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RESUMO 
 

Os uniformes militares elegantes dos primeiros tempos foram substituídos por materiais 

mais discretos para ajudar a ocultar os soldados e dificultar que fossem atingidos pelo 

inimigo. Hoje em dia os uniformes são projetados com padrões e cores que se misturam ao 

ambiente, incluindo desertos, selvas, e qualquer tipo de terreno onde ocorre o combate. A 

trajetória desenvolvida pela presente pesquisa teve seu início na revisão teórica do assunto, 

através da consulta bibliográfica a manuais doutrinários, websites, documentos e trabalhos 

científicos. O uniforme militar bem projetado contribui para a identidade de um soldado e 

para a imagem de seu exército. As necessidades são diferentes para cada indivíduo e os 

requisitos de design estão mudando, assim como os avanços nas tecnologias. A adoção de 

novas tecnologias e novos padrões de camuflagem poderia impactar positivamente na 

higidez da tropa e no cumprimento das missões, mas são necessários novos estudos para 

corroborar esta afirmação. Isso pode ser atribuído ao fato de que padrões de camuflagem 

pixelados tem se mostrado mais eficazes quando comparados aos tradicionais designs 

padrão de camuflagem. 

 
Palavras-chave: Uniformes Militares. Novas Tecnologias. Padrões de Camuflagem. 



ABSTRACT 
 
 

The elegant military uniforms of the early days have been replaced with more discreet 

materials to help hide soldiers and make it harder for the enemy to hit them. Nowadays, 

uniforms are designed with patterns and colors that blend in with the environment, 

including deserts, jungles, and any type of terrain where combat takes place. The trajectory 

developed by this research had its beginning in the theoretical review of the subject, 

through bibliographical consultation of doctrinal manuals, websites, documents and 

scientific works. A well-designed military uniform contributes to a soldier's identity and the 

image of his army. The needs are different for each individual and design requirements are 

changing, as are advances in technology. The adoption of new technologies and new 

camouflage patterns could positively impact the health of the troops and the fulfillment of 

missions, but further studies are needed to corroborate this statement. This can be 

attributed to the fact that pixelated camouflage patterns have proven to be more effective 

when compared to traditional pattern camouflage designs. 

 

Keywords: Military Uniforms. New technologies. Camouflage Patterns. 
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UNIFORMES MILITARES: O EMPREGO DE NOVAS TECNOLOGIAS E 
PADRÕES DE CAMUFLAGEM OPERACIONAIS 

 

RAN SHIN TAIR 1 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
 

Na guerra, enganar o inimigo pode significar a diferença entre ganhar ou perder, vida 

ou     morte.     A     camuflagem     é     mais     do     que     apenas     estratégia;     é     uma 

arte e uma ciência que avançou muito ao longo do século passado e que vai desde 

armadilhas a disfarces visuais (MINOLTA, 2020). 

Uniformes militares são utilizados para a proteção e sobrevivência dos soldados, que 

podem ser direcionados para diferentes cenários, terrenos, climas e condições de 

visibilidade. Neste sentido, destaca-se a camuflagem. Originalmente, o seu objetivo era 

enganar o olho humano, mas com o avanço da tecnologia passou a enganar câmeras e 

também a evitar a emissão de certos tipos de radiação (GRALHA, 2017). 

Os uniformes militares elegantes dos primeiros tempos foram substituídos por 

materiais mais discretos para ajudar a ocultar os soldados e dificultar que fossem atingidos 

pelo inimigo. Hoje em dia os uniformes são projetados com padrões e cores que se misturam 

ao ambiente, incluindo desertos, selvas, e qualquer tipo de terreno onde ocorre o combate 

(MINOLTA, 2020). 

Hoje, muito mais do que uma simples vestimenta que representa o militarismo, o 

uniforme militar é uma herança hierárquica que simboliza valores e tradições. As fardas 

usadas pelos profissionais representam uma história marcante das tropas (ADMIN, 2018). 

