um programa de confiabilidade, disponibilidade e 
manutenabilidade/reconstrução para a configuração pa-
drão e possui as seguintes características: aproveitamen-
to da suspensão do Carro de Combate Bradley Fighting 
Vehicle (BFV) utilizada pelo US ARMY com o propósito 
de suportar o aumento de peso de duas toneladas; me-
lhorar os aspectos de mobilidade em Qualquer Terreno 
(QT), possibilitando o aumento da velocidade, melhor 
resposta às condições do terreno e aumento da distân-
cia em relação ao solo, passando de 12 para 16 pole-
gadas; utilizar as vantagens logísticas provenientes da 
economia de escala proporcionada pelos itens comuns 
ao BFV; integrar o motor Cummins VTA903-T525 de 
525HP em substituição ao VT903 de 400HP, também 
utilizado no BFV, com o propósito de atender a necessi-
dade de acréscimo de aumento de potência proveniente 
do aumento de peso dos CLAnf; melhorar a aceleração, 
mobilidade em QT e reduzir o ciclo termal de carga do 
conversor de torque da transmissão, além de modifica-
ções na transmissão para atender ao aumento de potên-
cia do motor. As figuras 9A e 9B apresentam as duas 
configurações.

O USMC possui em seu acervo atual cerca de 1.260 
unidades de CLAnf RAM/RS, sendo que o processo de 
modernização é um projeto exclusivo daquela Força. Nas 
inúmeras vezes em que o USMC foi empregado, os CLAnf 
se fizeram presentes. Incluem-se os casos em que não fo-
ram observadas Operações Anfíbias, somente ações ter-
restres desencadeadas por tropas do USMC em conjunto 
com tropas do US ARMY e de outros países integrantes de 
coalisões, com um mínimo de emprego em área urbana.

Como resultado, após quase três décadas de profícuo 
emprego dos CLAnf de 1ª e 2ª gerações, o CFN, visan-
do manter-se no Estado da Arte, bem como atender aos  
requisitos atuais de confiabilidade e disponibilidade do 
meio, firmou contrato de aquisição de novos CLAnf.

Esta geração de CLAnf, conhecida pelo CFN como de 
3ª geração, corresponde exatamente aos critérios origina-
dos por demandas obtidas durante conflitos e por neces-
sidades logísticas e tecnológicas imperiosas quando se 
trata de uso dos meios nas condições atuais.

Fruto de um contrato estabelecido entre a Marinha 
do Brasil e a Marinha dos EUA, por meio do Foreign 
Military Sales (FMS), tendo sido contratada a empresa 
BAE Systems para o fornecimento de 23 CLAnf RAM/
RS, desembarcou, na madrugada de 31 de maio de 2017 
no Porto de Santos, o primeiro lote, constituído por  duas 
viaturas, sendo uma na configuração Transporte de Pes-
soal (TP) e outra na versão Comando e Controle (C). O 
segundo e último lote com 21 viaturas e sobressalentes 
tem a previsão de entrega para 2018.

Os CLAnf adquiridos são do padrão RAM/RS, que con-
forme sua denominação trarão confiabilidade, disponibili-
dade e melhor logística de manutenção, proporcionando 
ao CFN e à MB um considerável incremento na sua capaci-
dade anfíbia. Após a conclusão do contrato de recebimento, 
a Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE) terá em seu acervo 
operacional 49 unidades de CLAnf, liderando o quantita-
tivo no Hemisfério Sul, auferindo melhores condições de 
contribuir diretamente para a defesa da Amazônia Azul.

O sucesso alcançado em todo processo, desde a assi-
natura do contrato até a chegada ao Brasil deste primeiro 
lote, foi obtido por meio de um trabalho profissional e 
coordenado entre o Comando da Marinha, o Comando-
-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, o Comando do 
Material de Fuzileiros Navais, a Comissão Naval Brasi-
leira em Washington e a Diretoria de Abastecimento da 
Marinha por meio do Centro de Distribuição e Opera-
ções Aduaneiras da Marinha, incluindo-se o inestimável 
apoio de instalações e de conhecimento na área provido 
pela Capitania dos Portos de São Paulo.

Perspectivas futuras do CLAnf

A necessidade de um meio anfíbio para atender ao 
conceito de Assalto Além do Horizonte é o que move 
as atuais evoluções visualizadas para os CLAnf. O 
EFV, que seria a solução, teve o seu cronograma inicial 
estabelecido para 2015, tendo sido postergado para 
2020 a 2025, devido a atrasos no desenvolvimento do 
protótipo.

