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

ros 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
Desde 2000, quando foi realizado o Simpósio “O 

CFN do Terceiro Milênio”, os rumos do CFN a médio e 
longo prazo são planejados de maneira sistêmica. Bus-
cou-se a formação de grupos com Oficiais de diversos 
setores e antiguidades para a elaboração das diversas 
linhas de ação, bem como a participação de grande 
parte da Oficialidade nas apresentações e discussões.

Anos mais tarde, com a consolidação do Mi-
nistério da Defesa em suas atribuições e algumas 
outras alterações de cenários militares, verificou-se 
a necessidade de um novo Simpósio, chamado de 
“CFN Bicentenário”, em 2008. 

Em virtude da atualização dos documentos legais e 
doutrinários, que norteam o planejamento das Forças 
Armadas e da ampliação das tarefas atribuídas ao CFN, 
como a gestão das atividades de Desporto e Treinamen-
to Físico Militar, a gerência de material de uso prepon-
derante do CFN e a assunção da responsabilidade pela 
Coordenação da Defesa Nuclear, Biológica, Química 
e Radiológica no âmbito da Marinha do Brasil, dentre 
outras, visualizou-se necessidade de ser realizado o “III 
Simpósio do Corpo de Fuzileiros Navais: a Força de Ca-
ráter Expedicionário por Natureza”.

Há três artigos desta edição que tratam do Planeja-
mento Estratégico do Corpo de Fuzileiros Navais. No pri-
meiro foi realizada uma análise da conjuntura do CFN de 
2015 e uma proposta de Sistemática de Planejamento de 
Longo Prazo do CFN pelo Contra-Almirante (FN) Nélio 
de Almeida. Nos outros dois artigos, encontramos des-
critos os resultados resumidos do estudo realizado pelos 
Grupos de Trabalho (GT) Alfa e Bravo, constituídos para 
propor medidas visando à otimização da organização, 
capacidade de articulação e mobilidade, além de visar à 
continuidade da Instituição, de modo que o CFN esteja 
em constante preparação para o futuro, sem descuidar-se 
das demandas correntes apresentadas pelo setor opera-
tivo. Os principais pontos destes três artigos foram apre-
sentados durante o III Simpósio do CFN.

Contando com experiências adquiridas nos úl-
timos Grandes Eventos realizados no Brasil e a de 
piloto militar, o autor do terceiro artigo faz uma re-
flexão sobre a organização das agências de controle 
aerotático do Componente de Combate Aéreo.

Em seguida, o autor nos apresenta os conceitos bási-
cos e a situação atual no Brasil e no mundo de uma guer-
ra que não se combate com armas, a Guerra Cibernética.

Por último, antes de relembrarmos a história do 
CFN com a entrevista do Almirante de Esquadra 
(FN) Tosta, o leitor será apresentado às perspecti-
vas da Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radio-
lógica na Marinha do Brasil.

Boa leitura!

ADSUMUS! 

Tendo como tema central desta edição o III 
Simpósio do CFN, a Força de Caráter Expedi-
cionário por Natureza,  que se propôs a pensar o 
Corpo de Fuzileiros Navais no médio prazo, a capa 
deste “O Anfíbio” dá uma ideia de um túnel do 
tempo, mostrando a evolução do CFN em peque-
nas imagens. 
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Decorridos sete anos desde o último Simpósio do Corpo de 

Fuzileiros Navais (CFN), o Comando-Geral do CFN (CGCFN) 

decidiu promover o III Simpósio do CFN - “A Força de Caráter 

Expedicionário por Excelência”, dando assim a partida para um 

terceiro ciclo do que ficou identificado como o embrião de uma 

sistemática de planejamento estratégico do CFN. Tais ciclos estão 

consubstanciados nos dois últimos simpósios realizados – 2000 e 

2008. Porém, inicialmente, para embasar os estudos a serem rea-

lizados por dois Grupos de Trabalho (GT), fazia-se necessário es-

tabelecer alguns marcos, apresentando a evolução da conjuntura 

após o último simpósio do CFN; uma proposta de normatização 

para essa sistemática de planejamento estratégico; e apresentar 

uma consolidação de capacidades visualizadas como necessárias 

para o CFN na moldura temporal estipulada (2030), tanto no viés 

operativo como no administrativo.

Este artigo busca apresentar os principais aspectos do relatório 

elaborado no Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Cor-

po de Fuzileiros Navais (CDDCFN), sob a coordenação do CGCFN, 

que balizaram os estudos dos GT para o III Simpósio do CFN.
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No ano de 2000, o CGCFN organizou o Simpó-
sio “O CFN do Terceiro Milênio” com o propósi-
to de “Delinear, à luz de cenários prospectivos em 
um horizonte temporal de dez anos, o futuro con-
ceito de emprego de Grupamentos Operativos de 
Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav) e outras tarefas 
compatíveis com organizações de Fuzileiros Navais 
(FN), bem como os requisitos de organização pes-
soal, material e adestramento decorrentes”. Dois 
GT estudaram o problema, a partir dos quais os 
Almirantes (FN) agregaram considerações para fi-
nalmente o CGCFN consolidar o estudo, embasan-
do decisões em áreas organizacionais, doutrinárias, 
de ensino e outras, permitindo, assim, fortalecer o 
conceito de emprego dos GptOpFuzNav compatí-
vel com os cenários então visualizados.

Decorridos oito anos, por ocasião do bicentenário 
do CFN, as principais mudanças já estavam consoli-
dadas. Novos cenários se apresentavam dentro dos 
assuntos de defesa, como a própria consolidação do 
Ministério da Defesa (MD). Visualizou-se, então, a 
oportunidade de realizar um novo Simpósio, de-
nominado “CFN Bicentenário”, cujo propósito era 
identificar as ações e os ajustes necessários, de forma 
a assegurar a atualização do conceito de emprego 
dos GptOpFuzNav.  O novo horizonte temporal se 
estendia até o ano de 2020. Quatro GT estudaram os 

temas “Preparo e Emprego: A organização do CFN e 
emprego dos GptOpFuzNav” e a “Formação de Re-
cursos Humanos: Análise da estrutura de ensino do 
CFN e a transformação das suas OM de ensino em 
centros de excelência do Sistema de Ensino Naval”. 
Da mesma forma, o CGCFN consolidou os estudos 
e implementou decisões ao longo dos últimos anos.

Uma arguta observação dos ciclos representa-
dos por esses simpósios, suas análises e decisões, 
permite identificar um padrão de planejamento 
que tem garantido ao CFN uma desejável e estável 
continuidade administrativa. Ademais, o simples 
debruçar-se sobre os problemas que afetam o Corpo, 
estudando e propondo soluções, amplia a bagagem 
cultural e de conhecimentos, não só dos diretamente 
envolvidos no estudo, mas de todos os FN.

Considerações Preliminares

Evolução da Conjuntura
Diversos eventos ocorridos particularmente no 

período posterior ao último simpósio delinearam a 
evolução da conjuntura e apresentaram um esboço 
do ambiente em que o CFN está inserido, tanto sob 
o enfoque estratégico-operacional como o admi-
nistrativo, incluindo os referentes ao emprego de 
tropa e às próprias evoluções organizacionais ocor-
ridas no período.

O primeiro evento de relativa importância foi a 
publicação da Estratégia Nacional de Defesa (END) 
(BRASIL) em 20081. Os estudos de então ocorreram 

Slide da Apresentação do 
CDDCFN no III Simpósio 
do CFN.

1 - A END já foi revista e reeditada em 2012 e passa por nova revisão, ainda não concluída.
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simultaneamente aos da elaboração da END, sem 
que houvesse contato entre eles, o que poderia ter 
prejudicado a validade do simpósio. 

A sistemática de planejamento de defesa do MD 
prevê que não apenas a END seria revista a cada 
quatro anos, mas também a Política Nacional de 
Defesa (PND) (BRASIL, 2012b), o Livro Branco da 
Defesa Nacional (LBDN) (BRASIL, 2012a), a Políti-
ca Setorial de Defesa (PSD) (BRASIL, 2015d) e a Es-
tratégia Setorial de Defesa (ESD) (BRASIL, 2015c), 
documentos esses que guardam estreita relação de 
dependência entre si, ao mesmo tempo em que são 
importantes marcos para os estudos a serem reali-
zados. O CDDCFN buscou manter os GT informa-
dos das evoluções dessas revisões. 

Alguns conceitos estabelecidos na END de 2008 
estão sendo, aos poucos, alterados, entre eles o cará-
ter expedicionário por excelência, inicialmente atri-
buído somente ao CFN, e que nos documentos pos-
teriores passam a estar vinculados, também, ao EB.

Decorrentes da END, outros estudos e docu-
mentos de alto nível foram aprovados nos últimos 
anos. Destacamos o Plano de Articulação e Equi-
pamento da Marinha do Brasil (PAEMB) (BRASIL, 
2009a) e o Plano de Articulação e Equipamento da 
Defesa (PAED) (BRASIL, 2009b), que reuniu os pla-
nos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. No 
PAEMB, importantes alterações organizacionais 
foram planejadas para a Marinha do Brasil (MB) e 
para o CFN, destacando-se a presença dos FN junto 
à segunda Esquadra (Norte, Nordeste). 

Outro fato relevante para os estudos é a revisão 
do Plano Estratégico da Marinha (PEM), iniciada 
em 2013 e ainda em curso. Está balizado pela nova 
Sistemática de Planejamento de Alto Nível da Ma-
rinha (SPAN) (BRASIL, 2006), também em fase de 
revisão, que leva em conta as restrições orçamentá-
rias; estuda e considera o cenário mais provável até 
ano de 2035; faz uma análise e gerência dos riscos 
decorrentes do cenário considerado; procura ali-
nhar o PAED ao Plano Plurianual (PPA); realiza um 
diagnóstico interno da Força; e está atenta a ques-

tões estratégicas e à visão de peritos, mediante o 
uso de ferramenta computacional apropriada.

Em 2014, uma nova edição da Doutrina Básica 
da Marinha (DBM) (BRASIL, 2014) foi publicada, 
fruto de um longo processo de revisão, iniciado em 
2007. O trabalho contou com a participação contí-
nua e proativa do CGCFN, que em 2010 promoveu 
o Seminário de Desenvolvimento da Doutrina Na-
val, trazendo importantes inovações doutrinárias e 
ampliando  significativamente o emprego dos FN 
nas operações e atividades da Força Naval. Hoje 
está prevista a participação de FN em quatorze das 
dezoito Operações de Guerra Naval2, em todas as 
onze Atividades com Emprego Limitado da Força3 
e em nove das doze Atividades Benignas4. Dentre 
as conclusões do seminário, podemos citar a de-
nominação e detalhamento da Projeção Anfíbia, 
quinto tipo de Operação Anfíbia, a inclusão do 
importante conceito da complementaridade entre 
as Tarefas Básicas do Poder Naval, ampliando as 
possibilidades de emprego do CFN, que passaram 
também a participar do Controle de Área Marítima 
e da Negação do Uso do Mar; a inclusão do con-
ceito de caráter expedicionário; a ampliação dos 
efeitos desejados decorrentes da Projeção de Poder 
sobre Terra, que passaram a abranger, entre outros, 
a conquista de área terrestre, continental ou insular 
(Ilhas Oceânicas), que controlem áreas marítimas 
ou áreas de trânsito para assegurar ou ameaçar as 
Linhas de Comunicação Marítima (LCM). Essas al-
terações da DBM visavam fortalecer as Operações 
Anfíbias, o principal Eixo Estruturante, que vere-
mos mais adiante, e o envolvimento do CFN com a 
defesa da Amazônia Azul.

A nova DBM evidencia a responsabilidade espe-
cífica do CFN que decorre, principalmente, de sua 
“anfibiosidade”5.

Outro fator de peso a ser considerado pelos GT 
foi o envolvimento do CFN com dois novos e im-
portantes campos de atuação: a gestão das ativida-
des ligadas ao Desporto e ao Treinamento Físico 
Militar (TFM); e a coordenação da Defesa Nucle-

2 -A guerra naval comporta diferentes tipos de operações navais. A classificação das operações de guerra naval reflete o caráter 
geral de seus propósitos que devem concorrer de alguma forma para a execução das Tarefas Básicas do Poder Naval. (DBM).
3 - São atividades em que a MB exercerá o poder de polícia para impor a lei ou um mandato internacional. A força só é admitida 
nas situações de legítima defesa ou no nível mínimo necessário ao desempenho da função (DBM).
4 - São atividades desenvolvidas no País ou no exterior, em que o Poder Naval, com suas estruturas organizadas e autossusten-
táveis e com capacidades e conhecimentos especializados, atua com o propósito de contribuir com a ordem social, não sendo 
admitido o emprego da força (DBM).
5 - Anfibiosidade – entendida, de forma livre, como o conjunto de características, aptidões e conceitos específicos que viabilizam 
e otimizam, respectivamente, o embarque, a permanência no mar e a projeção sobre terra de uma tropa.
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ar, Biológica, Química e Radiológica (DefNBQR), 
ambos no âmbito da MB, demanda de atenção que 
resultou, inclusive, na criação de uma Organiza-
ção Militar (OM), qual seja o Centro de DefNBQR 
(CDefNBQR) da MB, ativado em 2015.

No âmbito internacional, permanece a impor-
tância do envolvimento do CFN nas Operações de 
Paz, aspecto que merece cuidadosa atenção.

Com a participação da MB na UNIFIL, cresceu 
de importância a atuação do CFN nas Operações 
de Paz de Caráter Naval. Com a ideia de “amarar o 
CFN”, a interação com os meios navais agrega ma-
ritimidade aos guerreiros anfíbios, envolvendo-os 
na defesa da Amazônia Azul.

A atuação em Operações de Assistência Humanitá-
ria, como as ocorridas no Haiti e no Chile, é uma impor-
tante forma de projeção do “soft power” brasileiro. As 
Forças de FN, especialmente por suas características de 
prontidão operativa e capacidade expedicionária, con-
formam esse importante vetor de Diplomacia Naval, 
que, segundo a DBM, representa “um eficaz instrumen-
to da Política Externa do Estado” (BRASIL, 2014).

A atuação na segurança das representações di-
plomáticas do Brasil no exterior é outra atividade 
que continua a merecer atenção.

Confirmando a relevância do emprego do Poder 
Naval como instrumento da Política Externa do Esta-
do, a MB e o CFN vêm dando especial atenção aos Gru-
pos de Assessoramento Técnico (GAT) na Namíbia e 
em São Tomé e Príncipe, além de estudar outros países 
em potencial. 

No âmbito do Brasil, vimos crescer, nos últimos 
anos, o envolvimento dos FN em apoio aos poderes 
constitucionais. A atuação nas Operações de Paci-
ficação (Complexo do Alemão e Vila Cruzeiro), na 
segurança de grandes eventos e outras ocasiões, de-
monstraram a importância para o País contar com 
uma força pronta a dar resposta imediata, flexível e 
versátil. Por sua vez, a atuação prolongada, caso da 
Operação São Francisco (Maré), apresenta grandes 
desafios. Temos ainda as Operações de Apoio à Defe-
sa Civil, como ocorrida na atuação na Região Serrana 
do Rio de Janeiro, em 2011, além da incorporação de 
meios adquiridos com recursos destinados a esse fim.

Importante tarefa atribuída ao CFN pela END 
refere-se à defesa das ilhas oceânicas brasileiras, 
pois reclama a capacitação da Força para tal, parti-
cularmente por estender sobre o mar a área de inte-
resse do GptOpFuzNav, cobrando meios, sensores 
e armamentos específicos, bem como organização e 
doutrina apropriadas.

Não menos importante são as tarefas atribuídas 
às Unidades Distritais do CFN, ligadas às Opera-
ções Ribeirinhas ou à segurança de instalações de 
interesse da MB.

Nesse diapasão, verifica-se, também, a neces-
sidade de prover a Defesa Antiaérea (DAAe) de 
ponto de algumas instalações do Poder Naval, caso 
das OM situadas na Baía de Guanabara, da área de 
ARAMAR e da futura Base Naval de Itaguaí, além 
do apoio aos GptOpFuzNav da FFE. Requer aten-
ção a possibilidade de simultaneidade na necessi-
dade do guarnecimento dessas defesas.

De modo semelhante, com a assunção da coor-
denação da DefNBQR na MB, há possibilidade na 
necessidade de mobiliar os Batalhões de DefNBQR 
de ARAMAR e de ITAGUAÍ, esse último em futuro 
próximo, simultaneamente, para fazer face a even-
tos de emergências específicas.

Em 2013, foi criado o CDDCFN, um dos produtos 
do Simpósio “Bicentenário do CFN”. Além de pre-
encher a lacuna existente na interação entre o pesso-
al e o material, guarda em si um enorme potencial de 
crescimento. Organizacionalmente desenhado para 
gerir o conhecimento de interesse do CFN, tem de-
sempenhado papel relevante na observação e asses-
soramento doutrinário dos adestramentos da FFE, 
além de ampliar os limites de contatos do CFN com 
organizações que lidam com o conhecimento, como 
as Escolas de Altos Estudos Militares. 

Quanto ao CDefNBQR-MB, é mister analisar a 
necessidade de capacitá-lo a prover a DefNBQR 
não apenas para os GptOpFuzNav, mas também 
estender seu alcance a nível nacional, tornando-o 
um Centro de referência continental.

Outra vertente que merece a mesma atenção é 
a do desenvolvimento do Programa Olímpico da 
Marinha (PROLIM), que visa o desenvolvimento de 
atletas de alto rendimento, a fim de contribuir para 
a transformação do Brasil numa potência olímpica.

Na vertente da gestão dos recursos humanos, 
destacam-se o aumento de efetivo, o Programa de 
Gestão de Pessoal (PROPES) da Diretoria-Geral de 
Pessoal da Marinha (DGPM) e diversas outras ini-
ciativas. Aspectos relevantes a serem analisados são 
as dissonâncias geradas pelas alterações ocorridas 
nas TL das Unidades de FN, ao longo do tempo, em 
relação à doutrina existente.

Com relação ao setor de material, são relevantes 
os estudos do GT do material de uso preponderan-
te do CFN ocorrido em 2009 e as deliberações sobre 
a equipagem do CFN constante do PAEMB. Mere-
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ce especial atenção a visão geral dos ciclos de vida 
dos principais sistemas de armas e equipamentos 
do CFN e como impactam nas demandas futuras de 
recursos financeiros.

Concluindo este item, relembra-se o impacto di-
reto das restrições orçamentárias, de meios navais 
e aeronavais e de munição que atuam como severo 
limitador das ações estratégicas.

Todos os fatos citados até agora tornaram evidente a 
necessidade da realização de outro “Simpósio do CFN.”

Uma sintética análise prospectiva buscou vis-
lumbrar o ambiente estratégico e operacional em 
que o CFN estaria inserido, considerando uma de-
terminada moldura temporal.

Debruçando-se sobre os artigos “O Combaten-
te Anfíbio”, do Almirante de Esquadra (FN) Luiz 
Carlos da Silva Cantídio (CANTÍDIO, 2010), e “A 
Próxima Singradura”, do Almirante de Esquadra 
(FN) Alvaro Augusto Dias Monteiro (MONTEIRO, 
2010), documentos basilares para a compreensão 
do ethos do CFN, foi possível entender de onde vie-
mos e o que somos atualmente e, dessa forma, ima-
ginar para onde pretendemos ir. Em seguida, ana-
lisou-se o livro Sea Power, de Geofrey Till (2013), e o 
documento Global Strategic Trends – Out to 2045, do 
Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC) 
(MINISTRY OF DEFENCE, 2014), do Ministério da 
Defesa do Reino Unido, buscando compreender as 
principais tendências apresentadas.

O ano de 2030, eleito como moldura temporal, 
foi escolhido por ser a data prevista para a conclu-

Análise  Prospectiva

são do aumento de efetivo6, fator impactante para 
o estudo, pois atua como divisor de águas entre a 
Marinha atual e a Marinha idealizada no PAEMB.

“O Combatente Anfíbio” ressaltou aspectos sig-
nificativos da memória do Corpo e consolidou im-
portantes conceitos. Ensina que o sucesso de uma 
ação militar está ligado a três fatores: o Humano, o 
Material e as Ideias, onde “Ideias” seria o conheci-
mento, fonte inspiradora da doutrina. Apresentou 
as Vocações Consolidadas do CFN: proteger Ins-
talações de interesse do Poder Naval em áreas do 
território nacional e projetar poder, como vetor 
terrestre do conjugado anfíbio, que dizem muito 
sobre o ethos do CFN. Reconheceu, ainda, a Força 
de Fuzileiros da Esquadra (FFE) como a tropa des-
tinada a projetar poder, em caso de emprego real e 
imediato, podendo receber pessoal de tropas regio-
nais envolvidas na proteção de instalações, mate-
rializando a “significativa possibilidade de respos-
ta em curto prazo” (CANTÍDIO, 2010).

Passando a analisar “A Próxima Singradura”, 
documento recente, mas particularmente hábil 
para prospectar nosso futuro, ressaltamos, logo, o 
questionamento que levou o autor a produzi-lo. A 
resposta está na “Carta do ComGerCFN” que abre 
aquela edição extra de “O Anfíbio”:

O Anfíbio, Edição 
Extra 2010, contém os 
artigos “A Próxima 
Singradura” e “O 
Combatente Anfíbio”

6 - A Lei nº 12.216, de 11 de março de 2010, autorizou o aumento de 3.507 oficiais e 18.000 praças ao efetivo da MB, que passará de 
59.000 para 80.420 militares até 2030. O efetivo do CFN passará a 1.203 oficiais e 19.472 praças.

“Ensinam os velhos marinheiros que só 
pode haver ventos à feição, quando se sabe o 
rumo a aproar.”

Essa lição marinheira, que mencionei em 
minha Ordem do Dia nº 01/2010, alusiva ao 
202º aniversário do Corpo de Fuzileiros Na-
vais (CFN), traduz com muita propriedade a 
percepção que tenho, após quase quatro anos 
como Comandante-Geral, da necessidade de 
redefinir o rumo do CFN nesta próxima sin-
gradura que principiamos a navegar. Necessi-
dade que decorre de uma série de novos fatos e 
conjunções com que o CFN vem se deparando.

Entre tantos, destaco o ambiente gerado 
pela promulgação, em dezembro de 2008, da 
Estratégia Nacional de Defesa (END) (...)

Outro ponto a destacar deriva do impacto 
que os seis anos consecutivos e ininterruptos da 
exitosa participação na Missão das Nações Uni-
das para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH) 
trazem sobre o perfil operacional do Fuzileiro 
Naval. Diversos indícios dão conta que nossos 
oficiais e praças, nossa doutrina e material estão 
sendo atraídos por essa cativante operação de 
paz” (MONTEIRO, 2010).
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Aquele documento conduziu o CFN para uma 
mesma e “nova” direção adotada por dois dos Corpos 
de Fuzileiros Navais mais importantes do mundo: o 
United States Marine Corps (USMC) e os Royal Marines (RM). 

O USMC promoveu o seu “Amphibious Renaissance”, 
nos anos 2009 e 2010, uma retomada de sua capacidade 
anfíbia e de seu caráter naval, atrofiado após seis anos de 
operações terrestres sem nenhum caráter naval no Ira-
que e Afeganistão. Diversas iniciativas foram engendra-
das para promover essa reabilitação, todas acompanha-
das de perto pelo CDDCFN. Como exemplo, citamos o 
experimento doutrinário conhecido como Expeditionary 
Warrior, onde novas concepções são testadas e extraídos 
os aspectos a serem testados em exercícios anfíbios que 
voltaram a ocorrer, como os Bold Alligator (ESTADOS 
UNIDOS, 2016c) e Rim of the Pacific Exercise (RIMPAC)
(ESTADOS UNIDOS, 2016b), buscando preparar o 
USMC e a US Navy para realizar Operações Anfíbias 
em todo o espectro das operações militares. 

Dois importantes experimentos foram as Opera-
ções Desagregadas e as Special Purpose – Marine Air 
Ground Task Force (SP-MAGTF)7. O primeiro trata-se 
de um Amphibious Ready Group (ARG)8 com uma 
Marine Expeditionary Unit (Special Operation Capable) 
(MEU(SOC))9 sendo empregadas de forma fracionada, 
em áreas de operações bem apartadas. Já as SP-MAGTF 
são GptOpFuzNav formados para cumprir uma tarefa 
específica, podendo ter um tamanho reduzido. 

Interessante registrar que, inicialmente, as 
SP-MAGTF poderiam ser deslocadas por aero-
naves. Recentemente, o Comandante do USMC, 
em sua Diretiva de Comando, abordou o problema 
dizendo, em rápidas palavras, que o USMC é uma 
força expedicionária naval, que os navios anfíbios são 
os meios mais capazes e flexíveis para o emprego 
dos Marines, apesar de dificuldades circunstanciais, 
mas que o emprego de SP-MAGTF, baseado em 
terra, para deslocar-se por aeronave, não substitui a 
MAGTF vinda do mar (ESTADOS UNIDOS, 2016a).

A partir de 2010, os RM também redireciona-
ram o perfil de seu emprego estratégico. Essa busca 
pode ser resumida em uma expressão largamente 
empregada por eles: amphibiosity10. A razão para o 
retorno às origens marinheiras são as mesmas do 
CFN e do USMC. Em 2010, o governo britânico con-
duziu uma profunda revisão nas Forças Armadas, 

7 - Marine Air Ground Task Force (MAGTF) – Em tradução livre, seria o correspondente ao Grupamento Operativo de Fuzileiros 
Navais (GptOpFuzNav).
8 - Força-Tarefa aprestada, composta, normalmente, por três Navios Anfíbios com uma tropa embarcada.
9 - Marine Expeditionary Unit (MEU) – Em tradução livre, seria o correspondente à Unidade Anfíbia (UAnf).
10 - Ver nota de Rodapé Nº 5.

promovendo cortes orçamentários e de efetivos, 
além de uma mudança no seu emprego. Os RM, 
também, após cerca de seis anos sendo empregados 
em Operações Terrestres e Especiais, sem o caráter 
naval, constataram que sua atuação rivalizava com 
a do Royal Army. Uma nova visão de futuro ressal-
tava que os Royal Marines forneceriam uma ampla 
gama de opções militares com elevada prontidão, 
integrado com navios anfíbios da Marinha Real, fo-
cados na capacidade única de projetar força anfíbia.

Como se pode notar, a motivação inicial que levou o 
Almirante Monteiro a escrever seu artigo era legítima.

Voltando para a “Próxima Singradura”, vê-se que 
o autor analisou a END, buscando identificar o ade-
quado rumo a seguir. Extraiu que o preparo para o 
emprego do Poder Naval no Atlântico Sul é o farol 
para a MB e, para isso, precisa dispor de uma Força 
Naval capaz de operar tanto nas águas azuis como 
nas marrons, projetando-se sobre litoral. Concluiu 
que os guerreiros anfíbios são instrumento impres-
cindível para a defesa da Amazônia Azul, para, en-
tão, sentenciar que o CFN deveria intensificar seu 
contato com o mar, sendo esse o vetor que deverá 
orientar, adequar e condicionar seu emprego às de-
mandas apontadas pela END (MONTEIRO, 2010).

O artigo descreveu a relação entre a Amazônia 
Azul e o Atlântico Sul, identificando a necessidade 
da MB propagar seu poder neste oceano e em seus 
contornos. As características intrínsecas ao CFN, que 
possibilitam seu emprego no mar e a partir do mar, 
habilitam-no a ser um importante vetor nessa tarefa. 
A capacidade de atuar em amplo espectro, indo des-
de o assalto anfíbio à viva força até a ajuda humani-
tária, permitiu concluir sobre a possibilidade do em-
prego do CFN em todas as Tarefas Básicas do Poder 
Naval. Como já vimos, nesse mesmo ano de 2010, 
tais aperfeiçoamentos foram introduzidos na DBM, 
respaldando as ideias de “A Próxima Singradura.”

É importante destacar como o Almirante conce-
beu a correção de rumo do CFN.

A definição clara dessa visão estabeleceu onde 
se queria chegar, faltava estruturar o caminho. O 
CFN deveria se tornar “imprescindível para a pro-
teção da Amazônia Azul”, conferindo “credibilida-
de à presença do Poder Naval no Atlântico Sul, seus 
contornos e ilhas oceânicas.”
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Visão de Futuro do CFN

Foram então concebidos os Eixos Estruturantes, 
interdependentes e complementares, recepciona-
dos pelo CGCFN 0-1: Manual de Fundamentos de 
Fuzileiros Navais (BRASIL, 2013) e que devem es-
truturar e direcionar o desenvolvimento da doutri-
na, do material e dos recursos humanos do CFN. O 
primeiro e natural eixo identificado foi a Operação 
Anfíbia, pelo seu caráter naval em estreita ligação 
com a defesa da Amazônia Azul. Dois outros eixos 
lhe dariam sustentação operacional e doutrinária: 
a organização sob Grupamento Operativo de Fuzi-
leiros Navais e a filosofia de pensar o combate da 
Guerra de Manobra.

Buscando compreender as principais tendências 
sobre o emprego das marinhas, estudou-se o livro 

Sea Power, de Geofrey Till, um importante referen-
cial teórico, não só pela qualidade de seu autor, mas 
também por seu foco no mar, elo conceitual com os 
dois artigos anteriormente citados.

Esse estudo do mar e das forças que nele operam 
apresenta duas posturas operacionais e estratégi-
cas distintas: as Marinhas Modernas e as Marinhas 
Pós-Modernas. As primeiras seriam aquelas cujos 
países têm uma visão realista das relações interna-
cionais, preparadas para ganhar a guerra no mar, 
enquanto que as Pós-Modernas seriam aquelas 
cujos países têm uma visão idealista das relações 
internacionais, preparadas para garantir a segu-
rança no mar, permitindo prosperar o comércio 
globalizado. Uma distinção marcante entre os dois 
modelos está no emprego de forças a partir do mar. 
Na Marinha Moderna, há a tendência de preservar 
o caráter bélico das Operações Anfíbias e das Ope-
rações de Ataque, ao passo que, na Pós-Moderna, as 
Operações Expedicionárias destinam-se a garantir 
a segurança do comércio marítimo global, debelan-
do possíveis ameaças (TILL, 2013).

Após descrever tais perfis, o autor conclui seu 
trabalho apontando tendências: haverá uma cres-
cente importância do mar e do Poder Naval, um 
foco contínuo no litoral, e o alcance e a diversidade 
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Eixos Estruturantes do CFN

das tarefas navais tenderão a crescer. Finaliza con-
vidando as marinhas a buscar o seu balanceamento 
entre os dois modelos (TILL, 2009).

Consultou-se, também, o Global Strategic Trends – Out 
to 2045, do Development, Concepts and Doctrine Centre 
(DCDC) do Ministério da Defesa do Reino Uni-
do, que analisa o futuro dos grandes temas, com 
moldura temporal até 2045, donde extraiu-se que: 
eventos climáticos extremos tendem a aumentar em 
frequência e intensidade; o crescente uso de ener-
gia nuclear aumenta a disponibilidade de material 
físsil, inclusive com a ocorrência de descaminho; a 
crescente urbanização concentra populações e po-
tencializa vulnerabilidades; há um número cres-
cente de mulheres assumindo funções de combate 
em tropas regulares, movimentos de resistência e 
grupos terroristas; as forças armadas e de seguran-
ça participarão, com maior frequência, na assistên-
cia humanitária e em operações de Disaster Relief; 
a tensão pode se agravar no mar da China, na Ca-
xemira, na Península da Coreia e na fronteira entre 
China e Índia; o Poder Militar Chinês está amplian-
do seu alcance a níveis globais; ameaças terroristas 
deverão continuar a ocorrer no Oriente Médio e 
Norte da África; apesar das contestações, a OTAN 
provavelmente se mantêm como uma organização 

chave para a gestão de crises militares e pode se re-
vigorar pela necessidade da segurança nas fronteiras 
da Europa. Particularmente na África, a combinação 
entre aumento da população, demandas de recursos 
e os efeitos das alterações climáticas tende a elevar a 
tensão na região, com consequentes desastres huma-
nitários; o risco de conflito de Estado-contra-Estado 
é suscetível de redução, embora a instabilidade e a 
violência devam continuar; a capacidade da União 
Africana para lidar com crises poderá melhorar, em-
bora continue necessitando de apoio da comunidade 
internacional. Essa última análise reveste-se de espe-
cial atenção, devido à concentração de interesses da 
Marinha na costa atlântica da África (MINISTRY OF 
DEFENCE, 2014).

Em sua análise sobre a América Latina, o docu-
mento prevê que um complexo militar-industrial 
maduro provavelmente surgirá em alguns países; 
descarta uma improvável corrida armamentista na 
região; alguns países terão forças armadas mais ca-
pazes; afasta a probabilidade de um conflito regional 
interestatal; não descarta o surgimento de um país 
com armas nucleares; os países tendem a se tornar 
cada vez mais ativos internacionalmente e descarta 
a probabilidade do surgimento de narcoestado, mas 
os cartéis de drogas continuarão a ter influência sig-
nificativa (MINISTRY OF DEFENCE, 2014).

De modo geral e com as limitações impostas 
pela forma “expedita” com que a presente análise 
prospectiva foi realizada, não foram verificados in-
dícios da probabilidade de ocorrência de “eventos 
de ruptura” catastróficos em relação à conjuntura 
atual e às suas evoluções possíveis.

Conforme apontado anteriormente, o CFN vem 
desenvolvendo seu planejamento de longo prazo 
por meio de simpósios, o que tem assegurado a ma-
nutenção de rumo estável. Assim, com a intenção 
de promover a padronização e o aperfeiçoamento 
da “Série de Simpósios do CFN”, sugeriu-se obser-
var a sistemática a seguir descrita.

A nova SPAN, elaborada em 2014 no Estado-Maior 
da Armada (EMA), especifica que os documentos de 
alto nível passarão a observar um ciclo de quatro anos.

Empiricamente, observou-se que o espaço 
de tempo dos ciclos dos simpósios do CFN, que 

Sistemática de Planejamento de 
Longo Prazo do CFN
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têm sido de sete a oito anos, oferece o tempo ne-
cessário e suficiente para realizar os estudos e 
pesquisas, o simpósio propriamente dito, con-
solidar os resultados e implementar as soluções 
propostas. Então, optou-se em propor a manu-
tenção desse ciclo como sistemática de planeja-
mento de longo prazo do Corpo, abrangendo dois 
ciclos da SPAN. Obedecendo essa assertiva, o 
III Simpósio do CFN ocorreu simultaneamente à re-
visão, ora em curso, do PEM. Esse ciclo, no entanto, 
não deve obstar a realização de simpósios extempo-
râneos, que abranjam total ou parcialmente assun-
tos de interesse, fruto de eventuais condicionantes. 

A concepção, planejamento e condução das ati-
vidades desses simpósios, bem como o processo 
decisório e posterior implementação das iniciativas 
selecionadas, pode seguir os mesmos passos apre-
sentados na Instrução Reguladora do III Simpósio 
do CFN (BRASIL, 2015a). Seus resultados devem 
servir para subsidiar a elaboração e revisão do Pla-
no Estratégico Organizacional do CFN (PEO-CFN), 
da alçada do ComGerCFN, em parceria com outros 
Órgãos de Direção Setorial (ODS), se necessário. 

É preciso ter em mente que os estudos não de-
vem focar em preparar o CFN apenas para o futu-
ro, mas sim em desenvolver o CFN, habilitando-o a 
responder, adequadamente, às demandas do futu-
ro previsto, às do presente, assim como às deman-
das que venham a ocorrer ao longo desse tempo.

Com o intuito de sistematizar as pesquisas a se-
rem desenvolvidas pelos GT, possibilitando uma 
adequada comparação entre as análises bem como 
as soluções apresentadas, sugeriu-se a padroniza-
ção de uma metodologia de trabalho cujo objetivo 
seja facilitar a integração das diversas iniciativas e 
disciplinar o raciocínio, oferecendo um considerá-

vel espectro de soluções. De sorte que, ao término 
do processo, na comparação das soluções propos-
tas, a convergência e sintonia serão evidência do 
acerto da proposta, assim como a divergência será 
salutar, pois oferecerá parâmetros para o deba-
te, possibilitando o desejado aperfeiçoamento. Tal 
metodologia viabiliza a construção de um encade-
amento lógico que suporte as devidas análises e a 
identificação das capacidades a serem desenvolvi-
das, considerando os recursos disponíveis, os riscos 
e óbices a serem suplantados, oferecendo ao deci-
sor opções de ações estratégicas a serem seguidas.

Nesta primeira fase, são considerados e integra-
dos ambos os aspectos do ambiente estratégico, as 
imposições delineadas pelos documentos estratégi-
cos de alto nível (Top Down), assim como as influên-
cias da realidade do emprego contemporâneo dos 
FN com suas demandas operacionais (Bottom Up). 
Interpreta-se essas influências ambientais; identifi-
ca-se futuras demandas operacionais a serem tra-
duzidas em capacidades que cumprirão a missão 
do CFN; e avalia-se um possível desenvolvimento 
organizacional, levando em conta os Eixos Estrutu-
rantes, buscando atingir a Visão de Futuro. Deve-se 
buscar o equilíbrio entre o ser e o dever ser, entre o 
real e o ideal.

Na fase seguinte identifica-se as capacidades 
que o CFN deve possuir, algumas pré-existentes, 
que devem ser preservadas, outras, devem ser am-
pliadas – ou por haver alguma lacuna, ou por não 
cumprirem as mesmas tarefas no futuro. Podem, 
também, surgir novas capacidades originais.

De posse das capacidades, passamos à terceira 
fase, onde deve-se verificar a compatibilidade com 
os recursos disponíveis hoje e ao longo do tempo 
definido para o estudo. Deve-se considerar recur-

Descrição Sumária 
da Metodologia
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sos humanos, materiais e financeiros. Alguns po-
dem não estar disponíveis atualmente. O estudo do 
aporte de determinado recurso é um subproduto 
importante do processo. Nesta fase, é conduzida 
uma análise dos riscos e dos óbices ao desenvolvi-
mento de cada uma das capacidades, identificando 
formas de se precaver contra as eventuais ameaças 
e de suplantar as dificuldades. O resultado desta 
análise fornecerá elementos para o detalhamento 
do planejamento estratégico.

Após a identificação e análise das capacidades, 
passa-se à quarta fase, com o delineamento de solu-
ções estruturais que possam suplantar riscos e óbi-

Identificação das 
Capacidades e 
Análise de 
Recursos, Riscos e 
Óbices

ces e viabilizem a captação dos recursos. O estudo 
das soluções é um aspecto chave da metodologia, 
pois é conduzido de forma a integrar sete Perspec-
tivas do Desenvolvimento de Capacidades do CFN 
(PDC-CFN): Doutrina, Organização, Pessoal, Ensi-
no, Material, Adestramento e Instalações (DOPEMAI). 
Cada solução ou iniciativa deve ser analisada quanto ao 
impacto em cada perspectiva, visando definir medidas 
de integração. 

As perspectivas devem ser analisadas com vistas 
à obtenção de um diagnóstico e ao levantamento de 
oportunidades de melhoria; entretanto, outras aná-
lises podem ser apresentadas. A perspectiva “ins-

Análise do 
Ambiente 
Estratégico
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talações” pode e deve resultar em um “Plano Piloto” 
para o CFN, solucionando problemas atuais e futuros 
de alocação espacial das Unidades do CFN, provendo 
o adequado conforto às tripulações e condições para 
a guarda, manutenção e manuseio de equipamentos.

Tais soluções deverão ser descritas em ações es-
tratégicas de curto, médio e longo prazos e  agrupa-
das por perspectivas, compondo o PEO-CFN. Esse 
plano, além das ações, deve conter, de forma obje-
tiva, as implicações e medidas preventivas relativas 
aos óbices e riscos identificados.