O Exército Brasileiro, em outubro de 2015, modificou seu Regulamento de Uniformes 

do Exército (RUE - 3ª edição) e a norma técnicas relativa ao tecido camuflado utilizado na 

confecção do uniforme de combate, com intuito de melhorar a apresentação individual do 

militar e de acompanhar a evolução tecnológica dos uniformes militares, mas mantendo os 

padrões de cores de seu camuflado tradicional (BRASIL, 2015). 
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Desde o desenvolvimento inicial de um padrão de camuflagem digital "pixelado" 

conhecido como CADPAT, pelos militares canadenses, em 2002, esses designs de 

camuflagem estão se tornando mais populares entre usuários em todo o mundo. Isso pode 

ser atribuído ao fato de que padrões de camuflagem pixelados são mais eficazes quando 

comparados aos tradicionais designs padrão de camuflagem (CRAEMER, 2007; SAKTHIVEL, 

2017). 

A Marinha do Brasil lançou oficialmente através do Regulamento de Uniformes da 

Marinha do Brasil (RUMB) em 2021, seus novos uniformes. Dentre eles, o novo camuflado 

multipropósito dos Fuzileiros Navais. Adotando não só tecnologias têxteis modernas, como 

também um novo padrão de camuflagem digital (BRASIL, 2021a). 

A fim de melhor elucidar esta questão, este trabalho examinará alguns aspectos 

pertinentes ao emprego de novas tecnologias e padrões de camuflagem nos uniformes 

militares operacionais, sem qualquer pretensão de esgotar o assunto e/ou dar a resposta 

final. 



2. METODOLOGIA 
 
 

O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico e calcado em 

procedimentos metodológicos. Assim, nesta seção, será apresentada de forma clara e 

detalhada como o problema elencado pode ser solucionado, bem como quais critérios, 

estratégias e instrumentos foram utilizados no decorrer deste processo de solução e as 

formas pelas quais foram utilizados. 

A trajetória desenvolvida pela presente pesquisa teve seu início na revisão teórica do 

assunto, através da consulta bibliográfica a manuais doutrinários, documentos e trabalhos 

científicos (artigos, trabalhos de conclusão de curso e dissertações), a qual prosseguiu até a 

fase de análise dos dados coletados neste processo. 

 

2.1 TIPO E NATUREZA DA PESQUISA 
 
 

Quanto à natureza, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do tipo 

aplicada, por ter por objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução 

de problemas específicos relacionados à manutenção de níveis ótimos de cognição em 

combate, valendo-se para tal do método indutivo como forma de viabilizar a tomada de 

decisões acerca do alcance da investigação, das regras de explicação dos fatos e da validade 

de suas generalizações. 

Trata-se de estudo bibliográfico que, para sua consecução, terá por método a leitura 

exploratória e seletiva do material de pesquisa, bem como sua revisão integrativa, 

contribuindo para o processo de síntese e análise dos resultados de vários estudos, de forma 

a consubstanciar um corpo de literatura atualizado e compreensível. 

A seleção das fontes de pesquisa será baseada em publicações de autores de 

reconhecida importância no meio acadêmico e em artigos veiculados em periódicos 

indexados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 

2.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 
 

O delineamento de pesquisa contemplará as fases de levantamento e seleção da 

bibliografia; coleta dos dados, crítica dos dados, leitura analítica e fichamento das fontes, 



argumentação e discussão dos resultados. 
 
 

2.3 PROCEDIMENTOS PARA A REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

Para a definição de termos, levantamento das informações de interesse e 

estruturação de um modelo teórico de análise será realizada uma revisão de literatura nos 

seguintes moldes: 

 

a. Fontes de busca 
 
 

- Websites, Artigos científicos das bases de dados do Scholar Google, PubMed, do 

LILACS, do SCIELO e do ISI; 

- Livros e monografias da Biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e da 

Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército; 

- Monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército Brasileiro; 

- Regulamento de Uniformes do Exército; e 

- Manuais militares de Forças Armadas de outros países. 
 
 

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 
 
 

A fim de realizar a busca a respeito do assunto será utilizada a localização dados 

eletrônicos, por meio de sites de busca na internet. A fim otimizar a busca, serão utilizados 

os seguintes termos descritores: "uniformes militares”, "padrões de camuflagem" e “novas 

tecnologias”. 

 
c. Critérios de inclusão: 

 
 

- Estudos publicados em português e inglês. 

- Estudos publicados em periódicos nacionais e internacionais. 

- Material disponível em websites. 

