
1 
 

O CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS E A DEFESA DA AMAZÔNIA  AZUL 
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O caminho apontado pelas frases acima faz parte de um legado deixado pelo ex 

Comandante Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, AE (FN) Álvaro Augusto Dias Monteiro, 

contido na edição extra de 2010 da Revista O Anfíbio, denominada de “A Próxima Singradura”. 

No intuito de manter este prumo, o CFN vem intensificando seu contato com o mar, por meio do 

embarque de seus militares nos navios de nossa Marinha. Uma vez a bordo, nossos valorosos 

fuzileiros navais contribuem significamente para o incremento do poder de combate dos navios, 

que passam a contar com uma tropa permanentemente adestrada.  

Atualmente, devido à crescente demanda de combate às novas ameaças, ao contrabando, 

além do descaminho e, principalmente, as ações envolvendo a proteção da Amazônia Azul, a 

atividade de Patrulha Naval e, consequentemente, o emprego dos Grupos de Visita e Inspeção / 

Guarnição de Presa (GVI/GP) cresceu de importância. Sendo assim, o governo federal sancionou 

a Lei Complementar 136/2010, a qual garantiu poder de polícia à Marinha do Brasil nos casos de  
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crimes transfronteiriços e ambientais. A partir de então, a Ação de Visita e Inspeção (AVI) 

tornou-se atividade de caráter militar, sendo que todo crime praticado contra militares em 

atividade dessa natureza, passou a ser tipificado como crime militar. Com isso, faz-se necessário 

o desenvolvimento de uma doutrina específica para o emprego de GptOpFuzNav no apoio às 

ações de Patrulha Naval, particularmente na composição dos GVI/GP, projetando destacamentos 

de Fuzileiros Navais para atuarem embarcados em navios-patrulha e outros navios isolados em 

viagem pelo interior da Amazônia Azul.  

Neste sentido, diversas instruções e adestramentos específicos vem sendo conduzidos a 

cerca da composição e do emprego dos GVI/GP, aperfeiçoando os métodos de utilização desta 

importante ferramenta utilizada na realização de uma Patrulha Naval. 

 

 

Figuras 1 e 2: instrução de GVI/GP 

Fonte: O autor, 2011. 

 

Vale ressaltar a parceria do CFN com o Corpo da Armada, por meio da troca de 

conhecimentos com os militares do Centro de Adestramento Almirante Marques Leão 

(CAAML). Esta importante Organização militar da Marinha do Brasil é responsável pela 

disseminação da doutrina por meio do Curso Especial de Patrulha Naval. Realizado anualmente, 

conta com a participação de oficiais e praças fuzileiros navais do Centro de Instrução Almirante 

Sylvio de Camargo (CIASC), que por meio da Escola de Operações de Paz de Caráter Naval, 

repassam este conhecimento a todo CFN.  

Basicamente, o conteúdo das instruções é formado pelas seguintes disciplinas: A 

Atividade de Patrulha Naval; Noções de Direito Internacional Marítimo; Composição de um 

GVI / GP e seu material; Abordagem, Inspeção, Desembarque e/ou apresamento de um Contato  
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de Interesse; Deslocamento armado em dupla; Técnicas de inspeção de compartimentos e 

contêineres; Técnicas de controle da tripulação. 
 

Em 2011, com o fito de incrementar os conhecimentos a cerca da Atividade de Patrulha 

Naval, foi realizado um ciclo de adestramento com militares da US Cost Guard, no Complexo do 

Mocanguê, onde foi conduzido o curso Advanced Boarding Officer.  

 

 

            Figura 3: C-Esp-PATNAV.          

   Fonte: O autor, 2011.        

 

Mister se faz destacar a importância histórica de se ter embarcado, nos navios da Marinha 

do Brasil, tropas de fuzileiros navais. Esta vocação para o mar remonta ao alvará de criação da 

Brigada Real de Marinha, de 1797, que expressa de maneira categórica, que as tropas dessa 

Brigada deveriam ser próprias, particularmente, para defenderem as embarcações de guerra. 

Neste diapasão, já em 1992, em depoimento à revista O combatente anfíbio, o Almirante de 

Esquadra Jelcias Baptista da Silva Castro, então Comandante de Operações Navais, destacou 

“duas importantes, corajosas e tempestivas recomendações” do Almirante Cantídio à época: “A 

primeira diz respeito à absoluta necessidade da integração do Corpo de Fuzileiros Navais à visão 

estratégica da Marinha, como agente de valor, incluído por vocação, por racional e por gosto no 

Poder Naval. A segunda, corolário da primeira, nos alerta quanto à ingenuidade perigosa de 

sonhar, isoladamente, com um componente que venha a ser incoerente com as reais 

possibilidades e limitações do nosso Poder Naval 
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Vinte anos se passaram desde a referida entrevista e uma certeza é uníssona: “O Corpo de 

Fuzileiros Navais é parcela intrínseca e indissociável do Poder Naval”. Assim sendo, no tocante 

à defesa de nossas riquezas na Amazônia Azul, o embarque de fuzileiros proporciona enormes 

vantagens a nossa Esquadra, tais como: o aumento do poder de combate dos navios; a 

cooperação de uma tropa com alto grau de prontidão, contribuindo significativamente para o 

adestramento contínuo do navio, além da facilidade no guarnecimento por pessoal especializado, 

aliviando a tripulação que estaria envolvida em diversas fainas. Como soldados-marinheiros, 

compete aos fuzileiros navais lutarem ombro a ombro com os companheiros do Corpo da 

Armada na defesa dos interesses da Pátria. 

ADSUMUS! 

VIVA A MARINHA! 
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