Figuras 9A – CLAnf 7A1 Configurações RAM/RS e Normal SLEP 

RAM/RS

Figuras 9B – CLAnf 7A1 Configurações Normal SLEP e RAM/RS

Normal SLEP

Normal SLEP RAM/RS
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Esses atrasos e a pressão orçamentária obrigaram o 
USMC a descartar o projeto do EFV, passando a configu-
ração RAM/RS a representar o estado da arte para esse 
tipo de meio operativo. A figura 10 apresenta o EFV. 

A despeito do insucesso do EFV, o USMC conti-
nuou a procurar um novo projeto. Neste contexto, a 
empresa BAE Systems lançou o primeiro dos protóti-
pos de 16 Veículos de Combate Anfíbios (Amphibious 
Combat Vehicle – ACV) 1.1 para o USMC. A oferta ACV 
1.1 da BAE Systems é um veículo de combate sobre 
rodas com tração 8x8 totalmente independente. A so-
lução da BAE Systems para o ACV 1.1 alavanca uma 
plataforma existente fornecida pela Iveco Defense 
Vehicles. É altamente eficaz no mar quando compara-
do a qualquer outra viatura anfíbia em produção atu-
almente, proporcionando mobilidade terrestre supe-
rior e supervisão de sistemas de última geração. Esta 
solução equilibra as exigências do USMC para uma 
plataforma acessível, preparada para a produção, com 
dispositivos adicionais para maior proteção de força, 
mobilidade de água e terra, letalidade, transportabili-
dade e capacidade de sobrevivência.

Conclusão

A breve análise apresentada possibilitou denotar a 
importância dos CLAnf para a consolidação da capa-
cidade anfíbia do CFN. Desde as viaturas de primeira 
geração, até as atuais, da versão RAM/RS, os CLAnf re-
presentam uma verdadeira trajetória de sucesso, confir-
mando o acerto da Alta Administração Naval em optar 
pela sua incorporação e preservação em seu acervo.

Esse veículo foi concebido especificamente para trans-
porte auxiliar na transposição do Poder Naval do mar para 
a terra, demonstrou ao longo de sua história no USMC e 
no CFN todo o seu potencial. As perspectivas futuras são 
igualmente promissoras, sinalizando que as viaturas anfí-
bias continuarão a ser um instrumento fundamental para 
conferir Poder de Combate às Forças que vêm do mar.

Pode-se, portanto, afirmar que os CLAnf, ao poten-
cializar as capacidades do Conjugado Anfíbio, fortale-
cem o Poder Naval brasileiro, e contribuem, em última 
análise, para a defesa da imensa Amazônia Azul.

Figura 10 – Expeditionary Fighting Vehicle

Figura 11 - Amphibious Combat Vehicle – ACV 1.1 da BAE Systems

Além da BAE Systems, a empresa SAIC (Science 
Applications International Corporation) também concorre 
para a entrega da viatura, com o protótipo denominado 
TERREX 2.

Cabe ressaltar que diversos requisitos foram enfati-
zados durante a seleção das cinco empresas que inicial-
mente concorreram ao processo, tais como as capacidades 
do protótipo em operar em meio fluido e terrestre, além 
dos apropriados transporte de tropas e proteção blindada. 
Contudo, o fator determinante para a escolha das duas 
empresas supracitadas foi o foco na capacidade de “nego-
ciar” com a arrebentação, haja vista que o ACV deverá ser 
uma viatura essencialmente anfíbia. Ambas as empresas 
produziram 16 viaturas, que foram efetivamente testadas 
pelo USMC (United States Marine Corps) em 2017. Dessa 
forma, o USMC escolherá, ainda em 2018, a que melhor 
atenda aos requisitos operacionais, para que sejam entre-
gues ao menos 204 viaturas até 2020. O valor total espera-
do para o contrato é de 1,2 bilhões de dólares.

Figura 12 - TERREX 2 da SAIC

Figura 13 - Testes de lançamento e acolhimento do navio com os dois protótipos
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INDÚSTRIA DE DEFESA: 
Um Fator de Multiplicação do Poder de Combate 

do  Corpo de Fuzileiros Navais

Capitão de Fragata (FN) Cláudio Zupo Valente

“Sem possuir armas próprias, 
nenhum Principado estará 

seguro; estará, antes, à mercê 
da sorte, não existindo virtude 
que o defenda nas adversidades.”

MAQUIAVEL, N. (1469-1527)
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Introdução

Na década de 1980, o Brasil mergulhou numa grave cri-
se econômica que, juntamente com o fim dos governos mi-
litares, contribuiu para a drástica redução de investimentos 
nas Forças Armadas. A partir de então, um país que pos-
suía cerca de 90% de seu material militar fabricado em ter-
ritório nacional passou a experimentar a obsolescência de 
seus equipamentos.