- Monografias. 

- Editoriais e entrevistas. 



 
 

d. Critérios de exclusão: 
 

 
 Estudos que não sejam relacionados à adoção de novas tecnologias e padrões de 

camuflagem nos uniformes militares operacionais 



3. DESENVOLVIMENTO 

A camuflagem artificial para soldados inclui uniformes de combate, redes de 

camuflagem, pintura de pele e materiais naturais removidos de suas posições originais. Para 

ser eficaz, a camuflagem artificial deve se misturar com o fundo natural (USA, 2010). 

Humanos (por exemplo, militares) e outros animais (por exemplo, peixes e lagartas) 

contam com camuflagem eficaz para reduzir sua assinatura visual contra cenas de fundo. Os 

padrões de camuflagem eficazes aproveitam vários princípios fundamentais da eficácia da 

camuflagem, como correspondência de padrão de fundo, coloração disruptiva, e contra- 

sombreamento (BRUNYÉ et al., 2019). 

Animais como o linguado têm a capacidade de adaptar seus padrões de camuflagem 

para se adequar ao fundo, e o fazem de forma extremamente eficaz, selecionando padrões 

que correspondem às escalas espaciais do fundo atual (AKKAYNAK et al., 2017). 

 
 

Figura 1 – Camuflagem do Linguado 

https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-scale_camouflage#/media/File:Flounder_camo_md_(cropped).jpg 



Os antigos uniformes descritos por Gustavo Barroso, em Uniformes do Exército 

Brasileiro 1730 a 1922, eram coloridos, adornados e chamativos, sem qualquer preocupação 

aparente com a camuflagem (BRASIL, 1922). 

A camuflagem atual tem uma história relativamente recente. No nascimento das 

guerras modernas, no século XVIII – quando surgiram os rifles de longo alcance – o conceito 

de camuflagem incluía se vestir de verde-floresta ou cinza-campo. Na Primeira Guerra 

Mundial, as tropas experimentavam a camuflagem disruptiva, que tornava difícil medir com 

instrumentos a proximidade de uma embarcação à distância. Logo a técnica passou a ser 

usada em humanos (DOLLAGHAN, 2014). 

Os uniformes militares são formas de vestimentas padronizadas e distintas que 

distinguem soldados e marinheiros de civis. Existem muitas implicações psicológicas nos 

uniformes militares, incluindo a importância do estilo, aparência e cor, bem como insígnias, 

decorações e assim por diante. Isso contribui para a união, ordem e disciplina, e aumenta o 

senso de camaradagem, coesão e espírito de corpo dos soldados. Alguns recursos 

contribuem para exibições patrióticas formais. Outros fatores humanos importantes estão 

relacionados à praticidade, funcionalidade, utilidade, conforto e proteção corporal, que 

podem afetar o desempenho do soldado (KRUEGER, 2012). 

Em contextos militares, o teste e a avaliação de padrões de camuflagem prospectivos 

é um processo caro e demorado, normalmente dependente de observadores humanos, com 

metodologias desatualizadas ou não padronizadas (BRUNYÉ et al., 2017). 

Em 2004, o exército dos EUA passou a usar uma nova camuflagem digital chamada 

UCP (sigla para Padrão Universal de Camuflagem em inglês), um padrão único projetado 

para funcionar em qualquer ambiente. Mas alguns meses depois, conforme a guerra no 

Iraque se intensificava a cada dia, os soldados foram descobrindo a verdade: o UCP deveria 

se adaptar a todas as situações, mas não funcionava em nenhuma delas (DOLLAGHAN, 

2014). 

Para se defender contra o armamento de alta tecnologia do inimigo para 

reconhecimento e ataque, e para proteger os objetivos estratégicos e táticos de um exército, 

é essencial usar uma grande variedade de padrões de camuflagem (LIN; CHANG; LIU, 2014). 

Toda camuflagem digital tem duas camadas: o micropadrão (os pixels) e o 

macropadrão (as formas criadas pelos pixels). Se as manchas macro forem muito pequenas, 



como são no UCP, isso ativa um fenômeno óptico chamado isoluminância, interpretando um 

padrão de camuflagem cuidadosamente construído como uma superfície de cor clara. Em 

outras palavras, isso torna mais fácil vê-lo à distância, exatamente o oposto do que se espera 

da camuflagem (DOLLAGHAN, 2014). 

