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A RMB oferece, nesta edição, uma abordagem de assunto cultural-marítimo que, nas 
últimas décadas, mereceu a atenção e o empenho de alguns poucos.

 Rememorando atos e fatos, os textos permitem constatar que o conjunto de bens que 
integravam o patrimônio cultural da Marinha, antes quase inexistente, tornou-se numeroso, 
valioso, congregado, qualificado e – resultante de abnegação –, próprio para exposição à Nação.

 Nestes dias em que obras de excepcional valor artístico do Museu d’Orsay, da 
França (expostas em São Paulo e no Rio de Janeiro), são visitadas por milhares de brasilei-
ros, demonstrando o interesse e a elevação do nível cultural, o Comando da Marinha, nas 
devidas proporções, tem se empenhado e comprometido em apresentar ao público, interno 
e externo, o que foi resgatado do passado e é coletado nos dias de hoje.

 As palavras dos articulistas que se seguem revelam uma evolução ímpar e, de certa 
forma, prestam homenagem àqueles que foram e aos que são, no presente, responsáveis 
pelos avanços obtidos.
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO, EDUCAÇÃO E CONSCIÊNCIA MARÍTIMA

ARMANDO DE SENNA BITTENCOURT1

Vice-Almirante (Refo-EN)
MARCELLO JOSÉ GOMES LOUREIRO2

Capitão-Tenente (IM)

INTRODUÇÃO:

Especialmente nas últimas duas ou três 
décadas, tem-se verificado um esforço 

mundial considerável para conservar ou 
restaurar obras de arte, edifícios e lugares 
que podem ser considerados de valor histó-

rico. Tal esforço ocorre principalmente na 
Europa, mas também pode ser observado 
nos países em desenvolvimento. No Bra-
sil, lugares com capacidade de “guardar 
memória” têm sido mais valorizados e 
conhecidos, tornando-se, em alguns casos, 
até mesmo destinos turísticos bastante de-

SUMÁRIO

Introdução
Iluministas e enciclopedistas: a origem dos museus
Uma renovação historiográfica
Os novos museus
Novos museus e a importância da produção de saberes
Considerações finais

1 Diretor do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
(IHGB), do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil (IGHMB) e membro do Comitê da Memória 
do Mundo (Brasil) da Unesco. 

2 Editor da Revista Navigator: subsídios para a História Marítima do Brasil; doutorando e mestre em História 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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mandados, como as cidades de Petrópolis 
e Paraty, no Rio de Janeiro, ou Tiradentes 
e Ouro Preto, em Minas Gerais.

O interesse em torno do passado também 
pode ser percebido a partir da multiplicação 
de cursos de graduação em História e de 
programas de pós-graduação no Brasil. 
Do mesmo modo, as livrarias prosperam e 
as bancas de jornal estão repletas de novas 
revistas dedicadas a história, literatura e 
arte. O mercado editorial nunca esteve tão 
aquecido, agora inaugurando uma nova 
faceta, a dos livros digitais.

Nesse contexto, os museus têm se 
desenvolvido e se profissionalizado por 
todo o País. Em 2004, por decreto, foram 
instituídos a Semana de Museus e o Dia Na-
cional do Museólogo;3 o ano de 2006, por 
lei, tornou-se o Ano Nacional de Museus.4 
Três anos depois, o Departamento de Mu-
seus do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) foi transformado 
em Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), 
uma autarquia diretamente vinculada ao 
Ministério da Cultura, atualmente respon-
sável pela administração de 30 museus. 
Seu propósito mais amplo é implementar 
uma política nacional de museus, fiscalizar, 
desenvolver e modernizar museus brasilei-
ros, ampliando o interesse em torno deles. 
Desde 2006, o Sistema Brasileiro de Mu-
seus já cadastrou mais de 3 mil instituições 
museológicas por todo o País.5 

A Política Nacional de Museus refere-se 
não apenas à necessidade de “promover a va-
lorização e preservação do patrimônio cultural 
brasileiro”, mas também afirma que tal patri-

mônio deve ser “considerado como um dos 
dispositivos de inclusão social e cidadania”.6 

Se é perceptível esse desenvolvimento 
das atividades culturais, não se pode deixar 
de registrar também seu significativo refi-
namento técnico e profissional. Os negócios 
vinculados à cultura exigem alto grau de ex-
celência. O sucesso das iniciativas propostas 
depende fundamentalmente de profissionais 
altamente técnicos e especializados, com 
arcabouço teórico e metodológico que os 
habilite a produzir atividades culturais em 
consonância com o que há de mais origi-
nal e moderno nesse campo. Além disso, 
são indispensáveis recursos materiais de 
primeira qualidade e tecnologia. Cultura, 
definitivamente, não é lugar de improvisos.

Nesse contexto, cultura (histórica) se 
transformou, então, em uma palavra fulcral. 
Um campo profícuo, em pleno desenvolvi-
mento, cada vez mais demandado, e de central 
importância para o desenvolvimento do País. 