Nas últimas duas décadas, foi possível assistir à Mari-
nha do Brasil adquirir diversos tipos de armamentos no 
exterior por motivos diversos, tais como: facilidade de 
crédito externo, desenvolvimento de tecnologias para a 
indústria bélica, dentre outros.

Atualmente, o desenvolvimento do parque indus-
trial brasileiro, aliado ao progresso de diversos centros 
de pesquisa e desenvolvimento científico, tem permitido 
que o Brasil sonhe figurar no seleto grupo de países com 
forte indústria de defesa. O armamento e a tecnologia 
alinham-se, na modernidade da ciência da guerra, en-
tre os componentes da maior valia para a estimativa do 
poder de uma força militar. O fator munição emerge in-
fluenciando o rendimento das armas, para o seu empre-
go eficaz e eficiente.

Este trabalho tem o propósito de analisar a influência da 
indústria de defesa na multiplicação do poder de combate 
do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), e seu suprimento 
mais importante, a munição.

O presente artigo abordará inicialmente conceitos e de-
finições relativas ao Poder Naval e suas caraterísticas, apre-
sentando uma noção do que vem a ser o Poder Marítimo de 
um Estado até chegar no papel dos Fuzileiros Navais dentro 
do Poder Naval. Na sequência, serão abordados os conceitos 
referentes à Teoria da Dependência de Recursos, a escolhida 
para embasamento de tal trabalho científico. Em seguida, 
escrever-se-á sobre a Indústria de Material Bélico brasileira; 
uma análise da Base Industrial de Defesa (BID) sobre a qual 
será feita uma exposição referente à fabricação de munição 
no Brasil, tendo como ponto principal a produção da Fábrica 
Almirante Jurandyr da Costa Müller de Campos (FAJCMC).

Finalmente, serão apresentadas as conclusões sobre o 
objeto de estudo. 

O Poder Naval

Segundo o Vice-Almirante João Carlos Gonçalves 
Caminha (1983), o Poder Marítimo é a expressão do Po-
der Nacional, resultante de uma série de condicionantes 
geográficas, econômicas, históricas e sociais, as quais fa-
zem com que determinadas nações se tornem mais capa-
citadas do que outras a se fazerem presentes nos mares.

Baseado na definição supracitada, pode-se dizer que 
o Poder Marítimo possui várias vertentes quanto aos 
seus elementos constitutivos, a saber: a geografia do 
país, sua marinha mercante, suas bases e, forças navais e 
sua capacidade industrial. 

A importância dos oceanos na vida dos povos é tão 
evidente e antiga, que seriam dispensáveis maiores con-
siderações. Uma rápida visualização do passado mostra 

que o desenvolvimento de nações se deu graças aos oce-
anos e litorais. Inúmeras guerras foram travadas entre 
países pela busca de uma saída para o mar.

Em outra análise, os mares fornecem um sistema de 
vida, comunicações e fonte de matéria-prima essenciais 
para a sobrevivência de inúmeros países. Além disso, 
os oceanos permitem a maior parte do movimento de 
importações e exportações, não havendo sinais de que, 
num futuro próximo, tal situação possa ser alterada. 
Muito pelo contrário, a dependência dos oceanos torna-
-se cada vez mais patente.

Tomando-se o Brasil como exemplo, não se pode 
pensar em mar sem associá-lo ao petróleo, principal-
mente depois da descoberta do pré-sal. Desde a Revolu-
ção Industrial ocorrida na Inglaterra, o mundo vem sen-
tindo, cada vez mais, necessidade de fontes de energia. 
Atualmente, o grande enfoque está no petróleo e seus 
derivados, que são, em grande parte, extraídos do fundo 
submarino das plataformas continentais. 

Assim, pode-se concluir que o Brasil é um país pri-
vilegiado em relação ao seu litoral, mar territorial, zona 
economicamente exclusiva e plataforma continental. 
Além de ter incalculáveis recursos vivos e não-vivos à 
sua disposição, ainda pode explorar as rotas comerciais 
marítimas essenciais para o comércio exterior, em geral. 
Porém, isso tem um preço. A manutenção de um Poder 
Naval atuante e bem equipado é o grande desafio, prin-
cipalmente para a Marinha do Brasil.

Dos elementos do Poder Marítimo, pode-se destacar o 
Poder Naval como legítimo representante do Poder Mili-
tar. Em outras palavras, o Poder Naval é o braço armado 
do Poder Marítimo. Assim, cabe-lhe a proteção dos de-
mais componentes, além de ser o responsável por desen-
volver ações visando negar, ao inimigo, o uso do mar por 
sua Marinha Mercante e a inibição de seu Poder Naval.

