
 

 

 

 

MARINHA DO BRASIL 
COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE 

 

 
PRESS RELEASE 

 
Regresso da Fragata “União” da comissão “Líbano XI” 

 

 No próximo sábado, dia 21 de outubro, às 9 horas, a Fragata “União” regressará ao Rio 

de Janeiro, após ter concluído a Operação “Líbano XI”.  

 

 De 8 de março a 16 de setembro de 2017, a “União” foi o Navio Capitânia da Força-

Tarefa Marítima da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FTM-UNIFIL), que tem como 

missão impedir a entrada, em território libanês, de armas ilegais e contrabandos, além de prestar 

apoio para o desenvolvimento da Marinha do Líbano, no que tange o treinamento de seu pessoal, 

a fim de torná-la capaz de controlar suas águas territoriais no futuro. 

 

 No seu regresso ao Rio de Janeiro, a Fragata “União” fez escalas logísticas nos portos de 

Barcelona e Las Palmas na Espanha e em Salvador-BA. 

 
A Fragata “União” é o sexto navio a ostentar esse nome na Marinha do Brasil. Foi a sexta e 

ultima de uma série de 6 fragatas da classe Niterói ordenadas em 20 de setembro de 1970 como 

parte do Programa de Renovação e Ampliação de Meios Flutuantes da Marinha, e a segunda 

construída pelo AMRJ. Seu deslocamento é de 3.200 ton (padrão) e 3.800 ton (carregado). 

Possui 129,2 m de comprimento, 13,5 m de boca e 5,9 m de calado. Com propulsão CODOG 

(Combined Diesel or Gas) com duas turbinas a gás Rolls-Royce Olympus TM3B 28.000 shp 

cada; quatro motores MTU 16V956 TB91 de 3.940 bhp cada, acoplados a dois eixos e dois 

hélices Escher-Wyss de passo variável, pode atingir até 30,5 nós de velocidade. 



 

_____________________________________________________________________________ 
Evento: Fragata “União” regressa da comissão "Líbano XI". 
Local: Base Almirante Castro e Silva. 
Data:  21 de outubro de 2017. 
Horário: 9h. 
Endereço: Ilha de Mocanguê, s/n – Niterói-RJ. 

=====================================================================  

Os órgãos da mídia interessados em cobrir a atracação do navio poderão 

credenciar-se previamente junto ao Comando da Força de Superfície pelos telefones (21) 

2189-1024 ou 2189-1984 – Contato: 2ºTen (AA) VALMIR / CB LUIZ EDUARDO / CB 

PINNA ou pelo e-mail: comsoc@forsup.mar.mil.br. 

 

 

 

 
 