Visando estabelecer uma base comum para o de-
senvolvimento dos temas e conforme explicitado na 
Instrução Reguladora, coube a elaboração e a aprova-
ção ao CDDCFN e ao CGCFN, respectivamente, da 
primeira fase – Análise do Ambiente – e da segunda 
fase – Identificação de Capacidades. A terceira fase – 
Recursos/Riscos/Óbices – e a quarta fase – Ações Es-
tratégicas – seriam de responsabilidade dos GT.

Importante questão a ser analisada no estu-
do dos Recursos/Riscos/Óbices é a possibilidade 
ou não da ocorrência de eventos simultâneos que 
demandem uma mesma capacidade, cabendo aos 
Grupos sugerir “acomodações” no planejamento, 
ou ações alternativas. 

A metodologia adotada foi adaptada, em forma-
to abreviado, do processo empregado pelo United 
States Marine Corps denominado Total Force Structure 

Ações Estratégicas

Process (TFSP). Esse processo é descrito na Marine 
Corps Order 5311.1d – TFSP (ESTADOS UNIDOS, 
2009). Essa opção deveu-se ao fato do modelo ser 
uma ferramenta de planejamento já amplamente 
testada pelo USMC. Ademais, sua metodologia en-
quadra-se no Capabilities Based Planning (CBP), que 
se alinha à diretriz da END11 de buscar um plane-
jamento por capacidades. O TFSP apresenta, ainda, 
pontos de interseção com a metodologia emprega-
da nos PEO adotados pela MB.

As capacidades identificadas, a serem observadas 
nos trabalhos dos GT, foram reunidas em Grupos de 
Capacidades, abaixo especificadas. Elas resultaram 
da análise ampla dos aspectos apresentados nas fa-
ses anteriores da metodologia, observando-se os do-
cumentos determinantes; as experiências em Opera-
ções e Ações Singulares, Conjuntas e Combinadas; 
o acompanhamento de atividades e exercícios cur-
riculares das Escolas de Altos Estudos Militares; a 
leitura detalhada da DBM e do PEM; as orientações 
do Comandante da Marinha e do ComGerCFN; e o 
observado em fóruns de debates de temas ligados ao 
emprego de Forças Armadas. Apesar do exaustivo 
trabalho para se chegar a essas conclusões, é certo 

Capacidades Necessárias

11 - A END apresenta a seguinte diretriz: (16) Estruturar o potencial estratégico em torno de capacidades. Convém organizar as 
Forças Armadas em torno de capacidades, não em torno de inimigos específicos. O Brasil não tem inimigos no presente. Para não 
tê-los no futuro, é preciso preservar a paz e preparar-se para a guerra.
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que outros estudos poderão chegar a identificar no-
vas capacidades não identificadas.

Capacidades para a Guerra Naval:
- Realizar Operações Anfíbias (OpAnf), como 

parte de um “Conjugado Anfíbio”, incluídas as do 
tipo Projeção Anfíbia (ProjAnf);

- Participar de Operações de Ataque, por meio de 
ações de comandos em terra com pequenos efetivos;

- Participar de Operações de Esclarecimento, por 
meio de ações de reconhecimento especializado em 
terra com pequenos efetivos;

- Participar de Operações de Bloqueio, por meio 
da ocupação e manutenção de posições em terra;

- Participar de Operações de Defesa de Porto ou 
de Área Marítima Restrita;

- Participar de Operações de Interdição Marí-
tima por meio de tropa adestrada para garantir a 
segurança de Grupo de Visita e Inspeção (GVI) / 
Guarnição de Presa (GP);

- Participar de Operações Ribeirinhas visando 
manter abertas as Linhas de Comunicação Fluviais; e

- Participar da defesa das ilhas oceânicas brasileiras.

Capacidades para as Atividades de Emprego 
Limitado da Força:

- Realizar Operações de Garantia da Lei e da 
Ordem (GLO);

- Participar, eventualmente, de Ações Contra 
Delitos Transfronteiriços e Ambientais;

- Participar do apoio às ações de Patrulha Naval, 
na segurança das equipes de fiscalização empenha-
das no combate às atividades ilícitas nas Águas Ju-
risdicionais Brasileiras (AJB);

- Realizar Ações de Retomada e Resgate em terra;
- Realizar a segurança de instalações navais ou 

do Poder Marítimo de interesse da MB;
- Realizar ou participar de Operações de Paz, te-

nham elas o caráter terrestre ou naval;
- Realizar ou participar de Operações de Evacua-

ção de Não Combatentes, em especial aquelas cujas 
ações resultem de projeção de poder vinda do mar 
(Projeção Anfíbia); e

- Realizar a Segurança de Representações Diplo-
máticas brasileiras.

Capacidades para as Atividades Benignas:
- Participar do Apoio à Política Externa (Diplo-

macia Naval);
- Realizar ou participar de Operações Humanitárias;

- Realizar ou participar de Ações Cívico-Sociais;
- Participar de Operações de Socorro em área terrestre;
- Realizar a Destruição de Artefatos Explosivos;
- Realizar ou participar de Cooperação com a 

Defesa Civil;
- Participar da Diplomacia Preventiva nas mo-

dalidades de atuação mencionadas no Capítulo VI 
da Carta das Nações Unidas (solução pacífica de 
conflitos); 

- Participar das missões de paz de organismos 
internacionais com observadores militares; e

- Realizar ou participar de ações de desminagem 
humanitária.

Capacidades Genéricas:
- Realizar ou participar de Operações Especiais;
- Realizar ou participar de Operações de Informações;
- Participar de ações contra ameaças assimétricas 

aos meios navais;
- Realizar ou participar de Operações Psicológicas; e
- Participar ou realizar diversas outras ativida-

des genéricas determinadas.

Capacidades Administrativas:
- Efetuar a gestão de pessoas de FN;
- Efetuar a gestão do material específico, ou pre-

dominante, dos FN;
- Efetuar a gestão do conhecimento operativo de 

interesse dos FN, com ênfase na formulação doutri-
nária nos níveis de tática, técnicas e procedimentos;

- Contribuir com a capacitação do Brasil como 
“potência olímpica”;

- Efetuar a gestão do Esporte e do Treinamento 
Físico-Militar no âmbito da MB;

- Organizar e operar o CDefNBQR da MB;
- Manter e operar a Unidade Prisional Militar da MB;
- Desenvolver atividade de Comunicação Social 

em prol do CFN e da MB; e
- Participar de atividades de segurança do trá-

fego aquaviário (STA) provendo a segurança dos 
inspetores navais.

No conjunto, essas capacidades visam garantir 
que o CFN esteja pronto para o cumprimento de 
todas tarefas que lhe são atribuídas, porém com 
prioridade para as ligadas à proteção da Amazônia 
Azul®. Elas não foram listadas em ordem de im-
portância ou de urgência na sua obtenção e manu-
tenção, ou de modo a expressar a possibilidade de 
simultaneidade de ocorrência, ficando tais conside-
rações a serem pensadas pelos GT.
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Com este trabalho, o CDDCFN buscou apresen-
tar os principais eventos que ocorreram desde o úl-
timo simpósio, em 2008, indicando a necessidade de 
outro “Simpósio do CFN” para analisar os avanços 
conseguidos, confirmar os rumos ou traçar novos. 
Em seguida, foram apresentados os aspectos prin-
cipais de uma análise prospectiva sumária, devi-
damente fundamentada em pesquisa bibliográfica. 
Prosseguindo, o CDDCFN apresentou uma suges-
tão de “processo de planejamento de longo prazo 
para o CFN”, tendo como peça central a “série” de 
“Simpósios do CFN”. Por fim, foram explicitadas 
as capacidades idealizadas para o CFN, trabalho 
que tomou como base o constante da DBM.

Com este estudo, o CDDCFN procurou apresen-
tar base comum de trabalho para os dois GT estabe-
lecidos pelo CGCFN, cujos resultados serão abor-
dados nos artigos seguintes desta revista.
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O CONTROLE AEROTÁTICO NOS 
GRUPAMENTOS OPERATIVOS DE 
FUZILEIROS NAVAIS: 
Uma nova organização das agências de controle aerotático do 
Componente de Combate Aéreo
CF (FN) Helcio Blacker Espozel Junior
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Em meados dos anos 90, devido à  experiência adquirida por oficiais oriundos 
de cursos e intercâmbios junto ao Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados 
Unidos da América (“United States Marine Corps” – USMC), o Corpo de Fu-

zileiros Navais (CFN) reformulou sua doutrina de emprego de  meios, adotando 
o conceito de Grupamentos Operativos de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav). Na-
quela oportunidade, já se vislumbrava que o conceito de componentes permitiria 
uma melhor organização do Espaço de Batalha com vistas a aumentar a eficiência 
na aplicação do poder de combate no emprego das forças de fuzileiros navais.

Em outubro de 2000, o simpósio “O CFN do Terceiro Milênio” apontou a ne-
cessidade da criação de um Batalhão que concentrasse todas as atividades rela-
cionadas com a utilização e defesa do espaço aéreo pelos GptOpFuzNav. Já em  
2003, o Batalhão de Controle Aerotático e Defesa Antiaérea (BtlCtAetatDAAe) foi 
ativado, incorporando os meios da Bateria de Artilharia Antiaérea (BiaAAe), que 
até então era uma Organização Militar (OM) independente. A ativação da Unida-
de tornou-se uma das mais importantes medidas decorrentes do Simpósio.

O BtlCtAetatDAAe, criado para nuclear o Componente de Combate Aéreo 
(CCA), tem como missão prover os meios para o controle aéreo e para o desdo-
bramento em terra de meios aéreos, bem como realizar a defesa antiaérea dos 
GptOpFuzNav, a fim de contribuir para a organização e o aprestamento da Força 
de Fuzileiros da Esquadra para a realização de operações anfíbias (OpAnf), ribei-
rinhas e terrestres de caráter naval.

Diante das múltiplas tarefas atribuídas ao CCA, o foco deste artigo será estu-
dar as agências de controle aerotático previstas na doutrina do CFN e seu em-
prego nas operações, a fim de propor alterações em suas estruturas, tornando-as 
mais aderentes às necessidades atuais dos GptOpFuzNav. 

Para tal, em uma primeira seção, serão apresentadas de forma sucinta as ver-
tentes do CCA e como o BtlCtAetatDAAe é organizado para atendê-las; na seção 
seguinte, será analisado o controle do espaço aéreo em um Teatro de Operações 
(TO), de modo a situar as agências do CCA dentro de um plano maior; e, por fim, 
em uma terceira seção, serão analisadas as agências de comando, coordenação e 
controle aerotático da Força de Desembarque (ForDbq), oferecendo uma nova vi-
são sobre a aplicação da estrutura existente na doutrina e propondo uma nova es-
trutura, mais simples e aderente à realidade atual do CFN.
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O campo de atuação do CCA é a Batalha Pro-
funda1, onde se busca gerar, dentre outras coisas, 
uma situação favorável que propicie a iniciativa 
das ações pelos GptOpFuzNav.

A estrutura do CCA para atuar em proveito da 
Batalha Profunda representa um desafio complexo 
para os militares do BtlCtAetatDAAe, posto que 
têm que lidar com vertentes completamente distin-
tas de atuação e que exigem profundo conhecimen-
to técnico, além de necessitar de pessoal habilitado 
e adestrado, habilitação e adestramento estes que 
se assemelham em especificidade e complexidade 
aos da própria aviação. 

Dentre as diferentes vertentes de atuação do CCA, 
figura a imposição de que se esteja apto a conduzir 
ações de Recuperação Tática de Pessoal e Aeronaves 
(RTPA) para resgatar a tripulação de aeronaves aba-
tidas sobre terra durante as OpAnf. Ressalta-se que 
tal tarefa, introduzida pela Doutrina Básica da Mari-
nha (DBM), em 2014, ainda precisa ser desenvolvida 
no âmbito da Marinha do Brasil (MB).

Outra vertente do CCA que pode vir a ser soma-
da às já existentes advirá da concretização da aquisi-
ção de meios antiaéreos de média altura, em face da 
necessidade do conhecimento da operação do meio 
propriamente dito, e da necessidade do desenvolvi-
mento de uma doutrina de defesa antiaérea de mé-
dia altura, atualmente inexistente no CFN. 

As vertentes acima vêm a se somar às quatro ver-
tentes já existentes, a saber:

A primeira vertente do CCA é a da defesa antia-
érea, da qual o CFN possui o maior conhecimento 
técnico, conforme foi possível observar com a for-
mação de um GptOpFuzNav, nucleado pelo CCA, 
para o provimento da defesa antiaérea do estádio 
do Maracanã, durante todos os jogos realizados na 
cidade do Rio de Janeiro, por ocasião da Copa do 
Mundo FIFA 2014, incluindo sua final e a repetição 
de tal procedimento nas Olimpíadas do Rio de Ja-
neiro para a defesa do Parque Olímpico e da Vila 
Olímpica, localizados na Barra da Tijuca. Essa ver-
tente é nucleada pela Bateria de Artilharia Antiaé-
rea (BiaArtAAe) do BtlCtAetatDAAe.

As vertentes de atuação do 
Componente de Combate Aéreo

1 - A Batalha Profunda consiste no conjunto de ações ligadas ao espaço de atuação do CCA ou dos elementos de Operações Espe-
ciais que atuam em proveito do Comando do GptOpFuzNav. Esta batalha é a de maior alcance do GptOpFuzNav e representa sua 
própria área de influência, que é o espaço onde o Comandante pode influir na ação com seus próprios meios. As ações do CCA 
permitem dominar, isolar e modelar o Espaço de Batalha de forma favorável às futuras operações e propiciar a iniciativa das ações 
(UNITED STATES OF AMERICA, 2001). 

A segunda vertente é a que visa ao estabelecimen-
to em terra dos meios aéreos dos GptOpFuzNav. Tal 
vertente compreende a preparação e operação de uma 
Base de Operações Aéreas (BOA), o provimento de se-
gurança e, em especial, do apoio logístico de aviação. 
Essa vertente é nucleada pela Companhia de Coman-
do e Serviços (CiaCmdoSv) do BtlCtAetatDAAe.

A terceira vertente é a que se refere ao desen-
volvimento da doutrina e a operação dos Veículos 
Aéreos Não-Tripulados (VANT), ora em fase de 
transição para serem denominadas Aeronaves Re-
motamente Pilotadas (ARP). Apesar de sua cres-
cente importância, o emprego das ARP em opera-
ções civis e militares é relativamente recente, o que 
representa um desafio diante da necessidade de se 
entender e conhecer todas as suas possibilidades e 
limitações. No BtlCtAetatDAAe, essa vertente é nu-
cleada pelo Pelotão VANT (PelVANT).

Por fim, a menos conhecida no âmbito do CFN e 
possivelmente a mais complexa vertente do CCA é 
o controle aerotático. Essa vertente é nucleada pela 
Companhia de Controle Aerotático (CiaCtAetat) e 
engloba o controle de vetores aéreos da MB e das 
demais forças singulares que estejam operando 
dentro do espaço aéreo sob sua responsabilidade, 
bem como a coordenação com órgãos de controle 
aéreo e de coordenação do apoio de fogo das forças 
naval, terrestre e aérea. Tendo em vista a importân-
cia dessa última vertente para o cumprimento da 
missão do CCA, nas próximas seções serão mais 
bem detalhadas as especificidades inerentes ao 
Controle Aerotático, levando-se em consideração a 
forma como este vem sendo organizado e emprega-
do em proveito dos GptOpFuzNav. 

O Estado-Maior de um Comando Conjunto, atu-
ando no nível operacional, define como as forças 
subordinadas serão organizadas durante o proces-
so de planejamento. Nesse processo, o Comandante 
Operacional (Cmt Op) delegará ao Comandante da 
Força Aérea Componente (FAC) a função de Autori-

Coordenação e Controle do 
Espaço Aéreo em um Teatro de 
Operações
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dade do Espaço Aéreo (AEA) e Autoridade de Defesa 
Aeroespacial (ADA), cabendo-lhe o assessoramento 
contínuo e oportuno ao Cmt Op sobre a coordenação 
e controle do espaço aéreo e sobre o planejamento 
da defesa aeroespacial (BRASIL, 2014). No que tan-
ge à coordenação e ao controle do espaço aéreo, a 
execução desses de forma integrada é essencial para 
maximizar o emprego do poder de combate e evitar 
o fratricídio2  e a interferência mútua, que poderão 
ocorrer durante o atendimento às diferentes deman-
das dos usuários do espaço aéreo3  (BRASIL, 2014).

Em determinadas situações, a AEA poderá deter-
minar o estabelecimento de volumes parciais4  den-
tro do TO, atribuindo o controle desses a outro com-
ponente do Comando Operacional. Tais volumes 
parciais (figura 1) são intitulados Volumes Regio-
nais de Controle do Espaço Aéreo (VRCEA) e visam 
atender, entre outras, às necessidades das operações 
navais e de fuzileiros navais (BRASIL, 2014). 

Nesses volumes, a autoridade será exercida pela 
Autoridade Regional do Espaço Aéreo (AREA), que 
será a responsável por planejar e implementar a or-
ganização da parcela do espaço aéreo sob sua res-

Figura 1 - Exemplo de 
VRCEA de uma Força 
Tarefa Anfíbia

2 - Matança entre povos da mesma raça, cidadãos do mesmo país, etc. (HOUAISS, 2009). 
3 -  São usuários do espaço aéreo os meios de apoio de fogo superfície-superfície, meios de defesa antiaérea, vetores 
aéreos amigos e inimigos e as aeronaves (tripuladas ou não), (BRASIL, 2014).
4 - Conforme a situação exigir, a AEA poderá delegar volumes para outros comandantes, por períodos determi-
nados, de acordo com as diretrizes expedidas pelo Comandante Operacional, a fim de permitir liberdade de ação 
suficiente para sua manobra. 

ponsabilidade, coordenando com as demais forças 
componentes (BRASIL, 2014). 

No caso de um VRCEA ativado em proveito de 
uma OpAnf, a AREA será o Comandante da Força 
Naval Componente (FNC) ou autoridade a quem 
ele designar. Nesse caso, o volume terá ususalmen-
te o tamanho da Área do Objetivo Anfíbio (AOA), 
sendo o Centro de Controle Aerotático (CCAT), 
agência de cúpula do controle aerotático da Força 
Tarefa Anfíbia (ForTarAnf), a agência responsável 
pelo controle do tráfego aéreo. 

No decorrer da OpAnf, quando os meios da 
ForDbq forem sendo desdobrados em terra, as agên-
cias do CCA vão desembarcando e assumindo par-
cialmente o controle aerotático das aeronaves que 
estiverem operando dentro da Área de Interesse dos 
GptOpFuzNav. Quando a ForDbq estiver firmemente 
estabelecida em terra, o Centro de Comando Aerotático 
(CComAT), agência de cúpula do controle aerotático da 
ForDbq, poderá assumir o controle dos meios que esti-
verem atuando em proveito do GptOpFuzNav, pas-
sando o CCAT a uma situação de monitoramento da 
situação em terra, em condições de reassumir o con-
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trole em caso de deterioração da situação. Com a ati-
vação do CComAT poderá ser ativado um VRCEA5. 
Em ambos os casos, as agências serão responsáveis, 
dentre outras coisas, por controlar as operações 
aéreas, independente da missão ou origem; pelo 
acesso desses meios ao VRCEA e pela requisição 
das medidas de coordenação que se fizerem neces-
sárias, especialmente aquelas ligadas ao emprego 
das armas de apoio (BRASIL, 2014). O CComAT e 
agências subordinadas, foco principal deste artigo, 
serão tratadas em profundidade na próxima seção.

5 - Este VRCEA poderá ser parte do volume que estava sob controle da ForTarAnf ou a sua totalidade. Sendo parte 
do VRCEA, eles operariam de forma contígua. A ativação do volume está condicionada à existência da capacidade 
de exercer o controle dos meios aéreos. (BRASIL, 2014).
6 - O foco deste item é analisar o comando do CCA e a sua relação com o CComAT. As agências de controle aerotático 
serão analisadas em profundidade no decorrer do artigo.
7 - O apoio logístico para as aeronaves adjudicadas ao GptOpFuzNav é atribuição do CCA. (BRASIL, 2008).

Feitas as considerações acima e antes de nos 
aprofundarmos no detalhamento das agências do 
CCA, há a necessidade de se elucidar alguns aspec-
tos em relação ao controle aerotático. A ativação do 
controle aerotático independe da adjudicação de 
aeronaves à ForDbq. Como pode ser observado na 
seção anterior, sempre que a ForDbq possuir a ca-
pacidade de exercer o controle aerotático, este será 
ativado e atuará de forma integrada com as demais 
agências existentes no TO, mesmo que não seja o 
responsável por um VRCEA. Isso se deve ao fato de 
que, nas OpAnf, o alcance dos sensores do CCAT 
empregados no controle aerotático pode exigir que 
haja uma agência atuando em terra como sua exten-
são, ainda que dentro do mesmo VRCEA.

Outro aspecto relevante consiste na diferencia-
ção entre controle do tráfego aéreo, coordenação 
do espaço aéreo e controle aerotático. O controle 
do tráfego aéreo consiste no controle de todas as 
aeronaves em voo em uma determinada área, a fim 
de prover a necessária separação entre elas e regu-
larizar o tráfego aéreo. A coordenação do espaço 
aéreo consiste na divisão de zonas de responsabi-
lidade, de forma que uma aeronave só esteja sendo 
controlada por um órgão de controle por vez. Por 
fim, o controle aerotático é o controle de aeronaves 
empenhadas na atuação integrada com as forças de 
superfície (ARRAIS, 2015).

Organização do Componente 
de Combate Aéreo

a. Generalidades

No capítulo 6 do CGCFN-321, Manual de Apoio 
Aéreo e Controle Aerotático dos Grupamentos 
Operativos de Fuzileiros Navais (2008), há a descri-
ção da organização do CCA sob a ótica do controle 
aerotático e da defesa aeroespacial, conforme pode 
ser observado na figura 2. 

Em tal descrição, há a clara previsão da ativação 
do CComAT junto ao comando do CCA. Fruto des-
se entendimento, a estrutura que vem sendo prati-
cada pelo CCA posiciona o CComAT não apenas 
como a agência de cúpula do controle aerotático, 
mas também como o próprio comando do CCA (Fi-
gura 3). Entretanto, ao subordinar as demais ver-
tentes do CCA a um órgão de controle aerotático, 
não se pode perder de vista que o planejamento 
da Batalha Profunda, a Base de Operações Aéreas 
(BOA), os Destacamentos de Aeronaves e as tare-
fas de ordem logística permanecerão também sob 
a responsabilidade do CComAT 7, mesmo sem pos-

b. Organização Básica do CCA6

Figura 2 – Organização básica do CCA

Figura 3 - Organização do CCA empregada 
pelo BtlCtAetatDAAe

CteCA
CComAT

CComAT
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suírem uma relação direta com a operação dessa 
agência. Traçando-se um paralelo, seria como dizer 
que o Centro de Coordenação de Apoio de Fogo 
(CCAF) deve planejar a Batalha Aproximada e ter 
encargos logísticos. 

A real capacitação do CCA para assumir as tare-
fas relacionadas com o controle aerotático deman-
daria a adoção de uma estrutura (Figura 4) na qual 
a CiaCtAetat constituiria o CComAT separadamen-
te do comando do componente e assumiria as agên-
cias de controle aerotático, enquanto o Comandan-
te do CCA e seu Estado-Maior estariam livres para 
planejar a Batalha Profunda, além de gerenciar to-
das as vertentes do CCA, aí incluídos os encargos 
logísticos, as BOA e os Destacamentos de Aerona-
ves a ele adjudicados. Vale ressaltar que, apesar do 
Comandante e seu Estado-Maior não fazerem parte 
do CComAT, este deve ser mobiliado fisicamente 
justaposto ao Comando do CCA com vistas a faci-
litar o comando e o controle. Ou seja, na visão do 
autor, o CComAT não é o comando do CCA e sim 
uma agência de comando a ele subordinada, res-
ponsável pelo controle aerotático.

O conhecimento sobre as agências de contro-
le aerotático previstas na doutrina e do processo 
de desdobramento delas para terra durante uma 
OpAnf, apesar de técnico, é importante para o ple-
no entendimento deste tema.

Agências de Controle 
Aerotático do CCA
a. Estrutura Atual

Em uma OpAnf, além do apoio aéreo, vários 
meios de apoio ao combate 8  realizam ações que, si-
multaneamente, utilizam o espaço aéreo. Tais even-
tos necessitam de coordenação e controle para que 
sejam feitos em segurança, evitando, entre outras 
coisas, a interferência mútua com as aeronaves em 
apoio. Para atender tais demandas, as agências do 
CCA são divididas em agências de comando, agên-
cias de coordenação e agências de controle, sendo 
que há dois ramos de atividades distintos: o afeto à 
defesa aeroespacial e o afeto ao apoio aéreo. A figu-
ra 5 apresenta a organização das agências de apoio aé-
reo e a defesa aérea do CCA, prevista no CGCFN-321.

O comando das operações aéreas e antiaéreas 
deverá ser único, pois é necessário que o apoio aé-
reo e a defesa aeroespacial recebam suas diretrizes 
de uma única origem ligada diretamente ao coman-
do do GptOpFuzNav. Essa agência de comando é o 
CComAT9  (BRASIL, 2008). 

As agências de coordenação possuem células que 
funcionam em todos os níveis do GptOpFuzNav que 
são dotados de Estado-Maior, tanto no CCA quanto 
no Componente de Combate Terrestre (CCT). Essas 
agências são responsáveis por todo o processamen-
to dos pedidos de apoio aéreo até que eles sejam 
atendidos. O Centro de Operações de Defesa Ae-
roespacial (CODA)10, no ramo da defesa aeroespa-
cial, e o Centro de Apoio Aéreo Direto (CAAD)11, 
no ramo do apoio aéreo, são as agências de coor-
denação do mais alto nível dentro de cada ramo de 
atividade. Subordinado ao CODA é estabelecido 
um Centro de Operações Antiaéreas (COAAe). Su-
bordinado ao CAAD estão os Destacamentos de 
Controle Aerotático (DCAT)12, que, por sua vez, 
operam posicionados junto ao Centro de Coorde-
nação de Apoio de Fogo (CCAF) da ForDbq e do 
CCT (BRASIL, 2008). Cabe ressaltar que, caso ne-
cessário, o DCAT pode solicitar apoio aéreo.

Com relação ao controle, destaca-se que este é 
exercido por agências que atuam junto às forças em 
primeiro escalão e além das linhas inimigas e que 
serão responsáveis pela orientação final para o ata-
que aos alvos de superfície. As Equipes de Contro-
ladores Aéreos Avançados (EqCAA), guarnecidas 

8 - Lançador Múltiplo de Foguetes, Artilharia Antiaérea e os meios de apoio de fogo superfície-superfície.
9 - São algumas das atribuições do CComAT planejar e controlar a defesa aérea; coordenar o emprego dos Mísseis 
Superfície Ar e da Artilharia Antiaérea; e manter contato com o CCAT, agência de controle aerotático da ForTarAnf.
10 - O CODA é responsável pela defesa aeroespacial, que se subdivide em defesa aérea, provida por aeronaves, e de-
fesa antiaérea, provida pela AAe. Sua tarefa precípua é a obtenção e a manutenção da superioridade aérea. Os meios 
antiaéreos ficarão sob o controle operacional do CODA durante a operação.
11 - O CAAD é a agência responsável por todo o apoio aéreo não relacionado à defesa aeroespacial.
12 - Os DCAT assessoram os comandantes do CCT e do GDB com relação ao emprego das aeronaves atuando em 
apoio da ideia de manobra.

Figura 4 - Proposta de Organização do CCA

CComAT
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por aviadores navais, e os guias aéreos avançados 
(GAA), elementos de operações especiais, são as 
agências responsáveis diretas pelo pedido de apoio 
e pela orientação do piloto na identificação do alvo 
(BRASIL, 2008). 

Em determinadas situações, poderá ser estabeleci-
do um Centro de Direção Aerotático (CDAT), subor-
dinado ao CComAT, para exercer a coordenação do 
espaço aéreo de peças de manobra que estejam ope-
rando em locais que excedam a capacidade dos senso-
res de controle aerotático da ForDbq (BRASIL, 2008).

Figura 5 - Extrato da organização das agências 
de apoio aéreo e defesa aérea do CCA

I – Momentos Iniciais do Assalto
Em uma OpAnf, as EqCAA desembarcam junto 

com as unidades em primeiro escalão. Em caso de 
necessidade de apoio aéreo nos primeiros momen-
tos da operação, as EqCAA ou os GAA solicitam 
o apoio necessário diretamente para a ForTarAnf 
(CCAT), sendo monitorados pelos DCAT que atu-
am somente pelo veto (BRASIL, 2008).

II – Desembarque e ativação do CAAD
O prosseguimento das ações em terra cria as 

condições necessárias ao desembarque do CAAD. 
Após o estabelecimento do CAAD em terra, os pe-
didos passarão a ser feitos para essa agência, sen-
do também monitorados pelos DCAT que, por sua 
vez, continuarão atuando por veto. A ForTarAnf 
também mantém monitoramento dos pedidos por 
meio do CCAT (BRASIL, 2008). 

b. Sequência da transferência do comando e 
coordenação do apoio aéreo para terra

III – Desembarque e ativação do CODA
Após o desembarque do CODA, esse assumirá a de-

fesa antiaérea, após a autorização do ComForTarAnf. 
Segundo o CGCFN-321 (2008), a defesa aérea per-
manece sob o controle do ComForTarAnf durante 
toda a operação.

IV – Ativação do CComAT
Com o desembarque do CComAT, esse assumi-

rá, após a aprovação do ComForTarAnf, o comando 
do apoio aéreo à ForDbq (BRASIL, 2008).

13 - Os 2º e 4º Esquadrões são esquadrões de controle e alarme.
14 -   Apesar da semelhança, as atividades executadas não são exatamente iguais, em função da agência do GCC não ter auto-
nomia para determinar qual meio atenderá cada pedido. Isto caberia a outra agência subordinada à Força Aérea Componente, 
no caso de operações conjuntas.
15 - O nome da agência foi omitido para não confundir com as agências já citadas do CCA.

Após conhecermos as agências do CCA, faz-se 
necessário conhecer o Primeiro Grupo de Comuni-
cações e Controle (1º GCC); unidade da FAB, apta 
a instalar, operar e manter um escalão avançado de 
operações aerotáticas em áreas onde a cobertura or-
dinária não seja suficiente. O controle, as comuni-
cações e o alarme aerotático fornecidos pelo 1º GCC 
suprem eventuais falhas de detecção e ligam áreas 
remotas com os usuários dos centros de controle e 
operações (BRASIL, 2015).

Dentre os Esquadrões subordinados ao 1º GCC, 
destacam-se os 2º e 4º Esquadrões13, cujas missões 
são a de manter e operar agências de controle ae-
rotático, para atender às necessidades de desdo-
bramento da FAB, dispondo de um sistema de 
radares táticos transportáveis (BRASIL, 2015). As 
tarefas destes Esquadrões guardam semelhança14 
com aquelas que são pensadas para serem desen-
volvidas pela vertente do controle aerotático do 
CCA, ou seja, ser desdobrado para uma região com 
pouco ou nenhum controle aerotático e passar a 
prover tal serviço. Quando desdobrados no terreno, 
os esquadrões de controle e alarme da FAB operam 
uma agência de controle aerotático15  com vistas a, 
dentre outras coisas, prover o controle radar do trá-
fego aéreo e vigilância do espaço aéreo dentro de 
uma zona de responsabilidade; prover alarme ante-
cipado, vetorar e conduzir interceptadores; e asses-
sorar operacionalmente os meios de defesa antiaé-
rea (BRASIL, 2015). 

Ressalta-se ainda que o tamanho do espaço aé-
reo sob controle de tal agência é compatível com as 
necessidades dos GptOpFuzNav.

c. O Primeiro Grupo de Comunicações e 
Controle da Força Aérea Brasileira

CComAT
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O amadurecimento do conceito de componen-
tes, a maior ênfase na vocação expedicionária e a 
previsão, na DBM, da realização de ações RTPA 
pelos GptOpFuzNav impõem uma reflexão sobre a 
necessidade de atualização da doutrina de controle 
aerotático no CFN. 

Conforme observado acima, a estrutura das 
agências do CCA é complexa e visa atender a uma 
ampla gama de tarefas relacionadas com a defesa 
aeroespacial e o apoio aéreo. Porém, ao verificar-
mos a estrutura do GCC, descrita no item c, onde 
os esquadrões subordinados têm capacidade de 
mobiliar uma agência de controle aerotático para 
controlar um volume regional compatível com as 
necessidades dos GptOpFuzNav, entende-se que o 
CFN poderia adotar uma estrutura de controle mais 
enxuta e flexível. Nesta proposta, o CComAT pas-
saria a contar com as Seções de Apoio Aéreo Dire-
to (SAAD) e de Operações de Defesa Aeroespacial 
(SODA), que fariam as coordenações necessárias à 
execução das ações de apoio ou de defesa aeroes-
pacial (figura 6). A concentração dessas seções no 
CComAT e a consequente eliminação de um nível 
de decisão, possibilitaria um incremento na rapidez 
do processo decisório. Entende-se que a estrutura 
proposta atenderia os GptOpFuzNav, independen-
temente do nível, ou da complexidade do ambiente 
onde estejam operando.

Subordinado ao CComAT teríamos os DCAT e 
as EqCAA / GAA, aos moldes do existente na estru-
tura atual. Seria oportuno ressaltar que, apesar dos 
DCAT terem sua atuação mais associada ao apoio 
de fogo aéreo em função de ficarem fisicamente nos 
CCAF, estes são, na verdade, os responsáveis por 

d. Proposta de nova estrutura das Agências de 
Controle Aerotático do CCA

Figura 6 – Proposta 
conceitual de Estrutura 
das agências de Controle 
Aerotático do CCA

assessorar os Comandantes quanto a qualquer 
tipo de emprego das aeronaves em apoio, inclu-
sive missões de apoio logístico por aeronave. Ou 
seja, apesar de não constar no CGCFN-321 e nem 
no CGCFN-33, entende-se que seria adequado 
também mobiliar o CASC com um DCAT que fi-
caria posicionado junto ao oficial de operações, no 
Centro de Operações de Logística.

Ainda subordinado ao CComAT teríamos o(s) 
radar(es), o Pelotão de Mísseis Superfície-Ar e um 
centro de coordenação de resgate, com pessoal qua-
lificado para executar as coordenações e planeja-
mento de ações RTPA.

Em relação ao desdobramento dos meios para 
terra, seriam observadas as seguintes modificações:

- Momentos Iniciais do Assalto
Sem modificações.

- Desembarque e ativação do CComAT
O prosseguimento das ações em terra cria as con-

dições necessárias ao desembarque do CComAT. 
Após o seu estabelecimento em terra, os pedidos de 
apoio aéreo e a defesa aeroespacial passarão a ser 
gerenciados por esta agência. A ForTarAnf manterá 
apenas o monitoramento dos pedidos por meio do 
CCAT. 

- Assunção do apoio aéreo pela ForDbq
Após a aprovação do ComForTarAnf, o CComAT 

assumirá o comando do apoio aéreo da ForDbq.

A revisão da DBM, em 2014, estabeleceu uma 
nova modalidade de Operação Anfíbia, a Projeção 
Anfíbia, que se utiliza das capacidades intrínsecas 
do Conjugado Anfíbio para introduzir em área de 
interesse, a partir do mar, meios para cumprir ta-

CComAT
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refas diversas, sendo também apropriada para a 
condução de atividades de emprego limitado da 
força e benignas (BRASIL, 2014). A adoção de uma 
estrutura enxuta e mais compatível com essa nova 
modalidade constituirá um passo importante para 
o desenvolvimento e consolidação de uma doutri-
na de controle aerotático adequada às necessidades 
dos GptOpFuzNav. Enfatiza-se ainda que o estu-
do mais aprofundado da estrutura dos esquadrões 
subordinados ao 1ºGCC poderia apontar qual se-
ria a estrutura adequada, no que tange a efetivos, 
sensores e equipamentos para ser empregada pelo 
BtlCtAetatDAAe.

O conceito de componentes vem sendo gradu-
almente amadurecido desde sua adoção pelo CFN, 
tendo ao longo do tempo explorado as diversas 
possibilidades dos GptOpFuzNav. Nesse processo 
vimos a exploração de diversos aspectos relativos 
ao emprego do CCT e do CASC e, em uma escala 
menor, do CCA. 

O propósito deste artigo não foi apresentar uma 
solução definitiva para o controle aerotático, mas 
sim discutir uma vertente do CCA ainda pouco 
debatida e explorada. A busca por uma estrutura 
flexível e compatível com a realidade do CFN po-
derá aumentar ainda mais a amplitude de empre-
go dos GptOpFuzNav em proveito dos interesses 
da MB, aos moldes do visto quando da ativação 
do GptOpFuzNav para a defesa antiaérea do Mara-
canã, na Copa do Mundo FIFA 2014 e sua repetição 
durante as Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro.

Com o grau de amadurecimento atual, entende-se 
ser este o momento oportuno do CFN centrar suas 
atenções no CCA. Do ponto de vista doutrinário, 
o CFN deve buscar o desenvolvimento de todas as 
vertentes do CCA, procurando ajustá-las à real ne-
cessidade dos GptOpFuzNav. Vale ressaltar ainda 
que a plena capacitação do Batalhão ao exercício de 
todas essas vertentes, em especial o controle aerotá-
tico, as ações RTPA, a montagem de BOA, o apoio 
logístico de aviação e o adestramento de ações de 
defesa antiaérea passa por um estreitamento de la-
ços com a aviação naval, parcela da MB detentora 
do conhecimento sobre o assunto e que já trilhou o 
caminho que aqui é sugerido para o CFN. Tal apro-
ximação poderia vir acompanhada de um estudo 
sobre a viabilidade da transferência das instalações 
do Batalhão para a Base Aérea Naval de São Pedro 
da Aldeia, mantendo sua subordinação atual ao 
Comando da Divisão Anfíbia, de forma a aproxi-

Conclusão

mar os militares do Batalhão aos detentores do co-
nhecimento e, ao mesmo tempo, não se distancian-
do de sua razão de ser, que é nuclear o CCA de um 
GptOpFuzNav. 

No que se refere às agências de controle, a flexi-
bilização da estrutura atual, possibilitando a ado-
ção de uma estrutura mais enxuta e adequada às 
necessidades do GptOpFuzNav, pode ser, na visão 
do autor, um ponto de inflexão que enfim permita 
a detenção do pleno conhecimento sobre o assunto. 
Tal mudança poderia ser um primeiro passo neces-
sário na busca de uma doutrina própria de controle 
aerotático que atendesse às necessidades do CFN, 
em especial ao caráter expedicionário, de forma 
que fosse perfeitamente integrada com a estrutura 
da MB. Dessa forma, ela atenderia as recentes evo-
luções da doutrina, notadamente a Projeção Anfí-
bia, e permitiria ainda uma perfeita sinergia com os 
meios de controle aerotático, meios aéreos e com os 
meios de apoio de fogo das demais forças singula-
res, quando operando de forma conjunta.

Por fim, os sensores e equipamentos adequa-
dos e necessários ao guarnecimento das agências 
de controle aerotático não fizeram parte do escopo 
deste artigo, porém o estudo sobre eles não pode 
ser negligenciado, sob pena de não ser atingida a 
plena capacitação desta vertente pouco explorada 
do CCA.
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Introdução

A marcante evolução tecnológica experimenta-
da a partir da segunda metade do século passado 
devido à Tecnologia da Informação (TI) vem pro-
porcionando inquestionáveis avanços na socieda-
de. No entanto, tornam as pessoas, organizações e 
Estados vulneráveis a um novo tipo de ameaça: a 
cibernética.