A Marinha do Brasil está inserida nesse 
processo de valorização da cultura histórica 
nacional. Para tanto, congrega uma série 
de atividades culturais em sua Diretoria 
do Patrimônio Histórico e Documentação, 
para preservar sua própria memória e para 
ampliar a consciência marítima no País. 
Além de manter o Arquivo e a Biblioteca 
da Marinha, a Diretoria estabelece estreita 
relação com o público, por meio do Museu 
Naval, do Espaço Cultural da Marinha e da 
Ilha Fiscal.

Neste artigo, pretendem-se realizar dois 
movimentos que se articulam. Primeiro, 
sinteticamente, apresenta-se a origem dos 

3 Decreto de 31 de maio de 2004 (disponível em http://www.museus.gov.br/legislacao/decreto-de-31-de-maio-
de-2004/. Acesso em 24 de junho de 2012.

4 Conforme a Lei no 11.328, de 24 de julho de 2006. Disponível em http://www.museus.gov.br/legislacao/lei-n-
11-328-de-24-de-julho-de-2006/. Acesso em 24 de junho de 2012. Os museus ganharam ampla legislação 
no País. Para conferir: http://www.museus.gov.br/category/legislacao/.

5 Cf. http://www.museus.gov.br/SBM/cnm_apresentacao.htm. 
6 Cf. http://www.museus.gov.br/politicas/. O atual diretor do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha 

participou das reuniões do Conselho Nacional de Museus para elaboração do projeto dessa Política, que foi 
aprovada como lei pelo Congresso Nacional.



RMB4oT/2012 11

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, EDUCAÇÃO E CONSCIÊNCIA MARÍTIMA

museus, suas finalidades iniciais e caracte-
rísticas. Em seguida, trata-se dos museus 
modernos e sua relação com a sociedade.

ILUMINISTAS E 
ENCICLOPEDISTAS: A ORIGEM 
DOS MUSEUS

Na segunda metade do século XVIII, 
criaram-se grandes museus, como o Museu 
Britânico, o Museu do Louvre e a Galleria 
degli Uffizi de Florença.7 

Nessa época, desenvolviam-se na Europa 
as ideias iluministas, originárias principal-
mente da França e da Escócia. Insistia-se 
que as características principais dos humanos 
eram sua racionalidade 
e sua capacidade de 
intervenção precisa e 
calculada na natureza. 
O próprio filósofo prus-
siano Immanuel Kant 
optou por explicar o 
homem como um “ser 
humano”, destacando 
seu aspecto permanen-
temente racional, inde-
pendente de conjunturas espaço-temporais, em 
contraposição ao que os românticos do século 
XIX entenderiam posteriormente como um 
“estar humano”, cujo comportamento depen-
dia de relações sociais estabelecidas. Como re-
sultado das ações dos “seres humanos”, havia 
a crença de uma filosofia da história pautada 
em um progresso coletivo – em síntese, a ideia 
de que, com o transcorrer do tempo, todo o 
planeta estaria mais civilizado, passando-se de 

uma condição mais primitiva para outra, mais 
complexa e evoluída.8

A chave para tal passagem estava no conhe-
cimento e nas formas racionais de administrá-
lo. Acreditava-se que os saberes deveriam ser 
organizados e classificados, a partir de uma 
sistemática racional, de modo que pudessem 
estar à disposição da humanidade, para ela se 
tornar esclarecida, deixando sua menoridade. 
Não foi por outro motivo que d’Alembert e 
Diderot organizaram a Enciclopédia em 1772: 
um conjunto de 28 livros que armazenava, de 
maneira inédita, todo o saber disponível das ci-
ências e artes da humanidade, com o propósito 
maior de ilustrar, aprimorando aqueles que se 
debruçassem sobre ele.9 

Os museus dessa 
época passaram a es-
tabelecer uma estreita 
relação com a pers-
pectiva enciclopédica 
da vida. Deveriam 
apresentar coleções 
de peças de todos os 
momentos da huma-
nidade, desde as or-
ganizações sociais da 

Mesopotâmia e do Antigo Egito até a arte 
europeia da modernidade. A principal 
intenção era viabilizar uma imersão em 
distintas temporalidades, a partir de um 
vasto, diverso e valioso acervo, de modo 
que o visitante pudesse se tornar um homem 
mais iluminado. Com isso, seria mais capaz 
de decidir racionalmente.

A tendência geral era, portanto, a ar-
mazenagem de peças com valor histórico, 

7 O Museu Britânico é de 1753. O Museu do Louvre foi idealizado pelo Conde de Angivillier em 1776. Mas a 
Revolução impediu sua abertura até que a Constituinte retomasse as ideias de Angivillier, criando o Museu 
Central das Artes, em 6 de maio de 1791, que foi inaugurado em 10 de agosto de 1793. A Galleria degli 
Uffizi foi aberta ao público em 1769, graças às iniciativas de Pedro Leopoldo. Sobre esses museus, consultar: 
El Museo Británico. Madrid: The British Museum Press, 2003, p. 6-9; e BAYLE, Francoise. Louvre. Paris: 
Artlys, 2001, p. 7; e PESCIO, Claudio. La Galeria de los Uffizi. Florencia: BET, 1998, p. 3-7.