 
 

Figura 2- Fenômeno da isoluminância 

https://www.hyperstealth.com/US4CES-ALPHA/ 

 

O uniforme militar bem projetado contribui para a identidade de um soldado e para a 

imagem de seu exército. As necessidades são diferentes para cada indivíduo e os requisitos 

de design estão mudando, assim como os avanços nas tecnologias. A camuflagem, no design 

de uniformes militares, tem uma grande importância, uma vez que ela permite a 

aproximação do inimigo ou dificulta a detecção da tropa no campo de batalha (SPARKS, 

2012). 

A camuflagem digital pixelizada sempre foi contra-intuitiva, você está tentando 

combinar a natureza com um método de aparência pouco natural, isso confunde muitas 

pessoas, mas funciona. Foi testado por militares em todo o mundo e você precisa vê-lo a 

distâncias adequadas (a uma distância que varia de 30 a 350 metros) para que realmente 

surta efeito (CRAEMER, 2013). 

A camuflagem com quadrados (pixels), que apesar de alguma relutância inicial é cada 

vez mais usado por forças militares ao redor do mundo, parece contraintuitiva; nada na 

https://www.hyperstealth.com/US4CES-ALPHA/


natureza tem formas tão precisas. Mas funciona, e sua performance até surpreendeu o 

oficial do Exército americano (O Tenente-Coronel Timothy R. O'Neill) a quem se atribui o 

desenvolvimento do modelo, há 40 anos (STEWART, 2016). 

 
 

Figura 3 – Camuflagem em pixels de veículo blindado do Exército Chinês. 

https://www.bbc.com/portuguese/vert-aut-36480816 

 
 

Os têxteis de proteção de hoje devem se defender contra uma infinidade de ameaças 

e cumprir uma variedade de requisitos funcionais. Em particular, os têxteis para aplicações 

militares requerem durabilidade, resistência a ameaças balísticas e condições ambientais 

(por exemplo luz ultravioleta, umidade, fogo, calor e vento), ao mesmo tempo em que 

devem ser confortáveis e leves (KOVACEVIC; SCHWARZ; DURASEVIC, 2012). 

Embora o emprego dos uniformes esteja diretamente ligado ao nível tático, nenhum 

comandante tático (ou mesmo operacional) terá condições de alterar o tipo do uniforme em 

função do ambiente operacional. Esta decisão estará no nível estratégico (ou mesmo 

político-estratégico). Esta capacidade não pode ser improvisada, mas deve ser desenvolvida 

desde já, por órgão designado pelo Ministério da Defesa (MD) e dotado de pessoal 

qualificado na pesquisa e desenvolvimento de tecidos e materiais adequados à confecção 

dos uniformes, com a participação da indústria nacional, para uso das três forças singulares 

(PINHEIRO, 2012). 

Os têxteis inteligentes oferecem um grande potencial para a próxima geração de 

produtos de camuflagem. Ao mesmo tempo em que preservam o conforto e a facilidade de 

http://www.bbc.com/portuguese/vert-aut-36480816
http://www.bbc.com/portuguese/vert-aut-36480816


uso dos têxteis tradicionais, eles podem tirar proveito de várias tecnologias existentes para 

fornecer um visual adaptável e o gerenciamento de assinatura infravermelha que é 

extremamente necessário devido aos avanços no sensoriamento militar. Essas tecnologias, 

que podem ser combinadas para trabalhar em sinergia, incluem coloração de superfície e 

pigmentação, incorporação de aditivos, materiais crômicos, revestimentos de baixa 

emissividade, materiais de mudança de fase, materiais com memória de forma e diferentes 

estratégias de atuação térmica e mecânica (DEGENSTEIN et al., 2021). 

 
 

Figura 4 – Novas tecnologias em uniformes militares. 

https://www.defesanet.com.br/bid/noticia/38018/ABDI-entrega-para-Exercito-Brasileiro-950- 

unidades-dos-Uniformes-Inteligentes 

http://www.defesanet.com.br/bid/noticia/38018/ABDI-entrega-para-Exercito-Brasileiro-950-
http://www.defesanet.com.br/bid/noticia/38018/ABDI-entrega-para-Exercito-Brasileiro-950-


O novo modelo de uniforme dos fuzileiros navais da Marinha do Brasil possui 

camuflagem pixelizada, tornando-o mais moderno, além do material utilizado ser mais 

resistente e confortável. O novo conjunto operativo foi homologado como produto 

estratégico de defesa (PED) representando um novo marco na história da Marinha do Brasil. 