Os combates modernos têm se caracterizado pelo 
uso maciço de tecnologia; pela presença de civis e 
da mídia no ambiente operacional; pelo emprego de 
estruturas de combate com maior proteção coletiva, 
velocidade e letalidade seletiva; pela utilização de 
aeronaves remotamente pilotadas; e pela capacidade 
de operar no espaço cibernético. Quanto mais evolu-
ído tecnologicamente um Estado, maior sua vulne-
rabilidade à ameaça cibernética. Este paradoxo da 
maior vulnerabilidade do mais forte é característica 
marcante da assimetria proporcionada pelas ações 
cibernéticas, que são reais, rápidas, complexas e não 
se limitam às fronteiras físicas e geopolíticas. Seus 
atores podem ser estatais ou não, envolvendo uma 
difusa variedade de vetores e riscos. Criminosos, es-
piões, terroristas, ativistas e até mesmo Estados, em 
conflito ou não, podem atuar causando grandes pre-
juízos financeiros, paralisando infraestruturas críti-
cas, neutralizando sistemas militares e, até mesmo, 
indiretamente, ceifando vidas. 

No âmbito militar não há como tratar o assunto 
de maneira diferente. Estados têm criado estraté-
gias no âmbito deste setor e algumas Forças Arma-
das já iniciaram movimentos para se estruturar, de 
modo a ampliar suas capacidades operacionais e 
enfrentar a ameaça cibernética.

O Brasil e a Marinha do Brasil (MB) têm se aper-
feiçoado, investindo em pessoal, tecnologia, proces-
sos e conhecimento para, não somente se proteger das 
ameaças cibernéticas, mas também empregar as téc-
nicas e metodologias da Guerra Cibernética (GCiber) 
como um recurso disponível em sua capacidade opera-
cional. O Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), parcela 
intrínseca do Poder Naval brasileiro, vem acompa-
nhando esse cenário com vistas a poder se atualizar 
e ampliar sua capacidade de combate. Todavia, essa 
área do conhecimento e suas aplicações no campo de 
batalha carecem de estudos mais aprofundados, vi-
sando à melhoria das condições de emprego do CFN 
nos próximos anos.

Neste sentido, buscando ampliar a discussão em 
torno do tema GCiber, este artigo tem o propósito 
de apresentar, de forma sucinta, conceitos básicos, 
abordando a situação atual, com o intuito de con-
tribuir para uma melhor percepção da necessidade 
de se buscar continuamente o aperfeiçoamento das 
capacidades operacionais da Força.
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O termo GCiber constantemente tem figurado 
em livros, filmes, artigos e noticiários, para apre-
sentar os problemas de segurança relativos aos ata-
ques e incidentes nas redes de computadores e sis-
temas informatizados. Porém, os conceitos básicos 
já se encontram consolidados na doutrina vigente e 
valem a pena serem citados para apoiar a contextu-
alização e compreensão desse ambiente.

A GCiber isolada, na qual somente armas ciber-
néticas seriam utilizadas, é praticamente imprová-
vel. As guerras do futuro deverão ser efetivadas por 
meio de ações cinéticas1 e não cinéticas2, sendo estas 
utilizadas para ampliação da força ou subversão do 
oponente, como as ações cibernéticas. A GCiber é 
um instrumento do poder que não substitui a força 
física, mas a complementa, podendo ser trabalhada 
isoladamente ou em combinação com as demais di-
mensões do conflito (mar, ar, terra e espaço).

O Ministério da Defesa (MD) identificou os con-
ceitos e a metodologia de emprego da GCiber em 
seu Manual de Doutrina Militar de Defesa Ciberné-
tica. Nesse manual, encontra-se a seguinte defini-
ção de Defesa Cibernética (DC): 

Guerra Cibernética: 
Conceitos e Definições

1 - Ações cinéticas: são aquelas desencadeadas no interior da Área de Operações, que envolvem movimentos (fogos, voos, 
deslocamento de tropas e de blindados) e produzem resultados tangíveis (destruição, captura, conquista etc.).(BRASIL, 2015).
2 - Ações não cinéticas: são aquelas desencadeadas no interior da Área de Operações, que não envolvem movimentos (ações 
de guerra eletrônica, operações psicológicas, ações de assuntos civis, ações no ciberespaço) e produzem resultados intangíveis 
(interferências eletromagnéticas, bloqueio, percepção positiva da população sobre as forças amigas e suas operações), mas que 
contribuem para o sucesso da operação. (BRASIL, 2015).
3 - ECiber - espaço virtual, criado pelo homem, composto por dispositivos conectados em redes ou não, onde as informações 
digitais transitam, são processadas e/ou armazenadas, que permeia as demais dimensões: marítima, aérea, terrestre e espacial.

Conjunto de ações ofensivas, defensivas e 
exploratórias, realizadas no Espaço Cibernético, 
no contexto de um planejamento nacional de 
nível estratégico, coordenado e integrado pelo 
Ministério da Defesa, com as finalidades de pro-
teger os sistemas de informação de interesse da 
Defesa Nacional, obter dados para a produção 
de conhecimento de Inteligência e comprome-
ter os sistemas de informação do oponente. 
(BRASIL, 2014).

Corresponde ao uso ofensivo e defensivo de 
informação e sistemas de informação para ne-
gar, explorar, corromper, degradar ou destruir 
capacidades de C² do adversário, no contexto de 
um planejamento militar de nível operacional ou 
tático ou de uma operação militar. Compreende 

E de GCiber, que é:

ações que envolvem as ferramentas de Tecnolo-
gia da Informação e Comunicações (TIC) para 
desestabilizar ou tirar proveito dos Sistemas 
de Tecnologia da Informação e Comunicações 
e Comando e Controle (STIC2) do oponente e 
defender os próprios STIC2. Abrange, essencial-
mente, as Ações Cibernéticas. A oportunidade 
para o emprego dessas ações ou a sua efetiva 
utilização será proporcional à dependência do 
oponente em relação à TIC. (BRASIL, 2014).

As ações de GCiber devem ser realizadas em um 
novo domínio, o cibernético, dentro do que está 
sendo chamado de Espaço Cibernético (ECiber)3.

A Doutrina Militar Conjunta brasileira, prevê 
ações no ECiber, que são denominadas conforme o 
nível de planejamento:

Nível político: Segurança da Informação e Co-
municações (SIC) e Segurança Cibernética, coor-
denadas pelo Gabinete de Segurança Institucional 
da Presidência da República (GSI/PR). Abrange a 
Administração Pública Federal (APF), direta e in-
direta, bem como as infraestruturas críticas das in-
formações nacionais dos setores público e privado;

Nível estratégico: DC, a cargo do MD, interagin-
do com o GSI/PR e APF; e

Níveis operacional e tático: GCiber, denomina-
ção restrita ao âmbito interno das Forças Armadas 
(BRASIL, 2011).

Neste último caso, as ações de GCiber estarão a 
cargo das Forças Componentes com seus elementos 
de GCiber e do Destacamento Conjunto de Guerra 
Cibernética, quando ativados.

No contexto de uma operação militar, a GCiber 
pode atuar focada na preparação do campo de ba-
talha, com as ações sincronizadas com a manobra 
para se produzir efeitos que se traduzam em van-
tagem operacional ou tática que afetem o mundo 
real, mesmo que esses efeitos não sejam cinéticos. 
Normalmente, teria uma duração limitada, com 
moderado ou curto tempo de preparação, utilizan-
do-se de conhecimentos previamente levantados e 
técnicas já conhecidas. 

Os documentos de doutrinas militares conside-
ram a GCiber como uma das formas de conduzir as 
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Operações de Informação (OpInfo)4, e são classifica-
das conforme seu emprego: em exploração ciberné-
tica, ataque cibernético e proteção cibernética: 

- Exploração Cibernética - consiste em ações de 
busca ou coleta, nos Sistemas de Tecnologia da In-
formação de interesse, a fim de se formar a cons-
ciência situacional do ambiente cibernético. Essas 
ações devem preferencialmente evitar o rastrea-
mento e servir para a produção de conhecimento 
ou identificar as vulnerabilidades desses sistemas. 

- Ataque Cibernético - compreende ações para 
interromper, negar, degradar, corromper ou des-
truir informações ou sistemas computacionais ar-
mazenados em dispositivos e redes computacionais 
e de comunicações do oponente.

- Proteção Cibernética - abrange as ações para 
neutralizar os ataques e a exploração cibernéti-
ca contra os nossos dispositivos computacionais e 
redes de computadores e de comunicações, incre-
mentando as ações de Segurança, Defesa e Guerra 
Cibernética em face de uma situação de crise ou 
conflito. É uma atividade de caráter permanente. 

Níveis de decisão.

Uma das dificuldades para a defesa destas ame-
aças é que os mecanismos utilizados, que estão em 
constante evolução, podem ser facilmente encon-
trados e utilizados por qualquer pessoa e a cada dia 
que passa, tornam-se mais complexos e sofistica-
dos. Como consequência disso, a dificuldade em se 
identificar a autoria de um ataque pode ser encara-
da como um fator limitador para a defesa. 

Após esta breve introdução dos conceitos e defi-
nições sobre GCiber, serão apresentados e discuti-
dos, sucintamente, a situação deste ramo do conhe-
cimento no mundo e no Brasil. 

4 - Entende-se por Operações de Informação as ações coordenadas sobre o ambiente de informação e executadas, com o apoio 
da inteligência, para influenciar um oponente real ou potencial, diminuindo sua combatividade, coesão interna e externa e 
capacidade de tomada de decisão, bem como para a proteção do próprio processo decisório, concorrendo, assim, para a con-
secução dos objetivos políticos e militares.  (BRASIL, 2015). Neste trabalho, o foco é apenas sobre os aspectos da GCiber, 
sem considerar sua interação com as demais formas de OpInfo. 

Com base em fatos históricos e fontes abertas, 
é possível ter uma ideia da evolução do tema na 
atualidade. Existem diversos exemplos com ações 
cibernéticas que podem ajudar a compreender me-
lhor esse ambiente operacional. Alguns podem ser 
considerados significativos para os estudos sobre 
GCiber, como os que estão apresentados, cronolo-
gicamente, na tabela a seguir:

A Evolução da GCiber
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OBS: No decorrer deste período o número de casos de espionagem e vazamento de informa-
ções tem aumentado significativamente.

Ano Evento Considerações

2007 Estônia

Clássico estudo de caso sobre ataques cibernéticos. O país sofreu uma 
série destes ataques, que deixou vários sítios do governo inoperantes 
por determinados períodos de tempo. Após este evento: foi criado 
um Centro de Defesa Cibernética da OTAN5, em 2008, na Estônia, que 
funciona até hoje como um órgão de DC de referência mundial, pro-
tegendo as redes dos Estados que fazem parte daquela organização e 
desenvolve um documento (acadêmico), chamado Manual de Tallim, 
para tratar aspectos do direito internacional em conflitos cibernéticos.

2008 Geórgia/
Ossétia do Sul

A Rússia interveio no conflito a favor da Ossétia do Sul, declarando 
guerra contra a Geórgia, deslocando rapidamente seu exército e expul-
sando os georgianos da Ossétia do Sul. Precisamente no mesmo dia do 
ataque terrestre russo, houve uma grande movimentação de ataques 
cibernéticos contra a Geórgia, que foram crescendo em intensidade e 
sofisticação, até o momento em que a batalha terrestre chegou ao seu 
fim. Para as ações deflagradas, foram usados grupos nacionalistas de 
hackers civis, coordenados por um fórum técnico e de mobilização, 
supostamente russo. Este evento indica a possibilidade de se ter uma 
interdependência entre ações cinéticas e não cinéticas em um Teatro 
de Operações (TO).

2010 Irã

O caso STUXNET é o primeiro relato de um artefato cibernético 
utilizado para atuar em um sistema físico, destinado a destruir as 
centrífugas de enriquecimento de urânio na usina nuclear de Natanz, 
no Irã, atuando no sistema SCADA6 que as controla. Este programa 
demonstrou, na prática, a possibilidade de infectar um sistema de 
computador e prejudicar o funcionamento de um sistema industrial 
físico, mesmo não conectado na Internet. Neste caso também se observa 
a utilização de uma ação de ataque cibernético, mas sem qualquer 
relação direta com ataques cinéticos, contribuindo para a consecução 
de objetivos estratégicos da política externa de outros Estados.

2016 EUA x Estado 
Islâmico (EI)

Foi lançada a primeira “campanha cibernética” declarada oficialmente 
pelos EUA (contra o Estado Islâmico), o que poderia ser considerada 
como uma quebra de paradigma. Esta campanha é conduzida no nível 
estratégico, que emprega CYBERUNITS, em modo operante similar às 
operações especiais. Dentre os tarefas designadas estão: neutralizar o 
Comando e Controle, neutralizar a logística, principalmente a parte 
financeira, e neutralizar seu poder de influência ideológica.7

Tabela I – Evolução da GCiber nos ambientes operacionais.

5 - https://ccdcoe.org
6 - SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition. Sistema que permite monitorar e operar partes ou todo um processo.
7 - http://www.nytimes.com/2016/04/25/us/politics/us-directs-cyberweapons-at-isis-for-first-time.html



40   O ANFÍBIO • 2016  

Dados pessoais vazados em redes sociais 
da Internet (2015), convocando ativistas 
para atos de terrorismo.

Terrorismo cibernético - Ameaça do Estado 
Islâmico contra os militares dos EUA.

Em um censo realizado pelas Nações Unidas em 
20138, foi verificado que, dos 193 países membros, o 
número daqueles que estabeleceram programas ci-
bernéticos saltou de 68 (2011) para 114 (2012). Destes, 
27 estabeleceram planos e estrutura de emprego do 
uso militar no campo cibernético, sendo que dezes-
sete possuíam indicações do desenvolvimento da ca-
pacidade ofensiva de GCiber.  É o caso dos Estados 
Unidos da América (EUA), Israel, Rússia, China, Ale-
manha, Reino Unido, Irã, dentre outros. Estes dados 
indicam que tem sido crescente a evolução no campo 
militar de buscar ampliar suas capacidades, incorpo-
rando a atuação de suas forças no espaço cibernético.

a.Situação dos EUA
Os EUA possuem um extenso programa de se-

gurança cibernética em ambos os campos, militar e 
civil, com um significante número de ações nos úl-

8 - Center for Strategic and International Studies, The Cyber Index:International Security Trends and Realities, UNIDIR, 2013. 
9 - United States, National Security Strategy, 2010.
10  - E. Nakashima, “Obama signs secret directive to thwart cyberattacks”, Washington Post, 14 November 2012.
11 - http://www.darpa.mil/program/plan-x.

timos anos. Seguem abaixo, breves considerações 
sobre como os EUA, particularmente o United States 
Marine Corps (USMC), estão se organizando para fa-
zer frente às ameaças cibernéticas:

Em maio de 2009, os EUA finalizaram a revisão 
em sua política de segurança cibernética. Em 2010, 
disseminaram sua Estratégia Nacional de Seguran-
ça9, na qual foi proposta a seguinte definição para 
GCiber: “conflitos armados conduzidos total ou 
parcialmente por meio da cibernética. Operações 
militares conduzidas para  negar a uma força ad-
versa o uso eficiente de sistemas do espaço ciberné-
tico e as suas armas durante um conflito. A GCiber 
inclui ataques e defesa cibernéticos.” Neste mes-
mo documento, foi estabelecido que a responsa-
bilidade pela segurança cibernética era dividida 
entre diversos Departamentos e Agências, tendo 
sido criado o US Cyber Command, integrado pela 
National Security Agency (NSA), cuja tarefa princi-
pal consistia em defender as redes militares.

Em 2012, o Presidente dos EUA assinou um de-
creto10 que definiu a atuação militar no campo ci-
bernético. O US Cyber Command, estabelecido em 
2010, que antes atuava na defesa da infraestrutura 
militar, passou a atuar com a realização de tarefas 
ofensivas. Neste comando servem militares vincu-
lados ao Exército, Marinha, Fuzileiros Navais e For-
ça Aérea, forças estas que também possuem seus 
Comandos Cibernéticos. 

Em novembro de 2012, a Defense Advanced Research 
Projects Agency (DARPA) divulgou um documento 
solicitando pesquisas no campo da GCiber, chama-
do de Foundational Cyberwarfare (Plan X)11. O projeto 
envolve pesquisas de alto nível sobre a natureza 
da GCiber e provê o apoio ao desenvolvimen-
to de estratégias fundamentais para dominar o 
campo de batalha cibernético. A proposta atua na 
inovação, que permitirá revolucionar a ciência, os 
dispositivos e sistemas empregados na atualidade. 

O USMC estabeleceu o Marine Forces Cyber Command 
(MARFORCYBER) como Comando centralizado 
para operações cibernéticas, que trabalha integra-
do ao US Cyber Command. Estão sob seu controle 
operacional: o Marine Corps Network Operations and 
Security Center (MCNOSC), a Company L, o Marine 
Cryptologic Support Battalion e, o recém criado (mar-
ço 2016), Marine Corps Cyberspace Warfare Group 
(MCCYWG). Estes componentes podem realizar 



O ANFÍBIO • 2016      41

qualquer tipo de ação cibernética, seja de proteção 
(defesa), exploração ou ataque (quando necessário). 
Neste último caso, para negar, degradar, interrom-
per, destruir ou manipular a informação em prol 
das suas forças. 

Para atuar junto à Marine Air Ground Task Force 
(MAGTF), forças conjuntas ou combinadas, foi 
criado um destacamento de GCiber, em modelo de 
uma célula, integrando as capacidades de GCiber e 
de Guerra Eletrônica (GE), a Cyberspace and Electronic 
Warfare Coordination Cell (CEWCC), que opera em 
apoio às OpInfo. Destaca-se que nas ações de defe-
sa, a descentralização até os níveis táticos é sempre 
possível sem intercorrências. Já as ações ofensivas 
devem depender de autorização de níveis superiores, 
uma vez que os impactos podem fugir ao controle e 

afetar estrategicamente a condução das operações.
O USMC definiu sua doutrina de emprego na área 

cibernética com a divulgação do manual Marine Corps 
Cyberspace Operations (MCIP 3-40.02/2014), o qual 
apresenta a organização do USMC para conduzir 
operações cibernéticas, fornecendo considerações so-
bre o planejamento, e outros dados sobre as capacida-
des neste novo domínio, ratificando sua dependência 
do ciberespaço, cujos impactos permitirão a execução, 
em melhores condições, das funções de combate nos 
demais domínios: mar, ar, terra e espaço. A capacida-
de de empregar operações cibernéticas em conjun-
to com outras operações é levada em consideração 
nos planejamentos, pois permite ampliar o poder 
de combate, seja para identificar, compreender, 
neutralizar, atacar e derrotar seus oponentes. 

Proposta de Diagrama para emprego da Cyberspace and Electronic Warfare Coordination Cell 
(CEWCC) em apoio a MAGTF.
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Exercício MEFEX(2016) de C2 da 
MAGTF em Camp Lejeune. Houve 
emprego de uma “red cell” 12, 
para atacar e testar a segurança 
das redes de dados utilizadas.

O Batalhão de Comunicações, pertencente aos 
Headquartes Group, de uma Marine Expeditionary 
Force (MEF), é o responsável por instalar, operar e 
manter os sistemas de Comando e Controle, bem 
como as redes digitais locais, enlaces de dados 
backbone e outros sistemas, que permitam também a 
realização das operações cibernéticas. A integração 
da guerra eletrônica com a cibernética já faz parte 
de sua doutrina de emprego. 

Para uma melhor capacitação do pessoal nesse 
ramo do conhecimento, o USMC incorporou novas 

12 - Red Cell realiza o papel de um figurativo inimigo. Fonte: http://www.marines.mil/News/News-Display/Article/779701/
ii-mef-marines-conduct-mefex-16/

Tabela II – Especialização em GCiber no USMC.

 (MOS) Posto/Graduação Especialidade/Subespecialidade

8834 Oficial

Technical Information Operations Officer - Proporciona conhecimento técnico aos ofi-
ciais para atuar como planejadores de operações cibernéticas. O curso é realizado no 
Naval Postgraduate School em nível de Mestrado em Engenharia de Sistemas de Guerra 
de Informação.

0689 Sargento

Cyber Security Technician - Atende requisitos para formação técnica de segurança ciber-
nética para sargentos, os quais habilitam o militar a planejar tecnicamente ações de prote-
ção, envolvendo segurança e defesa cibernética. Estes militares serão os responsáveis por 
prover a disponibilidade, integridade, autenticação, confidencialidade e não repúdio das 
informações dos sistemas do USMC.

2611 Sargento

Criptologic Digital Network Operator/Analyst - Também para os sargentos, provendo o 
nível técnico adequado para atuarem como analistas/operadores de redes digitais envolvendo 
criptologia. São os responsáveis por operar as ações cibernéticas de ataque (ofensiva) e tem 
a capacidade de planejar e coordenar estas ações junto aos elementos de outras agências 
e forças.

especialidades na carreira militar de seus fuzileiros 
navais, além das já existentes de operadores de re-
des, como as Military Occupational Specialty (MOS) 
de números 8834, 0689 e 2611 (Tabela II). 

No exemplo do USMC verifica-se que a integração 
das ações cibernéticas com as de guerra eletrônica, em 
especial com as voltadas às comunicações, é um fato, que 
vem sendo observado como tendência das principais 
forças armadas do mundo. A capacitação e qualificação 
do pessoal, somado à estruturação adequada da força, 
são aspectos a serem considerados estrategicamente.
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No Brasil, a Estratégia Nacional de Defesa (END) 
considera que existam três setores estratégicos da 
Defesa, o nuclear, o cibernético e o espacial. Ao 
Exército Brasileiro (EB) coube a estruturação do se-
tor cibernético, cujas ações incluíram a realização de 
estudos e seminários para definições sobre Gestão 
de Pessoal, Doutrina, Estruturas, e Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação (CT&I). Como principais resultados 
práticos, podem ser citadas a definição do Sistema 
Militar de Defesa Cibernética (SMDC), a criação do 
Centro de Defesa Cibernético (CDCiber) e a recente 
publicação da Doutrina Militar de Defesa Cibernéti-
ca (MD-31-M-07/2014). O MD segue na condução de 
projetos nessa área, como a criação da Escola Nacio-
nal de Defesa Cibernética, do Comando de Defesa 
Cibernética e o Desenvolvimento do Rádio Definido 
por Software, dentre outros.

O CDCiber tem a responsabilidade pela 
coordenação e pela integração das atividades de 
DC, no âmbito do MD. Tem participado dos Gran-
des Eventos, como foi o caso da Conferência das 
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentá-
vel, Rio +20 (2012), a Jornada Mundial da Juventu-
de (2013), a Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas 
(2016). É um Centro Conjunto das Forças Armadas, 
sendo composto por militares das três Forças.

A Escola de Guerra Naval (EGN), junto com a 
Escola de Comando e Estado Maior do Exército 
(ECEME) e a Escola de Comando e Estado Maior 
da Aeronáutica (ECEMAR), tem trabalhado de for-
ma integrada em planejamentos conjuntos, como o 
Exercício AZUVER13, onde é previsto e planejado o 
emprego operacional da GCiber, sendo um excelen-
te laboratório para coleta de dados e ensinamentos 
sobre como empregar essa capacidade em prol de 
uma Força Conjunta no Teatro de Operações (TO).

Exercícios Conjuntos do MD e aqueles realiza-
dos pelas Forças Singulares, também servem para 
aperfeiçoar as metodologias e ampliar a capacidade 
operacional e a interoperabilidade entre as Forças. 
As Operações Interagências, particularmente, tem 
crescido de importância, demandando uma coor-
denação entre diversos setores, militares e civis, 
para atuarem em ações no amplo espectro, como 
no campo cibernético.

A Doutrina Básica da Marinha (DBM), de 2014, 
incluiu as Ações de Guerra Cibernética como uma 
das Ações de Guerra Naval, envolvendo ações 
de proteção, exploração e ataque a informações e 

b.Situação no Brasil

13 - Exercício conduzido na forma de Jogo de Guerra, com a finalidade de alcançar os objetivos didáticos das três Escolas 
(EGN, ECEME e ECEMAR) e promover a prática da Doutrina de Operações Conjuntas, emanada do MD.

sistemas de informação, empreendidas de forma 
ofensiva e defensiva para negar, explorar, corrom-
per ou destruir valores do adversário baseados em 
informações, sistemas de informação e redes de 
computadores. 

A doutrina de C2 já integra a condução da gestão 
dos espaços cibernético com o eletromagnético. En-
tretanto, vale considerar que as ações de GE e GCiber 
são muito específicas. Cada uma delas dispõe de suas 
possibilidades e limitações. Uma das diferenças básicas 
é que as ações de GE atuam somente na camada física, 
por onde são propagadas as ondas eletromagnéticas, 
enquanto as de GCiber atuam, não somente na camada 
física, mas também na camada lógica.

Em relação ao setor operativo, a MB tem reali-
zado exercícios, planejamentos conjuntos/combi-
nados em âmbito nacional e internacional, sob a 
coordenação do Comando de Operações Navais 
(ComOpNav), a fim de aprimorar a capacidade 
operacional da Força. O relacionamento com ou-
tras Forças e a simulação de eventos tem propiciado 
um melhor entendimento dos métodos de emprego 
da GCiber, englobando as ações previstas na Dou-
trina Militar Conjunta do MD. Organizações Mili-
tares (OM) do CFN têm participado dos exercícios 
de GCiber da MB, porém ainda existem lacunas de 
conhecimento para que os GptOpFuzNav possam 
atuar com a plena capacidade operacional neste do-
mínio. 

Em tempo de paz, a MB vem atuando firme-
mente com atividades relacionadas à DC e à Se-
gurança Cibernética. O tráfego de dados passa 
pela Rede de Comunicações Integrada da Mari-
nha (RECIM), é controlado, incluindo-se, neste 
aspecto, o Sistema de Comunicações Militares por 
Satélite (SISCOMIS), que são operados também pe-
los GptOpFuzNav, quando ativados. Em passado 
recente, a MB se reestruturou, criando a Diretoria 
de Comunicações e Tecnologia da Informação da 
Marinha (DCTIM), o Centro de Tecnologia da In-
formação da Marinha (CTIM), os Centros Locais de 
Tecnologia da Informação (CLTI), designando Ofi-
ciais de Segurança das Informações Digitais (OSID) 
e os Administradores de Redes Locais (ADMIN). 
Constata-se que grande parcela das ações executa-
das por essa estrutura estão vinculadas com as de 
proteção cibernética, com fins defensivos, cujo foco 
é a neutralização de ataques e exploração realiza-
dos pelo oponente, incrementando as ações de se-
gurança cibernética.
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Também fazem parte da estrutura da MB o Con-
selho de Tecnologia de Informação da Marinha 
(COTIM) e a Comissão Técnica de TI (COTEC-TI), 
que atuam no âmbito da gestão e na tomada de de-
cisões. O Centro de Análises de Sistemas Navais 
(CASNAV) vem desenvolvendo sua capacidade, in-
vestindo em novos processos, tecnologias e treina-
mento de pessoas nas áreas de Criptologia, Análise 
de Vulnerabilidade de Softwares, Técnicas de Varre-
dura e Desenvolvimento Seguro. 

A evolução tecnológica e social obrigará a reaná-
lise constante do que foi apresentado acima, e, mui-
to provavelmente, a estrutura das Forças no futuro 
tenderá a ser diferente da atual.

Vimos que a GCiber não deve ser considerada 
como somente uma ameaça, mas também como um 
recurso significativo dos Estados para alcançar seus 
objetivos. 

Apesar da constatação de que a MB tem sido pro-
ativa, buscando se estruturar e obter condições para 
enfrentar as ameaças cibernéticas, existem oportu-
nidades de melhoria, principalmente àquelas rela-
cionadas ao emprego tático de ações cibernéticas. 
Citam-se abaixo, tópicos que poderiam contribuir, 
especificamente, nos estudos para o aprimoramen-
to das capacidades de GCiber dos GptOpFuzNav: 
• Qualificação de pessoal: incluir o assunto DC e 

GCiber nos currículos escolares dos militares da 
área de comunicações (ex.: cursos de especializa-
ção e aperfeiçoamento), realizar cursos específicos 
de GCiber na MB ou extra-MB, selecionar e treinar 
equipes para atuarem em prol dos GptOpFuzNav; 

• Estrutura de C2: Dotar o GptOpFuzNav com pes-
soal, equipamentos e sistemas necessários para 
estabelecer as redes de dados e realizar ações de 
proteção cibernéticas. Em um segundo momen-
to, expandir suas capacidades para realização de 
ações de exploração e ataque cibernéticos; e

• Integrar o planejamento das operações cibernéti-
cas do nível tático aos demais níveis de decisão. 
Neste tópico, há a necessidade de que o mais alto 
nível envolvido na operação estabeleça diretrizes 
para os demais.

Na opinião do autor, estes seriam os primeiros 
passos para a integração da GCiber à estrutura de 
C2 de um GptOpFuzNav, sendo que este artigo não 
encerra o assunto, procura apenas contribuir para 
uma melhor percepção da necessidade de se buscar 
continuamente o aperfeiçoamento das capacidades 
operacionais do CFN.
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“A melhor maneira de predizer o futuro é criá-lo.”
(Abraham Lincoln)

Síntese do Relatório GT ALFA
Vice-Almirante (FN) Paulo Martino Zuccaro e Colaboradores
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Um dos maiores desafios para qualquer Institui-
ção, militar ou civil, pública ou privada, enfim, de 
qualquer natureza, é identificar que ações deve em-
preender para que possa sobreviver à passagem do 
tempo. Afinal de contas, como afirmou Heráclito de 
Éfeso, "nada é permanente, exceto a mudança". Ou 
seja, a maneira mais rápida e simples de se volun-
tariar para a obsolescência, para o ocaso e, ao final, 
para a extinção, é ignorar os ventos que rondam 
e cristalizar-se em torno de dogmas que se supõe 
perenes, quando perenes são somente os valores e 
características essenciais que a Instituição ostenta, 
que as singulariza frente às demais e que, se viola-
dos, privam-na de sua razão de existir.

Deste modo, cumpre-nos, como integrantes do 
Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), Instituição mi-
litar contemporânea, única, destacada e prestigiada 
no arranjo de capacidades em que se conforma a 
Defesa Nacional de nosso País, estudar, periodica-
mente, o ambiente que nos cerca, em todas as suas 
facetas, as tendências que se apresentam e executar 
as mudanças de rumo porventura necessárias.

Sempre caberá o alerta de que procurar entender 
e adaptar-se a cenários prospectivos não significa 
prostrar-se diante de situações ou tendências que 
nos sejam desfavoráveis. Nada mais oportuno, en-
tão, que a recordação do pensamento, anteriormen-
te reproduzido, de Abraham Lincoln, cujo nome 
dispensa apresentações, fazendo-nos manter claro 
em nossa mente que ninguém melhor do que nós 
mesmos para construir nossos destinos e um futuro 
digno e venturoso para nosso CFN. Sermos proati-
vos, portanto, é opção, obrigação e devoção.

Neste contexto, foi com grande e positiva expec-
tativa que recebemos a notícia do advento do "III 
Simpósio do Corpo de Fuzileiros Navais: a Força 
de Caráter Expedicionário por Excelência". Que di-
remos então nós, componentes dos Grupos de Tra-
balho ALFA e BRAVO, quando tivemos ciência de 
que nossos nomes foram lembrados para tão nobre 
e importante tarefa, qual seja, a de realizar estudos 
e indicar propostas para as "capacidades visuali-
zadas como necessárias para o CFN na moldura 
temporal estipulada (2030), tanto no viés operativo 
como no administrativo"?

O Grupo, logo ao iniciar seu estudo, percebeu a 
necessidade de fazer uma ressalva à adoção de me-

Introdução
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todologia fundamentada no Planejamento Baseado 
em Capacidades (PBC), entendido como uma opo-
sição direta ao Planejamento Baseado em Ameaças 
(PBA). O PBC tem suas origens no fim da Guerra 
Fria, da qual os Estados Unidos da América (EUA) 
emergiram como única superpotência militar, con-
tra a qual não existiriam mais ameaças de vulto. 

O tempo terminou por demonstrar que não há 
como se conduzir um PBC autêntico, sem qualquer 
alusão a possíveis ameaças, ao ponto em que, no pre-
sente, qualquer metodologia que se suponha pura-
mente baseada em capacidades deve ser, de pronto, 
questionada, embora sua adoção ainda seja sonora-
mente propalada. Isto é válido tanto para a megapo-
tência militar, que, aliás, viu surgirem as chamadas 
"novas ameaças", quanto e principalmente para as 
potências medianas, como é o caso do Brasil.

Assim sendo, o Grupo dedicou considerável es-
forço na configuração de possíveis cenários envol-
vendo diferentes situações neste entorno. Para tan-
to, foram imaginados 31 possíveis cenários para o 
emprego de Grupamentos Operativos de Fuzileiros 
Navais (GptOpFuzNav).

A propósito, constituiu preocupação constante, 
por parte do Grupo, a valorização do ethos do CFN, 
em especial a preservação e o enaltecimento de suas 
singularidades. Isto se vê refletido ao longo de todo 
o trabalho, mas com especial ênfase na hierarquiza-
ção dos cenários, das capacidades requeridas e das 
tarefas a serem realizadas, sem serem desprezadas 
suas respectivas probabilidades de ocorrência.

Nesta ordem de ideias, é certo que a probabili-
dade de emprego de um GptOpFuzNav em opera-
ções de manutenção da paz ou de garantia da lei e 
da ordem (GLO) é maior do que a de execução de 
operações envolvendo projeção de poder sobre ter-
ra em sua acepção original, contra litoral hostil ou 
potencialmente hostil.

Porém, sob nenhuma hipótese, deveremos mol-
dar o CFN para as primeiras, porque nossa razão 
de ser está nas últimas. Seria, inclusive, tarefa difícil 
explicar ao contribuinte porque ele deve sustentar, 
com seus impostos, uma força de elite, de comba-
tentes excepcionais, respeitados nacional e inter-
nacionalmente por leigos e especialistas, altamen-
te preparados, muito bem equipados e, ao mesmo 
tempo, possuidores e dependentes de sofisticados 
vetores de projeção, tudo para empregá-los em ope-
rações de manutenção da paz e de GLO, quando 
tropas de capacidades e aspirações mais modestas 

poderiam fazê-lo também eficazmente e a um custo 
que seria uma fração daquele demandado para res-
paldar a existência do CFN.

Quanto aos níveis de GptOpFuzNav, o Grupo 
entendeu que, no horizonte de planejamento estipu-
lado, a Brigada Anfíbia (BAnf) continuará sendo o 
mais elevado, mas considera que o CFN deva cami-
nhar para a elevação deste nível em futuro mais dis-
tante, atingindo o de Força Anfíbia, equivalente ao 
da Marine Expeditionary Force (MEF), do United States 
Marine Corps (USMC). Este é o caminho natural para 
o Corpo de Fuzileiros Navais de um país que se pre-
tende potência regional e que anseia, crescentemen-
te, alcançar maior destaque no concerto das nações, 
até porque a manutenção do nível BAnf nos permi-
tiria ou permitirá, quando muito, participar, como 
coadjuvante, de Forças Multinacionais de grande 
envergadura, ou ainda envolver-se em situações 
pontuais em algumas partes menos militarizadas do 
entorno estratégico do país.

O presente artigo é um conciso resumo do Rela-
tório apresentado pelo Grupo ALFA ao final de seu 
trabalho e está mais focado na apresentação das Solu-
ções Estruturais e Ações Estratégicas propostas, sem 
que tenha sido possível, considerada a adequação do 
conteúdo à dimensão de texto disponível, detalhar 
a fase analítica que fundamentou essas proposições.

Não obstante, será abordada, ainda que resumi-
damente, a Metodologia desenvolvida pelo Grupo 
para dar conta de suas atribuições, na verdade um 
refinamento do método geral de trabalho visualiza-
do pelo Comando do Desenvolvimento Doutrinário 
do CFN (CDDCFN), a quem coube coordenar todas 
as atividades atinentes ao III Simpósio do CFN.

Também haverá menção à forma como as supraci-
tadas Soluções Estruturais e Ações Estratégicas foram 
organizadas para compor o arcabouço de um possível 
Plano Estratégico Organizacional do CFN (PEO-CFN).

Tampouco será possível abordar detalhada-
mente a totalidade das propostas formuladas, pois 
isto tornaria o presente artigo por demasiado ex-
tenso. Assim, algumas propostas de natureza ad-
ministrativa e de menor repercussão para o CFN 
no horizonte de planejamento imaginado para o 
Simpósio serão apresentadas de forma bastante re-
sumida, sendo necessário ressaltar que elas serão 
igualmente processadas pelo CDDCFN para uma 
possível implementação, se assim for decidido.

Ao término, uma sucinta Conclusão dá o con-
torno final a este artigo, procurando sumarizar seu 
conteúdo e deixar algumas mensagens para o pros-
seguimento de nossa jornada.

Boa leitura!
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A metodologia empregada neste trabalho foi basea-
da nos métodos utilizados pelo USMC e descritos nos 
manuais MCO 5311.1D - Total Force Structure Process 
(TFSP) e MCO 3900.15B - Marine Corps Expeditionary 
Force Development System (EFDS), sendo realizadas 
as alterações julgadas necessárias para adequar 
o processo à realidade do CFN e aos objetivos do 
Simpósio. A partir daí, foram estabelecidas três eta-
pas para o desenvolvimento do trabalho (figura 1):

- Etapa 1 – Análise das Capacidades;
- Etapa   2 – Determinação das Soluções Estruturais; e
- Etapa 3 – Planejamento das Ações Estratégicas.  
Conforme pode ser observado na Figura 2, na 

Etapa 1 foram revisadas as capacidades apresenta-
das pelo Ofício nº15/2015 do CDDCFN, sendo algu-
mas mantidas como “Capacidade” e outras tratadas 
como “Tarefa”. As Capacidades foram, ainda, orga-
nizadas em Operativas (CO) e Administrativas (CA). 

Simultaneamente à identificação das Capacida-
des, foram estimados os Cenários nos quais pode-
ria ocorrer o emprego de GptOpFuzNav, a partir 
da análise da conjuntura atual e da sua possível 
evolução no horizonte temporal do presente estu-
do (até 2030). Os cenários foram constituídos pela 

Metodologia combinação das regiões onde estes cenários pode-
riam se concretizar com as possíveis situações que 
poderiam demandar o emprego da Marinha do 
Brasil (MB) em cada região. Essas situações cor-
respondem integralmente às operações e ações da 
Doutrina Básica da Marinha nas quais pode dar-se 
a aplicação de GptOpFuzNav. Assim, foram com-
postos 31 Cenários, os quais foram priorizados 
segundo dois critérios determinantes: sua iden-
tificação com a natureza, ou ethos, do CFN e sua 
probabilidade de ocorrência.

A partir deste ponto da metodologia, as CO fo-
ram abordadas de forma distinta das CA. As CO 
foram desdobradas em Tarefas Operativas (TO) e 
Atividades (AT) e as suas análises cumpriram to-
das as etapas da metodologia, enquanto que as CA 
foram abordadas diretamente, sem desdobramen-
tos, ao final da Etapa 2. O Grupo assim procedeu 
devido ao fato de que a identificação das tarefas, 
atividades e, sobretudo, lacunas, bem como os ris-
cos associados à sua persistência somente ocorre 
de modo fiel ao método em um contexto operativo, 
sendo possível, no concernente às CA, atuar dire-
tamente nas deficiências conhecidas, considerada, 
naturalmente, a possibilidade de seu acirramento 
ao longo do horizonte de planejamento.

Figura 1 - Etapas 
da Metodologia do 
Trabalho

Figura 2 
Etapa 1 
Análise das 
Capacidades
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Posteriormente, as TO foram priorizadas segundo 
dois parâmetros: a “Pontuação da TO conforme a rela-
ção com as capacidades” (PCa) e a “Pontuação da TO 
conforme a relação com os Cenários” (PCe). A pontua-
ção total das TO foi obtida pela multiplicação destes dois 
fatores e as TO com as maiores pontuações foram con-
sideradas como sendo de maior prioridade para o CFN.

Após a priorização, as TO priorizadas foram 
desdobradas em Tarefas Completas (TC) e a estas 
foram associadas às AT, a fim de permitir a análise 
adequada do desempenho destas tarefas pelo CFN. 
Cada TC foi obtida pelo detalhamento da respec-
tiva TO conforme quatro parâmetros: localização 
geográfica, intensidade do esforço, prazo para atu-
ação e duração do esforço.