Verifica-se, assim, que um Poder Naval eficaz precisa 
ser capaz de atuar em áreas extensas, por um período 
considerável, e nelas adotar atitudes tanto defensivas 
quanto ofensivas, com a exploração de suas caracterís-
ticas, a saber: mobilidade, permanência, versatilidade e 
flexibilidade. 

Os Fuzileiros Navais brasileiros, tendo sua história 
iniciada em 7 de março de 1808, com a chegada da Famí-
lia Real Portuguesa ao Brasil, desempenham importante 
papel no  âmbito do Poder Naval. O CFN é a tropa da 
Marinha do Brasil vocacionada para o cumprimento de 
uma das tarefas básicas do Poder Naval, qual seja a  Pro-
jeção de Poder sobre terra e, para isso, é dotado de meios 
e pessoal especializados aptos para cumprir as diversas 
modalidades de Operações Anfíbias.

A ausência de apoio em terra, nos momentos iniciais 
do combate, exige que as forças empregadas disponham 
de seus próprios meios de apoio ao combate e de apoio 
de serviços ao combate. Em tais ocasiões, a maior carên-
cia no campo tático é materializada  pela falta de apoio 
de fogo da Artilharia de Campanha. Fato este que avulta 
a importância do apoio de fogo naval e aéreo.

A Art Cmp  possui limitações que se não forem  mi-
noradas por um planejamento detalhado poderão pre-
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judicar as operações dos Grupamentos Operativos de 
Fuzileiros Navais, posto que sua tarefa básica de prover 
apoio de fogo contínuo e cerrado, destruindo ou neutra-
lizando alvos que ameacem o êxito das operações, pode-
rá ser comprometida. Dentre tais limitações destaca-se 
a necessidade de ressuprimento de munição para que 
possa cumprir, a contento, suas missões de tiro.

O Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais 
(BtlArtFuzNav) é a unidade operativa do CFN cuja ta-
refa é prestar o apoio de fogo de Art Cmp à Força de 
Desembarque. Atualmente, possui em sua organização 
uma Bateria de Obuseiros M114A1 155mm AR, três Ba-
terias de Obuseiros L-118 “Light Gun” 105mm AR, uma 
Bateria de Lançadores Múltiplos de Foguetes, uma Ba-
teria de Comando e Serviços, além de uma Bateria de 
Morteiros 120mm, como armamento suplementar.

A aquisição do obuseiro L-118 “Light Gun” 105mm 
AR ocorreu junto à empresa inglesa Royal Ordnance. 
Numa negociação inteligente, o contrato de aquisição 
previa a transferência da tecnologia da fabricação da mu-
nição desse armamento. A justificativa para este “offset” 

foi que favoreceria a característica de permanência do 
Poder Naval. 

Os suprimentos classe V são críticos quanto ao apoio 
logístico para a Art Cmp e utilizar munição fabricada 
no país contribuirá para aumentar a disponibilidade do 
apoio de fogo prestado pelo BtlArtFuzNav. 

Teoria da Dependência de Recursos

A teoria da dependência de recursos evoluiu a partir da 
teoria de sistemas, naquele segundo a qual organizações são 
sistemas abertos dependentes de trocas constantes com o am-
biente (MATHEUS, 2010). Esta teoria também se constitui em 
um dos temas centrais de controle externo de uma organiza-
ção. Tal controle mostra que as organizações fazem parte de 
uma rede de interdependência e relações sociais. A necessi-
dade de recursos, incluindo financeiros e humanos, obtidos 
a partir do ambiente, torna as empresas potencialmente de-
pendentes de fontes externas destes recursos, caracterizando a 
“teoria da dependência de recursos”.(MATHEUS, 2010).

Carro de Combate Cascavel utilizado no CFN até 1998
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Em alguns casos, como, na indústria de defesa, o go-
verno é o fornecedor majoritário de recursos, fazendo 
com que tais corporações deixem de depender do am-
biente, passando para o governo. Como uma das conse-
quências, tem-se a política de incentivo governamental 
que poderá mudar após anos eleitorais, fazendo com 
que o futuro seja incerto. Outra consequência clara é que 
representantes estatais passam a ter condições de pres-
sionar as empresas para que decisões sejam tomadas em 
favor de políticas governamentais.

Destarte, se um governo controla determinado recur-
so necessário para a sobrevivência de uma indústria, ele 
poderá ditar os rumos, políticas ou até mesmo o fecha-
mento desta. Se um produto é desenvolvido e fabricado 
no país, mas com componentes vindo do exterior, um es-
tado de beligerância, por exemplo, poderá inviabilizar a 
produção, ditando a falência e o insucesso da indústria.