8 COLLINGWOOD, R. G. A Ideia de História. Lisboa: Editorial Presença, 2001, p. 114-123; e BOURDÉ, Guy 
& MARTIN, Hervé. As Escolas Históricas. Lisboa: Europa-América, 2003, p. 44-48.

9 COLLINGWOOD, op. cit., p. 95-104.

A tendência geral era a 
armazenagem de peças com 
valor histórico, classificadas, 

organizadas e dispostas 
ao público conforme os 

critérios iluministas
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classificadas, organizadas e dispostas ao 
público conforme os critérios iluministas. 
Por exemplo, no primeiro guia escrito para o 
Museu Britânico, de 1761, escrevia seu autor: 
“A curiosidade prevalece quase universalmen-
te... Nada pode contribuir melhor a preservar 
a sabedoria tão abundante neste século que 
contar com depósitos em todos os países para 
abrigar suas antiguidades, como é o caso do 
Museu da Grã-Bretanha”.10 A pretensão era a 
de que os museus se tornassem depósitos de 
peças antigas.

Essa nova forma de 
organizar os museus 
alterava o que existia 
anteriormente, os ga-
binetes de curiosida-
des, onde se expunham 
coleções ecléticas de 
objetos notáveis, por 
serem extraordinários. 
O propósito, nesse 
caso, era maravilhar 
o observador com re-
líquias, preciosidades, 
peças raras ou exóticas.

O Museu do Louvre, o Britânico e os 
Museus do Vaticano são bons exemplos de 
museus enciclopédicos. Possuem inúmeras 
seções e um enorme acervo, amealhado ao 
longo de muitas décadas. Aos olhos de hoje, 
aproximam-se de armazéns de peças antigas 
reunidas em coleções, que servem para ser 
contempladas. Não apresentam exatamente 
uma narrativa do passado, mas sim seus 
resquícios, registrando o progresso da civi-
lização e confirmando a tese iluminista de 
que o aspecto racional dos homens é o maior 
responsável por seu desenvolvimento.

Ao longo do século XIX, surgiram alguns 
museus que enalteciam a existência dos esta-
dos e seu processo de formação. Do mesmo 
modo que os institutos históricos, eles de-
veriam mostrar a existência de um passado 
comum, a fim de que a organização social 
em torno dos estados modernos pudesse se 
desenvolver.

À concepção de museus enciclopédicos 
correspondeu uma determinada historiografia. 
Ambas se influenciaram. Se, por um lado, 
os museus procuravam reunir todo o acer-

vo disponível acerca de 
determinado assunto, 
os historicistas do sé-
culo XIX, por seu lado, 
entendiam que se apro-
ximariam da verdade 
histórica se analisassem 
criticamente todos os 
documentos existentes 
sobre determinada épo-
ca. A ideia de evolução 
do tempo também esteve 
presente em muitos es-

critos, sobretudo a partir de Turgot e Condor-
cet. Nesse sentido, ressalta-se o historicismo 
alemão, que tem em Leopold von Ranke seu 
maior expoente. Para Ranke, o fato histórico 
deveria ser apresentado “tal como ocorreu”, 
sem interferências ou interpretações advindas 
do historiador.11 

Contudo, para além da História, podem-
se registrar também: a perspectiva de 
evolução na fenomenologia de Friedrich 
Hegel, com a evolução dialética do espí-
rito do mundo, por meio do Estado, que 
proporcionaria a realização de objetivos 
universais, a exemplo do direito e da lei;12 

10 Cf. El Museo Británico... op. cit., p. 6.
11 HOLANDA, Sérgio Buarque de. “O atual e o inatual na obra de Leopold von Ranke”, in Revista de História, 

v. 50, n. 100, 1974, 431-482; e BURKE, Peter. “Ranke, o reacionário”, in BURKE, Peter. O Mundo como 
Teatro. Estudos de Antropologia Histórica. Lisboa: Difel, 1992, sobretudo p. 233-234.

12 CHÂTELET. François. Hegel. Rio de Janeiro: Zahar, 1995; e ANDERSON, Perry. O fim da História: De Hegel 
a Fukuyama. Rio de Janeiro: Zahar, 1992, especialmente p. 16.