Em seguida, foram identificadas as Lacunas 
(LAC), sendo definidas como ausências eventuais 
de qualquer natureza, que não permitem que uma 
TC seja desempenhada em sua plenitude, uma vez 
que determinada AT se encontra com uma pendên-
cia. As LAC receberam uma pontuação conforme a 
sua incidência em cada TC/TO.

No passo seguinte, realizou-se uma Análise de 
Risco, a fim de estabelecer o grau de risco existen-
te na manutenção das LAC nas TC, priorizar as 
referidas LAC conforme o nível de risco associado 

Figura 3 - Matriz de Risco

a cada uma delas e, assim, obter uma Lista de La-
cunas Priorizadas pelo Risco. Objetivando sua eli-
minação, foram desenvolvidas, posteriormente, as 
correspondentes Soluções.

A Análise de Risco realizada seguiu procedi-
mentos hoje consagrados para este tipo de avalia-
ção, sendo seu produto final uma Matriz de Risco 
(MR) (Figura 3), que representa o nível de criticida-
de de cada um dos perigos estudados, permitindo 
ao grupo priorizar e sugerir tratamento aos riscos 
que apresentam maior Criticidade de Perigo (CRP).

Apenas as Lacunas com CRP 5 (desprezível) fo-
ram descartadas, sendo as demais (CRP entre 1 e 4, de 
“baixo” a “crítico”) analisadas na Etapa 2 (Figura 4).

Nesta Etapa, então, as LAC foram analisadas 
conforme as perspectivas de Doutrina, Organiza-
ção, Pessoal, Ensino, Material, Adestramento e In-
fraestrutura (DOPEMAI), a fim de se identificar as 
deficiências e propor soluções. Para tal, foram reali-
zadas entrevistas com oficiais especialistas em cada 
atividade, bem como pesquisa em documentos que 
abordavam cada um dos assuntos em pauta. 

Com os dados obtidos e após amplo debate, o grupo 
elaborou propostas de soluções para cada LAC e as orga-
nizou em doze Soluções Estruturais, conforme a seguir:

1 - Reestruturação da atividade de Infantaria;
2 - Reestruturação do Batalhão de Comando e Con-

trole;
3 - Reestruturação da atividade de Artilharia;
4 - Reestruturação da atividade de Reconhecimento;
5 - Reestruturação do Batalhão de Controle Aerotá-

tico e Defesa Antiaérea;
6 - Reestruturação da atividade de Apoio ao Desem-

barque;
7 - Reestruturação da atividade de Apoio de Serviços 

ao Combate;

Figura 4 - Etapa 2 – 
Desenvolvimento das 
Soluções Estruturais
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  8 - Estruturação da atividade de Assessoria Jurídica;
 9 - Reestruturação da atividade de apoio de Carros 

Lagarta Anfíbios;
10 - Reestruturação da atividade de apoio de Carros 

de Combate (CC);
11 - Estruturação da atividade de apoio de Viaturas 

Blindadas sobre Rodas de Reconhecimento; e
12 - Reestruturação da atividade de Defesa Anticarro 

nos GptOpFuzNav no nível BAnf.

As CA, conforme já explicado, não foram desdo-
bradas em Tarefas e Atividades, sendo realizada a 
análise DOPEMAI e a identificação das lacunas dire-
tamente sobre elas, sendo relacionadas dez Soluções 
Estruturais relativas às Capacidades Administrativas:

1 - Reestruturação da Gestão do Pessoal do CFN;
2 - Reestruturação da Gestão do Ensino no CFN;
3 - Reestruturação da Gestão do Material no CFN;
4 - Reestruturação da Gestão da DefNBQR na MB;
5 - Reestruturação do Gerenciamento da Doutrina;
6 - Reestruturação da Atividade de Comunicação 

Social no Setor CGCFN;
7 - Reestruturação da Gestão das Atividades de 

Inteligência não Operacional;
8 - Reestruturação do Adestramento da Força;
9 - Reestruturação da Gestão do Adestramento com 

as demais Forças Armadas, com outras Agências Go-
vernamentais e planejamento de Operações; e

10 - Criação da 2ª Força de Fuzileiros da Esquadra 
(2ª FFE).

Finalmente, na Etapa 3 (Figura 5), para cada So-
lução Estrutural, foram elaboradas as Ações Estra-
tégicas, conforme os três aspectos mais relevantes 
para sua implementação: prazos para a execução; 
efetivos necessários e custos estimados.

Estas Ações Estratégicas, produto final do pro-
cesso de 3 etapas, foram organizadas como subsí-
dios para a confecção do Plano Estratégico Opera-
cional (PEO) do CFN.

1 - Reestruturação da atividade de Infantaria
Para que a Infantaria exerça seu papel nos campos 

de batalha do presente e do futuro, os Batalhões de In-
fantaria de Fuzileiros Navais (BtlInfFuzNav) devem 
ser organizados para o combate da forma mais eficien-
te possível e dotados de meios de apoio de fogo que 
garantam a necessária impulsão para que suas peças 
de manobra sejam capazes de destruir o inimigo pelo 
fogo e pela manobra. Neste contexto, o grupo visuali-
zou cinco ações estratégicas (AE) para incrementar o 
poder de combate da Infantaria do CFN:

a. Ação Estratégica 1 (Médio Prazo) - Restabelecer a 
DAC nível Companhia de Fuzileiros Navais (CiaFuzNav)

Na década de 1990, a saída dos Lança-Rojões 3.5” 
dos Pelotões de Petrechos (PelPtr) das CiaFuzNav 
impactou significativamente a defesa anti-carro 
(DAC) dos BtlInfFuzNav no nível subunidade, res-
tringindo-a ao emprego da munição auto-explosiva 
e descartável conhecida como AT-4. Esta limitação 
pode ser resolvida com a aquisição de um Sistema 
Lançador de Mísseis Anti-Carro (AC), como o apre-
sentado na Figura 6, com alcance útil entre 500 e 
1000m, prevendo-se, também, a reativação das se-
ções AC nos PelPtr das CiaFuzNav.

Soluções Estruturais e  
Ações Estratégicas das 
Tarefas Operativas

Figura 5 - Etapa 3 
– Planejamento das 
Ações Estratégicas
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b. Ação Estratégica 2 (Curto Prazo) - Restabele-
cer a DAC nível BtlInfFuzNav

A substituição do Sistema de Mísseis AC BILL 
pelo Lançador de mísseis AC MSS 1.2 da MECTRON 
(Figura 7) é imprescindível para que os BtlInfFuzNav 
tenham sua capacidade DAC plenamente restabe-
lecida em todos os níveis. Na realidade, esta ação 
estratégica já se encontra em curso e a ela deve ter 
assegurada a sua continuidade.

c. Ações Estratégicas 3 e 4 (Médio Prazo) - Adquirir 
o LçGr 40mm MK-19 e Substituir Armas Leves e 
Morteiros

O Grupo sugere um incremento significativo do 
atual poder de fogo dos BtlInfFuzNav por meio de 

Figura 7 - substituição do Sistema de Mísseis AC BILL 
pelo Lançador de mísseis AC MSS 1.2 da MECTRON

Figura 6 – Carl Gustav

uma substituição de todos os morteiros e metra-
lhadoras existentes em sua dotação pelos mesmos 
armamentos, mas tecnologicamente atualizados e 
pela aquisição de um sistema de LçGr40mm (Fi-
gura 8). A aquisição de um sistema desta natureza 
demandará a criação de um Pelotão Lançador de 
Granadas na Companhia de Apoio de Fogo.

Figura 8 - sistema de LçGr40mm MK-19

d. Ação Estratégica 5 (Curto e Médio Prazo) - 
Reativar a Companhia de Comando (CiaCmdo), 
a Companhia de Serviços (CiaSv) e o Pelotão de 
Reconhecimento e Vigilância (PelReconVig).

Na opinião do Grupo, a fusão das antigas 
CiaCmdo e CiaSv na atual CiaCmdoSv representou 
uma significativa perda de eficiência operativa para 
os BtlInfFuzNav, particularmente, para a atividade 
de apoio de serviços ao combate, que ficou relegada a 
um segundo plano com o passar do tempo. De forma 
semelhante, a criação da CiaApF não surtiu o efeito 
desejado em termos de aumento da eficiência da co-
ordenação do apoio de fogo, uma vez que o empre-
go de seus pelotões continuou sendo normalmente 
descentralizado, sem olvidar-nos de que, na prática, 
a coordenação do apoio de fogo acaba sendo exercida 
pelo Oficial de Ligação de Artilharia apresentado ao 
Batalhão, geralmente muito mais capacitado para tal.

Além disso, os BtlInfFuzNav sempre careceram 
de uma fração específica para realizar o chamado 
reconhecimento aproximado. Esta situação agra-
vou-se com a extinção da antiga Companhia de Re-
conhecimento Terrestre. 

Assim, o Grupo sugere que a organização dos 
BtlInfFuzNav seja revertida à sua configuração ori-
ginal (Figura 9) e que, além disso, seja criado um 
PelReconVig na estrutura da CiaCmdo para reali-
zar o reconhecimento aproximado em proveito do 
Batalhão como um todo. 
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Figura 9 – Proposta de organograma dos BtlInfFuzNav

2 - Reestruturação da atividade de Comando e 
Controle

O Grupo entende que, no exercício de seu pa-
pel como núcleo do Componente de Comando de 
um GptOpFuzNav, o BtlCmdoCt deve, além das 
atividades regulares de comando e controle (C2), 
comunicação e guerra eletrônica, dedicar-se tam-
bém às atividades de inteligência / contrainteligên-
cia, guerra cibernética e operações psicológicas, as 
quais se apresentam, no presente e no horizonte de 
previsibilidade, como fatores multiplicadores do 
poder de combate absoluto.

Para tal, buscou-se identificar as melhores pro-
postas para otimizar as atividades já existentes (in-
teligência, C2, comunicações e guerra eletrônica) e 
materializar as ainda inexistentes (guerra cibernética 
e operações psicológicas).    

Em relação à atividade de Inteligência, o GT 
identificou uma indefinição sobre algumas respon-
sabilidades na constituição do Centro de Análise 
de Inteligência (CAI) e que o BtlCmdoCt, OM que 
possui maior peso na conformação desse elemento 
organizacional, possui limitações para o cumpri-
mento desta tarefa. Ademais, com relação ao ramo 
da Contrainteligência, foi percebida certa falta de 
clareza doutrinária e que, na prática, o planejamen-
to de Contrainteligência termina negligenciado, 
não sendo comum o emprego de equipes de Con-

trainteligência compondo a Seção de Inteligência 
do GptOpFuzNav.

No concernente à capacidade de C2, o CFN, atu-
almente, gerencia o campo de batalha obtendo e 
integrando, de maneira “mecânica”, os dados ne-
cessários para alimentar o Sistema de Comando e 
Controle (SisC2), havendo a necessidade de se bus-
car uma alternativa que proporcione um ciclo Ob-
servação-Orientação-Decisão-Ação (OODA) mais 
eficaz que o do inimigo, obtendo-se, assim, uma 
vantagem determinante.

No que se refere às comunicações, o BtlCmdoCt 
não possui a capacidade de remotar as redes do Co-
mando do GptOpFuzNav, o que permite ao inimi-
go determinar a localização das instalações de seu 
Posto de Comando.

Quanto à Guerra Eletrônica (GE), o CFN encon-
tra-se com sua capacidade severamente reduzida, 
especialmente nas ações que objetivam a obtenção 
de dados e informações a partir das emissões ele-
tromagnéticas de interesse utilizadas pelo oponen-
te, bem como a destruição, neutralização ou degra-
dação da capacidade de combate inimiga usando 
energia eletromagnética.

A Guerra Cibernética (GC), na MB, é conduzida, 
em maior nível, pela DCTIM (em situação de nor-
malidade) e pelo ComOpNav (no emprego real). 
Porém, a inexistência de efetivos nos GptOpFuzNav 
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aptos à assessoria, à análise e criação de demanda 
de ações de GC em proveito da Operação (mesmo 
que não executadas no âmbito dos GptOpFuzNav) 
faz com que a BAnf, na atualidade, não esteja pre-
parada a proteger seus conhecimentos (em função 
das vulnerabilidades em suas redes), bem como, 
não consiga explorar, adequadamente, o Espaço 
Cibernético, limitando a obtenção de dados e invia-
bilizando a possibilidade de degradação do Poder 
de Combate adverso.

Finalmente, em relação às Operações Psicológi-
cas (OpPsc), a doutrina do CFN não indica respon-
sabilidades no assunto e, como consequência, não 
contamos com uma Unidade responsável pelas ati-
vidades de OpPsc.

Sendo assim, foram enumeradas as seguintes 
Ações Estratégicas:

a. Ação Estratégica 1 (Curto e Médio Prazo) - Rees-
truturar o apoio de inteligência nos GptOpFuzNav 
e desenvolver as atividades de Guerra Cibernética e 
Operações Psicológicas no CFN.

O Grupo visualizou a necessidade de dedicar 
organizações exclusivas para estas atividades por 
meio da criação de um Pelotão de Inteligência, um 
Pelotão de Contrainteligência, um Pelotão de Opera-
ções Psicológicas e uma Seção de Guerra Cibernética 
(Sç G Ciber), reunidos em uma Companhia de Opera-
ções de Informações e Inteligência (CiaOpInfoIntlg) no 
BtlCmdoCt (Figura 10). Essa reestruturação do Batalhão 
ratifica a necessidade de novas instalações para a OM 
no CNIG.

Além disso, o GT propõe criar, no CIASC: um 
curso especial em inteligência operacional; e estágios 
em Op Psc, básico (execução) e avançado (planeja-
mento). 

Figura 10 – Proposta de organograma do BtlCmdoCt

b. Ação Estratégica 2 - Implementar novo Siste-
ma de C2, no curto, médio e longo prazo.

Em uma primeira fase, adquirir um sistema já 
existente no mercado e, em um segundo momento, 
desenvolver um sistema próprio.

c. Ação Estratégica 3 - Adquirir novo equipa-
mento de remotagem, em curto prazo.

d. Ação Estratégica 4 - Adquirir novo Sistema 
de Guerra Eletrônica, em curto prazo.

3 - Reestruturação da atividade de Artilharia
Para o balanceamento adequado do Poder de Com-

bate da BAnf que o Grupo idealizou, visualizou-se a 
necessidade de incrementar seu Poder de Fogo, visando 
empregá-la perfeitamente sob os conceitos da Guerra de 
Manobra e de modo consoante com as demais alterações 
propostas a suas mobilidade, proteção blindada, ação de 
choque e capacidade informacional. 

O necessário incremento no Poder de Fogo, por sua vez, 
apontou a conveniência de se reestruturar o BtlArtFuzNav, 
mantendo algumas capacidades atuais, bem como 
ampliando e constituindo outras, de modo a garantir 
o apoio de fogo integrado e sinérgico à manobra. Em 
linhas gerais, a reorganização do BtlArtFuzNav, se-
gundo os parâmetros propostos, permitiria: ampliar o 
Poder de Fogo das Baterias de Obuseiros; auferir maior 
tempestividade no apoio; ampliar a precisão de tiro; 
aumentar a versatilidade dos fogos; facilitar a Logísti-
ca; e simplificar os procedimentos operativos. 

Dentre as principais alterações sugeridas, está o em-
prego de artilharia média (155mm) em substituição à 
artilharia leve (105mm) atual, uma vez que seu maior 
alcance permite aprofundar o combate em melhores 
condições, mantendo-se intacta a aptidão para prover 
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apoio cerrado e contínuo à manobra. Além disso, as 
BiaO155mm empregam sistemas modernos de con-
dução de tiro que, automatizam ao máximo o apoio 
prestado e garantem sua oportunidade. Quando é o 
caso, permitem aplicar munições extremamente pre-
cisas, o que reduz eventuais danos colaterais. 

A diversidade de tipos de munição de O155mm, 
maior que a de O105mm, torna seu emprego mais versá-
til, ficando inclusive, apto, sem ressalvas, a realizar fogos 
de destruição, algo inexequível para a artilharia leve, a 
não ser mediante um consumo excessivo de munição e 
com a expectativa de resultados limitados.

Outra consequência relevante é a redução no núme-
ro de calibres empregados, facilitando diversas etapas 
logísticas, simplificando procedimentos táticos, facili-
tando a centralização dos fogos no BtlArtFuzNav e re-
duzindo custos de aquisição, sendo, ainda, pertinente 
ressaltar que, modernamente, os O155mm atingiram 
um patamar de mobilidade aceitável e adequado aos 
meios navais do conjugado anfíbio. 

Quanto à BiaMrt120mm, esta manterá sua utilidade 
em combate, particularmente para garantir o apoio a ele-
mentos isolados, quando os obuseiros ainda não desem-
barcaram e, ainda, apoio cerrado em manobras onde se 
prevê o movimento helitransportado. Contudo, para 
levar a efeito as capacidades dos Mrt120mm, necessita-
-se adquirir novas peças, bem como, todos seus subsiste-
mas, incluindo viaturas tratoras adequadas.

A BiaLMF continuará a consolidar seu emprego no 
CFN. Cabe, no entanto, finalizar suas instalações defini-
tivas, desenvolver e disseminar os aspectos doutrinários 
pertinentes e corrigir alguns aspectos organizacionais 
ainda pendentes, tais como, a criação de uma estrutu-
ra Logística e uma Seção de Ligação, sendo esta última 
responsável por assessorar o Comandante da Força de 
Desembarque quanto ao emprego da Artilharia de Fo-
guetes. (Figura11).

Em síntese, para a Solução Estrutural “Reestrutura-
ção da atividade de Artilharia” foram sugeridas as se-
guintes ações estratégicas: 

a. Ação Estratégica 1 – Elaborar a doutrina e reor-
ganizar a BiaLMF em curto prazo; 

b. Ação Estratégica 2 – Recompletar o efetivo de pes-
soal e adquirir material da BiaLMF em médio prazo; 

Figura 11 – Proposta de organograma do BtlArtFuzNav

c. Ação Estratégica 3 – Substituir progressivamen-
te os Obuseiros do CFN (Três BiasO105mm e Uma 
BiaO155mm), Iniciar Projeto de Aquisição de Três 
BiaO155mm, bem como, todos os seus subsistemas, 
incluindo viaturas tratoras adequadas e subsistemas 
automatizados de direção de tiro e aquisição de alvos, 
em atividades sucessivas de curto a longo prazos (figu-
ra 12); e 

Figura 12 - O Obuseiro M777, em uso no USMC: maior 
poder de fogo, precisão e versatilidade com uma mobilidade 
adequada ao Conjugado Anfíbio.

Figura 13 - O Expeditionary Fire Support System (EFSS) 
e seus subsistemas: uma possibilidade de substituição atual 
para os Mrt120mm.

4 - Reestruturação da atividade de Reconhecimento
As demandas de reconhecimento por Elementos 

de Operações Especiais, no CFN, são atendidas pela 
1ª CiaOpEsp-Recon, existente no BtlOpEspFuzNav. Esta 
Cia, em uma OpAnf, atende as necessidades de reconhe-

d. Ação Estratégica 4 – Substituir os Mrt120mm 
em curto prazo. (Figura 13)
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cimento distante e profundo, relembrando que a mesma 
se originou da fusão das extintas CiaReconTer (orienta-
da ao reconhecimento distante) e da CiaReconAnf (apli-
cada no reconhecimento profundo)(Figura 14).

Figura 14 - Equipe de Reconhecimento em ação

Estudando o assunto, o Grupo concluiu pela ne-
cessidade de uma 2ª Companhia de Reconhecimento 
(2ªCiaRecon), especializada no reconhecimento distan-
te, não havendo necessidade de seus integrantes serem 
cursados no Curso Especial de Comandos Anfíbios 
(C-Esp-ComAnf) e sim militares com qualificação em 
reconhecimento especializado (Figura 15). A CiaRecon 
atualmente existente no BtlOpEspFuzNav, após a cria-
ção da 2ªCiaRecon, manteria a vocação para o reconhe-
cimento profundo, sendo composta por militares cursa-
dos no C-Esp-ComAnf. Assim, optou-se pelas seguintes 
ações estratégicas:

Figura 15 - Proposta de criação da 2ª CiaRecon 
(CiaReconDst)

a. Ação Estratégica 1 (curto prazo): Manter a 
1ªCiaOpEsp (Recon) do BtlOpEspFuzNav realizan-
do os dois tipos de reconhecimentos, quais sejam, 
distante e profundo;

b. Ação Estratégica 2 (curto prazo): Revisar a dou-
trina de emprego dos Elementos de Reconhecimento;

c. Ação Estratégica 3 (curto prazo): Criar o Cur-

so/Estágio de Reconhecimento Especializado para 
Oficiais e Praças; e

d. Ação Estratégica 4 (médio prazo): Criar a Com-
panhia de Reconhecimento Distante (CiaReconDst)

Por ocasião da criação da CiaReconDst, poderá ser 
analisada a possibilidade de inseri-la no BtlCmdoCt 
ao invés de mantê-la no BtlOpEspFuzNav.

5 - Reestruturação das atividades de Controle 
Aerotático e Defesa Antiaérea 

Conforme estudado por este GT, constatou-se que o 
BtlCtAetatDAAe apresenta uma estrutura organizacio-
nal incompatível com as necessidades requeridas para 
atender as demandas operacionais de uma BAnf. Este 
déficit, já existente, tende a agravar-se no futuro previsí-
vel. Neste sentido, foi identificado que as atividades de 
Controle Aerotático, Defesa Antiaérea de Baixa Altura e 
reconhecimento por meio de Aeronave Remotamente 
Pilotada (ARP) em apoio aproximado (ApAprx) estão 
sendo realizadas de forma expedita e deficitária, em 
virtude, principalmente, da ausência ou obsolescência 
dos meios. Também foi observado que as atividades de 
Defesa Antiaérea de Média Altura e reconhecimento 
mediante o emprego de Aeronave Remotamente Pilota-
da em apoio afastado (ApAfs) constituem capacidades 
operacionais necessárias ao desdobramento de uma 
BAnf que ainda não foram desenvolvidas pela Unidade. 
Sendo assim, a proposta de reestruturação do Batalhão 
de Controle Aerotático e Defesa Antiaérea se concreti-
zará pela execução de sete ações estratégicas, conforme 
as seguintes propostas, as quais poderão ser adotadas 
progressivamente:

a. Ação Estratégica 1 (Curto Prazo) - Reestrutu-
rar o BtlCtAetatDAAe

Alterar a denominação da Unidade para Bata-
lhão de Combate Aéreo  (BtlCmbAe) e elaborar um 
calendário para sua reestruturação organizacional, 
a fim de abranger todas as capacidades que a Uni-
dade deverá deter (Figura 16).

b. Ação Estratégica 2 (Curto Prazo) – Imple-
mentar a atividade de Controle Aerotático

Inicialmente, alterar qualitativamente a Tabela 

Figura 16
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de Lotação (TL) da BiaCtAetat, a fim de contemplar 
um maior efetivo de militares das especialidades 
de ET, CN e AV, tirando-se proveito da maior fa-
miliaridade dessas especialidades com a atividade 
fim da subunidade, buscando-se, também, capacitar 
esses recursos humanos (RH) na MB e na Força Aé-
rea Brasileira (FAB) para exercer esta atividade. Por 
fim, adquirir um sistema nucleado em duas unidades 
do radar de Controle Aerotático, com seu respectivo 
Apoio Logístico Integrado (ALI), podendo ser avalia-
da a possibilidade de optar-se pelo Radar SABER M-200 
da empresa brasileira BRADAR, considerando-se que 

Figura 17

Figura 18 – Radar SABER M-200 – Projeto em desenvolvi-
mento pela empresa brasileira BRADAR.

Figura 19 – Radar SABER 
M-200 – Projeto em 
desenvolvimento pela 
empresa brasileira 
BRADAR.

radares pertencentes à mesma família já operam nas 
Forças Armadas (Figuras 17,18 e 19).

c. Ação Estratégica 3 (Curto Prazo) – Renovar 
a atividade de Defesa Antiaérea de Baixa Altura 
(DAAe de BxAltu)

Inicia-se com a extinção da BiaArtAAe e criação da 
BiaMSA de BxAltu, composta por quatro PelMSA de 
BxAltu, prosseguindo com a aquisição de um conjun-
to composto de três Centros de Operação de Artilharia 
Antiaérea (COAAe) para DAAe de BxAltu e, como o 
BtlCtAetatDAae já possui dois radares SABER M-60, 
um terceiro radar de DAAe com seus respectivos ALI. 
Deve ser considerada a opção de selecionar os mode-
los da empresa BRADAR, que já forneceu os radares 
SABER M-60, auferindo, deste modo, ganhos relevan-
tes em termos de integração e eficácia logística. Por 
fim, adquirir um sistema de MSA de BxAltu, com seu 
respectivo ALI, suas plataformas, seus subsistemas e 
simuladores (Figuras 20,21, 22 e 23).

d. Ação Estratégica 4 (Longo Prazo) – Desenvolver 
a capacidade de Defesa Antiaérea de Média Altu-
ra (DAAe MeAltu)

O Grupo concluiu que o atual poder de combate 
aéreo de nossos GptOpFuzNav proporcionado pelo 
BtlCtAetatDAAe se encontra bastante aquém do que 
provavelmente requererá o emprego de uma BAnf, a 
ponto de, no limite, a própria existência de um com-
ponente de combate aéreo nesses grupamentos esteja 
passível de questionamento. No horizonte de previsibi-
lidade, não se observa, ao que tudo indica, a possibilida-
de de se dotar o CFN de aeronaves de transporte ou de 
combate próprias, sendo plenamente aceitável que es-
ses recursos estejam concentrados na Força Aeronaval. 
Assim, a evolução deste segmento no CFN passa pelo 
robustecimento de nossas capacidades em CtAetat 
e DAAe, que embasa a proposta de transformação 
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do BtlCtAetDAAe em Batalhão de Combate Aéreo 
(BtlCmbAe), localizado no Complexo Naval Guan-
du do Sapê (CNGS) e subordinado diretamente ao 
ComFFE. Este arranjo apresenta as seguintes vanta-
gens:
• A Divisão Anfíbia passa a concentrar-se no com-

bate terrestre;
• A subordinação do BtlCmbAe ao ComFFE o co-

loca, em tese, em nível de relevância semelhan-
te ao do ComDivAnf (combate terrestre) e ao do 
ComTrRef (apoio de serviços ao combate), favo-
recendo futuras iniciativas em prol da expansão 
de suas capacidades;

• A atual localização do BtlCtAetatDAAe é extrema-
mente desfavorável à natureza de suas atividades, 
ocupando instalações muito limitadas, outrora 
destinadas à extinta Companhia de Comando da 
DivAnf, em região topograficamente acidentada, 
em litoral recortado, com predominância de vege-
tação densa, estando as poucas áreas planas quase 
que totalmente ocupadas por construções, tudo 
isso em área sob influência direta do Aeroporto 
Internacional Tom Jobim (GIG) e sob controle da 
torre do referido aeródromo, o que implica severas 
restrições às operações aéreas; e

• Por outro lado, o CNGS apresenta fisiografia dia-
metralmente oposta, dispondo ainda de extensas 
áreas planas, livres e descampadas, e com seu es-
paço aéreo sobrejacente isento de tráfego, segundo 
documentação da Aeronáutica atinente ao assunto, 
o que será fundamental para o futuro emprego de 
ARP de maior porte.

Para tanto, serão necessárias diversas ações para: 
criar a BiaMSA MeAltu; capacitar RH a fim de operarem 
o MSA de MeAltu; alterar a estrutura de subordinação 
do BtlCmbAe do ComDivAnf para o ComFFE; elevar 
o Comando do BtlCmbAe para o posto de Capitão de 
Mar e Guerra (FN); executar o Empreendimento Mo-
dular do novo BtlCmbAe no CNGS, contemplando 
novos prédios do Comando, Estado-Maior, alojamen-
tos, galpões da Companhia de Comando e Serviços, da 
CiaCtAetat, da BiaMSA BxAltu, da BiaMSA MeAltu 
e Cia ARP, simuladores, salas de aulas e uma área de 
adestramento; adquirir um sistema de MSA de MeAltu, 
suas plataformas, subsistemas e o respectivo ALI (Figu-
ras 24, 25 e 26).

e. Ação Estratégica 5 (Curto Prazo) – Desenvol-
ver a capacidade de reconhecimento não-tripulado

Desenvolver doutrina para emprego de ARP, 
abrangendo o ApAprx e o ApAfs; capacitar RH na MB 
para operar ARP de ApAprx; e adquirir um lote abran-
gendo três sistemas de ARP de ApAprx e o respectivo 
ALI, para mobiliar um PelARP ApAprx(Figura 27).

Figura 20

Figura 21

Figura 22 – DAAe BxAltu – Míssil Mistral

Figura 23 – DAAeBxAltu – Sistema composto pelo radar SABER 
M60, COAAeBxAltu fabricados pela empresa nacional BRADAR 
e míssil  RBS 70 de origem da fabricante sueca SAAB.
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Figura 24 – Proposta 
de organograma da 
BiaMSA de Média 
Altura

Figura 25 – DAAe MeAltu - Pantsir-S1- Sistema da fabri-
cante russa TULA-BASED KBP INSTRUMENT DESIGN 
BUREAU.

Figura 26 – DAAeMeAltu–Av-MMA (Avibras – Míssil 
Modular Antiaéreo) projeto na área de defesa antiaérea de 
média altura de desenvolvimento conjunto entre o consórcio 
europeu MBDA e a brasileira AVIBRAS Aeroespacial.

Figura 27 – SARP de Apoio Direto HORUS FT-100 da 
empresa brasileira FT Sistemas S.A.

f. Ação Estratégica 6 (Médio Prazo) – Ampliar a 
capacidade de reconhecimento não-tripulado

Alterar a organização do BtlCmbAe por meio 
da extinção do Pelotão de Veículos Aéreos Não-
-Tripulados Tático (PelVANT) e criando a Com-
panhia de Aeronaves Remotamente Pilotadas 
(CiaARP) composta por um Pelotão de Aeronaves 
Remotamente Pilotadas de Apoio Aproximado 
(PelARP ApAprx) e um Pelotão de Aeronaves Remo-
tamente Pilotadas de Apoio Afastado (PelARP ApAfs), 
adquirindo-se um “pacote” abrangendo seis sistemas 
ARP de ApAprx e o respectivo ALI, para mobiliar 
mais duas equipes do PelARP de ApAprx, deven-
do ser integrados aos já em operação com seus 
sistemas e, por fim, capacitar RH para operar o 
ARP de ApAfs que deverá ser adquirido em outra 
ação estratégica futura (Figura 28); e

Figura 28 – Proposta de organograma da CiaARP

g. Ação Estratégica 7 (Longo Prazo) – Aprimo-
rar a capacidade de reconhecimento não-tripula-
do

Adquirir um “pacote” abrangendo três siste-
mas de ARP de ApAfs e o respectivo ALI, para 
mobiliar o PelARP ApAfs, podendo ser adquiridos 
no mercado externo ou desenvolvidos pela indús-
tria nacional e capacitar RH para operar os ARP 
de ApAprx e ApAfs dentro do Sistema de Ensino 
Naval (SEN) (Figura 29).

fs
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Figura 29 – SARP de Apoio Geral FALCÃO projeto em 
desenvolvimento pela Avibras.

6 - Reestruturação da atividade de Apoio ao De-
sembarque

Em relação às atividades de Apoio ao Desembarque 
(ApDbq), o estudo apontou que a Companhia de Apoio 
ao Desembarque (CiaApDbq) deveria voltar à subordi-
nação do Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais 
(BtlEngFuzNav), devido à natureza de suas tarefas, bem 
como à similaridade dos materiais e equipamentos em-
pregados no referido Batalhão. Além disso, vislumbrou-
-se a necessidade de se criar um Estágio de Qualificação 
Técnica Especial (E-QTEsp) para a atividade de ApDbq, 
devido às especificidades das tarefas que exigem co-
nhecimento prévio para melhor apoiar a mobilidade da 
tropa. Adicionalmente, o Plano de Articulação e Equipa-
mento da Marinha do Brasil (PAEMB) prevê o número 
de quatro Batalhões de Infantaria de Fuzileiros Navais 
(BtlInfFuzNav), na Divisão Anfíbia (DivAnf). Para o 
ApDbq adequado a essas quatro peças de manobra, 
seriam necessários quatro PelApDbq, visualizando-se 
a necessidade da inclusão de mais um PelApDbq, já 
que a composição atual da CiaApDbq contempla três 
PelApDbq. Isto também favorece o apoio simultâneo 
ao Movimento Navio-Terra (MNT) por helicópteros.

Sendo assim, foram enumeradas as seguintes Ações 
Estratégicas:

a. Ação Estratégica 1 (Curto Prazo) - Reverter a 
subordinação da CiaApDbq ao BltEngFuzNav;

b. Ação Estratégica 2 (Curto Prazo) - Capacitar 
Recursos Humanos para a atividade de ApDbq; e

c.  Ação Estratégica 3 (Longo Prazo) - Ampliar a 
capacidade da CiaApDbq.

Acrescentar, na organização da CiaApDbq, um 
Pelotão de Apoio ao Desembarque (PelApDbq).

7 - Reestruturação da atividade de Apoio de 
Serviços ao Combate (ApSvCmb)

Para que o Apoio de Serviços ao Combate (ApSvCmb) 
pudesse ser estudado de maneira eficaz, foi necessário 

que essa atividade fosse abordada sob a perspectiva das 
funções logísticas existentes na MB, o que facilitou a in-
tegração de conhecimentos na fase posterior do estudo.

Assim, foram visualizadas as seguintes ações es-
tratégicas: 

a. Ação Estratégica 1 (Curto Prazo) – Aperfeiçoar 
o exercício da função logística Suprimento

Adquirir novos equipamentos de manobra de 
carga, de maneira a facilitar o manuseio no arma-
zenamento, bem como o carregamento dos meios 
para futura distribuição durante operações, mano-
bras e exercícios; capacitar RH acerca do correto ar-
mazenamento de material.

b. Ação Estratégica 2 (Curto Prazo) – Aperfeiço-
ar a função logística Recursos Humanos

Aumentar o efetivo de militares envolvidos nas 
tarefas de distribuição e administração de pessoal; 
e realizar o controle do efetivo de pessoal, gerencia-
mento do recompletamento, administração dos óbitos 
e sepultamento e manutenção do moral e bem-estar, 
durante operações, manobras e exercícios.

c. Ação Estratégica 3 (Curto Prazo) - Elaborar 
doutrina e reestruturar as OM responsáveis pelo 
Desenvolvimento de Bases

Elaborar um manual da série CGCFN específico 
sobre o Desenvolvimento de Bases; e criar estruturas, 
não permanentes, que seriam ativadas e devidamente 
mobiliadas quando da necessidade de se desempe-
nhar a função logística em lide, no Batalhão Logístico 
de Fuzileiros Navais, na Base de Fuzileiros Navais do 
Rio Meriti, na Base de Fuzileiros Navais da Ilha do 
Governador e na Base de Fuzileiros Navais da Ilha 
das Flores.

d. Ação Estratégica 4 (Médio Prazo) - Revisar a 
TL do Pelotão de Instalações de Campanha e ad-
quirir o material correspondente

Aumentar o efetivo do Pelotão de Instalações 
de Campanha da Companhia de Apoio de En-
genharia do Batalhão de Engenharia de Fuzi-
leiros Navais, de maneira a incrementar sua ca-
pacidade de realizar construções verticais que 
atendam às Bases dos GptOpFuzNav, quando 
da realização de diferentes tipos de operações; 
e aprimorar o inventário de meios do CFN, 
para que as subunidades que desenvolvam 
essa função logística possuam os equipamentos 
apropriados e não dependam, exclusivamente, 
de estruturas civis pré-existentes, bem como de 
equipamentos não militarizados.
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e. Ação Estratégica 5 (Médio Prazo) - Revisar a 
doutrina de manutenção e salvamento e capacitar 
o pessoal para a execução da manutenção e reali-
zação de aquisições, em médio prazo

Revisar os currículos dos cursos de especializa-
ção e aperfeiçoamento, a fim de aprimorar o pre-
paro do pessoal que trabalhará na manutenção e 
salvamento; capacitar os militares do Centro Tec-
nológico do CFN (CTecCFN) e do BtlLogFuzNav a 
realizar manutenções mais especializadas, de modo 
a diminuir a terceirização de serviços; e realizar as 
aquisições dos meios do CFN, sempre que possível, 
contemplando um “pacote” de manutenção de lon-
ga duração, incluindo também peças de reposição 
para durar um tempo significativo em relação à du-
ração estimada de cada meio.

f. Ação Estratégica 6 (Médio Prazo) - Recom-
pletar pessoal de manutenção no CTecCFN e no 
BtlLogFuzNav

g. Ação Estratégica 7 (Médio Prazo) - Ampliar 
e modernizar as oficinas do BtlLogFuzNav e do 
CTecCFN, adquirir ferramental moderno e viatu-
ras tipo MUNCK para salvamento

h. Ação Estratégica 8 (Curto Prazo) – Revisar a 
doutrina de saúde no CFN atualizando a publica-
ção CGCFN-331

Inserir as tarefas e responsabilidades da Uni-
dade Médica Expedicionária da Marinha (UMEM) 
nesse manual; e revisar todo o conteúdo de apoio 
de saúde, inserindo as modificações doutrinárias 
que ocorreram após o ano da última revisão do ma-
nual em 2008.

i. Ação Estratégica 9 – Otimizar a capacitação 
dos militares que servem na UMEM

Criar um Estágio Básico em Medicina Operati-
va, a ser conduzido na UMEM, para os militares re-
cém-embarcados que não possuam curso específico 
nessa área; e coordenar com o CMOpM a definição 
do currículo do estágio, em virtude dos cursos de 
medicina operativa que aquele Centro pretende 
ministrar a partir do 2ºSEM2016 (um curso com en-
foque nas operações de FN e outro na operação da 
Unidade Médica Nível Dois – UMND, esta última 
para operações de paz).

8 - Reestruturação da atividade de Assessoria 
Jurídica no CmdoTrDbq 

A Assessoria Jurídica (AssJur) é uma ativida-
de extremamente relevante para o emprego dos 
GptOpFuzNav, tanto que as análises de risco de-

senvolvidas pelo GT indicaram ser provável a degra-
dação do Poder de Combate, caso inexistisse AssJur 
especializada. Neste contexto, em todos os tipos de 
operações, no amplo espectro dos conflitos, visu-
aliza-se um campo fértil para questões do Direito. 
Mais ainda, em função da vasta gama de atividades 
desenvolvidas pelos GptOpFuzNav, nas Operações 
da Guerra Naval, nas Operações de Emprego Limi-
tado da Força, no país ou no exterior, e até nas Ações 
Benignas do Poder Naval, persiste a necessidade de 
aplicar conhecimentos específicos do direito, garan-
tindo assessoramento qualificado e pertinente.

Em função da necessidade de estudo, especializa-
ção e conhecimento técnico específico, não há como 
prestar apoio adequado aos GptOpFuzNav, nestes 
cenários diversos e difusos, sem que haja dedicação 
anterior e permanente. Faz-se necessário, portanto, 
que os AssJur, possuam capacitação técnica e sejam 
dedicados à atividade, o que lhes permitiria asses-
sorar o campo operacional, em quaisquer ramos do 
Direito, desde o Direito Internacional Humanitário, 
até questões mais específicas do direito público e 
privado. Tudo isso, nas mesmas condições em que 
ocorre, atualmente, o assessoramento permanente 
às autoridades da MB, no campo administrativo. 

Em síntese, para a Solução Estrutural “Reestru-
turação da Assessoria Jurídica” foi sugerida a se-
guinte ação estratégica: 

Ação Estratégica – Criar a Assessoria Jurídica 
no CmdoTrDbq em curto prazo.