As Forças Armadas, encaradas como empresas pres-
tadoras de serviços onde o produto principal é a De-
fesa Nacional, sofrem a influência da dependência de 
recursos, com reflexos em sua disponibilidade de equi-
pamentos, armamentos, sistemas, etc. Tais recursos são 
escassos, pois existem poucas empresas que os fabricam 
ou dominam as tecnologias complexas a eles inerentes. 
Assim, passa a existir uma relação de dependência ou 
em, casos extremos, de domínio por parte da organiza-
ção detentora do bem. Como os governos são os maiores 
fornecedores de recursos da indústria bélica, e estes têm 
grande influência nestas corporações, é de se esperar 
que o domínio citado não seja da empresa, e sim do Go-
verno “vendedor”.

Especificamente, no que se refere à Indústria Bélica, 
a qual recebe recursos do Estado ou dos Governos, é di-
retamente influenciada por estes Estados e Governos, ou 
sejaeles podem ditar políticas ou controlar operações. 
Sendo assim, o Governo poderá exercer pressões sobre 
a indústria para que não ocorra negociações com deter-

minados países. Porém, também podem exercer pressão 
sobre determinados Governos, a fim de favorecer a sua 
Indústria.

Ascenção e Declínio da 
Indústria Bélica Nacional

A 2ª Grande Guerra Mundial impôs significativas 
mudanças geopolíticas e econômicas no panorama inter-
nacional, com a ascensão dos Estados Unidos da Améri-
ca como grande vencedor e potência favorecida frente às 
nações europeias arrasadas e exaustas pela guerra trava-
da em seus territórios.

Este cenário veio a contribuir para que o Brasil, 
num esforço coordenado objetivando a substituição 
das importações e impulsionado pela busca de afirma-
ção política do governo Getúlio Vargas, incentivasse o 
início do processo de industrialização brasileira para 
propiciar a formação de uma indústria de base. Assim, 
tomou força o período desenvolvimentista da indus-
trialização brasileira pós-guerra, abandonando de vez 
o modelo econômico agrícola, em detrimento, de um 
modelo que ficou conhecido como a “Revolução In-
dustrial Brasileira”. 

Em que pese todo o avanço obtido, o Brasil, após o 
término do conflito mundial, buscava no mercado mun-
dial de armas, por meio de aquisições, por empréstimos 
ou doações, reequipar suas Forças Armadas, não apro-
veitando as condições favoráveis que o momento ofere-
cia para desenvolver e consolidar uma indústria bélica 
forte e autossuficiente. 

Contribuiu para este processo, a falta de visão polí-
tico-estratégica das lideranças da época, talvez por que 
os efeitos da guerra não se fizeram sentir dentro do ter-
ritório nacional. Faltou, também, a compreensão da elite 
empresarial para a importância da indústria bélica e do 
progresso tecnológico e de material por ela proporciona-

Lançador Múltiplo de Foguetes
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do, e do amplo mercado que se apresentava com a ne-
cessidade futura dos países europeus, ao reconstruírem 
suas economias, promoverem o reequipamento de suas 
Forças Armadas, assentados em modelos mais moder-
nos do que os utilizados até então.

No panorama internacional, vivia-se o advento da 
Guerra Fria quando, então, foi criado o Acordo de Assis-
tência Militar Brasil-EUA. Apesar de estar se desenvol-
vendo rapidamente e de maneira bem competente, este 
acordo deu um duro golpe na nascente indústria brasi-
leira de material militar. 

Com a justificativa de apoio militar para fazer frente ao 
possível confronto Leste-Oeste, de interesse político-econô-
mico duvidoso para o Brasil, envolvia na realidade, o in-
teresse dos americanos na exportação dos seus excedentes 
de guerra (armas, munições e equipamentos) e que durou 
mais de 20 anos (1952-1977) (ALMEIDA, 1998).

Desmotivada e sem condições de prosseguir em 
seu desenvolvimento, a indústria bélica brasileira aos 
poucos foi sofrendo danos irreparáveis no seu setor de 
pesquisas, na criação tecnológica e nos progressos acu-
mulados, tornando o país vulnerável e dependente de 

fornecedor estrangeiro.
A renúncia do Acordo Militar Brasil-EUA, em março 

de 1977, no governo Geisel, face às tentativas do governo 
americano de se envolver em assuntos internos do País 
e o cenário da economia nacional vieram a permitir o 
renascimento da indústria bélica. Há indicativos de que 
a criação da empresa pública Indústria de Material Béli-
co do Brasil (IMBEL)  ocorreu em decorrência do rompi-
mento do referido acordo. (DELLAGNEZZE, 2008).