O Museu do Louvre, o 
Britânico e os do Vaticano 
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o materialismo de Karl Marx, com a supe-
ração dos modos de produção pela luta de 
classes;13 a filosofia positivista de Augusto 
Comte, com a teoria dos três estágios, sendo 
o último o estado científico;14 e a biologia, 
com a evolução explicada pela teoria de 
Charles Darwin e Alfred Russel Wallace 
sobre a origem das espécies por meio da 
seleção natural.15

Para os intelectuais do século XIX, 
especialmente em suas últimas décadas, 
essa ideia de evolução podia também ser 
observada no nível das experiências. Afinal, 
a revolução industrial, explorando o uso das 
ligas de ferro e carbono e dos combustíveis 
fósseis, passara do ferro forjado à produ-
ção industrial dos aços e do emprego do 
carvão mineral como combustível ao uso 
do petróleo. O desenvolvimento científico, 
por sua vez, atingiu patamares de conheci-
mento acumulado que levaram à aceleração 
do desenvolvimento tecnológico, com o 
aparecimento cada vez mais frequente de 
novas invenções. O sistema financeiro e 
econômico atingiu padrões inéditos, com 
a propagação internacional do capitalismo 
britânico.16

A grande ruptura epistemológica, no 
que se refere especificamente à produção 
historiográfica, ocorreu a partir da déca-
da de 1930, na França, com a École des 

Annales. Sem dúvida, as contribuições 
e advertências dos Annales registra-
ram indeléveis marcas nos modos de 
produção do conhecimento histórico.17 
Graças aos Annales, buscou-se uma 
história total, em detrimento de uma 
história anterior, sobremaneira política 
ou militar, pautada em grandes perso-
nagens, gabinetes e batalhas. As fontes 
passaram a ser examinadas sob nova 
ótica, não se reduzindo a documentos 
oficiais. Além disso, a investigação 
científica deveria formular questões ao 
passado, precedidas por hipóteses, que 
inexoravelmente estavam vinculadas a 
problemas contemporâneos ao histo-
riador. Não se buscava mais a verdade 
histórica, mas sim articular o passado 
ao presente. Aliás, a consciência acerca 
da possibilidade de o presente interferir 
na compreensão do passado fez com que 
muitos se dedicassem a analisar o que se 
chamou de “operação historiográfica”.18

Depois, na década de 1950, os historia-
dores dos Annales, como Fernand Braudel, 
Pierre Chaunu e Pierre Goubert, foram 
sobremaneira influenciados pela concepção 
de história estrutural.19 Em decorrência, 
eram recorrentes os estudos de história 
econômica, baseados nas análises de longa 
duração e sustentados por ampla documen-

13 HOBSBAWM, Eric. Sobre a História. São Paulo: Cia das Letras, 1998, especialmente p. 176; GARDINER, 
Patrick. Teorias da História. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1984, principalmente, p. 163-169; WATKINS, 
Frederick M. Idade da Ideologia. Rio de Janeiro: 1966, p. 69 e segs;

14 COLLINGWOOD, op. cit., p. 145-151.
15 BITTENCOURT, Armando. “Três viajantes e a teoria da evolução”, in LANDIM, Maria Isabel & MOREIRA, 

Cristiano Rangel (orgs.). Charles Darwin: Em futuro tão distante. São Paulo, 2009, p. 39-49.
16 HOBSBAWM, Eric. Da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.
17 Cf. BURKE, op. cit. Conferir ainda: DOSSE, François. A história em migalhas: dos Annales à Nova História. 

Campinas: Ed. da Unicamp, 1992.
18 A expressão, clássica, é de Michel de Certeau, em A Escrita da História. São Paulo: Forense Universitária, 

2008. A preocupação de discutir o caráter subjetivo do conhecimento histórico também se apresenta, por 
exemplo, em SCHAFF, Adam. História e Verdade. Lisboa: Estampa, 1994.

19 Alguns exemplos de suas obras: BRAUDEL, Fernand. Civilização Material, Economia e Capitalismo, séculos 
XV-XVIII. 3 Vols. Tradução de Telma Costa. São Paulo: Martins Fontes, 1998; CHAUNU, Pierre. Sevilha e 
a América nos Séculos XVI e XVII. Tradução de Janine Garcia. São Paulo: Difel, 1980; e GOUBERT, Pierre. 
Cent Mille Provinciaux au XVII´Siècle. Paris: Flammarion, 1968.
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tação quantitativa e serial.20 Nessa época, 
houve também uma prevalência ponderável 
do marxismo inglês na historiografia inter-
nacional, vinculado à New Left Review. As 
obras de Eric Hobsbawm, Perry Anderson, 
Christopher Hill e Edward Thompson 
foram produzidas nesse contexto e têm 
relevância historiográfica.21

Por outro lado, a busca de uma história 
total por parte dos Annales, bem como o 
materialismo, fez com que a história po-
lítica e a militar fossem marginalizadas. 
Consideradas de pouca valia para seus 
críticos, eram histórias factualistas, que 
não relacionavam as 
dimensões política e 
militar da sociedade 
com seus demais as-
pectos. Situavam-se 
no nível dos eventos, 
da curta e não da lon-
ga duração; descre-
viam, ainda, grandes 
feitos de gabinetes 
e biografias de per-
sonagens consideradas importantes, sem 
dar conta de explicar os movimentos e as 
tendências da sociedade em seu conjunto.22