9 - Reestruturação das atividades de apoio de 
CC, CLAnf e VtrBld do CFN

Para consolidar-se como uma Força de Caráter 
Expedicionário por excelência, o CFN precisará 
possuir meios blindados dotados de elevada mobi-
lidade e grande poder de fogo. A recente aquisição 
de uma Companhia de Viaturas Blindadas Sobre 
Rodas (CiaVtrBldSR) PIRANHA e o início do pro-
cesso de aquisição de mais uma Companhia de Car-
ros Lagarta Anfíbios (CiaCLAnf) demonstram que 
o CFN caminha a passos largos para se tornar uma 
Força blindada altamente móvel e com considerá-
vel poder de fogo. Um dos maiores desafios para o 
Grupo foi estudar como articular de modo eficien-
te o atual e o futuro acervo de Carros de Combate 
(CC), de CLAnf e de viaturas blindadas (VtrBld) so-
bre lagartas (SL) e sobre rodas (SR) do CFN.

Reestruturação da atividade de Apoio de CLAnf
Com relação aos CLAnf, meio que melhor carac-

teriza o CFN como uma Força Anfíbia, o Grupo vi-
sualiza o Batalhão de Viaturas Anfíbias organizado 
a 03 Companhias de CLAnf (CiaCLAnf), cada Com-
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panhia a 03 PelCLAnf, diferentemente da atual organi-
zação do BtlVtrAnf, cuja única CiaCLAnf é organizada a 
dois PelCLAnf para apoiar o desembarque somente do 
escalão de assalto de um Grupamento de Desembarque 
de Batalhão (GDB)(Figura 30). Como o planejamento 
de articulação da Força feito pelo Grupo tem como base 
uma Brigada Anfíbia (BAnf), a ideia é que o BtlVtrAnf 
tenha uma ampliação das suas atuais capacidades, com 
CLAnf em número suficiente para permitir o apoio ao 
desembarque de dois GDB completos, inclusive de suas 
CiaFuzNav Reserva.

Assim, foram propostas as seguintes Ações Estraté-
gicas:

a. Ação Estratégica 1 (Curto Prazo) - Criar a 
2ªCiaCLAnf do BtlVtrAnf

b. Ação Estratégica 2 (Longo Prazo) - Criar a 
3ªCiaCLAnf do BtlVtrAnf

c. Ação Estratégica 3 (pós-2030) - Criar o  
3ºPelCLAnf das 1ª e 2ª CiaCLAnf do BtlVtrAnf

d. Ação Estratégica 4 (pós-2030) - Modernizar/
substituir a frota atual de 26 CLAnf 

Reestruturação da atividade de Apoio de Carros 
de Combate

Com a aproximação do término da vida útil dos 
SK-105A2S, o CFN deve preparar-se para a aquisição 
de um novo CC. Nesse contexto, o momento é opor-
tuno para que a concepção de emprego de CC pelos 

Figura 30 – Proposta de organograma do BtlVtrAnf

GptOpFuzNav seja repensada. O Grupo entende que, 
no combate moderno, principalmente para uma Força 
adepta à filosofia da Guerra de Manobra, é imprescin-
dível o emprego de CC reforçados com frações de In-
fantaria embarcadas em VtrBld atuando como elemen-
to de combate, recebendo tarefas táticas em operações 
ofensivas ou defensivas de caráter naval. A existência 
de somente uma CiaCC a 04 PelCC restringe o emprego 
de CC a atividades de apoio ao combate. Assim, visan-
do aumentar significativamente o poder de combate e a 
flexibilidade de emprego dos GptOpFuzNav, particular-
mente no tocante à mobilidade, proteção blindada e poder 
de fogo, o Grupo propõe as seguintes ações estratégicas:

a. Ação Estratégica 1 (Curto Prazo) - Atualizar 
a Doutrina de emprego de Carros de Combate; e

b. Ação Estratégica 2 (Médio Prazo) - Substituir 
o atual acervo de CC do CFN.

A principal providência desta AE é a aquisição de 
uma Companhia de CC, a três Pelotões CC, totalizando 
treze CC e uma Viatura Blindada Socorro da mesma fa-
mília dos CC, além dos correspondentes ALI, visando 
substituir a atual CiaCC que opera o CCL SK-105 A2S, 
acompanhada da necessária reorganização de pessoal.

c. Ação Estratégica 3 (Longo Prazo) - Criar o 
Batalhão de Carros de Combate (BtlCC)

Criar, na estrutura da DivAnf, no interior do 
CNIG, o BtlCC, organizado com uma Companhia 
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de Comando e Serviços (CiaCmdoSv) e com duas 
CiaCC(Figura 31); executar o Empreendimento Mo-
dular do novo BtlCC; transferir a subordinação da 
atual CiaCC do BtlBldFuzNav para o novo BtlCC, 
passando a ser denominada 1ª CiaCC, bem como da 
VtrBldSOC e das Equipes de Manutenção Chassi e 
Torre, do Pelotão de Manutenção, da CiaCmdoSv; 
e adquirir a 2ª CiaCC, no formato da CiaCC adqui-
rida na AE-2.

Figura 31 – Proposta de organograma do BtlCC

Reestruturação da atividade de apoio de VtrBld
Levando-se em consideração a versatilidade do 

CLAnf frente à VtrBld M113, particularmente nas 
Operações Anfíbias e, observando-se o princípio 
da economicidade na manutenção desses meios, o 
Grupo optou por sugerir a permanência no CFN de 
apenas um tipo de VtrBld SL. O fim da vida útil 
dos M-113, uma vez cumprido o ciclo que se ini-
ciou com sua recente modernização, possibilitará 
ao CFN ampliar os investimentos iniciais já realiza-
dos em reconhecimento blindado com a aquisição 
de uma CiaVtrBld SR PIRANHA ou, até mesmo, um 
novo investimento em outras famílias de blindados 
destinados a cumprir tarefas mais específicas, como a 
DAC no nível BAnf. A estrutura do BtlBldFuzNav de-
verá ser alterada, contemplando a saída da CiaCC 
para constituir o proposto BtlCC. Após a saída dos 
M113, o BtlBldFuzNav seria denominado Batalhão 
de Viaturas Blindadas (BtlVtrBld) e seria consti-
tuído por uma CiaCmdoSv, uma Companhia de 
Viaturas Blindadas sobre Rodas (CiaVtrBldSR), 
uma Companhia de Reconhecimento Blindado 
(CiaReconBld) e por uma Companhia Anticarro 
(CiaAC) (Figura 32). A ideia é que a CiaVtrBldRecon, 
composta por VtrBldRecon leves e pesadas, teria a 
missão de cumprir tarefas de reconhecimento e se-

Figura 32 – Proposta de organograma do BtlVtrBld

gurança, dentro da teoria da Guerra de Manobra, 
onde as ações são ditadas pelo reconhecimento. 
A CiaAC possuiria mísseis AC (MAC), operados 
a partir de plataformas blindadas SR, com alcan-
ce superior aos MAC orgânicos dos BtlInfFuzNav, 
para atuar em proveito dos GptOpFuzNav.

a. Ação Estratégica 1 (Longo Prazo) - Criar a 
Companhia de Reconhecimento Blindado

10 - Reestruturação da atividade de Defesa 
Anticarro no nível BAnf 

Após a abordagem da capacidade AC relativas à 
deficiência nas Armas AC da Infantaria e à baixa dis-
ponibilidade do CCL SL SK 105A2S, cabe abordar a 
lacuna dos Mísseis AC de longo alcance, ou seja, mís-
seis com alcance superior ao dos MAC orgânicos dos 
BtlInfFuzNav. 

Os MAC de longo alcance, operados a partir de 
plataformas blindadas, permitem ampliar a DAC dos 
GptOpFuzNav, na medida em que permitem melhor 
explorar os métodos do Volume Crescente de Fogos e 
Fogos Emassados de Surpresa, por seu alcance e mo-
bilidade, ao mesmo passo que suplementam o poder 
de fogo dos CC, deixando-os voltados prioritariamen-
te para destruir os CC inimigos.

Para resolver a lacuna existente, foi elaborada a se-
guinte Ação Estratégica:

a. Ação Estratégica 1 (Longo Prazo) - Criar a 
Companhia Anticarro

Adquirir o material de uma Companhia Anti-
carro (CiaAC), composta por três PelAC, dotada de 
mísseis AC de longo alcance, e criar, na estrutura 
do novo BtlVtrBld, a CiaAC, com a finalidade de 
integrar os GptOpFuzNav com viaturas blindadas 
(Figura 32).



O ANFÍBIO • 2016      65

Soluções Estruturais 
Relativas às Capacidades 
Administrativas

1 – Reestruturação da Gestão do Pessoal do CFN
O Grupo identificou que, apesar do papel central 

do CPesFN na gestão do pessoal FN, os diversos Se-
tores de Distribuição de Pessoal (SDP) são os respon-
sáveis finais pela distribuição de pessoal às OM inte-
grantes de suas jurisdições. Este aspecto restringe o 
CPesFN no pleno exercício da administração de RH 
do CFN, pois o SDP destina um determinado militar 
para servir em uma OM que não tem vaga prevista 
na TL, ocasionando um déficit na taxa de atendimen-
to da OM que deveria receber o militar.

Em se tratando de Mobilização, as ações, atual-
mente, se restringem a manter atualizado o banco 
de dados com os contatos e características físicas 
dos militares da reserva.

Outro aspecto identificado é que a TL autorizada 
do CPesFN não atende a todas as funções previstas 
no regulamento em vigor.

Quanto ao Sistema Integrado de Gestão de Pes-
soal (SIGeP), há necessidade de desenvolver novas 
funcionalidades, tais como: inclusão da TL, geração 
de Ordens de Serviço, automatização de todos os 
Processos Seletivos, bem como outras demandas 
julgadas cabíveis.

Sendo assim, o Grupo propôs as seguintes Ações 
Estratégicas:

a. Ação Estratégica 1 (Curto Prazo) - Aprimorar 
a Gestão do Pessoal no CFN, em curto prazo.

O Grupo sugere que o CPesFN proponha dis-
positivos nas Normas de Administração de Pessoal 
ao CGCFN, que evitem a movimentação de Praças 
para exercer funções não previstas em TL, nas OM 
Extra-CFN, além de elaborar um relatório comple-
mentar anual para o CGCFN contendo os militares 
nesta situação.

Também propõe a publicação de normas que 
definam, no âmbito do CFN, responsabilidades e 
atividades a serem realizadas por ocasião de uma 
mobilização, tais como: OM responsável por con-
tatar os reservistas, local de concentração, local de 
aquartelamento, instruções/treinamento a serem 
conduzidos, OM responsável pela condução da 
preparação, etc.

b. Ação Estratégica 2 (Médio Prazo) - Alterar 
aspectos de pessoal do CPesFN, em médio prazo.

O Grupo propõe ajustar a TL do CPesFN, a fim 
de atender plenamente o previsto no regulamento 

em vigor, bem como substituir cargos destinados 
aos militares do Corpo de Praças de Fuzileiros Na-
vais (CPFN) por cargos destinados ao Corpo Auxi-
liar de Praças (CAP), quando cabível.

c. Ação Estratégica 3 (Médio Prazo) - Aperfeiço-
ar o SIGeP, em médio prazo.

2 – Reestruturação da Gestão do Ensino no CFN
O material existente no CIASC para a realização 

das atividades de ensino em sala de aula é adequa-
do. Já no aspecto do material militar necessário 
para as atividades práticas, a quantidade existen-
te é insuficiente, tanto da equipagem básica para 
as atividades de campo, quanto do material a ser 
utilizado como recurso instrucional para a prática 
dos alunos, exigindo a constante solicitação de em-
préstimo às Unidades da FFE. Desta maneira, o GT 
sugere a seguinte Ação Estratégica:

a. Ação Estratégica 1 (Médio Prazo) - Aprimorar 
aspectos de material do CIASC, em médio prazo.

A proposta do Grupo para esta lacuna é dotar e 
fornecer ao CIASC o material de campanha (equi-
pagens individuais, material de estacionamento, 
etc.) necessário para atender ao efetivo dos cursos 
que realizam atividade de campo, bem como com o 
material de menor custo a ser utilizado como recur-
so instrucional, tais como armamentos leves, equi-
pamentos de comunicações, viaturas leves etc. No 
caso de alguns materiais de alto custo de aquisição 
e posse, que são utilizados como recursos instru-
cionais, tais como armamento pesado, blindados e 
outros, pode ser mantido o procedimento atual de 
empregar os meios da FFE.

3 – Reestruturação da Gestão do Material no CFN
Para a reestruturação da Gestão do Material, 

visualizou-se que há a necessidade de se criar um 
manual da série CGCFN que trate do Apoio Logístico 
Integrado no CFN. Por sua vez, o Comando do Mate-
rial de Fuzileiros Navais (CMatFN) necessita de uma 
reformulação em sua estruturação, com a criação do 
Departamento de Meios, atuando como um "Escritó-
rio de Projetos", a fim de padronizar os processos de 
governança de acordo com as normas em vigor na MB 
e as boas práticas de Gestão de Projetos e de Proces-
sos, e do Departamento de Manutenção do CMatFN, 
com as correspondentes Divisões de Planejamento, 
Coordenação e Controle de Armamento e Optrônicos 
e de Comunicações e Guerra Eletrônica, já existentes 
nos Departamentos Técnico e de Abastecimento, tudo 
isso com a devida atualização do Regulamento e Re-
gimento Interno do CMatFN.
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Cumpre observar que as atuais instalações do 
CMatFN são por demais exíguas, o que poderá impe-
dir a reestruturação e o robustecimento propostos pelo 
Grupo. A bem da verdade, esses espaços já se mostram 
insuficientes para sua organização e suas tarefas atuais. 
Considerando, também, que outras OM sediadas na 
Fortaleza de São José da Ilha das Cobras já padecem da 
falta de espaço, o Grupo propõe que seja estudada a pos-
sibilidade de que sejam alocados espaços adicionais para 
essas OM, mediante a transferência do Presídio da Ma-
rinha para a área do Grupamento de Fuzileiros Navais 
do Rio de Janeiro (GptFNRJ) e liberando, assim, áreas 
na Fortaleza para tal destinação. Aliás, áreas nobres e 
históricas que, salvo melhor juízo, merecem aplicação 
melhor do que a atual. As próprias atividades do Pre-
sídio da Marinha talvez possam ser transferidas para 
o GptFNRJ, com o devido incremento de instalações e 
pessoal, dispensando-se a existência de uma OM exclu-
sivamente destinada à guarda de presos da MB.

Em relação ao CTecCFN, há a necessidade de se 
concluir o projeto de ampliação do Depósito de Supri-
mentos e do Paiol de Armamento, de concluir a criação 
do Departamento de Ciência, Tecnologia & Inovação 
do Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais, 
construindo instalações adequadas para acolhê-lo, e da 
ampliação da capacidade industrial e administrativa 
daquela OM.

Para a concretização das medidas acima descritas, 
as seguintes Ações Estratégicas deverão ser implemen-
tadas:

a. Ação Estratégica 1 (Curto Prazo) - Imple-
mentar a doutrina do Apoio Logístico Integrado;

b. Ação Estratégica 2 (Curto Prazo) - Reestru-
turar o Comando do Material de Fuzileiros Navais;

c. Ação Estratégica 3 (Curto Prazo) - Ampliar 
as instalações para armazenagem e fornecimento 
de suprimentos do Centro Tecnológico do Corpo 
de Fuzileiros Navais;

d.Ação Estratégica 4 (Curto Prazo) – Concluir a 
criação do Departamento de Ciência, Tecnologia 
& Inovação do Centro Tecnológico do Corpo de 
Fuzileiros Navais; e

e. Ação Estratégica 5 (Médio/Longo Prazo) - Am-
pliar a capacidade industrial e administrativa do 
Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais.

4 - Reestruturação da Gestão da DefNBQR na MB
No estudo da reestruturação da Gestão da De-

fesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica na 

MB (DefNBQR-MB), foi constatado que as áreas de 
ensino e estrutura organizacional merecem uma 
apreciação mais acurada. 

Em relação ao ensino, há a necessidade de se 
padronizar procedimentos das diferentes unida-
des de DefNBQR, mediante a unificação do ensi-
no de DefNBQR, por meio da criação de um Curso 
Avançado e do aumento da participação de Oficiais e 
Praças do CFN nos cursos da Organização para a Proi-
bição de Armas Químicas (OPAQ). Também será útil 
o treinamento no estilo on the job training. Ainda em 
relação à preparação dos militares envolvidos nestas 
atividades, também podemos visualizar a criação de 
um programa de capacitação técnico e operacional, 
englobando também as atividades desempenhadas 
pelos laboratórios fixo e móvel do Centro de Defe-
sa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica da MB 
(CDefNBQR-MB).

Já em relação à estruturação, podemos apontar como 
medida necessária a revisão da Portaria nº 83/2011, do 
Estado-Maior da Armada (EMA), incluindo o novo di-
mensionamento das tarefas e competências das equipes 
distritais e inserindo o CDefNBQR-MB como um quin-
to nível do sistema. Ademais, o provável crescimento 
desta atividade no âmbito da MB e mesmo nos âmbitos 
nacional e internacional enseja uma proposta de dimen-
são mais ampla, de prazo mais dilatado, qual seja, a de 
transformar o CDefNBQR em um Comando de Contra- 
-Almirante (FN), englobando como OM subordinadas 
o BtlDefNBQR-ARAMAR e o BtlDefNBQR-ITAGUAÍ, 
passando o Comando dos Batalhões de DefNBQR para 
o posto de Capitão de Mar e Guerra (FN).

Pela mesma razão, a Companhia de DefNBQR 
(CiaDefNBQR) do BtlEngFuzNav passaria a consti-
tuir uma OM, com as mesmas características adminis-
trativas das demais OM deste nível, comandada por 
um Capitão de Corveta (FN), ocupando as instalações 
liberadas pela CiaApDbq no Complexo Naval da Ilha 
das Flores (CNIF) e subordinada ao Comando da Tropa 
de Reforço. Seu principal segmento de atuação seria a 
DefNBQR de caráter expedicionário, sendo a transfe-
rência para o CNIF uma visível vantagem para o em-
barque de seu pessoal e meios nos navios da Esqua-
dra, enquanto que os Batalhões seriam mais orientados 
à DefNBQR de instalações fixas da Marinha e para a 
atuação em Território Nacional, preservando-se, natu-
ralmente, a complementaridade e a interoperabilidade 
entre os dois ramos da DefNBQR na MB.

Cabe, ainda, recordar a futura criação de outra 
CiaDefNBQR, para a 2ª Força de Fuzileiros da Es-
quadra (UAnf do Norte e Nordeste), a construção 
das instalações do BtlDefNBQR-ITAGUAÍ e das no-
vas das instalações do BtlDefNBQR-ARAMAR, bem 
como a ampliação do CDefNBQR-MB. Para englo-
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bar essas propostas, foram vislumbradas as seguintes 
Ações Estratégicas:

a. Ação Estratégica 1 (Curto Prazo) - Comple-
mentar/revisar a doutrina e o ensino de Defesa 
NBQR da MB;

b. Ação Estratégica 2 (Médio Prazo) – Reor-
ganizar a estrutura de Defesa NBQR do CFN, em 
médio prazo;

c. Ação Estratégica 3 (Médio Prazo) – Criar 
programa de capacitação técnica de pessoal; e

d. Ação Estratégica 4 (Médio Prazo) – Am-
pliar e construir as instalações das OM responsá-
veis pela Defesa NBQR na MB.

5 - Reestruturação do Gerenciamento da Doutrina
Nos estudos realizados sobre o Gerenciamento da 

Doutrina no CFN, constatou-se a existência de duas 
lacunas no Sistema de Gestão do Conhecimento de Fu-
zileiros Navais (SGC-FN), sendo a primeira delas a au-
sência de uma Norma que regulamente este sistema e a 
segunda relativa às deficiências apresentadas na infraes-
trutura do Comando do Desenvolvimento Doutrinário 
do Corpo de Fuzileiros Navais (CDDCFN) para atender 
as inúmeras demandas atinentes à operacionalização 
deste sistema, em sua acepção mais  ampla. Neste sen-
tido, a reestruturação do Gerenciamento da Doutrina se 
concretizaria pela execução de duas ações estratégicas:

a. Ação Estratégica 1 (Curto Prazo) - Operacio-
nalizar o Sistema de Gestão do Conhecimento de 
Fuzileiros Navais (SGC-FN)

Expedir a publicação CGCFN-16, já planejada 
e em elaboração; divulgar amplamente o Sistema 
de Gestão do Conhecimento de Fuzileiros Navais 
(SGC-FN); e implementar a sistemática de funcio-
namento do SGC-FN. 

b. Ação Estratégica 2 (Longo Prazo) – Relocar as 
instalações do CDDCFN

Desocupar as instalações do CDD-Rio, no CIASC; 
ocupar as instalações do atual BtlCtAetatDAAe, 
onde, em princípio, será a principal sede da OM, 
sendo esta ação condicionada à relocação das ins-
talações do atual BtlCtAetatDAAe na região do 
CNGS; e manter suas instalações no CADIM, a fim 
de permitir o acompanhamento das atividades ope-
racionais realizadas na Ilha da Marambaia.

6 - Reestruturação da Atividade de Comunicação 
Social no Setor CGCFN

Na estrutura de Comunicação Social (ComSoc) da 

MB, o CGCFN, juntamente com o EMA, o ComOpNav, 
a DGN, a Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear 
e Tecnológico da Marinha (antiga SecCTM), a DGPM, a 
SGM, a DGMM, o ComemCh, os ComDN, o ComFFE 
e a DHN, atua como Órgão de ComSoc Concentrador, 
respondendo às diversas demandas geradas nas áreas 
de novos projetos e do desporto; imprensa; ComSoc nas 
Operações do MD e da própria MB; relações públicas; e 
produção e divulgação.

Além das atribuições gerais comuns a todas as 
OM do Sistema de Comunicação Social da Mari-
nha (SISCOMB), cabem ao CGCFN, como Órgão 
Concentrador de ComSoc, a avaliação dos proce-
dimentos preconizados no EMA-860 e no Plano de 
Comunicação Social da Marinha (PCSM), e o envio 
de solicitações de cobertura da TV Marinha na Web.

Para melhor desempenhar esta atividade, o Gru-
po visualizou a seguinte Ação Estratégica:

Ação Estratégica 1 (Curto Prazo) - Reestruturar 
a Gestão de Comunicação Social do CGCFN. 

Transferir a subordinação da Assessoria de In-
teligência do Setor Gabinete para o Setor Imediato 
na estrutura organizacional do CGCFN; criar, na 
estrutura organizacional do Gabinete do CGCFN, a 
Assessoria de Relações Institucionais e a Assessoria 
de Cerimonial; reestruturar a Assessoria de Comu-
nicação Social em três Assessorias-Adjuntas, a saber: 
Assessoria-Adjunta de Produção e Divulgação, As-
sessoria-Adjunta de Imprensa e Assessoria-Adjunta 
de Relações Públicas; e proceder às correspondentes 
atualizações do Regulamento, do Regimento Interno 
e da Tabela de Lotação do CGCFN (Figura 33).

Figura 33 – Proposta de organização do CGCFN-03

7 - Reestruturação da Gestão das Atividades de 
Inteligência não Operacional

O Grupo concluiu que esta atividade, embora 
muito bem conduzida em alto nível pelo Centro de 
Inteligência da Marinha (CIM), poderia ser aper-
feiçoada nas OM não especializadas. Por exemplo, 
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é comum verificarmos, dentre outros óbices, o pe-
queno efetivo das Células/Agências de Inteligên-
cia (CI/AI), o acúmulo da função de encarregado/
assessor de inteligência com outras tarefas (prin-
cipalmente nas CI), o restrito número de militares 
qualificados e a alta rotatividade de pessoal nas 
funções afetas a esta atividade.

Por conta destas deficiências, nas AI do CFN, 
onde deveriam ser produzidos documentos mais 
elaborados, como Informação (INFO) e Aprecia-
ção (APREC), produzem-se basicamente Informes 
(INFE), o que caracteriza uma “inteligência reati-
va”, e não preventiva, como seria o ideal.

Assim, foram sugeridas soluções nas áreas de 
organização, pessoal, ensino, material e adestra-
mento, sendo articuladas nas seguintes Ações Es-
tratégicas: 

a. Ação Estratégica 1 (curto prazo) - Criar a men-
talidade de Segurança

- Incrementar os adestramentos de Inteligência 
em todos os níveis, com prioridade para a realização 
de palestras aos OfSup (treinamento “top-down”); e

- Revisar a carga curricular dos cursos de forma-
ção do CFN, visando o incremento do conhecimen-
to básico sobre Inteligência.

b. Ação Estratégica 2 (curto prazo) - Desenvol-
ver a atividade de Inteligência

- O CPesFN e o ComFFE devem buscar, ao 
máximo, atender as demandas de pessoal das AI 
(ComFFE, ComDivAnf e ComTrRef);

- Ampliar o escopo das atividades de Inteligência 
desenvolvidas nas CI/AI, enfocando a importância 
da atuação como Inteligência preventiva;

- Buscar novos cursos no meio militar ou civil, 
com o auxílio do CIM, que permitam o aperfeiçoa-
mento do pessoal que trabalha nas SçIntlg (CI/AI);

- Ampliar a troca de conhecimentos das AI do 
CFN com o CIM; e

- Verificar a possibilidade de utilização do Sis-
tema Hermes do EB ou, caso contrário, buscar fer-
ramentas de Tecnologia da Informação capazes de 
otimizar a coleta de dados.

8 - Reestruturação do Adestramento da Força
A Estratégia Nacional de Defesa (END), no tocan-

te à capacidade de projeção de poder sobre terra do 
CFN, prevê o emprego simultâneo de GptOpFuzNav 
em Operações Navais e em outras atividades, 
tais como: Operações de Paz (OpPaz), Garantia 
da Lei e da Ordem (GLO) e Ações Humanitárias. 
O Grupo ratifica a importância da criação de um 
4ºBtlInfFuzNav, já prevista no PAEMB, como um 

importante passo, que conferirá à FFE a capacidade 
para atuar simultaneamente no amplo espectro dos 
conflitos. Sua ativação e inclusão, no seu atual ci-
clo de adestramento, favorecerão a manutenção do 
grau de aprestamento da Força, permitindo melhor 
acomodação do ciclo operativo (que passará a ter 
dois anos) ao administrativo (pessoal e material), 
de periodicidade anual, evitando os atuais transtor-
nos que resultam do descasamento entre eles.

Além disso, dois BtlInfFuzNav farão todos os 
exercícios operativos do ano e estarão, após o ades-
tramento nível BAnf, presentemente realizado em 
Formosa-GO, prontos para serem empregados como 
Força-Pronta ou em algum Emprego Permanente, 
prioritariamente em OpPaz, no ano seguinte. A ideia 
para o Batalhão Força-Pronta é que o mesmo seja 
preservado para manter seu grau de aprestamento, 
inclusive do material, permitindo que esteja sempre 
em condições de cumprir os tempos de resposta pre-
vistos para cada nível de GptOpFuzNav.

Já o Batalhão para Emprego Permanente em OpPaz 
visa a preparar a Força para compromissos futuros 
semelhantes ao Haiti, que provavelmente continua-
rão a acontecer (Figura 34). O Grupo enfatiza, ainda, 
a necessidade de a Força diminuir a dependência de 
Campos de Instrução do EB, sugerindo a retomada 
do processo de aquisição de terrenos na região de 
Itaóca-ES, adjacentes aos já existentes (Figura 35), ou 
ainda, a busca, com o apoio da DHN, de novas áreas 
litorâneas que possam ser adquiridas para a realiza-
ção de OpAnf e de exercícios com munição real.

Assim, foram elaboradas três Ações Estratégicas 
para atender a estas demandas:

a. Ação Estratégica 1 (Médio Prazo) - Aumentar a 
flexibilidade de emprego de GptOpFuzNav pela FFE 

b. Ação Estratégica 2 (Médio Prazo) - Modificar 
o ciclo de adestramento da FFE

c. Ação Estratégica 3 (Longo Prazo / pós-2031) - 
Adquirir uma nova Área de Adestramento ou am-
pliar as existentes.

9 - Reestruturação da Gestão do Adestramento 
com as demais Forças Armadas, com outras Agên-
cias Governamentais e Planejamento de Operações

As Operações Conjuntas, Combinadas e Intera-
gências têm carreado equipes de diversas especia-
lidades, tanto táticas, quanto de planejadores, seja 
na fase de emprego, seja na fase de sua preparação. 
Atualmente, o ComOpNav, representando o Nível 
Operacional da MB, e a própria FFE não possuem, 
em suas organizações, estruturas permanentes que, 
por si, abarquem tais necessidades. A decorrente 
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2016 2017 2018 2019
1° Semestre 2°Semestre 1° Semestre 2°Semestre 1° Semestre 2°Semestre 1° Semestre 2°Semestre

1° BtlInf
FuzNav

Quarentena
AdestPel

(Marambaia)
AdestCia
(Itaóca)

AdestBtl
(Três 

Corações)

AdestBda 
(Formosa)

FORÇA-
PRONTA

FORÇA-
PRONTA

AdestPel
(Marambaia)

AdestCia
(Itaóca)

AdestBtl
(Três 

Corações)

AdestBda 
(Formosa)
Preparação

Emprego 
Permanente

Emprego 
Permanente

2° BtlInf
FuzNav

FORÇA-
PRONTA

FORÇA-
PRONTA

AdestPel
(Marambaia)

AdestCia
(Itaóca)

AdestBtl
(Três 

Corações)

AdestBda 
(Formosa)
Preparação

Emprego 
Permanente

Emprego 
Permanente

Quarentena
AdestPel

(Marambaia)
AdestCia
(Itaóca)

AdestBtl
(Três 

Corações)

AdestBda 
(Formosa)

3° BtlInf
FuzNav

AdestPel
(Marambaia)

AdestCia
(Itaóca)

AdestBtl
(Três 

Corações)

AdestBda 
(Formosa)
Prepara-

ção

Emprego 
Permanente

Emprego 
Permanente

Quarentena
AdestPel

(Marambaia)
AdestCia
(Itaóca)

AdestBtl
(Três 

Corações)

AdestBda 
(Formosa)

FORÇA-
PRONTA

FORÇA-
PRONTA

4° BtlInf
FuzNav

Emprego 
Permanente

Emprego 
Permanente

Quarentena
AdestPel

(Marambaia)
AdestCia
(Itaóca)

AdestBtl
(Três 

Corações)

AdestBda 
(Formosa)

FORÇA-
PRONTA
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PRONTA

AdestPel
(Marambaia)
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(Itaóca)
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Corações)

AdestBda 
(Formosa)
Preparação

Figura 34 – Exemplo de ciclo de Adestramento para 4BtlInfFuzNav

Figura 35 - Terrenos 
adjacentes à Área 
de Adestramento de 
Itaóca-ES
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consequência é uma sobrecarga das OM táticas que, 
tendo que manter suas funções, fornecem, ainda, 
apoio à execução de tais atividades.

Para solucionar a questão, visualiza-se ampliar a re-
presentatividade do ComFFE junto ao nível operacio-
nal, desde o início das operações, participando da sua 
preparação e, efetivamente, dos planejamentos. Em um 
segundo aspecto, faz-se válido realizar gestões junto ao 
ComOpNav, via CGCFN/CPesFN, para aumentar a 
lotação de Oficiais naquele Comando, em setores que 
tratam de Operações Conjuntas, Combinadas e Intera-
gências, aumentando-se, assim, a representatividade do 
CFN e ajudando a elucidar fatores geradores de defici-
ências táticas nas operações.

Contribuindo para potencializar a capacidade de 
Planejamento e de Execução de Operações Conjuntas, 
Combinadas e/ou Interagências, deve-se, em âmbito da 
FFE, implementar um setor de Estado-Maior que fun-
cionaria como uma célula de planejamento (homóloga 
à D-5), onde haveria Oficiais e Praças aptos a partici-
par das células dos EMCj/Cbn (Intel, Op, Log, OpEsp, 
CmdoCt, AssCiv, ComSoc, dentre outros) e, também, 
guarnecer os Centros de Coordenação em Operações 
Interagências. Em rotina administrativa, o setor se liga-
ria ao ComOpNav, aos ComDN e demais Comandos 
de Força, inclusive de outras FA, além de instituições 
públicas, de modo a planejar e orientar a participação 
de tropas da FFE em operações reais e exercícios. 

No concernente ao planejamento de operações, em 
que pese ser o CmdoTrDbq uma OM da FFE encarrega-
da de manter planos de emprego atualizados e em con-
sonância com os cenários vigentes, seu reduzido efetivo 
e a inexistência organizacional de um setor de planeja-
mento (similar à 5ª Seção – D-5), praticamente, a inca-
pacitam para o cumprimento da tarefa em lide, pois seu 
Estado-Maior se volta, exclusivamente, ao planejamento 
e à execução de operações correntes. 

Nesse contexto, fomentando a capacidade de planeja-
mento e adaptação a Cenários Futuros dos GptOpFuzNav, 
deve-se incluir, na organização do CmdoTrDbq, uma Se-
ção de Planejamento, composta por um Oficial Superior, 
possuindo o Curso de Estado-Maior para Oficiais Supe-
riores, e duas Praças em apoio, voltados à atualização e à 
confecção de Planos Permanentes que atendam a cenários 
de emprego vigentes ou futuros.

Em síntese, para a Solução Estrutural “Reestru-
turação da Gestão do Adestramento com as demais 
FA, outras Agências Governamentais e o Planeja-
mento de Operações” foram sugeridas as seguintes 
ações estratégicas: 

a. Ação Estratégica 1 (Curto Prazo) – Incrementar a 
representatividade da FFE junto ao nível operacional; 

b. Ação Estratégica 2 (Curto Prazo) – Potencializar a 

capacidade de Planejamento e de Execução de Opera-
ções Conjuntas, Combinadas e/ou Interagências; e

c. Ação Estratégica 3 (Curto Prazo) – Potencializar a 
capacidade de Planejamento e Adaptação a Cenários 
Futuros dos GptOpFuzNav. 

4.10 - Criação da 2ªFFE
A Criação da 2ªFFE pode ser considerada como um 

objetivo estratégico permanente para o CFN, com a 
ressalva de que se trata de um projeto de longo prazo 
que, na opinião do Grupo, deve ser postergado para ter 
seu início a partir de 2026. A atual proposta de organi-
zação da 2ªFFE, prevista no PAEMB, foi reestudada e 
o Grupo optou por apresentar uma nova sugestão de 
organização, mais alinhada com nossas ideias para a 
FFE-RJ (Figura 36). O 2º BtlArtFuzNav utilizaria tam-
bém o calibre 155mm, com objetivo de facilitar os as-
pectos logísticos decorrentes da posse desse sistema 
de armas; o BtlVtrBld não teria CC nem VtrBldSL, 
mas concentraria as VtrBldSR e CLAnf em uma única 
Unidade; a CiaApDbq ficaria dentro da estrutura do 
2ºBtlEngFuzNav, restando ainda três subunidades in-
dependentes: a CiaPol, a CiaOpEsp e a CiaDefNBQR. 
A proposta prevê ainda, em uma última fase, a criação 
de uma UMEM e a transferência da tarefa de forma-
ção de SD-FN do CIAB para um novo Centro na sede 
da 2ª FFE, facilitando a realização do correspondente 
curso e otimizando as movimentações dos SD recém-
-formados, bem como a favorecendo a disponibilidade 
de pessoal para compor a Tripulação do referido Centro.

Figura 36 – Organização da 2ª FFE

Esta proposta foi organizada em uma única Ação Es-
tratégica:

Ação Estratégica 1 (Longo Prazo / pós-2030) - Orga-
nização da 2ªFFE.
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Visando contribuir para a confecção do Plano 
Estratégico Organizacional do CFN (PEO-CFN), 
as Ações Estratégicas visualizadas pelo Grupo 
foram detalhadas em seus três aspectos mais re-

levantes: prazo para a execução, aumento de TL 
e custos estimados. As Figuras 37 a 40 demons-
tram sumariamente o contido no Relatório do 
Grupo a esse respeito.

Subsídios para o Plano Estratégico 
Organizacional do CFN(PEO-CFN)

Figura 37: Consumo de Recursos Humanos por Solução Estrutural (Capacidades Administrativas)

Figura 38: Consumo de Recursos Humanos por Solução Estrutural (Capacidades Operativas)

Criação da 2ª FFE

Reestruturação da Gestão do Adestramento com demais FFAA, com 
outras Agências Governamentais e Planejamento de Operações

Reestruturação do Adestramento da Força

Reestruturação da Gestão das Atividades de Inteligência não Operacional

Reestruturação das Atividades de Comunicação Social no Setor CGCFN

Reestruturação da Gestão do Conhecimento Operativo 
de Interesse do CFN

Reestruturação da Gestão da DefNBQR na MB

Reestruturação da Gestão do Material no CFN

Reestruturação da Gestão do Ensino no CFN

Reestruturação da Gestão do Pessoal no CFN

Reestruturação da Atividade de Defesa Anticarro no Nível BAnf

Reestruturação da Atividade de apoio de Viaturas Blindadas Sobre Rodas 
de Reconhecimento

Reestruturação da Atividade de apoio de Carros de Combate

Reestruturação da Atividade de apoio de Carros Lagarta-Anfíbios

Estruturação da Atividade de Assessoria Jurídica no Cmdo TrDbq

Reestruturação da Atividade de Apoio de Serviços ao Combate

Reestruturação da Atividade de Apoio ao Desembarque

Reestruturação da Atividade de Reconhecimento

Reestruturação da Atividade de Artilharia

Reestruturação do Batalhão de Comando e Controle

Reestruturação do Batalhão de Controle Aerotático e Defesa Antiaérea

Reestruturação da Atividade de Infantaria

Total de RH
Praças
Oficiais

Total de RH
Praças
Oficiais



72   O ANFÍBIO • 2016  

Figura 40: Consumo de Recursos Financeiros por Solução Estrutural (Capacidades Operativas)

Figura 39: Consumo de Recursos Financeiros por Solução Estrutural (Capacidades Administrativas)
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“Se você acha que consegue, ou acha que não 
consegue... de qualquer modo, você está certo.”

Mas o genial Ford também nos alerta:
“Visão sem execução é apenas alucinação.”
Portanto... Mãos à obra, Combatentes Anfíbios!
Adsumus!

to, contando com o apoio do CDDCFN, disporá de 
muitos elementos para sua apreciação, especial-
mente as convergências e divergências de nossas 
propostas com as do Grupo de Trabalho BRAVO, as 
quais, indubitavelmente, primaram pela coerência, 
pela consistência e pela qualidade.

Finalmente, o Grupo encerra seu trabalho com 
uma mensagem de otimismo. Não podemos nos 
curvar diante de um quadro econômico desalen-
tador ou patamares orçamentários cronicamente 
inferiores às nossas necessidades e aspirações. A 
grandeza do CFN e nossa crença em um futuro 
venturoso para nossa singular Instituição são maio-
res que esses obstáculos, abrirão nossos caminhos 
e nos iluminarão na senda do porvir. Crises vêm e 
passam, e os que as superam se fortalecem para gal-
gar novos patamares e se capacitam para crescentes 
desafios.

Aliás, momentos como o que estamos vivendo 
são especialmente propícios para estudos e plane-
jamentos. Talvez seja possível dedicar o presente 
período de dificuldades orçamentárias e financei-
ras à análise e à depuração dos preciosos subsídios 
que este Simpósio proporcionou, de forma que es-
tejamos prontos para tempos melhores. Dizem que 
"a sorte persegue os audazes", mas, além disso, ela 
costuma sorrir mais para os mais preparados...