A busca do mercado externo, por sua vez, não foi 
acompanhada de decisões  governamentais compatíveis 
com o projeto político desejado para o país. Faltou à in-
dústria bélica o engajamento do governo e uma política 
de incentivo a este setor de alto valor estratégico, para 
que ela se firmasse no comércio mundial, assim como 
não houve uma conscientização dos congressistas, da 
mídia e da sociedade, como um todo, para a importância 
da manutenção de uma indústria de defesa, como res-
paldo à soberania e às aspirações nacionais.

Neste contexto, com o término da Guerra Fria e o sur-
gimento da nova ordem política mundial, caracterizada 
pela hegemonia econômica e militar dos Estados Unidos 

Obuseiro L-118 “Light Gun” 105 mm AR
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da América, sem ameaças de grande importância à so-
berania das nações, houve uma corrida para o desarma-
mento e para a diminuição de efetivos na grande maioria 
das Forças Armadas do mundo e, como consequência, a 
redução dos orçamentos militares.

Esta situação provocou a colocação no mercado inter-
nacional de farta quantidade de material de emprego mi-
litar, particularmente oriundo dos países do Leste Euro-
peu. O excesso de oferta resultou em acirrada guerra entre 
os principais fabricantes, principalmente de materiais em 
desuso, mas com tecnologia ainda avançada, o que inte-
ressava, em especial, aos países do terceiro mundo.

Como a indústria privada visa ao lucro, pois dele de-
pende a sua sobrevivência, deve, então, procurar formas 
engenhosas para manter a indústria de defesa viva e man-
tê-la independente dos problemas orçamentários e da 
escala de demanda. Passos importantes já foram dados. 
Pode-se citar a aprovação da Estratégia Nacional de De-
fesa, em 2008 e atualizada em 2012 a publicação do Livro 
Branco de Defesa, em 2012 e a assinatura da Lei nº 12.5983 
de 21 de março de 2012, como citado pelo Vice-Almirante 
Pierantoni, em entrevista realizada pelo autor. 

A existência no Brasil de uma consciência política para o 
debate das grandes estratégias brasileiras e das necessida-
des de defesa é imprescindível para viabilizar a indústria 
de defesa. Porém, há de se resolver, em primeira instância, 
o problema orçamentário das Forças Armadas, o qual, por 
ser insuficiente, está tolhendo os Comandos na implemen-
tação de Planos e Programas de reaparelhamento. Em se-
gunda instância, faz-se necessária uma conscientização de 
que não há necessidade de nomear um inimigo imediato 
para aumentar a participação das Forças Armadas no in-
vestimento do Produto Interno Bruto (PIB). 

A alternativa mais evidente é o investimento em pro-
dutos de emprego dual, ou seja, que tenham aplicação 
no meio civil e militar. Parece óbvio que se trata de uma 
solução importante, pois a demanda das Forças Armadas 
brasileiras, associada às dificuldades enfrentadas para ex-
portação, não garantem uma linha de produção dedicada, 
exclusivamente, a produtos de emprego militar. Produzir 
equipamentos que podem ser utilizados no meio civil, 
mantêm a produção viável e o negócio atrativo, “é impor-
tante que o País apoie essas empresas para que elas expan-
dam suas exportações e busquem a diversificação de seus 
produtos, valendo-se de itens de aplicação dual, civil e mi-
litar e de fomento às exportações” (SCHEER, 2006).

Análise da Base Industrial de Defesa (BID)

É notório que as nações têm o direito e o governo 
tem o dever de promover a defesa territorial, exercen-
do ações de discussão e repulsa de qualquer agressor, 
utilizando as Forças Armadas, bem equipadas e prepa-
radas moral e materialmente, como ferramenta principal 
(DAGNINO, 2007).

Este pressuposto obriga o investimento na aquisição de 
material, explicitando a dependência de recursos, a fim de 
preparar as Forças Armadas, tanto para atuarem em tempos 

de paz, quanto em tempos de crise.
Diante da decisão de desenvolver equipamentos mili-

tares, principalmente os dotados de tecnologia de ponta 
e passíveis de serem negociados no mercado internacio-
nal, há a possibilidade de existirem pressões coercitivas 
dos grandes exportadores de armamento. 

Portanto, a decisão de implantar a Indústria de De-
fesa Nacional vai muito além de  uma visão empresa-
rial, de uma oportunidade de negócio. A viabilidade de 
implantação de uma indústria de defesa também passa 
pela análise de fatores políticos. Segundo alguns auto-
res, a decisão de implantar uma indústria bélica é muito 
mais política do que econômica. Nenhum país no mun-
do implantou uma indústria de defesa para tentar ob-
ter ganho econômico, impacto social ou gerar emprego 
(DAGNINO, 2007).