Nesse contexto, os museus enciclopédi-
cos deixaram de confirmar a evolução da 

civilização. Contudo, desde os anos 1970, 
em razão das aproximações que a história 
estabeleceu, principalmente com a Teoria 
Social e com a Antropologia, novos obje-
tos, métodos e abordagens temáticas têm 
sido aplicados à historiografia em geral, 
influindo decisivamente sobre a organiza-
ção e a finalidade dos museus.23

UMA RENOVAÇÃO 
HISTORIOGRÁFICA

A história política, por exemplo, graças 
a tal aproximação, inventou novas manei-

ras de compreender a 
relação dos indivíduos 
com a sociedade, alte-
rando as possibilidades 
da escrita biográfica, 
deu novo significado 
à narrativa e introdu-
ziu a ideia de “cultura 
política”.24

Já a história econô-
mica, principalmente 

após a apropriação das concepções do 
antropólogo Karl Polanyi, criou estreitas 
relações do mercado com o conjunto 
social, enfatizando a noção de que nem 
sempre um mercado obedece às leis ma-

A busca de uma história 
total por parte dos Annales, 
bem como o materialismo, 

fez com que a história 
política e a militar fossem 

marginalizadas

20 Sobre este ponto, consultar: SOBOUL. “A descrição e medida em história social”, in LABROUSSE, E. (org.). 
História Social – problemas, fontes e métodos. Lisboa: Cosmos, 1967; FRAGOSO, João. “Para que serve a 
história econômica?” in Estudos Históricos. Rio de Janeiro: n. 29, 2002, p 3-28; e BURKE, Peter. A Escola 
dos Annales – 1929-1989. A Revolução Francesa da Historiografia. São Paulo: Unesp, 1991, p. 1-22. 

21 Por exemplo: HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos. O breve século XX. São Paulo: Cia das Letras, 1995; 
ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado Absolutista. São Paulo: Brasiliense, 1995; HILL, Christopher. O 
mundo de ponta-cabeça: ideias radicais durante a Revolução Inglesa de 1640. Cia das Letras: São Paulo, 
2001; e THOMPSON, Edward. Costumes em Comum. Estudos sobre a cultura popular tradicional. São 
Paulo: Cia das Letras, 1998.

22 BURKE. A Escola dos Annales... op. cit., p. 17-22.
23 BURKE, Peter. História e Teoria Social. São Paulo: Unesp, 2002; BARTH, Fredrik. O guru, o iniciador e 

outras variações antropológicas. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2000; GINZBURG, Carlo. “O nome e o 
como: troca desigual e mercado historiográfico”, in GINZBURG, Carlo. A micro-história e outros ensaios. 
Lisboa: Difel: Rio de Janeiro, 1991; e LIMA, Henrique Espada. A Micro-História Italiana: Escalas, Indícios 
e Singularidades. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.

24 Sobre as transformações da História Política, verificar: REMOND, Rene. Por uma História Política. Rio de 
Janeiro: FGV, 2003.
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temáticas de uma determinada equação, 
mas, ao contrário, frequentemente é “im-
perfeito”.25 Noutros termos, sofre influên-
cias de grupos, refletindo, na prática, uma 
determinada ordem ou hierarquia social.26

A história social também se transformou 
muito.27 Antes disso, 
durante décadas, o 
conceito estrutural 
de classe fez com 
que os historiadores 
e sociólogos pratica-
mente ignorassem os 
sujeitos sociais. Atu-
almente, conceitos-
chave como papel social, status, mobilida-
de, dinâmica e interação social, estratégia 
e função social ampliaram o espectro das 
pesquisas, na medida em que trouxeram 
novas questões, novos instrumentos analí-
ticos e novas reflexões para os historiadores 
a partir de outras categorias.28 

Nesse contexto de renovação historio-
gráfica, percebe-se também uma discussão 

profunda nos modos de compreensão e 
produção da história militar, independen-
temente de ideologias. Atualmente, alguns 
chegam ao ponto de falar de uma “Nova His-
tória Militar”.29 Em suma, os historiadores 
que assumem este ponto de vista criticam 

uma história militar 
considerada “tradicio-
nal”, cuja narrativa, 
sobremaneira memo-
rialista, estava pau-
tada exclusivamente 
na descrição densa de 
batalhas, sem a busca 
de uma problematiza-

ção analítica ou reflexão central. Criticam 
também o culto de grandes heróis, que eram 
tratados como exemplos incontestes para as 
gerações futuras, bem como o modo como 
eram entendidos e como agiam e movimen-
tavam a realidade.30 Outra crítica é a de que a 
historiografia militar tradicional naturalizava 
o comportamento humano e as instituições 
militares, tornando-os, em última instância, 

25 POLANYI, Karl. A Grande Transformação. Rio de Janeiro: Campus, 1980; e GRENDI Edoardo. Polanyi. 
Dall’antropologia alla microanalisi storica. Milão: Etas Libri, 1978, p. 97-122.