Por derradeiro, quiçá tenha sido Henry Ford, ex-
traordinário industrial norte-americano, fundador 
de uma das mais antigas e prósperas corporações 
do mundo, o mais conciso e preciso ao referir-se ao 
verdadeiro significado da perseverança como con-
dição sine qua non para o êxito de um empreendi-
mento, em qualquer nível, de qualquer natureza e a 
qualquer tempo:

Tendo chegado ao final de uma instigante jorna-
da, o Grupo de Trabalho ALFA julga ter logrado, 
por meio do Relatório elaborado, da apresentação 
realizada no CIASC e, finalmente, deste artigo, pro-
porcionar uma razoável visão do que é o CFN do 
presente e, sobretudo, apontar caminhos para seu 
desenvolvimento no horizonte de planejamento es-
tabelecido, de quinze anos, com a ressalva de que 
concluímos que algumas ações terão que se prolon-
gar para além deste limite, se a decisão for por sua 
execução.

A trajetória que ora se encerra foi balizada por 
uma metodologia própria de planejamento que, 
centrada em aspectos do Planejamento Baseado 
em Capacidades, mas sem abrir mão da avaliação 
das ameaças potenciais presentes no entorno es-
tratégico e no horizonte de planejamento, acolheu 
em boas condições as preconizadas perspectivas 
"DOPEMAI", um instrumento poderoso, especial-
mente por simplificar as análises e a elas conferir 
robustez e completeza.

Empregando essa metodologia, foram identifi-
cados os possíveis cenários e as capacidades pre-
tendidas para a atuação de nossos GptOpFuzNav. 
As capacidades foram desdobradas em tarefas e 
atividades, as quais foram detalhadas e confronta-
das com os cenários e as próprias capacidades que 
as originaram. Tudo isto permitiu a identificação 
das lacunas em nossas capacidades, as quais foram 
analisadas segundo as perspectivas "DOPEMAI", 
que também auxiliaram no delineamento das ações 
estratégicas que poderiam saná-las. Estas últimas, 
por seu turno, foram agrupadas em soluções estru-
turais, que, decerto, agregam valor na medida em 
que otimizam e racionalizam os esforços a serem 
desencadeados. Assim, propusemos, no segmento 
operativo, 44 ações estratégicas reunidas em doze 
soluções estruturais, acompanhadas de mais 25 
ações estratégicas organizadas em outras dez solu-
ções estruturais de teor mais administrativo.

Os quantitativos estimados de recursos huma-
nos e financeiros necessários à implementação de 
todas as soluções estruturais são deveras eloquen-
tes e podem falar pela impossibilidade de sua exe-
cução total. Entretanto, o Grupo decidiu por apre-
sentar integralmente todas as propostas, já que 
são compatíveis com os valores estimados para a 
implementação da parcela do PAEMB relativa ao 
CFN. Ademais, o Comandante-Geral do CFN terá 
a prerrogativa de selecionar o que deverá ser con-
servado, alterado, reduzido ou excluído. Para tan-

Conclusão 
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A eficiência de uma Força Armada como ins-
trumento do Poder Nacional sempre esta-
rá diretamente ligada à sua habilidade de 

inovar, tanto em tempos de paz como em comba-
te. Apesar da natureza imutável da guerra, insti-
tuições militares devem buscar, diuturnamente, 
melhoramentos em suas capacitações, em face das 
mudanças geopolíticas no cenário internacional, 
das evoluções  tecnológicas e operacionais de pos-
síveis adversários, ou mesmo para atender a no-
vas demandas do Poder Político. Não há dúvidas 
de que Forças Armadas incapazes de conduzir um 
constante processo de inovação – seja em épocas de 
paz, por meio da antecipação de possíveis cenários, 
ou durante um conflito armado, por meio da adap-
tação às reais condições de combate – estão fadadas 
ao insucesso e à perda de relevância perante ao es-
tamento político e à própria sociedade.

No caso brasileiro, onde não havia e ainda não há, 
nestes primeiros anos do século XXI, um desafio es-
tratégico-militar externo relevante que indique a imi-
nência do emprego do Poder Militar, fez-se necessária 
a execução de um estudo pormenorizado que anteci-
passe cenários de razoável probabilidade de ocorrên-
cia, levando em consideração a importância crescente 
do Brasil no concerto das nações. A necessidade da 
antecipação de possíveis realidades a serem enfrenta-
das foi um dos fatos geradores da Estratégia Nacional 
de Defesa (END) lançada, inicialmente, em 2008. Nes-
te documento restou estabelecido, em detalhes, o que 
se espera de cada uma das Forças Armadas.

No entanto, em decorrência das constantes mu-
danças das realidades internacional e nacional, existe 
a previsão de que a END sofra revisões quadrienais 
- destaca-se que sua primeira revisão ocorreu em 2012 
e que já há uma minuta da nova versão a ser lançada 
no corrente ano. Assim, com o propósito de manter 
a Marinha do Brasil (MB) permanentemente aproada 
com o rumo indicado pelos documentos de alto nível 
da Defesa, o Estado-Maior da Armada (EMA) estabe-
leceu uma nova Sistemática de Planejamento de Alto 
Nível (SPAN), determinando que os documentos de 
nível político-estratégico fossem revisados, não no 
mesmo ritmo da END, mas a cada oito anos. 

Fez-se mister, portanto, que o Corpo de Fuzilei-
ros Navais (CFN) participasse deste esforço insti-
tucional para o planejamento em níveis elevados 
e, interna corporis, que fosse definido um rumo a 
seguir, de forma a garantir sua constante evolução 
e o cumprimento da inequívoca tarefa especifica-
da na END de consolidar-se como a Forca Nacional 

de Caráter Expedicionário por excelência, e de 
pronto emprego, de que dispõe o Estado Brasi-
leiro para a defesa de seus interesses. Para tan-
to, o Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais (ComGerCFN) determinou que fosse con-
feccionado o Plano Estratégico Organizacional do 
Corpo de Fuzileiros Navais (PEOCFN), a ser lançado 
em 2016. Conforme orientações constantes da nova 
SPAN da MB, o PEOCFN sofrerá revisões a cada oito 
anos,  realizadas por meio de simpósios específicos – 
simpósios estes que, aliás, vêm sendo executados nas 
últimas décadas pelo CFN, tendo sido o último deles 
o “Simpósio do Bicentenário” conduzido em 2008.

Ressalta-se também que o lançamento em 2014 da 
nova Doutrina Básica da Marinha (DBM), e um considerá-
vel acréscimo na gama de tarefas tradicionalmente afetas 
ao CFN como, por exemplo, aquelas relativas ao Despor-
to e às atividades de Defesa Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológico (DefNBQR), por si só, já indicariam a necessi-
dade tanto da realização de um simpósio específico, mas 
como também da criação do já citado PEOCFN.

Foi nesse contexto que surgiu o III Simpósio do 
Corpo de Fuzileiros Navais: a Força de Caráter Ex-
pedicionário por excelência, cujo propósito foi o 
de consolidar em um Plano Estratégico as Ações 
Estratégicas necessárias a assegurar o desenvolvi-
mento contínuo do CFN, com ênfase na sua con-
solidação como a Força de Caráter Expedicionário 
por Excelência, de pronto emprego, de projeção de 
poder e de defesa da Amazônia Azul, em horizonte 
temporal até 2030. Foram, então, estabelecidos dois 
Grupos de Trabalho (GT), os GT Alfa e Bravo, com 
a tarefa de estudar minuciosamente a realidade do 
CFN e, com base em certos documentos condicio-
nantes, propor as supracitadas Ações Estratégicas 
para que, se aprovadas pelo ComGerCFN, sirvam 
de subsídios para a confecção do PEOCFN.

Assim, este artigo tem o propósito de, resumi-
damente e sem abordar diretamente temas classifi-
cados, discorrer acerca dos estudos realizados pelo 
Grupo Bravo sobre a situação atual do Corpo de Fu-
zileiros Navais e apresentar as Ações Estratégicas e 
as Ações Complementares que emergiram  desses 
estudos e que foram apresentadas ao ComGerCFN 
como subsídios para o PEOCFN.

Em um primeiro momento, será abordada, espe-
cificamente, a sistemática adotada pelo Grupo para o 
desenvolvimento do trabalho. Em uma segunda parte 
tratar-se-á analiticamente dos estudos realizados. Final-
mente, as Ações Estratégicas a as Ações Complementa-
res propostas serão destacadas em uma terceira parte.

Introdução
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Neste ponto, releva mencionar os principais 
parâmetros que nortearam o trabalho do GT. São 
eles: as Capacidades Necessárias ao CFN - pre-
viamente estabelecidas em estudo anterior reali-
zado pelo Comando do Desenvolvimento Doutri-
nário do Corpo de Fuzileiros Navais (CDDCFN) 
e aprovadas pelo ComGerCFN; o planejamento 
das fases de aumento do efetivo, estabelecido na 
42a Reunião do Conselho de Planejamento de Pes-
soal (COPLAPE); e a minuta do Plano de Articu-
lação e Equipamento da Defesa (PAED) aprovada 
pelo Almirantado e em análise no Ministério da 
Defesa (MD). 

Portanto, ao início dos estudos, o GT Bravo dis-
punha da “fotografia” vislumbrada para o CFN 
em 2035 (prazo final estabelecido pelo PAED), 
bem como das capacidades esperadas dos Fuzi-
leiros Navais e do planejamento específico para a 
implementação do aumento do efetivo necessário, 
teoricamente, tanto para o cumprimento do PAED, 
quanto para a efetivação das capacidades elenca-
das. Então, com estes aspectos definidos, foi esta-
belecido o caminho que seria adotado pelo GT, em 
termos do desenvolvimento do estudo.

Para efeito do relatório final, o Grupo decidiu 
que os prazos estabelecidos pelo PAED, que se en-
cerravam em 2035, seriam divididos da seguinte 
forma: curto prazo, entre 2016 e 2020; médio pra-
zo de 2021 e 2025; e longo prazo de 2026 a 2030, 
divisão tal que guarda similitude com as fases do 
aumento de efetivo. Depois da definição destes pra-
zos, o Grupo se dedicou à análise das capacidades 
propostas pelo CDDCFN, abordando, para cada 
capacidade, isoladamente, os riscos e os óbices que 
as impactariam negativamente, assim como os re-
cursos necessários à sua consecução. Durante esta 
primeira abordagem, foi possível apontar algumas 
capacidades julgadas como críticas, além de outras 
que deveriam ser alteradas. Em sequência, consta-
tou-se que muitas das capacidades listadas pode-
riam ser exigidas simultaneamente. A partir de tal 
constatação, verificou-se a necessidade da definição 
do nível de Força que seria considerado para que, 
posteriormente a esta definição e, já de posse des-
te parâmetro, se pudesse, então, avaliar a possibi-
lidade de execução de duas ou mais capacidades 
simultaneamente. Finalmente, marcando o término 
da fase de estudos, as capacidades foram investi-
gadas sob as Perspectivas do Desenvolvimento - 

A Sistemática de 
Trabalho Adotada

Doutrina, Organização, Pessoal, Ensino, Material, 
Adestramento e Infraestrutura (DOPEMAI). Ao 
término dessa fase, surgiram as Ações Estratégicas 
e as Ações Complementares que foram, ao fim do 
trabalho, elencadas pelo Grupo.

Doravante, serão abordados, individualmente, os 
seguintes aspectos - Prazos, Riscos, Óbices, Recursos, 
Capacidades Críticas, Capacidades Alteradas, Nível 
de Força considerado versus Simultaneidade de Em-
prego e a análise de cada capacidade sob as Perspec-
tivas do Desenvolvimento - a fim de que possam ser 
destacados seus pontos mais relevantes. 

Inicialmente, as atenções do GT voltaram-se para 
a questão dos prazos, pois o enunciado do proble-
ma proposto ao Grupo impôs o ano de 2030 como 
limite do horizonte temporal. No entanto, este limi-
te chocava-se com a data prevista no PAED para o 
atingimento das metas previstas naquele documen-
to - o ano de 2035. Assim, levando em consideração 
a limitação proposta pelo enunciado do problema e 
considerando as fases programadas para o aumen-
to de efetivos da MB, aprovadas na 42a COPLAPE, 
definiu-se, para efeito deste trabalho, como anterior-
mente citado, que o curto prazo seria considerado en-
tre 2016 e 2020, enquanto que o médio e o longo pra-
zo seriam, respectivamente, de 2021 a 2025 e de 2026 
a 2030. Definidos os prazos que seriam observados, 
passou-se à investigação dos riscos.

Definidos como fatores externos ao CFN e, por-
tanto, sobre os quais se tem pouca ou nenhuma 
influência, os Riscos impactam negativamente nas 
capacidades previstas e configuram-se em amea-
ças ao seu desenvolvimento. Verificou-se, portanto, 
que, de uma forma geral, o exercício das capacida-
des é limitado, principalmente, pelos baixos “tetos” 
orçamentários disponibilizados para o CFN, fator 
agravado ainda por severos cortes financeiros de 
alta probabilidade de adoção, dentro do horizon-
te temporal analisado; pela dependência crescente 
dos recursos provenientes dos destaques de crédito 
de elevada imprevisibilidade; pela baixa disponibi-
lidade de meios navais e aeronavais; pelas restri-
ções cada vez maiores na disponibilidade de muni-
ção e combustível; pela crescente indisponibilidade 
de meios específicos do CFN para o adestramento 
da tropa; pela inexistência de Sistemas de Guerra 
Eletrônica, de Defesa Antiaérea de Média Altura e 
de meios com capacidade de resistência a Artefa-
tos Explosivos Improvisados; pela diminuição na 
disponibilidade dos sistemas de armas existentes; 

Os Estudos Realizados
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e pela inconsistência atual entre as Tabelas de Lota-
ção (TL) aprovadas e a necessidade real de pessoal 
em grande parte das Organizações Militares (OM) 
do CFN, ou seja, pela falta da previsão em TL de 
diversos cargos que são atualmente exercidos. No 
entanto, não são apenas fatores extra CFN que difi-
cultam o desenvolvimento das capacidades. 

Entendidos pelo GT como aspectos internos ao 
CFN e sobre os quais cabem ações a fim de elimi-
nar ou mitigar suas influências negativas, os Óbices 
configuram impedimentos, embaraços ou empe-
cilhos para o exercício das capacidades e que, por 
esta razão, devem ser minuciosamente estudados. 
Dentre os principais óbices listados, podem ser 
destacados: a existência de capacidades ainda não 
abordadas na doutrina em vigor, como por exem-
plo, a capacidade de Defesa de Ilhas Oceânicas, de 
Participar de Operações de Bloqueio, ou aquelas 
relativas à Guerra Cibernética; a falta de mentalida-
de de manutenção; a defasagem da estrutura orga-
nizacional do Comando do Material de Fuzileiros 
Navais (CMatFN), criada em 1997 e que já não aten-
de às demandas do presente; a falta de uma siste-
mática consistente para a avaliação do adestramen-
to; a alta rotatividade do pessoal na área operativa, 
que contribui para a perda do capital intelectual 
e para a diminuição do “espírito” das Unidades e 
das Subunidades da Força de Fuzileiros da Esqua-
dra (FFE); a falta de  pleno apoio jurídico ao pessoal 
que, no estrito cumprimento do dever, se envolva 
em questões legais, apoio este que deveria ser pres-
tado de maneira contínua, estendendo-se mesmo 
após a conclusão das operações; a crescente perda 
de capital intelectual, na área logística, necessário à 
adequada operação e manutenção de meios, devi-
do ao reduzido percentual de atendimento das TL 
das OM da FFE dedicadas a essa área; deficiência 
na gestão do acervo de material, o qual possui ten-
dências de pluralização, crescimento quantitativo e 
aumento exponencial de custos de operação e ma-
nutenção; uma sistemática de manutenção permea-
da por dificuldades relativas à execução, emprego 
de pessoal especializado, falta de estrutura e redu-
zida disponibilidade de recursos. 

Permeando a identificação e a análise dos Riscos e 
Óbices supracitados, foram considerados os recursos ne-
cessários que, além de aspectos puramente financeiros, 
envolvem, também, demandas de pessoal e material, 
todos considerados sob uma perspectiva generalista na 
consecução das capacidades. Enfim, para cada capaci-
dade desejada, foram identificados os riscos, os óbices 
e os recursos necessários ao desenvolvimento daque-
la capacidade em análise. Um primeiro resultado foi a 
verificação de quais capacidades sofriam o impacto de 

determinados riscos sobre os quais o CFN tem menor 
ou nenhum grau de influência. O GT identificou-as, en-
tão, como Capacidades Críticas. Um segundo resultado 
foi identificar capacidades que necessitavam ter novo 
enunciado - as chamadas Capacidades Alteradas.

Desta maneira, as capacidades de realizar 
Operações Anfíbias (OpAnf), na modalidade As-
salto Anfíbio (AssAnf) ou realizar Evacuação de 
Não - Combatentes (ENC) no nível de uma Uni-
dade Anfíbia (UAnf), dependentes de um conju-
gado anfíbio de maior porte, foram consideradas 
críticas pela dependência de fatores externos ao 
CFN. Isto porque a baixa disponibilidade de meios 
navais e aeronavais compromete sobremaneira a 
concretização destas capacidades. A recente aqui-
sição do Navio Doca Multipropósito (NDM) Bahia, 
embora de grande importância para um processo 
de recuperação, não é suficiente para mitigar o ris-
co existente. O NDM Bahia se somará aos Navios de 
Desembarque de Carros de Combate (NDCC) Gar-
cia D`Ávila e Almirante Saboia, navios com grandes 
restrições operacionais, que impõem severas limita-
ções à realização desses tipos de operação.

Além da inexistência de espaços para o embarque 
de uma tropa correspondente a esse nível de Força, o 
embarque e o desembarque de um Componente de 
Apoio ao Combate equilibrado em meios de apoio 
de fogo, de ação de choque e de mobilidade e contra-
mobilidade ficam consideravelmente restritos. Adi-
cionalmente, a capacidade logística fica prejudicada 
não só pela indisponibilidade de espaços mas, sobre-
tudo, pela incapacidade de desembarcá-la no volu-
me e no tempo necessários, inviabilizando a susten-
tação de um Grupamento Operativo de Fuzileiros 
Navais (GptOpFuzNav). Há restrições, também, em 
termos de apoio de fogo naval, outras ocasionadas 
pela falta de navios-tanque em plena capacidade 
operacional, além das limitações relativas ao apoio 
aéreo aos GptOpFuzNav, seja no tocante ao apoio de 
fogo, seja em capacidade de transporte. 

Cabe ressaltar que o PAED 2014 contém subpro-
jetos de meios navais imprescindíveis para a cons-
tituição dos conjugados anfíbios de maneira a recu-
perar a capacidade da Marinha do Brasil de projetar 
poder sobre terra por meio do desembarque de um 
GptOpFuzNav no nível UAnf. No entanto, até a 
concretização desses subprojetos, as capacidades de 
realizar AssAnf no nível de uma UAnf serão conside-
radas críticas. Adicionalmente, a concretização da ca-
pacidade de realizar Ações de Guerra Eletrônica torna-
-se crítica na medida em que não existe um Sistema de 
Guerra Eletrônica operacional no CFN, demandando 
grandes investimentos para a sua aquisição. 

Um segundo resultado da identificação e da aná-
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lise da influência dos Riscos e dos Óbices sobre a 
concretização das capacidades foi a necessidade de 
dar um novo enunciado a três delas. A capacidade 
de proteger-se contra Ações de Guerra Cibernética 
deve se restringir aos GptOpFuzNav, quando ati-
vados, uma vez que é tarefa do Comando de Ope-
rações Navais (ComOpNav) realizar as Ações de 
Guerra Cibernética em uma Campanha e que a Dire-
toria de Comunicações e Tecnologia de Informação 
da Marinha (DCTIM) tem a incumbência de realizar 
a proteção contra as Ações de Guerra Cibernética no 
dia a dia da MB. Assim sendo, a capacidade fica me-
lhor enunciada como “Proteger-se o GptOpFuzNav 
contra Ações de Guerra Cibernética”.

Realizar a “logística de sustentação” para os 
GptOpFuzNav empregados é uma capacidade que 
transcende aos meios disponíveis no CFN por en-
volver uma série de recursos, meios de transporte e 
agências não disponíveis no seu âmbito. A “logística 
de sustentação” pode ser realizada com o concurso 
da estrutura já existente na MB complementada, se 
necessário, por meios civis públicos e privados. A ca-
pacidade desejada, portanto, para o CFN, é a de “Co-
ordenar a realização da logística de sustentação para 
GptOpFuzNav”, notadamente os que operem em Te-
atros de Operações mais distantes. Por fim, a capaci-
dade administrativa de realizar a escolta de comboios 
com motociclistas batedores deve incluir a possibili-
dade de realizá-la, também, em apoio a autoridades, 
sendo reenunciada como “Realizar escolta de com-
boios e de autoridades com motociclistas batedores”.

Neste momento, já de posse das capacidades jul-
gadas críticas e daquelas a serem reenunciadas, o 
GT prosseguiu os seus estudos no sentido do esta-
belecimento do Nível de Força que seria adequa-
do à necessidade do exercício simultâneo de uma 
ou mais capacidades, pois o exame dos entornos 
político-estratégicos interno e externo indica gran-
de probabilidade da ocorrência paralela de even-
tos diferentes que demandem tal simultaneidade. 
Para analisar essa ocorrência, o GT estruturou uma 
Matriz de Simultaneidade, contemplando o cruza-
mento entre as capacidades que demandam maior 
nível de Força, maior esforço logístico e/ou maior 
impacto sobre as tarefas do CFN. Doravante, serão 
apresentadas as principais conclusões alcançadas no 
processo de elaboração, análise e escrituração da ante-
riormente citada Matriz de Simultaneidade.

Inicialmente, o nível de Força adotado como referên-
cia para iniciar a análise foi o de um GptOpFuzNav de 
nível UAnf e um GptOpFuzNav de nível Elemento 
Anfíbio (ElmAnf), ambos nucleados pela FFE, e os 
de GptOpFuzNav nucleados pelo Batalhão de Ope-
rações Ribeirinhas (BtlOpRib) e pelos Grupamentos 

de Fuzileiros Navais (GptFN) dos Distritos Navais 
(DN). A adoção dessa premissa decorre de uma 
avaliação preliminar acerca do espectro de Força 
disponível e de análises previamente efetuadas. 
Foi considerada, ainda, a atual capacidade do Ba-
talhão de Controle Aerotático e Defesa Antiaérea 
(BtlCtAetatDAAe) de nuclear o Componente de 
Combate Aéreo (CCA), apenas para o caso de al-
gumas capacidades, e do Batalhão Logístico de Fu-
zileiros Navais (BtlLogFuzNav) de nuclear o Com-
ponente de Apoio de Serviços ao Combate (CASC), 
com os acréscimos do Batalhão de Engenharia de 
Fuzileiros Navais (BtlEngFuzNav).

Impende mencionar que a análise foi realizada 
sem concessões doutrinárias na execução das tarefas 
decorrentes do exercício das diversas capacidades. 
As concessões doutrinárias, por vezes admitidas na 
prática, permitem maiores amplitude e alcance aos 
níveis de Força disponíveis, mas implicam em riscos 
assumidos pelo decisor, dada cada situação parti-
cular e que são considerados nas suas avaliações de 
exequibilidade e aceitabilidade. Além disso, estive-
ram presentes na análise de simultaneidade o esfor-
ço logístico necessário para as suas consecuções.

Como visto, a realização de Operações Anfíbias 
(AssAnf) e a realização de Operações de ENC me-
diante o emprego de uma UAnf foram identificadas 
como Capacidades Críticas devido ao baixo índice de 
disponibilidade de meios navais e aeronavais. Para a 
análise da simultaneidade, contudo, essas Capacida-
des foram consideradas em sua plenitude, tendo em 
vista que as limitações identificadas decorrem de ris-
cos externos ao sistema CFN, foco do estudo.

Por outro lado, a participação em Operações de 
Bloqueio e na Defesa de Ilhas Oceânicas, por falta 
de definição doutrinária, deixam de ser analisadas, 
por ausência de parâmetros que permitam dimen-
sionar o nível de Força necessário. A análise de si-
multaneidade das capacidades teve início, efetiva-
mente, pela mais relevante de todos e, por isso, a 
mais cara ao CFN. 

A realização de uma Operação Anfíbia (AssAnf) 
de nível UAnf restringiria a  participação simultâ-
nea em Operações de Defesa de Porto e Área Marí-
tima Restrita (considerando que, doutrinariamente, 
a Força empregada neste tipo de operação deve, 
além de assegurar as instalações portuárias, esta-
belecer um perímetro defensivo nos acidentes ca-
pitais que circundam essas instalações e, portanto, 
caberia ao GptOpFuzNav nucleado pelo BtlOpRib 
ou pelo GptFN da área a ocupação e a defesa das ins-
talações portuárias e a um GptOpFuzNav nucleado 
pela FFE a defesa de área); e a participação simultânea 
em uma Operação Ribeirinha (OpRib), que estaria li-
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mitada aos efetivos de um GptOpFuzNav nucleado 
pelo GptFN de cada área ou pelo BtlOpRib, sem a 
participação da FFE. No mesmo sentido, a possibi-
lidade de realizar simultaneamente uma Operação 
Anfíbia (OpAnf) e uma Operação de Garantia da 
Lei e da Ordem (GLO), considerando as necessida-
des de permanência da Força neste tipo de opera-
ção e de revezamento da tropa, seria prejudicada; e 
realizar ou participar de uma Operação de Paz (ro-
busta), considerando como referência o Batalhão de 
Proteção constante dos acordos com a ONU seria 
inviabilizado; a participação em ENC ou Operações 
Humanitárias (OpHum) seria restrita a pequenos 
níveis de Força ou, neste último caso, apenas à Uni-
dade Médica Expedicionária Nível Dois (UMND); 
e o Apoio à Defesa Civil estaria limitado aos meios 
remanescentes (viaturas, tratores, etc.) não utiliza-
dos na Operação Anfíbia (AssAnf).

Estando a FFE envolvida em uma Operação de 
GLO, dado as características já citadas deste tipo 
de operação, a realização de uma Operação de Paz 
(robusta) sem concessões doutrinárias estaria res-
trita; uma ENC estaria limitada em envergadura; e 
a realização de uma Operação Humanitária estaria 
limitada em efetivos.

A simultaneidade entre uma Operação de Paz (ro-
busta) e uma ENC ou OpHum estaria limitada ao em-
prego de um GptOpFuzNav de nível ElmAnf nessas 
duas últimas. Finalmente, o engajamento em uma 
OpHum limitaria a realização de Apoio à Defesa Civil 
ao emprego dos equipamentos remanescentes.

O exame da Matriz de Simultaneidade confec-
cionada pelo GT, cujos aspectos relevantes foram 
destacados, permite observar um elevado número 
de restrições, ora decorrentes da insuficiência de 
efetivos, ora decorrentes de limitações organizacio-
nais ou da capacidade logística, denotando a neces-
sidade de um reajuste no nível de Força disponível 
com o propósito de elevar a capacidade de resposta 
às demandas simultâneas. 

Em decorrência, o nível de Força disponível foi re-
ajustado com a adição de mais um Batalhão de Infan-
taria de Fuzileiros Navais (BtlInfFuzNav) - elevando 
a disponibilidade de tropa organizacionalmente cons-
tituída, e de mais um Comando de Tropa de Desem-
barque (ComdoTrDbq) - incrementando a capacidade 
de enquadramento de futuros GptOpFuzNav; as do-
tações de máquinas e equipamentos de emprego dual 
devem ser redimensionadas para mais, com o propó-
sito de permitir o exercício simultâneo das capacida-
des classificadas como benignas; e as Bases de Fuzi-
leiros Navais da FFE devem ser capacitadas, a médio 
prazo, para nuclear, em determinadas situações, o 
CASC dos GptOpFuzNav, ainda que com algumas 

restrições, mas com previsão doutrinária para tal.
Findas as considerações acerca do exercício 

simultâneo das capacidades esperadas do CFN – 
capacidades estas já estudadas levando em consi-
deração os Riscos, Óbices, Recursos necessários e 
o fator “criticidade” -,  e obtida a conclusão par-
cial da necessidade de reajuste do nível de Força 
considerado, o GT Bravo iniciou a análise daque-
las capacidades de acordo com as Perspectivas 
do Desenvolvimento.  Assim, foram estudadas as 
atividades sob as óticas de Doutrina, Organização, 
Pessoal, Ensino, Material, Adestramento e Infra-
estrutura (DOPEMAI) para o exercício das capaci-
dades conservadas, concentradas em cinco grupos 
(Operações de Guerra Naval, de Emprego Limitado 
da Força, nas Atividades Benignas, nas Atividades 
Genéricas e nas Administrativas). Na continuidade 
deste artigo, pontuar-se-ão as principais conclusões 
da pormenorizada análise que foi realizada.

Em termos de DOUTRINA, pode-se afirmar que, 
apesar do esforço despendido historicamente pelo 
CFN, o arcabouço documental que orienta o apres-
tamento dos GptOpFuzNav e, consequentemente, 
a aquisição e a manutenção das capacidades neces-
sárias para que os Fuzileiros Navais cumpram suas 
tarefas, necessita, de uma maneira geral, de um 
processo de revisão, tendo em vista as mudanças 
na documentação decorrente do planejamento de 
alto nível da MB. Adita-se, ainda, a constatação de 
que, para algumas capacidades, ainda não houve 
oportunidade de disponibilização de conhecimen-
tos mínimos que norteiem, por exemplo, a aquisi-
ção de material, a criação de Cursos do Sistema de 
Ensino Naval e a adoção de quaisquer outras me-
didas cabíveis, como é o caso das Capacidades de 
participar da Defesa das Ilhas Oceânicas brasileiras 
e de participar de Operações de Bloqueio.

Por essas razões, o Comando-Geral do CFN 
(CGCFN) propôs a criação do CDDCFN, talvez a 
mais importante Ação Estratégica que pudesse ser 
adotada nesse mister. Apesar disso, uma breve aná-
lise da atuação do CDDCFN nos últimos anos - res-
saltando-se que a OM ainda encontra-se em fase de 
estruturação - permite verificar a “demanda repri-
mida” em termos de atualização e de desenvolvi-
mento de doutrina, não só no âmbito do CFN, mas 
também em termos do MD e do EMA.

Assim, conforme citado, julga-se que o esforço 
a ser empreendido especificamente sob a ótica da 
doutrina está dividido em quatro grandes áreas de 
atuação, apresentadas a seguir, mas não necessaria-
mente em ordem de prioridade. 

Primeiramente, deve-se dotar o CDDCFN dos 
recursos humanos necessários à consecução de 
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suas tarefas. Em um segundo momento, a doutrina deve 
ser atualizada para atender as necessidades decorrentes 
do exercício das capacidades, e não em consequência de 
carência de pessoal, de material ou de recursos financei-
ros. Destaca-se, neste segundo momento, que deve ser 
estudada a previsão doutrinária com vistas à constitui-
ção de uma estrutura ad hoc nas Bases de Fuzileiros Na-
vais sempre que tais OM fossem encarregadas de apoiar 
logisticamente algum GptOpFuzNav, a exemplo do 
que ocorreu nas Operações de Pacificação recentemente 
concluídas no Estado do Rio de Janeiro. Essa estrutura 
reforçaria a capacidade ora existente, permitindo que as 
Bases “nucleiem” o esforço logístico em Operações de 
Garantia da Lei da Ordem ou de Cooperação com a 
Defesa Civil, sempre que o BtlLogFuzNav estivesse 
envolvido em alguma operação de grande vulto. Des-
sa forma, um eventual emprego simultâneo de dois 
GptOpFuzNav - conforme previamente abordado no 
estudo de simultaneidade - contaria com um apoio lo-
gístico mais apropriado. Ressalta-se que, por definição, 
a anteriormente citada estrutura ad hoc seria desmobili-
zada assim que fosse atingido o fim a que se destinas-
se e que, nesse momento, voltaria a Base de Fuzileiros 
Navais, apoiadora do GptOpFuzNav, a contar com sua 
estrutura organizacional original.

Sob a perspectiva da ORGANIZAÇÃO, releva des-
tacar que, de acordo com as conclusões obtidas por oca-
sião do estudo do exercício simultâneo de capacidades, 
surgiu a necessidade da criação do 4oBtlInfFuzNav e da 
substituição do Comando da Tropa de Desembarque 
Ribeirinha (CmdoTrDbqRib) pelo Cmdo2ªTrDbq, uma 
vez que essa nova organização ampliaria a capacidade 
do CFN de constituir GptOpFuzNav para o cumpri-
mento de tarefas simultâneas.  

Outro aspecto considerado pelo GT foi que, 
após a implantação do Sistema de Defesa Nucle-
ar, Biológica, Química e Radiológica da Marinha 
do Brasil (SisDefNBQR-MB) – que é intimamente 
ligado ao Programa Nuclear da Marinha, a proje-
tos de ciência e tecnologia e a convênios com di-
versas Instituições extra-MB correlatas ao assunto 
- surgiu a necessidade deste assunto ser tratado, 
no âmbito da FFE, por uma OM exclusiva para o 
mesmo, posto que a irrefutável  complexidade do 
tema esgota a capacidade de comando e controle 
do Comandante do BtlEngFuzNav. Considerando 
que as tarefas da Companhia de Apoio ao Desem-
barque (CiaApDbq) são intrinsecamente ligadas à 
mobilidade dos GptOpFuzNav, sugere-se o retor-
no da CiaApDbq para o BtlEngFuzNav (figura1) e 
a subordinação da CiaDefNBQR à Tropa de Refor-
ço como Unidade independente, providência que 
favoreceria, inclusive, uma futura transição desta 
Companhia para o nível Batalhão.

Outras oportunidades de aperfeiçoamento, sob o 
prisma da Organização, foram visualizadas. Contribui-
riam, sobremaneira para o exercícios das capacidades, 
o surgimento de estruturas, no âmbito do ComFFE, 
que tratassem de importantes aspectos das Operações 
Civis Militares - Assuntos Civis, Jurídicos, Comuni-
cação Social e Operações Psicológicas - da desmobili-
zação militar que o CFN necessite, após as operações 
reais; da logística de sustentação dos GptOpFuzNav 
em emprego real; e da avaliação do adestramento. Ve-
rificou-se também, que estruturas ora existentes pode-
riam ser aperfeiçoadas, como no caso da UMEM - OM 
do Setor Operativo que não possui Organização para 
o Combate -, e da subordinação do PelVANT e de sua 
transformação em Companhia.

Visualizou-se também a necessidade de altera-
ções organizacionais no CMatFN e no Centro de 
Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN). 
No primeiro caso, deve-se adequar uma estrutura criada 
há cerca de vinte anos à realidade atual, com demandas 
complexas e diversificadas, que ensejaram aumento das 
tarefas realizadas pela OM, como no caso da gerência 
de Símbolos de Jurisdição anteriormente controlados 
por outras Diretorias. Esse tema será aprofundado na 
sequência desse artigo. Em relação ao CEFAN, deve-se 
pensar na sustentabilidade da estrutura ora existente 
após a execução das Olimpíadas de 2016, por exemplo, 
com a transformação do Laboratório de Ciências do Es-
porte (LABOCE) em Instituição de Ciência e Tecnologia 
(IC&T), já que possui estrutura e profissionais capacita-
dos, mantendo-o vinculado à OM.

Abordando a perspectiva de PESSOAL, pode-se afir-
mar que, dentre todos os aspectos estudados sob esse 
prisma, a falta de previsão em TL de cargos atualmente 
existentes em diversas OM do CFN é, indubitavelmen-
te, um dos fatores mais críticos. Impacta, direta ou indi-
retamente, na maioria das capacidades do CFN, tendo 
sido potencializada pela reestruturação concluída em 
2002, quando o Grupamento de Fuzileiros Navais de 
Manaus (GptFNMa) foi transformado em BtlOpRib e 
foram criados o CmdoTrDbq, o Batalhão de Blindados 
de Fuzileiros Navais (BtlBldFuzNav), o Batalhão de 
Comando e Controle (BtlCmdoCt), o BtlCtAetatDAAe 
e a CiaApDbq, com alterações significativas, também, 
no Batalhão de Viaturas Anfíbias (BtlVtrAnf) e no 
BtlEngFuzNav que tiveram, respectivamente, a Com-
panhia de Viaturas Blindadas (CiaVtrBld) e a CiaApDbq 

Figura 1: Organograma ssugerido para o BtlEngFuzNav
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retiradas de suas estruturas, com os correspondentes 
cargos. Além dessas Unidades, em decorrência do GT 
TL desenvolvido em 2001, também foi necessária a 
utilização de cargos de outras unidades da FFE, como 
os BtlInfFuzNav, por exemplo. Tais medidas se justifica-
ram, à época, uma vez que não havia a possibilidade de 
ampliação dos cargos então existentes. Entretanto, passa-
dos mais de dez anos, constata-se que as TL resultantes 
não correspondem às necessidades das OM criadas e/ou 
alteradas para que possam cumprir plenamente suas mis-
sões. Para que essas missões sejam cumpridas, observa-se, 
em muitos casos, a existência de estruturas efetivamente 
mobiliadas por pessoal que, no entanto, exerce cargos não 
previstos em TL. 

Adicionalmente, o significativo acréscimo de novos 
meios no acervo de material do CFN impõe a necessida-
de do correspondente aumento nas TL para que sejam 
criados cargos destinados à sua operação e manutenção.

Face ao exposto, observa-se que, tanto no Setor Ope-
rativo como no Setor CGCFN, as TL de diversas OM já 
não são compatíveis com as diversas capacidades ana-
lisadas. Desta forma, o longo processo de formação de 
recursos humanos, associado a um gradativo direciona-
mento de efetivo para OM recém-criadas, vem agravan-
do a defasagem entre efetivos e a TL das OM anterior-
mente existentes, que podem comprometer, em curto 
prazo, o cumprimento das capacidades relacionadas.

Dessa forma, necessário se torna uma revisão de 
todas as TL existentes, visando atualizá-las, aí in-
cluídas as TL da Escola Virtual, de Comissões no 
Exterior e de Funções extra-CFN. A referida medida 
visa, portanto, subsidiar corretamente a obtenção, 
a especialização e a distribuição de recursos hu-
manos, a partir das TL adequadamente revisadas, 
garantindo-se, assim, a manutenção da prontidão 
operativa dos GptOpFuzNav e a recuperação de di-
versas capacidades que, atualmente, encontram-se 
degradadas pela situação de reduzidos efetivos.

Concluída a revisão das TL, é necessário que seja es-
tudada a possibilidade de atendimento das demandas 
identificadas com a utilização de cargos anteriormente 
destinados ao aumento de efetivos do CFN, com priori-
dade para o Setor Operativo, uma vez que as OM admi-
nistrativas podem ser atendidas mediante o conceito de 
Força de Trabalho, conforme previsto no Programa de  
Gestão de Pessoal (PROPES).

A partir do efetivo autorizado na Lei nº 12.216/2010, 
sugere-se que os 195 cargos de Oficiais e os 1.627 car-
gos de Praças constantes do planejamento do aumen-
to de efetivos, e ainda não concretizados, sejam rede-
signados da seguinte forma:

-Prioridade 1: no curto prazo, para o atendimento 
das necessidades das OM existentes, formalizando os 
cargos que já estão sendo desempenhados, decorrentes 

das novas tarefas recebidas;
-Prioridade 2: no médio e longo prazos, a 

mitigação de eventuais problemas decorren-
tes da análise da simultaneidade, com a utiliza-
ção dos cargos remanescentes para a criação do 
4º BtlInfFuzNav e do Cmdo2ªTrDbq; além disso, aten-
der à necessidade de reestruturação do ComFFE, con-
forme já identificado no estudo; e

-Prioridade 3: cargos originalmente desti-
nados à criação de novas OM, que possam ser 
transferidos para um novo aumento de efetivos, 
tais como os cargos anteriormente destinados à 
2ª FFE.