No campo econômico, são manifestas as decisões 
voltadas para a sobrevivência e a viabilidade da indús-
tria. Ou seja, tornam-se visíveis as necessidades de in-
sumos, recursos humanos, tecnologia e, principalmente, 
mercado. Quando se fala de mercado, pode-se entender 
mercado interno e mercado externo. Primeiramente, 
procura-se suprir as necessidades dos consumidores do-
mésticos, obviamente, representados pelas Forças Arma-
das com seus orçamentos pequenos e contingenciados. 
Não há outra saída a não ser olhar para o mercado exter-
no. Como cita Dagnino (2007), quando um país decide 
exportar material de defesa, o faz buscando amortizar 
o investimento realizado para sua produção. Ou seja, a 
intenção é diminuir os prejuízos associados à utilização 
de recursos de natureza econômica, tecnológica e social 
escassos no País.

A exportação de material militar é um assunto tão 
importante que merece destaque. Primeiramente, existe 
a necessidade de se definir os dois componentes princi-
pais de um mercado, a saber: quem são os compradores 
e quem são os vendedores. Nos anos dourados da in-
dústria bélica brasileira, na década de 1980, os principais 
compradores encontravam-se no Oriente Médio.

Para o cenário mundial apresentado, atualmente, 
tem-se que os maiores exportadores de armas são: Es-
tados Unidos da América, Rússia, China, Alemanha, 
França, Reino Unido, Espanha, Itália, Ucrânia e Israel, 
de acordo com a organização sueca, Stockholm Interna-
cional Peace Research Institute (SIPRI), usando dados 
pesquisados entre 2010 e 2014.

Os relatórios acima apresentados pela SIPRI, de-
monstram que, mesmo décadas após o término da 
Guerra Fria, os EUA e a Rússia ainda figuram como os 
maiores exportadores de armas, responsáveis por uma 
fatia de 58% do mercado mundial. E mais, estes dois pa-
íses continuam disputando áreas de influência por meio 
de penetração nas esferas de governos que se tornaram 
clientes dos aparatos bélicos destes países. 

O Brasil, comparativamente a posição de potência 
regional que desfruta, ao tamanho de sua economia e 
da população, bem como, da vastidão do território e da 
extensão das fronteiras marítima e terrestre, seguramen-
te, investe muito pouco na necessidade de assegurar a 
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tranquilidade nesta extensão do continente americano. 
Por outro lado, tem-se assistida um movimento lento, 

mas consistente, o que é bastante compreensível face às 
dificuldades financeiras por que passa o país, no sentido 
da renovação de equipamentos militares das Forças Sin-
gulares com a substituição de peças velhas e armas ultra-
passadas por outras em condições adequadas e compatí-
veis com as necessidades de atualização. 

Mas quando se fala de Forças Armadas, os primei-
ros itens que vêm à mente são os armamentos. Porém, a 
solução - armamentos modernos - não está somente em 
sua aquisição. É preciso pensar também em como fazê-
-los funcionar, levando em consideração sua manuten-
ção e, principalmente, sua munição. 

Ao se falar em possibilidades e limitações na produção 
de munições no Brasil, necessariamente, estará se tratando 
de recursos humanos, tecnologia, disponibilidade de re-
cursos financeiros para o desenvolvimento de novos pro-
dutos e de modernização das atuais linhas de produção, 
bem como de mercado compatível para absorver e viabili-
zar esta indústria.

A falta de continuidade nas aquisições de munições por 
parte das Forças Armadas, obriga as indústrias a elevarem 
custos para cobrir a ociosidade da mão de obra nos períodos 
de baixa encomenda ou para reativarem linhas de produção, 
cujo pessoal foi redirecionado para outra atividade na fábrica. 
Grandes encomendas em um determinado ano não garantem 
grandes vendas no período seguinte. A indústria que aumen-
tar sua produção acreditando em grandes aquisições anuais 
terá que vender seu excedente para o exterior, o que é muito 
difícil. O caminho natural para esse tipo de situação é a falên-
cia ou a busca de novos produtos e mercados.

A FAJCMC produz munição para os armamentos uti-
lizados pelos navios e pelo CFN, aí incluindo os obusei-
ros M-114A1 155mmAR, obuseiro M101A1 105mmAR, 
obuseiro L-118 “Light Gun”105mm AR e armamentos 
antiaéreos, como o canhão Bofors C-70/40mm, além da 
munição flecha para o carro de combate SK-105. Sua 
capacidade de produção é grande, tendo condições de 
operar em até três turnos para atender a demanda de 
munição, tanto para a Marinha, quanto para o Exército.