26 Como um exemplo de trabalho, no Brasil, que observa as considerações de Polany para a análise econômica, 
consultar os trabalhos de João Fragoso: FRAGOSO, João. “Um mercado dominado por ‘bandos’: ensaio sobre 
a lógica econômica da nobreza da terra do Rio de Janeiro seiscentista” in FRAGOSO, João; MATTOS, Hebe 
e TEIXEIRA, Francisco (orgs.). Escritos sobre História e Educação: Homenagem à Maria Yeda Linhares. 
Rio de Janeiro: FAPERJ/Mauad, 2001; e FRAGOSO, João. “O capitão João Pereira Lemos e a parda Maria 
Sampaio: notas sobre hierarquias rurais costumeiras no Rio de Janeiro do século XVIII” in OLIVEIRA, 
Mônica Ribeiro e ALMEIDA, Carla Maria Carvalho (orgs.). Exercícios de Micro-história. Rio de Janeiro: 
FGV, 2009, p.157-207. Para o caso da história moderna europeia, ver LEVI, Giovanni. A Herança Imaterial. 
Trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.

27 Os sociólogos Georg Simmel e Norbert Elias têm papel relevante nessa transformação. No Brasil, suas principais 
obras traduzidas, nessa temática, são: SIMMEL, Georg. Questões Fundamentais da Sociologia: Indivíduo 
e Sociedade. Tradução de Pedro Caldas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006; e ELIAS, Norbert. A Sociedade 
dos Indivíduos. Organizado por Michael Schroter; tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1994. Alguns sociólogos brasileiros consideram Elias tributário de Simmel. É o caso de WAIZBORT, Leo-
poldo. “Elias e Simmel”, in NEIBURG, Frederico et al. Dossiê Norbert Elias. São Paulo: Universidade de 
São Paulo, 2001, p. 89-111.

28 BURKE. História e Teoria Social... op. cit.
29 HESPANHA, António. (Coord.). Nova História Militar de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2004. No 

Brasil, CASTRO, Celso, IZECKSOHN, Vitor e KRAAY, Hendrik (Org.). Nova História Militar Brasileira. 
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. O livro coordenado por Hespanha faz parte de uma coleção de dois 
volumes que foi dirigida por Manuel Themudo Barata e Nuno Severiano Teixeira.

30 CASTRO, op. cit., p. 23-26.

Nova atenção com a 
História Militar ocorre 

internacionalmente, com 
menor influência de ideologias
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ahistóricos.31 Isso ocorria, segundo os críti-
cos, porque não havia interesse em se com-
preender o comportamento e as instituições 
militares em seus contextos social, político, 
econômico e cultural.32

Essa nova atenção, com menor influên-
cia de ideologias, com a História Militar 
ocorre internacionalmente. Deve-se notar 
a quantidade de obras de boa qualidade 
que foram publicadas nos últimos anos, 
inclusive no Brasil, e o interesse crescente 
do público no assunto, comparados com 
as décadas anteriores, obras escritas, em 
grande parte, por motivação ideológica.

Em suma, o esforço 
historiográfico con-
temporâneo procura 
analisar as relações 
dos sujeitos com or-
ganizações sociais em 
que se inserem e que 
atualizam, afastando-
se de reducionismos 
ou de teorias totais re-
vestidas de ideologias. 
Afinal, se a história é 
tecida por homens, não é correto excluir 
da análise as orientações valorativas que 
permeiam uma determinada sociedade, 
respeitando-se as especificidades de cada 
tempo histórico. Não parece possível 
compreender as relações entre homens 
no tempo desvencilhando-os da dinâmica 

social e cultural em que estão inseridos.33

Para esse novo esforço historiográfico, 
correspondem, evidentemente, novos sig-
nificados sociais para os museus, que estão 
passando por grandes reestruturações de 
suas exposições e de relacionamento com 
visitantes. Como exemplo, podem-se citar 
vários dos museus militares e marítimos 
europeus.

OS NOVOS MUSEUS 

A partir dos anos 1970, uma vez que 
a historiografia cada vez mais rejeitava a 

perspectiva teleológica 
da história, buscando 
se afastar também dos 
estruturalismos, os mu-
seus passaram a desem-
penhar outras funções 
sociais. Tornaram-se 
um “espaço dinâmico, 
de informação, de la-
zer e de educação, que 
cria áreas de difusão 
histórico-culturais com 

a finalidade de despertar a consciência do 
público para a preservação do patrimônio 
artístico, cultural e histórico”.34

Além disso, os novos museus apresentam 
imagens do passado que permitem a inserção 
de indivíduos nas narrativas coletivas; em 
outras palavras, contribuem para a construção 

31 Muitos antropólogos criticam os historiadores por naturalizarem determinadas facetas do comportamento hu-
mano, como se parte da motivação desse comportamento tivesse origem genética, ou pertencesse à natureza 
humana. Segundo o antropólogo Marshall Sahlins, da Universidade de Chicago, a origem desse entendimento 
está em Tulcídides. Este entendeu que os seres humanos são automotivados, substituindo assim cultura pela 
noção problemática de natureza humana. Sua visão praticamente coloca um animal e um homem no mes-
mo patamar. Tulcídides, de fato, ignorou a cultura: os seres humanos têm motivações naturais e, portanto, 
idênticas, constantes e históricas. Conferir: SAHLINS, Marshall. História e Cultura. Apologias a Tulcídides. 
Tradução de Maria Lúcia de Oliveira. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