A Alta tecnologia empregada no tecido agregou as seguintes funcionalidades: proteção 

antimosquito, antimicrobiano, anti-infravermelho, alta solidez, proteção solar e 

nanotecnologia (PADILHA, 2020). 

 
 

Figura 5 - Novo camuflado multipropósito dos fuzileiros navais da Marinha do Brasil. 

https://www.defesaaereanaval.com.br/naval/atualizacao-o-novo-uniforme-dos-fuzileiros-navais-da- 

marinha-do-brasil 
 
 

No ano de 2016, foram adquiridos, pela D Abast 840.054 unidades de conjuntos 

camuflados, ao custo total de R$ 75.849.278,68 reais. Dado que o conjunto camuflado tem 

um elevado orçamento anual, é desejável que o material adquirido tenha alta qualidade 

para que não haja prejuízo aos cofres públicos e a Força possua um uniforme digno e 

respeitável tecnologicamente (CORRÊA, 2018). 

http://www.defesaaereanaval.com.br/naval/atualizacao-o-novo-uniforme-dos-fuzileiros-navais-da-
http://www.defesaaereanaval.com.br/naval/atualizacao-o-novo-uniforme-dos-fuzileiros-navais-da-


O Exército Brasileiro passará a adotar de forma facultativa a partir do ano de 2022, e 

de forma obrigatória a partir do ano de 2024 um novo uniforme camuflado, com 

fechamento em zíper e novas disposições de insígnias e distintivos, mantendo o padrão de 

camuflagem tradicional (BRASIL, 2021b). 

 
 

Figura 6 – Novo uniforme camuflado do Exército Brasileiro 

https://www.defesaaereanaval.com.br/exercito/exercito-brasileiro-vai-comecar-a-adotar-novo- 

uniforme-de-forma-facultativa-a-partir-de-2022 

http://www.defesaaereanaval.com.br/exercito/exercito-brasileiro-vai-comecar-a-adotar-novo-
http://www.defesaaereanaval.com.br/exercito/exercito-brasileiro-vai-comecar-a-adotar-novo-


4. CONCLUSÃO 
 
 

“Ao chefe não cabe ter medo das ideias, nem mesmo das ideias novas. É preciso, isto 

sim, não perder tempo, implementá-las e realizá-las até o fim.” Marechal Castello Branco. 

(BRASIL, 2008). 

O uniforme militar é uma herança hierárquica que simboliza valores e tradições, e o 

belíssimo uniforme camuflado do Exército Brasileiro nos traz imenso orgulho. Entretanto, há 

que se atentar para as novas tecnologias e os novos padrões de camuflagem operacionais 

adotados pelas Forças Armadas de diversos países, também pelas Forças Auxiliares dos 

estados brasileiros e mais recentemente pelos fuzileiros navais da Marinha do Brasil. 

A adoção de novas tecnologias e novos padrões de camuflagem poderia impactar 

positivamente na higidez da tropa e no cumprimento das missões, mas são necessários 

novos estudos para corroborar esta afirmação. 

Isso pode ser atribuído ao fato de que padrões de camuflagem pixelados tem se 

mostrado mais eficazes quando comparados aos tradicionais designs padrão de camuflagem. 

Em que se pese a questão dos custos de aquisição e distribuição de uniformes mais 

modernos, além da diversidade de biomas presentes em nosso país continental, que poderia 

implicar no desenvolvimento de diferentes uniformes para cada região, o que certamente 

geraria mais gastos. 

Como demonstrado neste trabalho, os uniformes militares mudaram e se 

modernizaram constantemente ao longo dos séculos. O uniforme militar bem projetado 

contribui para a identidade de um soldado e para a imagem de seu Exército. Ainda que o 

invicto Exército de Caxias viva atualmente em tempos de paz, precisamos estar 

permanentemente preparados para a guerra. 
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