Conclusão

Ao analisar as características e possibilidades do Poder Na-
val, braço armado do Poder Marítimo, conclui-se que a Marinha 
possui uma importância estratégica muito grande. Isso se deve 
ao fato de que das três Forças Singulares, a Marinha é a que, em 
melhores condições, consegue se deslocar para qualquer par-
te do território nacional, ou até mesmo do mundo, devi-
do à sua característica de mobilidade. 

Em face disso, o poder de dissuasão deve ser mantido 
em condições de pronto emprego, mas que só é consegui-
do com bons armamentos e suas respectivas munições.

O Brasil já foi um grande produtor de material de em-
prego militar, porém momentos conjunturais nacionais e 
internacionais impediram o país de manter o ímpeto. Um 

dos grandes fatores que contribuíram para o declínio da 
indústria bélica nacional, foi o acordo de cooperação mi-
litar Brasil – EUA, que só foi terminou em 1977. A busca 
pela produção de material bélico para equipar os militares 
brasileiros sempre foi um sonho para esse ramo industrial.

Considera-se mais importante do que ter uma produ-
ção de armamento, ter uma produção de munição que 
viabilize seu emprego adequado. De nada adianta ter 
armas, se não puder usá-las. 

Com tal consideração, tendo como fundamento a 
Doutrina Militar Naval, percebeu-se que era necessário 
ter uma instalação fabril para atender suas necessidades 
de munição, tanto em tempo de paz, quanto em situação 
de guerra. Depois de vários planejamentos, estudos e re-
estruturações surgiu, o que hoje é, a FAJCMC.

A substituição dos antigos obuseiros M101A1 105mm 
AR pelos modernos obuseiros L-118 “Light Gun” 105mm 
AR promoveu a transferência de tecnologia para a fabri-
cação de sua munição alto-explosiva (HE), fumígena 
fósforo branco (WP) e exercício (indicação de impacto). 
Graças à mentalidade de buscar a “independência das 
munições”, a tecnologia pôde ser absorvida. Se não exis-
tisse a atual instalação fabril, a Marinha não teria condi-
ções, pois, na atual conjuntura, seria impossível despen-
der recursos para iniciar a produção. 

 Sem sombra de dúvidas, o Estado, por meio de seus 
governos eleitos democraticamente, começa a dar atenção 
especial à BID. Finalmente, foi notado que essa indústria 
tem uma importante contribuição para a balança comer-
cial e para a economia como um todo, visto o grande valor 
agregado de seus produtos. 

Não se pode deixar de citar a evolução da legislação 
brasileira relacionada ao tema, proporcionando um mar-
co legal, dando sustentação às iniciativas para o desen-
volvimento da indústria bélica. Neste contexto, cita-se 
a Política de Defesa Nacional, a Estratégia Nacional de 
Defesa, e a Lei nº 12.598/2012. 

Devem ser consideradas as ações para a recuperação 
da BID dentro de uma moldura temporal de curto, mé-
dio e longo prazos. Sejam elas, de acordo com o Vice-
-Almirante Pierantoni: Curto prazo: Viabilizar o RETID: 
Regime Tributário Especial para as Indústrias de Defe-
sa; Médio Prazo: Incluir empresários na concepção dos 
projetos das Forças Armadas; Longo Prazo: Tornar o Or-
çamento de Defesa Impositivo – não sujeito a cortes e 
contingenciamentos.

Outra conclusão importante tem relação com as difi-
culdades enfrentadas pela indústria de defesa nacional. 
Trata-se dos obstáculos enfrentados na prospecção de 
mercados consumidores mundiais. Com base na Teoria 
da Dependência de Recursos, observa-se que os maio-
res exportadores de armamento, principalmente EUA 
e Rússia, conseguiram barrar os esforços de conquistar 
espaço neste mercado, uma vez que estes gigantes são 
dominadores da tecnologia e dos recursos que os gran-
des compradores necessitam. Assim, existe uma forte 
relação de poder entre os grandes vendedores e os gran-
des compradores, não permitindo a entrada de outros 
fornecedores.
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A criação de um modelo brasileiro, moldado na reali-
dade nacional faz-se necessária, senão todos os esforços de-
votados à indústria de material de emprego militar serão 
rapidamente fadados ao fracasso. 

Por fim, o futuro da indústria de defesa está calcado 
no fomento a ser promovido pelas Forças Armadas. Mas 
dificuldades já citadas fazem com que estas busquem al-
ternativas para sua sobrevivência, maximizando lucros, 
reduzindo custos e, consequentemente, se tornando 
uma alternativa econômica para o Brasil. 
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