Mesmo certos de que a priorização acima proposta 
contribuiria, do ponto de vista da perspectiva de de-
senvolvimento pessoal, para a consecução de nossas 
capacidades, restou patente a necessidade de serem 
implementadas medidas que aperfeiçoem a formação 
e a preparação acadêmica do Fuzileiro Naval. Assim, 
no tocante à perspectiva ENSINO, as análises do GT 
demonstraram que as necessidades visualizadas, em 
termos da criação de novos cursos ou do aperfeiçoa-
mento daqueles já existentes, passam pela manutenção 
do Centro de Instrução Almirante Sylvio de Ca-
margo (CIASC) como prioridade do CFN. Não 
há como atingir as metas de aumento de efetivo 
e nem mesmo o desenvolvimento de todas as 
capacidades previstas, sem investimentos vul-
tosos em nosso Centro de Instrução.  

Cabe ressaltar que a implementação de me-

lhorias na preparação dos componentes do CFN 
impactará diretamente no esforço que deverá ser 
despendido, visto agora pela perspectiva do MA-
TERIAL, para o correto exercício das diversas capa-
cidades. Isto porque a diversificação e o crescimen-
to do acervo, associados à recente incorporação de 
meios com sistemas, sensores e mecanismos cada 
vez mais sofisticados, remete-nos a investimentos 
bem maiores ao longo dos anos, assim como a uma 
capacidade de gestão de material cada vez mais efi-
ciente. Tal gestão exigirá militares com melhor for-
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mação e capazes de capitanear o desenvolvimento 
simultâneo das atividades de operação, manuten-
ção e atualização contínua de seu atual e futuro 
acervo de material planejado.

Assim, durante a análise de possíveis soluções 
para os Riscos e Óbices identificados, foi selecio-
nado, inicialmente, um conjunto de ações vislum-
bradas como essenciais para o desenvolvimento da 
gestão de material supracitada.

A primeira seria a designação de um GT para 
estudar a adequabilidade de uma reformulação do 
CMatFN, de forma a aperfeiçoar a estrutura neces-
sária ao atendimento do crescimento e da diversifi-
cação do acervo, assim como à atualização e preser-
vação do atual. A importância do referido estudo é 
ressaltada pelo fato da atual estrutura do CMatFN 
remontar, ainda, a 1997, o ano de sua criação. Desde 
então, após diversas alterações no acervo material 
do CFN já destacadas, foram acrescidas àquela Di-
retoria Especializada (DE) várias gerências de ma-
terial a partir do ano de 2001. Adicionalmente, em 
2011, ocorreu a consolidação da nova sistemática de 
controle do material de uso exclusivo ou preponde-
rante do CFN, por meio da criação dos novos Sím-
bolos de Jurisdição (SJ): OA, OD, OF, OK, OX, OY 
e OZ. Sugere-se ainda que a reformulação a ser es-
tudada  contemple, também, a criação de um novo 
SJ, voltado para a aquisição, o controle e o abasteci-
mento das munições de uso específico do CFN.

A segunda é a revisão da sistemática de manu-
tenção de meios do CFN, buscando-se valorizar a 
mentalidade de manutenção preditiva; atentando 
para uma maior utilização de cláusulas contratu-
ais que contemplem um suporte logístico integra-
do; explorando, se for o caso, a possibilidade de 
terceirizações; priorizando/reestudando o escalo-
namento dos meios para o Programa Geral de Ma-
nutenção (PROGEM); incrementando a eficiência 
dos processos de previsão e obtenção oportuna de 
sobressalentes; além de outras medidas necessárias 
para a preservação do acervo material do CFN, que 
são de fundamental importância para a mitigação 
dos Riscos relacionados com as restrições orçamen-
tárias.

A terceira constitui-se na elaboração de um Pla-
no de Material do CFN, onde as principais variáveis 
a serem consideradas seriam o custo de posse dos 
meios atuais ou de aquisição em estudo,  e seus res-
pectivos ciclos de vida útil. Tal medida torna-se de 
fundamental importância para o dimensionamento 
dos impactos no Plano de Metas (PM) Charlie antes 
da incorporação de novos meios, assim como para 
manter seu patamar histórico continuamente atu-
alizado em relação às demandas de manutenção e 

de preservação do acervo existente. Em síntese, o 
foco seria a mudança da gestão voltada para obten-
ção de meios para a gestão voltada para o custo de 
posse de meios. Impende ressaltar que a gerência 
eficiente e eficaz dos meios tem impacto direto tan-
to na execução dos Programas de Adestramento da 
FFE, como no emprego real dos Fuzileiros Navais.

No tocante ao ADESTRAMENTO, releva desta-
car alguns aspectos que, se não corrigidos, podem 
dificultar ou até mesmo impedir a execução plena 
de nossas capacidades. O principal deles foi a cons-
tatação da perda do capital intelectual no âmbito 
das unidades operativas decorrente da alta rotati-
vidade de pessoal. Tal perda, gerada diretamente 
pela falta de militares com conhecimento e experi-
ência suficientes para manter a cultura organizacio-
nal e perpetuar técnicas, táticas e procedimentos no 
âmbito da “Escola da Unidade”, tem gerado forte 
impacto no preparo e na manutenção da capacidade 
operativa das OM.  As novas gerações de Oficiais e 
Praças têm adquirido cada vez menos conhecimento 
no âmbito de suas Unidades, sendo que tal deficiên-
cia tem sido minimizada com a condução de diver-
sos estágios pelo CIASC, em especial aqueles rela-
cionados com as armas de apoio dos BtlInfFuzNav.

Outro aspecto que merece destaque, dentre os 
muitos que foram estudados, é a baixa disponibi-
lidade de navios anfíbios, de meios aeronavais e 
de embarcações de desembarque que, associados 
à crescente curva de indisponibilidade de meios 
operativos no âmbito da FFE, em particular as Via-
turas Pesadas (VtrP), Viaturas Leves (VtrL), CLAnf 
e Carros de Combate (CC), têm contribuído, sobre-
maneira, para a condução mais limitada dos ades-
tramentos e do preparo da Força, impondo, realizar 
adaptações e concessões operacionais para mini-
mizar seus efeitos. Tal curva de indisponibilidade, 
impactada pelo calendário de adestramento, pelos 
exercícios e planejamentos do MD, pelos compro-
missos internacionais assumidos e por um consi-
derável número de tarefas adicionais inopinadas, 
a exemplo dos mostruários e demonstrações, afeta, 
diretamente, diversas capacidades. O ciclo vicioso 
de aumento da demanda e da diminuição da dis-
ponibilidade de meios e recursos agrava o quadro, 
afetando a qualidade do adestramento.

Tal quadro tem levado a uma reduzida e limi-
tada quantidade de adestramentos em OpAnf nos 
últimos dez anos. Portanto, há a necessidade do 
resgate da “anfibiosidade” do CFN, por meio da re-
alização de exercícios anfíbios, aproveitando qual-
quer disponibilidade dos meios navais. Exercícios 
anfíbios simulados ou por quadros, com a partici-
pação de militares do Corpo da Armada, de forma 
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a manter a troca de conhecimento doutrinário e de 
experiências entre Oficiais e Praças de diferentes 
gerações e Corpos, também contribuiriam para a 
retomada dessa mentalidade anfíbia. 

Finalmente, como marco final da segunda parte 
do trabalho, o Grupo de Trabalho avaliou os prin-
cipais desafios à luz da perspectiva de INFRAES-
TRUTURA. Estes desafios estão relacionados ao 
emprego judicioso dos recursos, para solucionar de 
forma criteriosa, e por meio do estabelecimento de 
prioridades bem definidas, os diversos problemas, 
atuais e futuros, que dizem respeito à alocação es-
pacial das infraestruturas do CFN, visando princi-
palmente o incremento de suas capacidades. 

Constatou-se que a articulação original das OM con-
tidas na última revisão do PAED está diretamente orien-
tada para a criação de condições que contribuam com o 
aumento das diversas capacidades necessárias ao CFN. 
Porém, para que seja possível manter a atual prontidão 
operativa dos GptOpFuzNav e, simultaneamente, au-
mentar estas capacidades no futuro, o GT julgou neces-
sária a reprogramação das referidas articulações. 

Dessa forma, em face de toda a argumentação ex-
posta anteriormente e decorrente de profunda análise 
das capacidades do CFN sob as perspectivas de Dou-
trina, Organização, Pessoal, Ensino, Material e Ades-
tramento, vislumbrou-se o desenvolvimento do CFN, 
sob a perspectiva de infraestruturas, em três fases. 

Numa primeira fase (até 2020), caracterizada 
pela conclusão dos projetos em execução e pela 
recuperação das capacidades operacionais, se-
riam priorizadas as obras que potencializarão a 
capacitação de militares, o aumento do efetivo 
e da infraestrutura necessária aos meios perten-
centes ao acervo existente, ou aos que se encon-
tram em processo de obtenção, e que tem sua in-
corporação prevista para o futuro próximo. Por 
oportuno, ressalta-se que durante este período e, 
em paralelo, estaria ocorrendo o preenchimento  
das TL, já revisadas, das OM atuais. Uma segun-
da fase (2021-2025) seria caracterizada pelo redi-
mensionamento da infraestrutura das OM que 
se encontram com as instalações defasadas e/ou 
ainda, que estão programadas para receber novos 
meios. Finalmente, numa terceira fase (2026-2030), 
buscar-se-ia a ampliação das infraestruturas, com 
o fim de elevar as possibilidades de execução dos 
diversos tipos de operações, e a construção de ou-
tras benfeitorias necessárias para incrementar o 
funcionamento de algumas OM.

É importante salientar que o aumento progres-
sivo dos efetivos acarretará em necessidades ge-
rais de ampliações de alojamentos, banheiros, re-
feitórios entre outras. Tais obras somente poderão 

Ações Estratégicas e 
Ações Complementares

ser detalhadas após a revisão das TL, porém serão, 
irremediavelmente, necessárias. É importante que 
cada OM, conhecendo tais necessidades, já ini-
ciem, quando possível, os estudos dentro de suas 
áreas físicas com o fim de estar em condições de 
prestar assessorias futuras sobre o tema.

A exposição dos principais aspectos da pers-
pectiva Infraestrutura assinala o término da se-
gunda parte deste artigo - a apresentação analítica 
dos estudos realizados. Doravante, serão indica-
das as Ações Estratégicas a as Ações Complemen-
tares que, embasadas pelos estudos apresentados 
na parte anterior, representam as contribuições 
do GT Bravo para a organização do PEOCFN. 
Para um melhor entendimento, tais ações serão 
grupadas pelas Perspectivas do Desenvolvimen-
to (DOPEMAI) e trarão consigo um detalhamen-
to mínimo, que busca demonstrar como o Grupo 
visualizou os primeiros passos para a respectiva 
adoção, em caso de aprovação pelo ComGerCFN.

Na área de DOUTRINA, estabelecer o arcabouço 

doutrinário para as capacidades ainda não contempla-
das; operacionalizar plenamente o Sistema de Gestão 
do Conhecimento do Corpo de Fuzileiros Navais 
(SisGesConCFN); e rever as atribuições da Asses-
soria de Gestão Estratégica do CGCFN, de forma a 
atuar como coordenador da integração sistêmica dos 
Setores de Pessoal, Material e Doutrina.

Em termos de ORGANIZAÇÃO, alterar a es-
trutura organizacional da FFE, visando otimizar a 
constituição dos GptOpFuzNav: criar a Subseção 
de Desmobilização (SubSecDesmobil) no ComFFE 
(F-10) (figura 2); consolidar a estrutura de Inteligên-
cia Operacional (IntlgOp) no âmbito da FFE; transfe-
rir o Paiol “Brasil” do ComFFE para a BFNRM; re-
organizar a UMEM; transferir o PelVANT para 
o BtlCmdoCt (figura 3); criar o Cmdo2ªTrDbq 
em substituição ao CmdoTrDbqRib; criar o 
4º BtlInfFuzNav; retornar a CiaApDbq para o 
BtlEngFuzNav;  criar a Seção de Assuntos Ci-
vis-Militares (SecCivMil) no ComFFE; subordinar 
a CiaDefNBQR à TrpRef; criar a Seção de Inspeto-
ria e Assessoria de Adestramento (SIAsA); alterar a 
estrutura organizacional de Unidades Distritais de 
FN visando a incrementar suas capacidades opera-
tivas (criar o PelTrnpFlu nos BtlOpRib e construir 
as instalações para as embarcações dos BtlOpRib e 
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concluir o 2ºBtlOpRib); e consolidar o CEFAN como 
centro de excelência e de referência na área do despor-
to, por meio da captação de recursos adicionais entre 
os ciclos olímpicos e da capacitação do seu efetivo.

Sob a perspectiva de PESSOAL, aperfeiçoar a 
gestão dos recursos humanos com o propósito de 
reduzir a rotatividade de pessoal e otimizar o apro-
veitamento das capacitações disponíveis; postergar 
a criação da 2ª FFE; realizar um Grupo de Trabalho 
para a revisão de todas as TL do CFN, incluídas as 
da escola virtual, das comissões no exterior e de fun-
ções extra-CFN; redesignar os cargos de Oficiais e 
Praças constantes do aumento de efetivos e ainda 
não efetivamente distribuídos, sugerindo-se as prio-
ridades elencadas pelo GT; e reestudar a sistemáti-
ca de distribuição de Oficiais e Praças do CFN, com 
vistas a manutenção das qualificações específicas no 
âmbito das Unidades; e, por meio de GT específico, 
criar mecanismos de incentivo ao Curso Especial de 
Comandos Anfíbios (C-Esp-ComAnf), de maneira a 
minimizar a baixa quantidade de voluntários e for-
mandos.

No tocante às atividades de ENSINO, ampliar a capa-

cidade de especialização, habilitação e aperfeiçoamento 
de Oficiais e Praças a fim de atender às demandas decor-
rentes do aumento de efetivo, ampliando a infraestrutu-
ra do CIASC após a construção das novas instalações do 
BtlCmdoCt; habilitar pessoal por meio de novos cursos 
a fim de atender à demanda de conhecimentos para o 
exercício de capacidades ainda não contempladas como, 
por exemplo,  capacitação de Praças para compor os Es-
tados-Maiores (EM) dos Comandos de Forças e das OM 
na área de Operações Psicológicas (OpPsico), IntlgOp, 
CivMil, Comunicação Social (ComSoc), Combate SAR 
(C-SAR) e Assuntos Jurídicos.

Em relação à perspectiva MATERIAL, aperfeiçoar a 
execução da função logística Manutenção (valorização 
da mentalidade de manutenção preditiva; maior utili-
zação de cláusulas contratuais que contemplem suporte 
logístico integrado; estudar a possibilidade de terceiriza-
ções; reestudar o Programa Geral de Manutenção, bus-
cando reescalonar a apresentação dos meios; otimizar os 
processos de previsão e obtenção oportuna de sobressa-
lentes; e ampliar as infraestruturas do Centro Tecnoló-
gico do Corpo de Fuzileiros Navais (CTecCFN) e do 
BtlLogFuzNav);  aperfeiçoar a gestão de material do 
CFN, buscando incrementar os índices de disponi-
bilidade e atender ao conjunto de capacidades (ela-
borar um Plano de Material do CFN);  reorganizar o 
CMatFN; reestudar procedimentos logísticos para o 
abastecimento contínuo dos DstSEB; e reestudar a ar-
mazenagem, o transporte e a manutenção da UMND); 
priorizar as aquisições previstas no PAED e no PAEMB, 
relativas à construção do Núcleo do Poder Naval, e re-
programar as aquisições previstas no Projeto de Cons-
trução do Núcleo do Poder Naval, readequando-as 
aos novos períodos estabelecidos para as perspecti-
vas do desenvolvimento, mantendo, no curto prazo, a 
substituição de nove carros de combate e as aquisições 
de um sistema de direção de tiro de artilharia, de uma 
bateria do sistema de defesa antiaérea de média altura, 
de um sistema de guerra eletrônica, de equipamentos de 
engenharia e de seis VANT de apoio direto; estabelecer 
Requisitos de Estado-Maior (REM) e Requisitos de Alto 
Nível de Sistemas (RANS) para meios ainda não dota-
dos (Lanchas de combate; Viaturas Blindadas Leves 4x4; 
Sistemas de Defesa Cibernética; e Viaturas Modulares 
Oficinas/Logísticas); e prosseguir no acompanhamen-
to de projetos estratégicos de Defesa e das aquisições 
em curso na MB (Rádio definido por “software”; Bate-
rias de Defesa Antiaérea de média altura; Equipamen-
tos de DefNBQR; e Projeto UH-P, aeronave que será a 
substituta das Anv UH-12/13).

As ações sugeridas quanto ao ADESTRAMENTO 
foram no sentido de otimizar o aprestamento no âmbi-
to da FFE (condicionar a realização de exercícios à ade-
quada disponibilidade de recursos financeiros, meios 

Figura 2: Organograma sugerido para o ComFFE

Figura 3: Organograma sugerido para  o BtlCmdoCt

de Gestão



O ANFÍBIO • 2016      87

Conclusão

operativos - pessoal e material - e combustível; revisar o 
ciclo de adestramento da FFE, após o término da missão 
no Haiti, buscando intensificar a realização de exercícios 
anfíbios; operações noturnas com He, exercícios de C2, 
operações ribeirinhas, combate em área urbana, adestra-
mento de técnicas e procedimentos NBQR; e exercícios 
de defesa civil para o caso de desastres naturais ou de 
grandes proporções); estudar um modelo de condução 
de exercício que permita explorar em maior grau a ini-
ciativa por parte dos comandantes envolvidos, se for o 
caso, por meio de dupla ação; estabelecer uma sistemá-
tica integrada pelo ComFFE, CDDCFN e CADIM para, 
sob responsabilidade do primeiro, realizar a avaliação 
dos GptOpFuzNav; construir pistas de adestramento; e 
instalar simuladores diversos nas OM.

No quesito INFRAESTRUTURA, sugeriu-se reade-
quar as instalações existentes nas OM para atender às 
demandas impostas por aumento de efetivo, mudan-
ças organizacionais e da legislação, e incorporação de 
meios (ampliar as infraestruturas do BtlLogFuzNav, 
do CTecCFN, BtlCtAetatDAAe, da UMEM e da 
BFNRM; ampliar as instalações da CiaPolBtlNav; 
realizar obras para a “Gestão Ambiental”; realizar 
obras para implantação dos sistemas de proteção 
contra incêndios e descargas atmosféricas (SPDA); 
e reformar as instalações cedidas para sediar o 
Núcleo do GptFNSP); construir as infraestruturas 
necessárias decorrentes de mudanças organizacio-
nais e aquisição de novos meios (4º BtlInfFuzNav; 
BtlCmdoCt; Cmdo 1ª e 2ªTrDbq; CDDCFN no Rio de 
Janeiro - no CNIG; e concluir os Empreendimentos 
Modulares do ASTROS e do CLAnf).

Como última proposta, abarcando atividades relati-
vas às áreas de Organização, Pessoal, Ensino e Material, 
sugeriu-se  ampliar a capacidade de DefNBQR da MB 
(manter a capacitação de NBQR para qualquer quadro 
(QQ); incluir as ações NBQR como disciplina ou Uni-

dade de Ensino (UE) nos cursos de carreira do CIASC;  
concluir o BtlDefNBQR-Itaguaí;  elevar a CiaDefNBQR 
à OM independente, vindo a ocupar as instalações 
da atual CiaApDbq e subordinando-a à TrRef; e 
ampliar as instalações do CDefNBQR-MB). A apre-
sentação desta derradeira Ação Estratégica marca o 
fim da terceira e última parte deste artigo.

Todas as grandes organizações vivenciam, periodi-
camente, dificuldades conjunturais, ora decorrentes de 
limitações orçamentárias, ora decorrentes de restrições 
de pessoal ou, ainda, resultantes da combinação desses 
e de outros fatores. 

Nesse contexto, possuir um Planejamento Estratégi-

co claramente delineado em função das necessidades 
institucionais no lugar de um planejamento limitado 
por questões conjunturais será a diferença entre o de-
senvolvimento dessa organização de maneira continu-
ada ou a sua estagnação.

Ao longo da sua existência, o Corpo de Fuzileiros 
Navais passou por diferentes fases no que se refere à 
disponibilidade de recursos – humanos, materiais e 
financeiros – superando as  dificuldades conjunturais 
em decorrência de reconhecida continuidade adminis-
trativa. A continuidade administrativa e a unicidade 
do planejamento de alto nível permitem, em conjun-
turas favoráveis, grandes avanços, e, em conjunturas 
desfavoráveis, a manutenção das metas alcançadas.

Que o trabalho do GT Bravo, apresentado neste 
breve artigo de forma resumida e sem abordar dire-
tamente aspectos reservados, possa colaborar, em al-
guma proporção, com o processo evolutivo do CFN.
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Recebi com muita satisfação o convi-
te do Comando-Geral do Corpo de Fuzi-
leiros Navais para escrever este artigo. 
Em particular, é uma excelente oportu-
nidade de, novamente, por intermé-

dio da Revista “O Anfíbio”, abordar 
esse importante assunto, tanto na 
qualidade de então Comandante do 
Centro de Defesa Nuclear, Biológica, 
Química e Radiológica na Marinha 
do Brasil (CDefNBQR-MB), que te-
nho o orgulho de comandar desde 28 
de abril de 2015, quanto na de teste-
munha privilegiada do desenvolvi-

mento desse tema na MB (e parti-
cularmente no âmbito do CFN), a 

partir do ano de 2001.
Desse modo, vou apro-

veitar a oportunidade para, 
dentro da minha visão, 
elencar os pontos princi-
pais que, futuramente, po-

derão balizar os caminhos a 
seguir para manter o tema da 

DefNBQR sempre em um alto 
padrão de excelência operacio-

nal e técnica. Ademais, cabe fri-
sar que muitos aspectos que 

aqui serão considerados, 
muito embora ainda não 
estejam finalizados, já se 

encontram em fase de 
implementação.

Para melhor enten-
dimento, dividirei 
o presente artigo 

com as perspectivas 
referentes aos seguin-

tes aspectos: capacitação de 
pessoal, material, doutrina e 

organização estrutural.
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No âmbito da DefNBQR, um dos primeiros 
(e mais importantes) pontos a se considerar é a ca-
pacitação de pessoal. De nada adianta possuir os 
materiais e equipamentos mais modernos se não 
houver pessoal especializado para operá-los corre-
tamente. Destarte, a formação de massa crítica nes-
sa área implica no dispêndio de muito esforço e de-
dicação, tendo em vista a quantidade muito grande 
de disciplinas em que o especialista em DefNBQR 
deve possuir conhecimentos razoáveis (química, 
biologia, física nuclear etc). Outrossim, a massa crí-
tica é condição sine qua non para o correto manuseio 
e emprego dos diferentes materiais e equipamen-
tos de proteção requeridos por essa atividade, sob 
pena de acarretar prejuízos incalculáveis, levando 
em consideração o alto custo desse acervo específi-
co. Isso posto, no que tange à capacitação de pesso-
al, podemos dividi-la em duas vertentes: a capaci-
tação na MB e extra-MB.

Na MB, atualmente, temos dois cursos de capa-
citação em DefNBQR: um conduzido no CAAML e 
o outro no CIASC. Tal fato decorreu da necessidade 
de se formar um grande número de especialistas, a 
fim de atender à demanda provocada pelos Gran-
des Eventos Públicos (GEP) ocorridos no Brasil a 
partir dos Jogos Panamericanos de 2007. Entre-
tanto, com o fim desse ciclo de GEP, representado 
pelos Jogos Rio 2016, a tendência é que tenhamos 
somente um curso de capacitação. Na opinião deste 
autor, o curso básico de formação do especialista 
em DefNBQR, nos moldes que temos hoje, pode-
ria continuar a ser ministrado no CAAML, enquanto 
poder-se-ia pensar em organizar um curso avançado 
no CIASC, cujo público-alvo incluiria os oficiais de-
signados  para os cargos de Comandante e Imediato 
das Unidades de DefNBQR da MB (CDefNBQR-MB, 
Batalhão de DefNBQR de ARAMAR e, futuramente, 
ITAGUAÍ e CiaDefNBQR, quando independente). 
Esse curso, além de focar nos aspectos gerenciais 
de condução de emergências envolvendo agen-
tes NBQR, também abordaria em detalhes o Sis-
tema de DefNBQR da Força (SisDefNBQR-MB) e 
os aspectos políticos e estratégicos relacionados à 
DefNBQR no âmbito do Ministério da Defesa, em 
especial a relevância do tema DefNBQR no contexto 
do Setor Nuclear da Estratégia Nacional de Defesa, 
atribuído à nossa Força.

Ademais, ainda no que concerne ao tema de ca-
pacitação de pessoal na MB, tendo em vista o fato 
de que teremos, num futuro próximo, mais um 
Batalhão especializado (BtlDefNBQR-ITAGUAÍ), 

Capacitação de Pessoal poder-se-ia avaliar a implementação de uma es-
pecialização ou subespecialização específica em 
DefNBQR (figura 1). Desse modo, regras especí-
ficas poderiam ser estabelecidas, com o intuito 
de facilitar e otimizar a distribuição desses mi-
litares não só nas unidades especializadas, mas 
também de modo a atender a todas as demandas 
do SisDefNBQR-MB.

Figura 1: Nova especialidade?

No que se refere à capacitação de pessoal extra-MB, 
também podemos fazer uma subdivisão ao consi-
derarmos a capacitação no Brasil e no exterior. No 
país, deve-se continuar buscando uma capacitação 
complementar nas instituições de referência nacio-
nal no tema. No campo radiológico/nuclear, a refe-
rência é o Instituto de Radioproteção e Dosimetria 
(IRD), da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN). Não é novidade a participação de mili-
tares nos cursos oferecidos pelo IRD; poder-se-ia, 
porém, buscar um estreitamento maior entre as 
instituições, de modo que, no futuro, houvesse tur-
mas direcionadas integralmente para atender nos-
sos militares. No campo biológico, parcerias com 
instituições de renome, como a Fundação Oswaldo 
Cruz (FIOCRUZ), certamente poderiam resultar 
em um acréscimo de experiência profissional para 
os especialistas da MB. Na vertente química, onde 
muita coisa já está sendo realizada, caberia somen-
te oficializar, por intermédio de termos ou acordos 
de cooperação técnica, as parcerias com a Compa-
nhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) 
e com a empresa SUATRANS, também sediada 
em São Paulo, referência nacional no que se refere 
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ao atendimento a emergências em indústrias e no 
transporte de produtos químicos. No Rio de Janei-
ro, o estreitamento técnico da parceria com o Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro 
(CBMERJ), que possui o Grupamento de Operações 
com Produtos Perigosos (GOPP), seria bastante in-
teressante para a troca de experiências profissionais 
e vagas em cursos entre as instituições. 

No exterior, o mesmo raciocínio se aplica: buscar 
a realização de cursos, visitas, intercâmbios e exercí-
cios conjuntos com países e instituições internacio-
nais de referência no tema. Dentre os países que se 
destacam na expertise de DefNBQR, podemos elen-
car os EUA, a  Alemanha, a Holanda e a República 
Tcheca, muito embora existam muitos outros que 
desenvolvem projetos de relevância na área, como é 
o caso da Argentina, Espanha, Sérvia, China e Índia. 
Com exceção da China, que possui um amplo Centro 
de Treinamento em DefNBQR, a MB já enviou repre-
sentantes para todos os países mencionados, para a 
realização de visitas, cursos e exercícios. 

Portanto, à semelhança do que ocorre no Brasil, 
a ideia é, cada vez mais, estreitar o relacionamento 
com esses países, de modo a tornar o envio de re-
presentantes brasileiros uma rotina, e não um fato 
isolado. Como exemplos dessa participação, pode-
mos destacar o curso internacional para oficiais su-
periores que ocorre bienalmente na Alemanha (fi-
gura 2). Trata-se de um curso bastante interessante, 

Figura 2: Escola localizada na cidade de Onthofen, Alemanha, 
onde foi realizado o Curso Avançado Internacional para Ofi-
ciais Superiores, em 2013

Figura 3: sede da OPAQ na cidade de Haia, Holanda. Em in-
glês, Organization for the Prohibition of Chemical  Weapons (OPCW)

base para um futuro curso avançado no CFN (como 
anteriormente sugerido) no qual só enviamos o pri-
meiro (e, até agora, único) participante da MB na 
edição de 2013 (este autor), havendo uma desconti-
nuidade a partir de então. Também como exemplo, 
podemos citar a Holanda, país sede da Organiza-
ção para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) 
(figura 3). Essa Organização é referência mundial 

em relação às armas químicas e, graças a um es-
treitamento ocorrido a partir de 2012, com a ida de 
representantes da MB para as convenções realiza-
das anualmente em Haia (cidade sede da OPAQ), 
criaram-se as condições propícias para o envio de 
vários militares da MB para realizarem cursos sob 
a égide da OPAQ em vários países. Esses cursos, 
de duração aproximada de uma semana, são uma 
excelente oportunidade de aprimoramento profis-
sional dos nossos especialistas, uma vez que colo-
ca o aluno em contato com materiais, tecnologias e 
procedimentos operacionais realizados por outros 
países. Ademais, tais cursos possuem um excelen-
te custo-benefício: saem praticamente a custo zero 
para a MB, uma vez que a OPAQ fornece passagem 
aérea, hospedagem, alimentação e transporte, além 
de uma pequena quantia diária (variável de acordo 
com o país) para gastos genéricos. De 2012 até o ano 
de 2016, a MB já enviou representantes para realiza-
rem sete cursos e treinamentos em diversos países, 
sob a égide da OPAQ (figura 4). 

Figura 4: instrução de descontaminação, no Curso Básico da 
OPAQ realizado na Sérvia, em 2014



O ANFÍBIO • 2016      95

Finalizando, não podemos deixar de citar os 
EUA. Pela primeira vez, foi conseguida uma 
vaga para um oficial FN realizar o curso básico 
de DefNBQR (duração de quatro meses) na Escola 
de Defesa NBQR do Destacamento do United States 
Marine Corps no Fort Leonard Wood, no Estado do 
Missouri. Esse curso foi fruto de visitas que foram 
realizadas no local desde 2010 (figura 5), que permi-
tiram conhecer os diversos cursos que a Escola for-
necia, culminando na concretização do envio desse 
primeiro oficial. Doravante, como mencionado, a 
ideia é também consolidar um envio sistemático de 
oficiais (e, futuramente, praças) para essa impor-
tante experiência, que com certeza muito contribui-
rá para a formação de nossos especialistas.

Figura 5: visita à Escola de Defesa NBQR do Destacamento 
dos Marines em Fort Leonard Wood (Missouri, EUA)

Por ocasião dos Grandes Eventos Públicos (GEP) 
ocorridos no país, a partir principalmente dos Jo-
gos Mundiais Militares de 2011, houve um grande 
aporte de recursos, onde uma parcela considerável 
foi direcionada para a aquisição de materiais espe-
cíficos para DefNBQR. Por conseguinte, em termos 
de material específico para proteção individual, de-
tecção e identificação, análise de amostras NBQR 
e descontaminação, pode-se seguramente estabele-
cer que, atualmente, a MB se encontra no estado 
da arte. Para exemplificar essa aparentemente pre-
tensiosa afirmação, basta mencionar que detecto-
res/identificadores como o SPIR ID (radiológico), o 
Hazmat ID (químicos) e o GDA (químicos) estão 
entre os mais modernos e mais empregados no 
mundo. Ainda nesse aspecto, cabe também men-
cionar que, no Brasil, somente a MB e o EB pos-
suem o detector de área SIGIS, capaz de detectar 
e identificar a presença de agentes químicos no ar, 

Material

num raio de cinco quilômetros (figura 6). No tocan-
te aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 
nossas máscaras contra gases, roupas de proteção e 
Equipamentos de Proteção Respiratória (EPR) não 
ficam nada a dever aos EPI e EPR empregados por 
outros países de referência na atividade.

Figura 6: SIGIS em apoio ao incêndio no Terminal de Gua-
rujá (2016)

Ainda em relação ao material, não podemos dei-
xar de mencionar o aspecto referente aos laborató-
rios de análises do CFN. Além do Laboratório Móvel 
Químico e Biológico (LabMov) (figura 7), importan-
te ferramenta de análise que possibilita confirmar, 
no cenário operacional, as detecções/identificações 
realizadas pelos detectores/identificadores de cam-
po (portáteis), teremos, futuramente, um Laborató-
rio Fixo de Análises Químicas nas novas instalações 
do CDefNBQR-MB. Trata-se de um laboratório de 
aproximadamente 140m², que possuirá equipamen-
tos de análise que permitirão a confirmação dos re-
sultados obtidos pelo LabMov. No futuro, a ideia é 
que este Laboratório Fixo seja um dos laboratórios 
designados pela OPAQ e possa servir, da mesma 
forma, como uma importante ferramenta em prol 
das Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT) da 
MB, como também em apoio a projetos de pesquisa 
de uso dual em possíveis convênios entre a MB e 
instituições civis. 

Figura 7: LabMov do CFN (contêiner laboratorial e viatura 
transporte)
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O último aspecto a se considerar no que se refere 
a material de DefNBQR é a aquisição, no futuro, de 
um veículo de reconhecimento NBQR. Esse veícu-
lo, dotado de blindagem e equipamentos específi-
cos para coletar amostras no terreno, é uma impor-
tante ferramenta muito empregada nos países de 
referência na área. Além de prover uma proteção 
blindada às equipes de reconhecimento, trará um 
upgrade nos procedimentos de coleta de amostras 
e na demarcação de áreas contaminadas, essenciais 
para um efetivo trabalho de reconhecimento NBQR 
em prol dos Grupamentos Operativos de FN. Exis-
tem vários modelos de veículos de reconhecimento 
NBQR de tração 4 x 4, com diversas configurações 
(figuras 8, 9 e 10), algumas contendo equipamentos 
de análise laboratorial integrado (o que não seria 
o ideal para o CFN, tendo em vista já possuirmos 
um LabMov). A perspectiva é que, quando o CFN 
iniciar os estudos para aquisição de viaturas ope-
rativas 4 x 4 dotadas de proteção blindada, um ou 
mais desses veículos sejam reservados para receber 
uma configuração de reconhecimento NBQR.

Figura 8: viatura 
blindada de reconhe-
cimento NBQR 4 x 4 
SURVIVAL (frente)

Figura 9: viatura 
blindada de reconhe-
cimento NBQR 4 x 4 
SURVIVAL (traseira)

Figura 10: sistema 
automatizado de coleta 
de amostras de solo

Finalizando, considerando o acima exposto, as 
perspectivas relacionadas ao material são muito 
boas. Entretanto, há de se realizar uma relevante 
ressalva: a importância da manutenção desses ma-
teriais e equipamentos adquiridos. É sabido que, 
dificilmente, teremos novamente um montante 
de recursos disponível em comparação ao que 
foi disponibilizado para os GEP. Nesse sentido, o 
CDefNBQR-MB, por meio de um grupo de trabalho 
interno, já empreendeu um esforço técnico visan-
do a, em auxílio ao Comando do Material de FN, 
elaborar as CMATBOTEC dos diversos materiais 
e equipamentos de DefNBQR empregados pelo 
CFN. Trata-se de um esforço inicial, que deverá ser 
mantido doravante para garantir que o acervo atu-
al esteja em boas condições de emprego pelo maior 
tempo possível. 

Doutrina
No aspecto doutrinário, as perspectivas são mui-

to boas. O CDefNBQR-MB concluiu, recentemente, 
um grupo de trabalho formado para estabelecer uma 
metodologia de on the job training (treinamento no 
local de trabalho), com a finalidade de padronizar 
procedimentos e estabelecer um adestramento com 
base em avaliações de parâmetros, o que possibili-
tará o acompanhamento e evolução do treinamento. 
Ao mesmo tempo, o trabalho produzido pelo grupo 
irá servir de base para uma revisão do Manual de 
Defesa NBQR da série CGCFN. Alguns detalhes re-
levantes, como a definição quantitativa das equipes 
de reconhecimento e de descontaminação, irão pre-
encher lacunas doutrinárias importantes, ajudando a 
consolidar a doutrina de DefNBQR na MB.

Para o futuro, em termos doutrinários, um as-
pecto importante é continuar com o conceito de 
que a DefNBQR na MB tem que ser eficiente não 
somente para os especialistas, mas também para o 
“final de linha”, ou seja, para todos os combatentes 
dos navios e dos Grupamentos Operativos de FN. 
Dentro desse contexto, faz-se mister ressaltar ou-
tro trabalho digno de registro, que foi a revisão da 
Portaria que implantou o SisDefNBQR-MB. O tra-
balho foi conduzido pelo CDefNBQR-MB, tendo 
sido consultados todos os Comandos/OM com 
tarefas abrangentes no Sistema. Como fruto des-
sa revisão, destacam-se a criação do 5° nível do 
SisDefNBQR-MB, representado pelo CDefNBQR-MB, 
e um maior detalhamento das tarefas atinentes aos 
especialistas do primeiro nível e às Equipes de Res-
posta NBQR Distritais do 2° nível. Essas inclusões 
vão facilitar sobremaneira a condução das ativida-
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des NBQR não só nas unidades especializadas, mas 
também em todas as OM da MB.

Destarte, o necessário acompanhamento dou-
trinário da DefNBQR na MB tem se valido, basica-
mente, da interação existente entre o Comando de 
Desenvolvimento Doutrinário do CFN (CDDCFN) e 
o CDefNBQR-MB. Essa interação ocorre não somente 
em relação às publicações doutrinárias, mas também na 
orientação dos militares que irão realizar eventos (cur-
sos, intercâmbios, visitas) extra-MB de caráter NBQR, 
notadamente no exterior. Nesse caso específico, a 
orientação pré-evento é realizada no CDefNBQR-MB, 
com a participação de representante do CDDCFN e, 
após o retorno do militar, a entrevista final e as orien-
tações decorrentes para a alimentação da gestão do 
conhecimento são realizadas no CDDCFN.

Outro aspecto doutrinário relevante é a perspec-
tiva do CDefNBQR-MB tornar-se a Organização Mi-
litar Orientadora Técnica (OMOT) em DefNBQR no 
âmbito da MB. Tal fato irá oficializar o que, na prática, 
já ocorre, haja vista que o Centro, apesar de sua curta 
existência, vem se firmando como uma referência téc-
nica e doutrinária em todos os assuntos afetos à área. 

O último aspecto a ser abordado é a organização 
estrutural. Nesse campo, as perspectivas são tam-
bém animadoras, a começar pelas novas instalações 
do CDefNBQR-MB. O prédio em construção, com 
previsão de prontificação até o final de 2016, pos-
suirá uma área útil de aproximadamente 1.200m² 
(figura 11), o que resultará em um grande acrés-
cimo em relação às atuais instalações do Centro. 
Ademais, tais instalações servirão também para 
abrigar o futuro Centro Regional de Assistência 
e Proteção contra Armas Químicas (CAPAQ) da 
OPAQ no Brasil. Este Centro é uma demanda da 
OPAQ, que reconhece o nosso país como capaz de 
sediar o CAPAQ, cuja principal atribuição será a de 

Organização Estrutural

Figura 12: instrução de EPI no primeiro curso 
para o GRULAC conduzido nas instalações da 
MB, em 2014

coordenar a execução de cursos e exercícios no Bra-
sil, sob a égide daquela Organização, para o Grupo 
de Países da América Latina e Caribe (GRULAC) e 
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP). É importante frisar que esses cursos e exer-
cícios já são ministrados em nosso país, com a par-
ticipação efetiva da MB a partir de 2014 (figura 12). 

Ainda em relação às perspectivas relacionadas 
à organização estrutural, a ativação do futuro Ba-
talhão de Defesa NBQR, que será localizado na 
área norte do Estaleiro e Base Naval de ITAGUAÍ, 
representará um importante adendo ao 4° nível do 
SisDefNBQR-MB, fortalecendo um aspecto pecu-
liar da Marinha, que é a DefNBQR das instalações 
sensíveis da Força.

Conclusão

Figura 11: representação artística do futuro prédio 
do CDefNBQR-MB

Levando-se em consideração o exposto neste artigo, 
conclui-se que, de modo geral, podemos afiançar que o 
futuro da DefNBQR na MB é bastante promissor, e as 
perspectivas são muito positivas. Em que pese as difi-
culdades inerentes à capacitação de pessoal e à disponi-
bilidade financeira para aquisição de novos materiais e 
equipamentos, a nossa atual estrutura de formação de 
massa crítica, aliada ao acervo já existente, nos garante 
a continuidade - em ótimo nível operacional e técnico - 
das atividades relacionadas à DefNBQR.

