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1. Organograma 

 
 
2. Histórico 

 
 O NSS “Guillobel” foi construído, a pedido da empresa britânica ADAMS Offshore, no 

estaleiro Balenciaga, em Zumai, Espanha, no ano de 2009, para emprego como Navio de apoio 

offshore. Recebeu o nome de “Adams Challenge” e, durante seu histórico de serviço, permaneceu 
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prestando apoio a operações de mergulho saturado e de intervenção nos Golfos do México e da 

Guiné e, mais recentemente, no Oriente Médio. 

 O NSS “Guillobel” foi incorporado à Armada em 12 de maio de 2020, pela Portaria nº 

133/MB, de 07 de maio de 2020, do Comandante da Marinha. Pela Portaria no 131/MB, de 06 de 

maio de 2020, do Comandante da Marinha, o NSS “Guillobel” foi classificado como navio de 2ª 

Classe. 

 Passou à subordinação do Comando da Força de Submarinos em 12 de maio de 2020, pela 

Portaria nº 78/2020, do Comandante de Operações Navais, em cumprimento à Portaria no 131/2020 

do Comandante da Marinha. 

 
3. Apresentação da OM 

 
 O NSS “Guillobel” é o Navio de Socorro Submarino da MB, diretamente subordinado ao 

Comando da Força de Submarinos, este subordinado ao Comando em Chefe da Esquadra. Encontra-

se sediado na Ilha de Mocanguê (Niterói-RJ), no cais da Base Almirante Castro e Silva (BACS). 

  

 

 
4. Missão 

 
 Socorrer e salvar submarinos sinistrados, prestar apoio logístico móvel, apoiar testes e 

exercícios com submarinos, salvar material afundado de alto valor para a MB e apoiar a pesquisa 

marinha submarina, a fim de contribuir para a segurança das ações de submarinos, as Operações de 

Apoio Logístico Móvel e o desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação na MB. 

 
5. Tarefas Principais e Secundárias, inerentes à Missão 

 
Tarefas principais: 

Para consecução de sua missão, são atribuídas ao Navio as seguintes tarefas principais: 
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- Socorrer tripulações de submarinos sinistrados; 

- Salvar material de submarinos sinistrados; e 

- Salvar material afundado de alto valor para a MB. 

 

Tarefas secundárias: 

 As tarefas secundárias que competem ao Navio visam contribuir para a consecução de sua 

missão ou, ainda, lhe são acometidas em virtude da especificidade dos seus sistemas. São elas: 

- Prestar apoio logístico móvel; 

- Realizar Inspeção Naval; 

- Apoiar testes e exercícios com submarinos; 

- Apoiar a pesquisa marinha submarina; 

- Apoiar eventos relacionados à arqueologia submarina; 

- Apoiar a instrução e o adestramento de mergulhadores e submarinistas; e 

- Apoiar o tratamento de acidentados de mergulho na Plataforma Continental (PC) brasileira 

ou em águas interiores. 

 
6. Visão de Futuro 

 
 Tornar-se referência na comunidade nacional e internacional no socorro de 
submarinos convencionais e nucleares (Operações SARSUB) e em atividades de mergulho. 
 
 Espera-se o alcance desta Visão de Futuro em um período de 10 anos. 
 

 
7. Valores Organizacionais 

 
 Os valores organizacionais representam os princípios que devem nortear as condutas e 

atividades deste Navio. Tais valores, na Marinha do Brasil, se consubstanciam por meio do conjunto 

dos princípios e costumes expressos na “Rosa das Virtudes”, sendo eles: HONRA, LEALDADE, 

INICIATIVA, COOPERAÇÃO, ESPÍRITO DE SACRIFÍCIO, ZELO, CORAGEM, 

ORDEM, FIDELIDADE, FOGO SAGRADO, TENACIDADE, DECISÃO, ABNEGAÇÃO, 

ESPÍRITO MILITAR, DISCIPLINA E PATRIOTISMO. 

 
 Somam-se valores relacionados especificamente ao trato da coisa pública e à prestação de 

serviços à sociedade: COMPROMETIMENTO, GOVERNANÇA, EFICIÊNCIA e 

RESPONSABILIDADES SOCIAL E AMBIENTAL. 
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8. Clientes internos, externos e agentes influenciadores (“Steakholders”) 
 
 Os CLIENTES INTERNOS do NSS “Guillobel” são os militares e todo o pessoal que de 

alguma forma contribui para o cumprimento da Missão Institucional do Navio. 

 

 Já os CLIENTES EXTERNOS são: 

 Comando da Força de Submarinos; 

 Comando em Chefe da Esquadra; 

 Comando de Operações Navais;  

 Demais Organizações Militares da MB;  

 Organizações Militares do EB e da FAB;  

 Organizações Militares de outras Marinhas no suporte às operações SARSUB;  

 Organizações extra-MB que necessitem de apoio ou que tenham alguma relação com as 

atividades de submarino e mergulho; e 

 Sociedade, obedecida a cadeia de Comando da MB. 

 

 Os AGENTES INFLUENCIADORES são todos aqueles que direta ou indiretamente 

possuem relação com o cumprimento da Missão Institucional. Destacam-se:  

 Sociedade; 

 Órgãos executivos, legislativos e judiciários de todas as esferas de governo; 

 Órgãos relacionados às atividades orçamentárias, financeiras e de controle (interno e 

externo) da MB e extra-MB; 

 Órgãos reguladores; 

 Outros órgãos da administração pública direta e indireta; 

 Patrocinadores; 

 Fornecedores e prestadores de serviço; e 

 Mídia. 

   

  Este Navio busca atender às demandas de todos os seus clientes e agentes, na proporção do 

possível, sendo sempre almejado o mais elevado nível de serviço prestado. 

 
 
9. Atendimento e canais de acesso 

 
 Conforme informações do ComImSup. 
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10. Serviços Oferecidos 

 

- Intervenção e Socorro de tripulações em submarinos sinistrados; 

- Salvamento de material afundado;  

- Prestação de apoio logístico móvel, tipicamente com atividades de mergulho, transporte de pessoal 

e material, operações aéreas e saúde, com destaque às relacionadas a acidentados de mergulho; 

- Realização de Inspeções Navais; 

- Apoio a testes e exercícios com submarinos; 

- Apoio a pesquisa marinha submarina; 

- Apoio a eventos relacionados à arqueologia submarina; 

- Apoio a instrução e o adestramento de mergulhadores e submarinistas; e 

- Apoio ao tratamento de acidentados de mergulho. 

 

11. Referências 

 

-DECRETO Nº. 9.094/2017, DE 18 DE JULHO DE 2017. Institui a “Carta de Serviços ao 

Cidadão”; e 

-EMA-134 –Manual de Gestão Administrativa da Marinha. 

 

“Mergulhe tranquilo. Estamos atentos” 
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ALBINO MANOEL BORGES SANTOS 
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                                                                 Capitão de Corveta  
                                                                                                     Imediato 
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