32 CASTRO, op. cit., p. 23-26.
33 BLOCH, Marc. Apologia da História ou o Ofício de Historiador. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.
34 Cf. MOURA, Gláucia Soares de & DIAS, Paula Cristina da Costa Perez Tavares. “O Novo Museu Naval”, in 

Revista Navigator: subsídios para a história marítima do Brasil. Rio de Janeiro: Serviço de Documentação 
da Marinha, V. 6, N.11, 2010, p. 127-132, citação na p. 127.

Os novos museus 
contribuem para a 

construção de identidades 
sociais e para criação de 

noções de pertencimento a 
grupo ou cidade
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de identidades sociais e para criação de noções 
de pertencimento a grupo ou cidade. Estão 
preocupados, em grande medida, com a coesão 
social e a dinamização da memória social.

O Sistema Brasileiro de Museus define mu-
seus como “casas que guardam e apresentam 
sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições 
que ganham corpo através de imagens, cores, 
sons e formas. Os museus são pontes, portas e 
janelas que ligam e desligam mundos, tempos, 
culturas e pessoas diferentes”.35

Assim, longe de armazéns de peças 
antigas, os museus atualmente são um im-
portante instrumento de educação formal 
e informal. Para tanto, eles precisam in-
cluir várias histórias, 
compreender distintas 
linguagens e circular 
pelos diversos cam-
pos da disciplina his-
tória: história política, 
econômica, social, 
militar, história da 
tecnologia e da arte, 
por exemplo. Benefi-
ciam-se por utilizar recursos tecnológicos 
de última geração, que podem recriar 
espaços virtualmente, bem como permitir 
interação entre o público e seu acervo, 
instigando os sentidos humanos.

A inauguração do novo circuito exposi-
tivo do Museu Naval, em setembro de 2006, 
no Rio de Janeiro, marcou um novo período 
de relacionamento com o público. A expo-
sição de longa duração com o tema “O Po-
der Naval na Formação do Brasil” obedece 
ao princípio de promover a integração com 
os visitantes, tornando-se uma referência 
para a História Naval Brasileira. Ela mostra 

como foi importante o Poder Naval, desde 
o Descobrimento, para que pudesse existir 
o Brasil de hoje, e a necessidade de seu 
emprego permanente para se manter a paz 
da forma como ela é atualmente desejada 
pelos brasileiros. Conta-se, então, a história 
do Brasil, evidenciando-se a importância do 
uso do mar para a formação do País.

Essa abordagem da História Naval foi 
utilizada como base para os livros didáticos: 
Introdução à História Marítima Brasileira,36 
da Diretoria do Patrimônio Histórico e Do-
cumentação da Marinha (DPHDM), adotado 
como livro-texto para algumas das escolas 
de formação de pessoal pela Diretoria de 

Ensino da Marinha; 
e A Importância do 
Mar na História do 
Brasil,37 organizado 
por Armando de Senna 
Bittencourt, volume 13 
da Coleção Exploran-
do o Ensino – História 
– Ensino Fundamental 
e Ensino Médio, publi-

cado pelo Ministério da Educação.
O Museu Naval foi organizado confor-

me os novos conceitos de museus. Além 
da narrativa coesa proposta pela disposição 
de seu acervo, destaca-se a possibilidade 
de interação entre o museu e os visitantes, 
que podem, por exemplo, ver e cheirar as 
especiarias, experimentar o peso de uma 
réplica de bala de canhão do século XVII e 
ativar a Batalha Naval do Riachuelo, graças 
a uma maquete virtual que combina história 
e tecnologia digital.38

Desde finais da década de 1990, a Ma-
rinha desenvolve projetos educacionais em 

35 http://www.museus.gov.br/sbm/oqueemuseu_apresentacao.htm. Acesso em 24 de junho de 2012. 
36 Introdução à História Marítima Brasileira, Rio de Janeiro: Serviço de Documentação da Marinha, 2006.
37 SERAFIM, Carlos Frederico Simões, (Coordenação), BITTENCOURT, Armando de Senna (Organização).  

A Importância do Mar na História do Brasil, Brasília: Secretaria de Educação Básica do Ministério da 
Cultura, 2006.

38 Pode-se ter uma noção do circuito expositivo do Museu Naval em https://www.mar.mil.br/dphdm.

Longe de armazéns de 
peças antigas, os museus 

atualmente são um 
importante instrumento de 
educação formal e informal
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museus. O Projeto Escola, por exemplo, 
foi criado há mais de dez anos e tem o 
propósito de tornar o complexo cultural da 
Marinha no Rio de Janeiro disponível para 
as escolas públicas municipais. As turmas 
escolares são transportadas por ônibus da 
Marinha, fazem visitas guiadas e recebem 
lanches patrocinados pelo Departamento 
Cultural do Abrigo do Marinheiro. O 
projeto já atendeu a aproximadamente 60 
mil crianças.