Como última consideração, cabe ressaltar que o 
grande impulso da atividade de DefNBQR na MB e, 
particularmente, no CFN, a partir sobretudo do ano 
de 2011, deveu-se à retomada, em maior escala de in-
vestimento, do Programa Nuclear da Marinha (PNM) 
e do Programa de Desenvolvimento de Submarinos 
(PROSUB). Portanto, o tão sonhado submarino de 
propulsão nuclear da Marinha do Brasil está, de for-
ma perene e indissociável, ligado ao desenvolvimento 
da DefNBQR no âmbito de nossa Força. O sucesso de 
um, consequentemente, levará ao êxito do outro.
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TOSTA
Almirante de Esquadra (FN) 

PROJETO
MEMÓRIA
DO CFN
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Artigo redigido com base em 

entrevista realizada pelo

CMG (FN) Alexandre Ferreira 

da Silva, Chefe de Gabinete do 

Comando-Geral, com o Exmo. Sr. 

Almirante de Esquadra (FN) Marcelo 

Gaya Cardoso Tosta, como parte 

integrante do Projeto Memória, 

que visa à realização de 

entrevistas com antigos

 Comandantes-Gerais do 

Corpo de Fuzileiros Navais 

(CFN), com o intuito de 

preservar tanto a história da 

Instituição quanto a memória de 

seus Comandantes.
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Nascido em 27 de agosto de 1941, o Almirante de 
Esquadra (FN) Marcelo Gaya Cardoso Tosta estu-
dou em escola pública e depois no Colégio Militar 
do Rio de Janeiro, até ingressar na Marinha do Bra-
sil, como Aspirante, em 8 de março de 1960. Filho 
de pai médico e mãe dentista, embora não tivesse 
nenhum parente próximo na Força, sempre desejou 
servir à Marinha do Brasil. E foi na Escola Naval, ao 
ver os Oficiais Fuzileiros Navais “com muito âni-
mo, disposição, união e amizade”, optou por fazer 
parte do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN).

Declarado Guarda-Marinha (GM) em 27 de ju-
lho de 1963, embarcou no Navio-Escola Custódio de 
Melo para realizar a Viagem de Instrução de Guar-
da-Marinha (VIGM), em 1964. E, quando estava em 
Nova York, aconteceu a Revolução de 1964. Segundo 
o Almirante, foi um período conturbado e marcado 
por cisões políticas dentro do próprio Corpo, mas, 
por outro lado, de muita união entre os Oficiais.

Sua primeira comissão foi o Batalhão Riachuelo, 
em 1964. De lá, saiu para o Grupamento de Fuzilei-
ros Navais de Uruguaiana, em seguida passou pela 
Seção de Informações do Comando-Geral do Cor-
po de Fuzileiros Navais (CGCFN) e, em 1967, foi 
servir no Batalhão Humaitá. Em novembro de 1968, 
fez o curso de mergulhador autônomo. Em 1969, 
participou da Operação VERITAS II, exercício an-
fíbio combinado com a Marinha norte-americana, 
realizado na América Central. Neste mesmo ano, 
comandou uma patrulha de 54 militares na Ope-
ração MONSUABA, para captura de guerrilheiros, 
em Angra dos Reis. Esses guerrilheiros visavam à 
neutralização da Usina Hidrelétrica de Ribeirão das 
Lages e, na ocasião, foram feitos dois prisioneiros, 
que atuaram como guias da patrulha.

Concluiu o Curso de Guerra na Selva, no Centro 
de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), em 1970, e, 
no ano seguinte, foi convidado para ser Ajudante de 
Ordens e Assistente do Vice-Almirante (FN) Yves 
Murilo Cajati Gonçalves. Após sete anos na função, 
foi cursar na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 
(EsAO) do Exército Brasileiro, e no Curso Avançado 
Anfíbio (CAVANF), no então Centro de Instrução e 
Adestramento do CFN, por um ano e meio. 

Em 1971, o CFN recebeu o Campo da Ilha da 
Marambaia, que deu origem ao Centro de Avalia-
ção da Ilha da Marambaia (CADIM). Naquele local, 
em 1938, o Presidente Getúlio Vargas autorizou a 
criação  de uma Escola de Pesca, posteriormente de-
nominada Escola Técnica Darcy Vargas, a ser admi-
nistrada pela Fundação Abrigo do Cristo Redentor. 

Projeto Memória
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Almirante-de-Esquadra (FN) Tosta

Durante seu governo, Getúlio aportava muitos re-
cursos na região, auxiliando a manutenção do local. 
Depois de sua morte, a Escola deixou de  receber 
dinheiro e a Fundação que a administrava declarou 
que não tinha mais condições  de manter o funcio-
namento do local. A situação  foi se deteriorando, 
chegando a um ponto  de insolvência, até ser assu-
mida pelo CFN. A Ilha da Marambaia passou, en-
tão, a ser conduzida pelo Almirante Yves e na épo-
ca, de acordo com o Almirante Tosta, a situação do 
local era “terrível”.

Quando o Corpo de Fuzileiros Navais recebeu a 
Ilha, foi assinado um termo de recebimento e com-
promisso de preservação de apoio à população. Na 
época, ali viviam mais de trezentas pessoas isoladas 
do continente, porque as embarcações também ti-
nham perdido a condição operacional. Então, esses 
moradores, segundo o Almirante, viviam uma cul-
tura “quase que fechada” na Ilha.

- No momento em que o Almirante Yves assu-
miu a Ilha, demoramos uns cinco anos até conseguir 
reverter esse processo falimentar de desagregação. 
O Almirante era um admirador inconteste da Ilha. 
Praticamente todo final de semana ia para lá e foi 
um batalhador emérito. Nesse tempo, fiquei traba-
lhando com ele na Marambaia, período em que só 
tinha problema e nenhuma boa notícia.

Foi criada, então, em 1971, a Prefeitura Naval da Ilha 
da Marambaia e esta acolheu o Centro de Recrutas, que 
saiu da área onde se localiza , hoje em dia, o Complexo 
Naval do Guandu do Sapê e foi para a Ilha da Maram-
baia, onde ficou por dez anos. A Prefeitura Naval da 
Marambaia começou a receber os recursos, mas não 
tinha estrutura para gerenciar todo aquele patrimônio. 
Para tanto, criou-se, em 1981, o Centro de Adestramen-
to da Ilha da Marambaia (CADIM), que passou a ser 
comandado por Capitão de Mar e Guerra (FN).

-Vários Comandantes foram designados como 
Adidos Navais, o que veio a estimular a procura 
daquele comando -, disse o Almirante. 

Em 1978, fez a XX VIGM no Navio Custódio de 
Melo, quando foi instrutor da turma do então GM 
(FN) Alexandre José Barreto de Mattos. A turma re-
gressou no mesmo ano e o então Capitão de Corveta  
(FN) Tosta foi convidado para trabalhar como Gerente 
do Plano Básico com o então Capitão de Mar e Guer-
ra (FN) Edgard Teixeira da Silva, que era Subchefe de 
Estado-Maior do CFN. À ocasião de sua promoção, 
o Almirante Edgard convidou-o para ser Assistente 
dele, função que já havia exercido por oito anos [foi 
Assistente do Almirante Yves por seis anos e meio e 

Ajudante do então Comandante Edgar por um ano e 
meio até ser chamado para ser seu Assistente].

- Nessa ocasião, o CGCFN realizou um trabalho 
político forte para a criação da 4ª estrela. Cada Ofi-
cial tinha uma determinada tarefa. 

O resultado deste trabalho foi bem-sucedido, cul-
minando com a criação do decreto de Almirante de 
Esquadra do Corpo de Fuzileiros Navais. O Almi-
rante de Esquadra (FN) Domingos de Mattos Cortez 
foi o primeiro “quatro estrelas” a ocupar o cargo de 
Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais 
(ComGerCFN). E o então Comandante Tosta adotou 
uma postura um tanto corajosa quanto inusitada, 
quando recebeu o convite para ser seu Assistente. 

- O Almirante Edgard disse que poderia me 
ceder, mas que teria que me perguntar primeiro. 
Quando me indagou se eu queria ser Assistente do 
ComGerCFN, Almirante Cortez, eu disse que não, 
que não conseguiria ser leal a dois senhores.  Ele 
perguntou se poderia dizer isso a ele e eu concor-
dei. Então, o Almirante Cortez parou de falar co-
migo. Passava por mim e eu falava: ‘Bom dia Almi-
rante’, ‘Boa tarde Almirante’, ‘Boa noite Almirante’. 
Sem resposta -, relembrou. 

No tempo em que realizava o Curso de Coman-
do e Estado-Maior (C-CEM), na Escola de Guerra 
Naval, o Almirante Edgard, de quem foi Assistente, 
pediu para ir para a reserva. Então, após a conclusão 
do C-CEM, foi trabalhar na parte de Logística com 
o Almirante Albuquerque, Comandante de Apoio. 
Nesse período, integrou um grupo de trabalho para 
a escolha do local do Grupamento de Fuzileiro Na-
vais do Rio Grande e de Manaus. O caminho para 
uma das localizações de Manaus, segundo ele, pas-
sava por dentro de um leprosário, sem acesso para 
carros, então só era possível passar por lá a pé. 

 - Os portadores de hanseníase viviam em case-
bres e, quando passávamos por lá, eles saíam para 
olhar. Era uma situação bem difícil, pessoas sem 
membros do corpo. Descartamos logo aquele lugar. 

Foi nesta época que nasceu o Símbolo de Juris-
dição Oscar, fruto de trabalho de uma equipe que 
ficou três meses na Diretoria de Abastecimento, na 
seção de Catalogação. 

Pouco tempo depois, quando foi promovido a Ca-
pitão de Fragata, o então Assistente do ComGerCFN, 
Comandante Sebastião, avisou-o que o Almirante 
Cortez queria falar com ele. Estranhou, uma vez 
que o ComGerCFN não lhe dirigia a palavra. Mas, 
diante da insistência, cumpriu a ordem e dirigiu-se 
ao Comandante-Geral.
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- Apresentei-me ao ComGerCFN e ele disse que 
queria me colocar no lugar do Comandante Sebas-
tião, que estava deixando a função. Respondi: ‘Com 
muito prazer, Almirante’. E aí ele colocou a mão no 
meu ombro e disse: ‘Sei que você não consegue ser 
leal a dois senhores’. Respondi: ‘É Almirante, o se-
nhor não esqueceu mesmo’. Ele disse, rindo: ‘Isso 
não se esquece’. 

Em 1984, foi convidado pelo Almirante Cortez 
para ser Oficial de Gabinete do CGCFN.

Ainda como Capitão de Fragata, participou 
do Programa de Intercâmbio com o United States 
Marine Corps (USMC), em Camp Lejeune, onde foi 
Oficial de Adestramento da 3ª Seção da 2ª Divisão. 
Lá, fez estágio de Operações no Deserto e estágio 
de Operações na Montanha. À ocasião, o Almiran-
te Vicente Celso Evangelista, que era Imediato do 
Almirante Cortez, ofereceu-lhe a oportunidade de 
escolher onde queria comandar. Optou pelo Bata-
lhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais, 
o Batalhão Tonelero.

- No Comando do Batalhão, recebemos uma car-
ta de Instrução do CON [Comandante de Operações 
Navais], determinando que criássemos um GERR 
[Grupo Especial de Retomada e Resgate]. Reuni os 
Oficiais e criamos o GERR: filmávamos, ouvíamos e, 
após seis meses trabalhando nisso, escrevemos o ‘Ma-
nual do GERR-terra’. O manual do GERR-MEC [Mer-
gulhador de Combate] foi baseado em nosso Manual. 

O Comandante de Operações Navais designou o 
então Comandante Tosta para comprar o armamen-
to do GERR. “O que nós quiséssemos”, ele disse. 

- Definimos o armamento, as dotações e compra-
mos a submetralhadora HK MP5 SD6, que é exce-
lente, a MINI UZI, o fuzil 5,56 COLT, Park Hale, 
a besta californiana, uma arma espetacular. Enfim, 
compramos o material todo no “estado da arte” 
para o GERR começar as suas atividades.

Ao final de seu Comando, o Almirante Coara-
ciara Brício Godinho, então Comandante-Geral, 
convidou-o para o Departamento de Estudos e Pes-
quisas do Comando-Geral. Determinou, então, que 
fosse feito um estudo sobre a inserção dos manuais 
do CGCFN no Sistema de Publicações da Marinha.

- Naquela ocasião, não havia muita proximidade 
nossa com o Sistema porque nossas publicações só 
podiam ser utilizadas como instrumento de auxílio 
à instrução e não possuíam caráter normativo. 

O primeiro Manual da série CGCFN, “Funda-
mentos de Operações Terrestres”, foi escrito pelo 
próprio Almirante Coaraciara. 

Desembarcou do CGCFN para a Escola Superior 
de Guerra, onde realizou o Curso de Altos Estudos 
de Política e Estratégia (CAEPE). Ao final do curso, 
regressou para o mesmo Comando, onde foi desig-
nado para ser Chefe de Gabinete. Pegou o final do 
Comando do Almirante Coaraciara e o Comando 
do Almirante Luiz Carlos da Silva Cantídio. 

Em janeiro de 1992, no Comando do Batalhão Hu-
maitá, assumiu a função de Chefe de Segurança na 
ECO-92. Os 1200 homens do Batalhão Humaitá foram 
distribuídos meio a meio no Autódromo e no Riocen-
tro. Este foi o primeiro momento em que utilizaram os 
militares em cooperação com o governo, depois que os 
militares deixaram a Presidência da República no Brasil. 

- Na ECO-92, nosso êxito foi porque ficamos 32 
dias sem nunca ter baixado terra. Eram 1200 ho-
mens, 32 dias a bordo, 24 horas acesos, então sabí-
amos tudo o que estava acontecendo. A imprensa 
brasileira perguntava o que deu errado. Eu dizia 
que não deu nada errado. Quando acabou a ECO, 
eu fui entrevistado por um repórter japonês, que me 
fez a seguinte pergunta: ‘por que deu tudo certo?’

“Foi uma permanência na ação o tempo todo e 
excepcionais Oficiais”, respondeu o Almirante. 

Ao final de seu Comando no Humaitá, foi convi-
dado pelo Vice-Almirante (FN) Valdir Bastos Ponte 
para ser o Imediato do Comando de Apoio, que, na-
quele tempo, constituía apenas uma Unidade. Como 
Imediato, coordenava a parte de Material e de Ensi-
no, enquanto o Almirante Ponte cuidava do Pessoal 
e das decisões que extrapolavam seu nível de com-
petência. Presidiu um Grupo de Trabalho para orga-
nizar e estruturar o termo de destaque periódico das 
Organizações Militares sensíveis da Diretoria Geral 
de Material da Marinha (DGMM): o Centro de Mu-
nição, o Centro de Mísseis, o Centro Experimental de 
ARAMAR e a Coordenadoria de Projetos Especiais, 
hoje Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo.

- ARAMAR tinha sido invadido pelo Movimento 
dos Sem-Terra. Isso tudo suscitou essa tomada de po-
sição, levando-nos a permanecer vinte dias no local.

Segundo o Almirante Tosta, os Fuzileiros Navais 
destacados nessas Unidades pertenciam ao Grupa-
mento de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro, que 
era sediado na Fortaleza de São José, e revezavam-
-se mensalmente nesses destaques. Além das Uni-
dades da DGMM, o mesmo trabalho foi feito no 
Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) e no Arse-
nal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ).

Em 1994, foi promovido a Contra-Almirante e 
passou a exercer a função de Chefe de Estado-Maior 
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ECO-92

Mostra  de Pessoal por 
ocasião da recepção ao 
Comandante nomeado do 
CIASC, Contra-Almirante 
(FN) Tosta.

da Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE) e, oito me-
ses depois, foi designado Comandante do Centro de 
Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC). 

Durante seu Comando no CIASC, realizou a re-
formulação dos jogos didáticos, com a participação 
da Fundação Padre Leonel Franca, da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). 

- Levantei o problema e, quando o Ministro esteve 
lá, disse para ele que não estava funcionando. Ele resol-
veu abrir uma sindicância. Eu, como Comandante do 

Centro, fiz questão de ser o encarregado da sindicân-
cia, caso contrário, pediria Reserva e deixei isso claro 
para o Comandante de Apoio -, destacou.  

Então, com a participação de pessoas experien-
tes na área, alguns com pós-doutorado em informá-
tica, o projeto, que teve alto custo, segundo o Almi-
rante, foi implantado com sucesso.

Em janeiro de 1997, o Comando de Apoio foi di-
vidido em Comando do Material de Fuzileiros Na-
vais (CMatFN) e Comando do Pessoal de Fuzilei-

Almirante-de-Esquadra (FN) Tosta
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ros Navais (CPesFN). O primeiro Comandante do 
Material de Fuzileiros Navais foi o Almirante Tosta, 
que teve como Imediato o atual Comandante-Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais, o Almirante de Es-
quadra (FN) Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro. 

Nessa época, o Almirante Cortez faleceu e dei-
xou uma carta para a esposa, em cujo envelope 
estava escrito “Só abra em caso de minha morte”. 
Conforme orientação do marido, ela abriu a carta e 
ligou para o Almirante Tosta, dizendo que seu ma-
rido havia lhe deixado uma lembrança. A vontade 
do Almirante Cortez, expressa na carta, era que o 
relógio de ouro dado pelo seu pai fosse entregue 
ao filho do casal, Dominguinhos, e o relógio por 
ele comprado para ser ComGerCFN fosse entre-
gue ao Almirante Tosta, para ele usar quando fosse 
Comandante-Geral. E assim foi feito. Durante sua 
cerimônia de posse como Comandante-Geral, foi 
presenteado com o relógio, emocionando a viúva 
do Almirante Cortez com a realização do desejo de 
seu falecido marido1. 

Durante o período em que exerceu a função de 
Comandante do Material, foram compradas 146 
viaturas UNIMOG, dezoito peças do obuseiro Light 
Gun 105mm, dezessete carros de combate austríaco 
SK 105 A2S. Foi comprado, ainda, todo o novo Equi-
pamento Individual Básico de Combate (EIBC). O 
capacete israelense que, segundo ele, machucava a 
cabeça, foi substituído pelo capacete americano. O 
fuzil 5,56mm COLT foi comprado para o Batalhão 
de Operações Especiais de Fuzileiros Navais, para 
o GERR, que usava esse calibre. 

- Quando terminamos de comprar, com 104 mi-
lhões de dólares, reuni Oficiais e Praças em um al-
moço de final de ano e disse que nem no meu bolso 
e nem no deles entrou um centavo. Fizemos uma 
compra honesta, sem corrupção. E eu vi o sorriso 
de todos, a grande satisfação de não sujar as mãos.

Em 1998, à ocasião de sua promoção a Vice-Almi-
rante, foi comandar a FFE. Em 2001, ainda na FFE, 
comprou uma área em Itaoca-ES, voltou a realizar 
exercícios noturnos, fez o Posto de Comando da FFE 
no Hospital Santa Helena e pediu pra comprar o sis-
tema MILES2. Em seu Comando, foi feita a reforma 
na estrutura urbana da FFE. O projeto concebia a en-

Almirante Tosta na Operação Dragão como Comandante da FFE.

1 - Por ocasião da entrevista, o Almirante Tosta portava o relógio que recebeu de presente do Almirante Cortez.
2 - Consiste num sistema múltiplo integrado de engajamento, utilizado para a simulação de combate     Multiple Integrad Cases Engaged System
   de origem americana. O CFN comprou em 2006, o Sistema Tático de Infantaria a Laser STIL, de origem sueca, compatível com o MILES.
3 - Em Grupamentos fora de sede, a distância do alvo era de 50m, enquanto na FFE era de 300m. Essa diferença favorecia uma pontuação superior 
para os FN fora de sede.

trada, o pórtico, o mastro, a calçada e o pátio interno.
- Quando fomos colocar o mastro, o Comandante 

Ivan Cajati, irmão do Almirante Yves Cajati, deu-me 
três moedas, cuja imagem cunhada era a do Almi-
rante Tamandaré. Antes de o mastro ser cravado, 
essas três moedas foram colocadas no buraco, no pé 
do mastro e o mastro foi colocado em cima delas. 
Isso porque, segundo a tradição naval, as moedas 
servem de estipêndio para entrada de Fuzileiros 
Navais e marinheiros mortos em combate no céu. 

Quando assumiu o Comando do Pessoal de Fu-
zileiros Navais (CPesFN), em 2001, houve mais de 
quinhentas ações judiciais contra o Anexo M da pu-
blicação CGCFN-11, que à época regulava o acesso 
de Cabos a Sargentos, mediante um cálculo que pri-
vilegiava o resultado do teste de tiro como parcela 
do treino3. Isso porque, com um efetivo de Praças 
que passava de quinze mil, a solução anteriormen-
te encontrada para fazer a redução deste efetivo 
foi o não aproveitamento de parcela dos Soldados 
que iam a Cabo, uma vez que de Cabo a Sargento 
já existia uma prova. E alterou-se o Anexo M privi-
legiando o tiro, a disciplina e o Teste de Avaliação 
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Física (TAF) na pontuação. Alguns reengajariam 
pela fórmula antiga e não pela nova, e aí houve a 
decisão de usar somente a fórmula nova, sem fase 
de transição. Com isso, as 89 ações na Justiça movi-
das contra a OM se multiplicaram, resultando em 
mais de quinhentas. 

Cada ação custava R$ 1100: R$ 100 para entrar 
com a ação e mais R$ 1000 se ganhassem. Ninguém 
ganhou e poucos recorreram à 2ª instância. As no-
vas regras exigiram mais atenção no trato adminis-
trativo, segundo o Almirante.

- Nós entramos com tolerância zero para erros. A 
Praça que cometesse dois erros no CPesFN desem-
barcava. Além disso, verifiquei mais atentamente 
as movimentações para fora de sede. 

A dificuldade de coordenar o Departamento de 
Ensino com o de Movimentação surgiu enquanto 
ele era Imediato do Comando de Apoio – o Depto 
de Movimentação não via o de Ensino, então ocor-
riam movimentações de pessoas que iriam cursar 
no ano seguinte -, levando-o a tomar a iniciativa de 
implantar um sistema de dados pioneiro, que unia 
os dois departamentos. Segundo ele, era um projeto 
complexo e pioneiro. Consistia em um sistema inte-
rativo, o qual apresentava na tela quando o militar 
iria cursar, quando seria movimentado e o compro-
misso de carreira, sendo o próprio usuário corres-
ponsável pela atualização. 

- Com o apoio do meu Imediato, então CMG (FN) 
Elkfury, do então CMG (FN) Fernando Antonio e do 
CMG (FN) Claudio José Martins, fizemos a licitação 
de difícil elaboração, uma vez que, como era um sis-
tema pioneiro, não tínhamos a descrição do objeto.

Após a licitação, começaram a trabalhar numa 
empresa encubada pela Fundação Padre Leonel 
Franca. Foi criado, então, o Sistema Integrado de 
Gestão de Pessoal (SIGeP), cujo principal diferen-
cial é a interatividade, ou seja, o usuário é o respon-
sável pela atualização dos dados.

- Com isso, houve uma redução significativa de 
ações na Justiça, pois, como o usuário tinha respon-
sabilidade pelas atualizações, se ele fosse prejudica-
do por algum critério extraído do sistema, ele que es-
tava errado por não ter corrigido. Então, começou a 
haver mais equilíbrio e transparência nos processos. 

Em 2002, assumiu o cargo de Comandante-Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais, transmitido pelo 
Almirante de Esquadra Carlos Augusto Costa. No 

ano seguinte, teve início o Movimento dos Quilom-
bolas para tomar posse do Centro de Avaliação da 
Ilha da Marambaia (CADIM)4. Uma das primeiras 
ações do Almirante Tosta foi realizar uma análise 
profunda do projeto de lei que versava sobre terra 
de negros e propor alterações.

4 - O estudo destinado ao reconhecimento da comunidade como remanescente das comunidades dos quilombos foi elaborado em 2003, pela Or-
ganização Não-Governamental Koinonia, comprometida com a causa quilombola, sendo parcial na elaboração do referido documento, uma vez 
que continham vícios que poderiam resultar em sua anulação.

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

Almirante-de-Esquadra (FN) Tosta
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- Montamos uma apresentação em 'Power Point' 
com toda a história dos negros, desde os Breves5 até 
a Escola de Pesca e levamos os desembargadores do 
Tribunal Regional Federal (TRF) de helicóptero até 
a Ilha, para conhecer “in loco” seus habitantes.

Perderam na 1ª instância. As sentenças eram 
promulgadas às sextas-feiras, em Angra dos Reis, 
com prazos escassos para elaboração de recurso, 
que era feito em Volta Redonda. Na tentativa de 
agilizar esse trâmite, havia um helicóptero de pron-
tidão em São Pedro D´Aldeia que realizava o trans-
porte do Assessor Jurídico para buscar a sentença 
em Angra dos Reis e retornar para Volta Redonda e 
elaborar o recurso. O resultado de todo o empenho, 
foi a vitória de todas as causas, que eram ações de 
reintegração de posse, em 2ª instância. 

Outra iniciativa de sua gestão foi, por meio do 
projeto “Luz para Todos”, do Governo Federal, 
transportar energia do continente para a Ilha da 
Marambaia, resultando em maior estrutura e inte-
gração para os moradores locais.

 Sempre buscando investir em melhorias para 
Oficiais e Praças do Corpo de Fuzileiros Navais, uma 
de suas medidas foi a fixação da cota compulsória 
para Suboficiais e Primeiros-Sargentos, de modo a 
acelerar o fluxo de carreira. Outra medida bem-suce-
dida foi a transferência da  administração de pessoal 
da reserva e reformados para o CPesFN, criando o 
Departamento de Inativos do CPesFN, em 2006, e 
retirando essa atividade da Diretoria de Pessoal Mi-
litar da Marinha. 

Também investiu no Quadro de Músicos do 
Corpo de Praças  Fuzileiros Navais, com a criação 
do uniforme do Conjunto Fuzibossa a partir de um 
projeto conduzido por uma estilista da Rede Globo, 
e com a criação do concurso público para cantores. 
Contratou, ainda, uma professora lírica para seleção 
de cantores em todo território nacional. Reconhecen-
do as particularidades no trabalho dos músicos, em 
especial, das musicistas do sexo feminino, flexibili-
zou o penteado feminino para as apresentações mu-
sicais, divergindo do que preconiza o Regulamento 
de Uniformes da Marinha do Brasil (RUMB).

Hoje um ícone para quem visita a histórica For-
taleza de São José (FSJ) da Ilha das Cobras, o “Me-
morial em Homenagem aos Fuzileiros Navais Mor-
tos em Combate” também é uma iniciativa de sua 
gestão, segundo ele, “uma forma de eternizar os 
combatentes”. Entre outras reformas feitas na FSJ, 

5 - A Família Breves foi uma das maiores proprietárias de fazendas de café e escravos do Estado do Rio de Janeiro.

no local onde se encontravam as antigas oficinas 
do Batalhão Naval foi construída uma capela e re-
formado o túnel de acesso ao Presídio da Marinha, 
onde, atualmente, localiza-se a Galeria de Unifor-
mes do Museu do CFN.

Homenagem aos Fuzileiros Navais Mortos em Combate

Além disso, foi feita a reforma de todos os Próprios 
Nacionais Residenciais (PNR) da Ilha da Maram-
baia. As casas ganharam muros, sistemas de esgotos 
e varanda. Foram comprados geradores e foi feito o 
“deck” do Hotel de Trânsito. Para viabilizar as refor-
mas, foram leiloados 78 caminhões REO 2 ½ Ton, já 
no final de sua vida útil.

- Pedi ao Comandante da Marinha que o dinhei-
ro do leilão fosse deixado conosco e, então, refor-
mamos todas as residências da Marambaia.

Em seis de dezembro de 2003, o Almirante Tos-
ta sofreu um grave acidente de carro, que o deixou 
uma semana em coma, em Juiz de Fora (MG) e 45 
dias baixado no HNMD. Quem respondeu como 
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ComGerCFN durante sua ausência foi o Almiran-
te Paulo Frederico Soriano Dobbin, descrito por ele 
como um “gentleman”. 

- Durante o período de recuperação, frequentei 
inúmeras piscinas em clínicas particulares, para fa-
zer hidroterapia. Encontrei várias famílias de Pra-
ças que levavam seus dependentes para fazer tra-
tamentos no local. Era um quadro bastante triste, 
principalmente quando os pacientes eram crianças.

A partir de sua experiência, propôs-se, durante 
uma reunião do Almirantado, a fazer uma piscina no 
Hospital Central da Marinha (HCM), contando com 
a orientação de um fisioterapeuta especializado. 

- Com o apoio do Diretor-Geral de Pessoal da Ma-
rinha e do Comandante de Operações Navais e maior 
participação financeira do CGCFN, fizemos uma pis-
cina aquecida no 'estado da arte' e juntamos uma forte 
equipe de fisioterapeutas RM2 para atuar no local.

O Centro de Reabilitação, construído no prédio 
onde funcionava o estacionamento do HCM, foi 
batizado de Almirante de Esquadra Sousa Pinto, 
em homenagem ao Oficial-General falecido na In-
glaterra nessa mesma época. O prédio envidraça-
do permitia que quem estivesse na piscina pudesse 
olhar para a Baía da Guanabara.

- Como era filho de um médico e de uma dentista, 
sempre fui um admirador da Diretoria de Saúde da 
Marinha (DSM), onde tive ilustres e estimados amigos.

Na ocasião em que foi designado pelo Coman-
dante da Marinha a fazer uma Visita do Almiran-
tado Programada (VAP) na DSM, apresentou a 
necessidade de implementação de alguns pedidos, 
todos aprovados e implementados com sucesso: 
mudança de subordinação do HCM do Centro Mé-
dico Assistencial da Marinha (CMAM) para o Cen-
tro de Perícias Médicas; mudança de subordinação 
dos ambulatórios navais do Imediato da Policlínica 
Nossa Senhora da Glória para o CMAM; inclusão 
em escala de comando promovida pela Comissão 
de Promoção de Oficiais de Diretores desses ambu-
latórios navais; ativação, dentro de parâmetros su-
geridos, do Centro de Pesquisas no Hospital Naval 
Marcílio Dias (HNMD), o que motivou a criação de 
uma Fundação de Pesquisas da qual o Almirante 
Tosta faz parte até hoje; remanejamento de alguns 
cargos de diretores de hospitais distritais, de modo 
a liberar Capitães de Mar e Guerra para assumirem 
funções da DSM. 

Passado o período em que esteve internado, o 
Comandante da Marinha (CM), Almirante Gui-
marães Carvalho, seu amigo de infância, disse que 

nunca havia lhe dado um presente e que lhe daria a 
oportunidade de comprar um presente para os Fu-
zileiros Navais.

- Eu tinha um encontro de Comandantes-Gerais 
em Washington e conheci o Comandante do CFN 
de Portugal, Almirante Fernando. Disse que estava 
precisando comprar uma viatura sobre rodas para 
a Força de Paz. Ele recomendou o PIRANHA, da 
MOWAG, disse que era a melhor viatura do mundo 
e que só comprava essa. Então, como o Almirante 
Guimarães Carvalho me deu essa oportunidade, 
compramos quatro e no Termo Aditivo mais uma, 
em setembro de 2006.

À ocasião em que o Almirante Tosta estava na 
Ilha da Marambaia, recuperando-se das oito cirur-
gias ortopédicas que havia feito após o acidente, o 
Haiti encontrava-se em uma grande Guerra Civil, 
devido à  queda do Presidente Jean-Bertrand Aris-
tide, no início de 2004.

- Foi quando o CM me ligou avisando que o Pre-
sidente do Haiti havia sido deposto. O cenário es-
tava caótico: as gangues tinham se apropriado do 
armamento do Exército e o Embaixador não conse-
guia sair da Embaixada. Os brasileiros residentes 
também estavam presos em casa. 

Fazia-se mister enviar ao país um contingente 
inicial. Foram enviados, então, dezesseis homens 
em dezesseis horas, que permaneceram no Haiti 
por três meses. A rapidez na resposta foi motivo de 
elogios, inclusive do Ministro da Defesa, o Embai-
xador José Viegas Filho.

Foi promovida a escolta do embaixador e evacu-
ados os brasileiros para o Rio de Janeiro.

A partir daí, foi constituída a Missão das Nações 
Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH). 
O esforço para a compra de material foi grande, vis-
to que o Almirante Tosta determinou que se com-
prasse tudo e que os militares fossem para a missão 
com material novo. Ligou para o ComGerCFN ame-
ricano para que ele liberasse os capacetes e coletes. 
A dificuldade foi que os Estados Unidos estavam 
em guerra contra o Iraque e, por isso, foi mais difí-
cil conseguir a liberação. Depois, houve o processo 
licitatório.

Desde então, o CFN permanece desempenhan-
do suas tarefas no país, tendo sido enviados, até o 
momento, 25 Grupamentos Operativos de Fuzilei-
ros Navais.

Apaixonado por História, o Almirante Tosta fez 
questão, em sua gestão como ComGerCFN, de en-
cerrar um capítulo triste do passado, revitalizando 
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uma antiga cisterna que, no início do século XX, 
havia funcionado como masmorra, onde faleceram 
prisioneiros que participaram da Revolta da Chiba-
ta6, e transformando em Galeria Histórica do Mu-
seu do CFN. 

-  Em 2006, inaugurei a cisterna, após a limpe-
za do túnel, incorporando-a ao espaço do Museu. 
Feita a abertura, durante um Conselho com a pre-
sença de todos os Almirantes da época, fiz ques-
tão de registrar a inauguração do espaço, expli-
cando que era uma tentativa de retirar o estigma 
daquele local, que havia causado muito sofrimen-
to no passado, e que era uma forma de a Marinha 
encarar a Revolta da Chibata como um fato histó-
rico, sem as conotações políticas da época -, disse 
ele, que completou afirmando ter sido necessária a 
realização de missas e cultos no local para retirada 
de uma “energia negativa” relatada por militares 
que trabalhavam no local. - É uma construção mui-
to bonita, de tetos e colunas bem trabalhados, que 
merece ser visitada -, acrescentou.

Seu interesse pela História do Brasil, levou-o a 
desbravar a FSJ por meio de pesquisas arqueológi-
cas: realizou três pesquisas em três momentos dife-
rentes de sua carreira. Na primeira, na década de 

6 - A Revolta da Chibata foi um importante movimento social ocorrido no início do século XX, na cidade do Rio de Janeiro. Começou no dia 22 de 
novembro de 1910. Neste período, os marinheiros brasileiros eram punidos com castigos físicos, sendo as faltas graves punidas com até 25 chiba-
tadas (chicotadas). Esta situação gerou uma intensa revolta entre os marinheiros, que dominaram os principais navios da época, chegando a matar 
o Comandante de um dos navios e outros três oficiais. O líder da revolta, João Cândido, redigiu uma carta reivindicando o fim dos castigos físicos, 
melhorias na alimentação e anistia para todos que participaram da revolta. Caso não fossem cumpridas as reivindicações, os revoltosos ameaça-
vam bombardear a cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Diante da grave situação, o presidente Hermes da Fonseca resolveu aceitar o 
ultimato dos revoltosos. Porém, após os marinheiros terem entregues as armas e embarcações, o presidente solicitou a expulsão de alguns deles. 
A insatisfação retornou e, no começo de dezembro, os marinheiros fizeram outra revolta na Ilha das Cobras. Esta segunda revolta foi fortemente 
reprimida pelo governo, sendo que vários foram presos em celas subterrâneas da Fortaleza de São José da Ilha das Cobras, local onde foram co-
locados dezesseis líderes e, destes, sobreviveram apenas dois, dentre eles João Cândido. Em 1934, essa masmorra foi transformada em cisterna, a 
qual funcionou até 2006. Segundo o Almirante Tosta, esta providência serviu para desviar as atenções e tirar o foco da imprensa brasileira do local.

Galeria histórica do Museu 
do CFN, antiga Cisterna.

1970, foram encontradas partes metálicas do uni-
forme 1808, principalmente junto ao Portão Norte, 
um sítio arqueológico bastante fértil, segundo ele. 
O Almirante frisa que a autenticidade do uniforme 
se deveu à certificação dessas partes metálicas.

- Quanto mais entrávamos no túnel, mais anti-
gas as peças encontradas, até que lá no fundo en-
contramos uma saboneteira. Os arqueólogos só se 
deram por satisfeitos depois que identificaram que 
foi um macaco que levou a saboneteira para lá -, 
relembrou sorrindo.

A segunda foi no início dos anos 80, com a arqueó-
loga Maria Beltrão, enquanto assistente do então Co-
mandante-Geral do CFN, Almirante Cortez, e a ter-
ceira foi no ano de 2002, já como Comandante-Geral 
do CFN, utilizando ultrassom, quando foram encon-
tradas peças do Hospital Central da Marinha (HCM).

- Nesta terceira pesquisa, foram encontradas pe-
ças de porcelana, até uma que tinha uma inscrição 
do Hospital Imperial da Marinha da Corte. Inclusi-
ve, o HCM não sabia que tinha tido essa designa-
ção. Então, oferecemos à OM o 'pratinho' que recu-
peramos aqui bem em frente ao prédio.

O Almirante Tosta acredita que o papel do Co-
mandante é orientar os esforços, visto que “em sua 
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maioria esmagadora, todos querem acertar”. Para 
ele, rancho e alojamento devem ser vistos pelo 
Comandante como prioridades para oferecer con-
dições adequadas de trabalho para os militares. 
Adepto do diálogo no trato com seus subordinados, 
enxerga a punição como uma medida educativa.

- A punição é educativa. Então, primeiro deve 
existir a conversa e depois a repreensão e, em caso 
de prisão rigorosa, que seja por um, dois, três ou 
quatro dias. Nunca dez, visto que demonstra um 
ânimo radical -, salienta.

Em sua visão, o coletivo deve ser visto em primei-
ro lugar, e isso sempre o norteou em suas decisões.

- Quando tiver dúvida quanto a uma decisão 
para tomar na MB, pense se é boa para a Marinha 
ou para o homem. Se for boa para a Marinha, dá 
uma mexida para ficar boa para o homem também. 
Se for boa só para o homem, pode descartar.

Em sua passagem de Comando, o Comandante 
da Marinha perguntou qual seria seu desejo. Esco-
lheu conhecer a Ilha de Trindade e Abrolhos, tendo 

sido transportado pela Fragata Niteroi.
O Almirante atribui o sucesso de seus Co-

mandos à escolha certeira dos Imediatos – o Al-
mirante Elkfury foi seu Imediato por quatro ve-
zes, o Almirante Fernando Antonio, três vezes, 
o Capitão de Mar e Guerra (FN) Celso Antonio 
Junqueira Rezende, duas vezes, e o Almirante 
Alexandre, uma vez. 

O Almirante Tosta, por onde passou na Marinha 
do Brasil, deixou um legado de conquistas e reali-
zações. Mas sua atuação não se resume a esta Força. 
Professor de Economia, lecionou por doze anos na 
Universidade Gama Filho. Cidadão honorário de 
Palmas (TO), Rio Novo (MG), Piúma (ES), Itaguaí 
(RJ), Marataízes (ES) e Mangaratiba (RJ) e bene-
mérito do Rio de Janeiro, sempre manteve intenso 
relacionamento com o meio civil. Também é pro-
dutor rural e associou-se à Sociedade Propagadora 
de Belas Artes, além de manter um relacionamento 
estreito com a Associação de Diplomados da Escola 
Superior de Guerra (ADESG).

Inspeção do  Almirante 
Tosta no rancho.
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Mais informações: 

0800 61 3040

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

DIFERENCIAIS
 coberturas diferenciadas, à escolha do cliente

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

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

 o limite de idade para adesão é de 
70 anos

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

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

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

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


