Comando e Instituições de apoio a Marinha do Brasil
O Comando da Marinha é o órgão da União responsável pela Marinha do Brasil. O órgão nasceu em 10
de junho de 1999 através da extinção do Ministério da Marinha e sua respectiva transformação em
Comando. Está diretamente subordinado ao Ministro da Defesa e é comandado por um almirante de
esquadra nomeado pelo Presidente da República. Tem por propósito preparar a Marinha para o
cumprimento da sua destinação constitucional e atribuições subsidiárias. Tem a seguinte estrutura
organizacional:
I - ÓRGÃO DE DIREÇÃO GERAL: ESTADO-MAIOR DA ARMADA;
II - ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR: ALMIRANTADO;
III - ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA AO COMANDANTE DA MARINHA:
Gabinete do Comandante da Marinha;
Centro de Inteligência da Marinha;
Procuradoria Especial da Marinha; e
Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar;
IV - ÓRGÃOS DE DIREÇÃO SETORIAL:
Comando de Operações Navais;
Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais;
Diretoria-Geral de Navegação;
Diretoria-Geral do Material da Marinha;
Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha; e
Secretaria-Geral da Marinha;

V - ORGANIZAÇÕES MILITARES DA MARINHA;
VI - ÓRGÃOS COLEGIADOS:
Conselho de Almirantes;
Conselho de Ciência e Tecnologia da Marinha;
Conselho do Planejamento de Pessoal;
Conselho do Plano Diretor;
Conselho Financeiro e Administrativo da Marinha;
Comissão de Promoções de Oficiais; e
Comissão para Estudos dos Uniformes da Marinha;
VII - ENTIDADES VINCULADAS:
Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha; e
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON;
VIII– DISTRITOS NAVAIS
Os Distritos Navais têm como propósito contribuir para o cumprimento das tarefas de
responsabilidade da Marinha do Brasil, nas suas respectivas áreas de jurisdição. É de
responsabilidade dos Distritos Navais:
1° Distrito Naval, da Marinha do Brasil, localiza-se no Rio de Janeiro, no Brasil. A esta Organização
Militar está subordinado o Grupamento Naval do Sudeste.
Instituído em junho de 1933, o seu complexo constitui-se em uma área delimitada para os serviços
navais subordinados ao Ministério da Marinha. Anteriormente esse complexo abrigou o
antigo Arsenal de Marinha da Corte, que existia no terreno delimitado pela antiga rua dos Pescadores
(atual rua Visconde de Inhaúma) e rua Direita (atual rua 1° de Março), estendendo-se, no sopé
do morro de São Bento até à Prainha (atual Praça Mauá).















Executar operações navais, aeronavais, de fuzileiros navais e terrestres de caráter naval;
Apoiar as unidades e forças navais, aeronavais e de fuzileiros navais, subordinadas ou não, em
operação em sua área de jurisdição;
Acompanhar o tráfego marítimo e fluvial;
Controlar as atividades relacionadas com a segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
Coordenar e controlar as atividades de patrulha costeira, inspeção naval e socorro e salvamento
marítimo;
Cooperar para a preservação e utilização racional dos recursos do mar, da plataforma continental
e das águas interiores;
Apoiar o pessoal militar e civil da marinha e seus dependentes;
Orientar, coordenar e controlar as atividades de assistência cívico-social às populações
ribeirinhas.
1º Distrito Naval da Marinha do Brasil (Rio de Janeiro-RJ)
2º Distrito Naval da Marinha do Brasil (Salvador-BA)
3º Distrito Naval da Marinha do Brasil (Natal-RN)
4º Distrito Naval da Marinha do Brasil (Belém-PA)
5º Distrito Naval da Marinha do Brasil (Rio Grande-RS)

6º Distrito Naval da Marinha do Brasil (Ladário-MS)
 7º Distrito Naval da Marinha do Brasil (Brasilia-DF)
 8º Distrito Naval da Marinha do Brasil (São Paulo-SP)
 9º Distrito Naval da Marinha do Brasil (Manaus-AM)


ARSENAL E BASES NAVAIS










Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro
Base Naval do Rio de Janeiro
Base Naval de Aratu
Base Fluvial de Ladário
Base Naval de Val-de-Cães
Base Naval de Natal
Base Almirante Castro e Silva
Estação Naval do Rio Negro
Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia

GRUPAMENTOS DE FUZILEIROS NAVAIS










Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro RJ (1º Distrito Naval)
Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador BA (2º Distrito Naval)
Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal RN (3º Distrito Naval)
Grupamento de Fuzileiros Navais de Belém PA (4º Distrito Naval)
Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande RS (5º Distrito Naval)
Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário MS (6º Distrito Naval)
Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília DF (7º Distrito Naval)
Batalhão de Operações Ribeirinhas AM (9º Distrito Naval)
Força de Fuzileiros da Esquadra

ORGANIZAÇÕES MILITARES








Força de Submarinos
Força Aeronaval
Flotilha do Mato Grosso
Flotilha do Amazonas
Grupamento Naval do Norte
Grupamento Naval do Nordeste
Grupamento Naval do Sudeste

CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS
O Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), é uma unidade de elite da Marinha, constitui-se no maior efetivo
de fuzileiros navais na América Latina, estimado em 15 000 homens. O Batalhão de Operações
Especiais de Fuzileiros Navais é a sua principal unidade.24 Treinados como força de pronta atuação, a
missão do CFN é garantir a projeção do poder naval em terra, por meio de desembarques realizados
em conjunto com navios e efetivos da Marinha.

GRUPAMENTO DE MERGULHADORES DE COMBATE
O Grupamento de Mergulhadores de Combate é um grupo de forças especiais da Marinha do Brasil,
apto a cumprir missões de natureza não convencional, a sua função é a de se infiltrar sem ser
percebido, em áreas litorâneas e ribeirinhas e executar tarefas como reconhecimento, sabotagem e
destruição de alvos de valor estratégico, e em especial a retomada de navios e plataformas de petróleo
na costa brasileira. É subordinado à Força de Submarinos, a qual lhe fornece seu principal meio de
transporte. As equipes são transportadas até às proximidades do alvo por um submarino, a partir do
qual saem nadando, em caiaques ou em barcos infláveis que podem ser lançados do submarino ainda
sob a água. O GRUMEC também pode alcançar o alvo saltando de paraquedas ou desembarcando de
helicópteros.
Você deseja ingressar na Marinha e fazer parte da história desta força? O SENA PRÉ-MILITAR oferece
toda a estrutura para que você tenha um preparo eficiente com uma equipe especializada de
professores, material didático elaborado de acordo com as exigências dos editais de concursos e
ainda, oferecemos o preparatório para o TAF (Teste de Aptidão Física) exigido entre os concursos
militares. Venha para o SENA e o sonho de conquistar a sua vaga estará mais próximo.

SENA, o caminho mais curto entre você e a
Marinha do Brasil
www.cursosena.com.br