Após a inaugura-
ção do novo circuito 
expositivo do Museu 
Naval, foram criados 
quatro novos projetos 
educacionais: Uma 
Viagem pelo Mundo 
da História (teatro), 
Marinha em Origami 
(oficina), Uma Tarde 
no Museu (transporte 
de crianças, amplian-
do o Projeto Escola) e 
Uma Aula no Museu 
(aulas de História no 
circuito do Museu).

O Projeto Uma 
Viagem pelo Mundo 
da História é patro-
cinado pela Transpetro e, desde 2007, já 
atendeu a mais de 10 mil jovens. Consiste 
na apresentação de peças teatrais sobre 
História Naval, dois dias por semana, dis-
poníveis por meio de agendamento prévio. 
Foram desenvolvidas sete peças adequadas 
a faixas etárias distintas. Nelas, um ou 
dois atores, caracterizados com trajes de 
época, interagem com o público, tornando 
o episódio histórico, que é apresentado com 
abundância de informações, mais atraente 
e divertido.

O Projeto Marinha em Origami tem 
como propósito entreter grupos de crianças 
visitantes em oficina, por meio de dobra-

duras em papel, com temas ligados ao mar, 
estimulando o desenvolvimento de habili-
dades motoras e criativas. É realizado uma 
vez por semana, desde 2008, e já atendeu a 
aproximadamente 4.500 crianças.

O Projeto uma Tarde no Museu destina-
se a complementar o transporte oferecido 
pelo Projeto Escola, com patrocínio de 
ônibus pela Granado. É sabido que trans-
porte é a principal dificuldade, em todo o 
mundo, para que as escolas visitem museus 

e possam aproveitar 
seu potencial de com-
plementação visual ao 
que nelas é ensinado 
principalmente com 
palavras.

Em 2010, a Dire-
toria do Patrimônio 
Histórico e Documen-
tação da Marinha  ela-
borou um novo pro-
jeto, chamado Uma 
Aula no Museu. Seu 
propósito maior é es-
timular o interesse do 
estudante em relação 
ao Museu Naval, a 
partir de uma aula 
dinâmica e interativa, 

em que se apresenta a História do Brasil 
com ênfase na importância do mar para 
a formação do País. A metodologia das 
aulas está pautada em uma narrativa tecida 
a partir do uso de imagens, documentos, 
ambientações e acervo museológico da co-
leção da Marinha do Brasil. Desnecessário 
registrar que, em uma sociedade extrema-
mente acostumada a receber informações 
por imagens, como a atual, a pertinência de 
tais aulas se torna mais contundente. 

Para as escolas e os alunos, a possibi-
lidade de participar de uma aula dentro 
do Museu é dinamizar a produção e o 
consumo dos saberes acadêmicos, por 

O Projeto Uma Aula no 
Museu está em perfeita 

consonância com a missão 
da Diretoria: “preservar 
e divulgar o patrimônio 
histórico e cultural da 

Marinha, contribuindo para a 
conservação de sua memória 

e para o desenvolvimento 
da consciência marítima 

brasileira”
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meio de uma aula viva, não tradicional, 
pautada não em narrativas estáticas, mas 
sobretudo na análise iconográfica e nas 
diversas sensibilidades provocadas pelas 
formas discursivas e estéticas do Museu 
Naval. Em síntese, pode-se dizer que a cena 
semiológica é perfeita.

Por outro lado, para a Marinha, tal pos-
sibilidade é muito interessante, já que, em 
primeiro lugar, contribui para demonstrar 
como a instituição congrega uma miríade 
de profissionais, evidenciando-se mais 
especificamente os historiadores e muse-
ólogos; depois, contribui também para o 
refinamento das relações museu-escola e 
museu-sociedade, bem como para o desen-
volvimento da consciência da maritimidade 
do Brasil, país que sempre estabeleceu 
estreita relação com o mar, mas que atu-
almente precisa enfatizar sua importância 
para a prosperidade dos brasileiros. 

Ademais, não custa ressaltar que os 
estudantes, ao participarem da dinâmica 
proposta, tendem, mais tarde, a trazer 
seus familiares e amigos, expandindo-se 
o interesse pelo Museu Naval, o que tende 
a ampliar a consciência marítima no País.  

O Projeto está, portanto, em perfeita 
consonância com a missão da Diretoria: 
“preservar e divulgar o patrimônio histórico 
e cultural da Marinha, contribuindo para 
a conservação de sua memória e para o 
desenvolvimento da consciência marítima 
brasileira”.

Para que fossem ampliadas as relações 
entre os alunos e o Museu, é oferecida uma 
proposta de aula exclusiva para cada escola 
interessada, em conformidade com suas ne-
cessidades acadêmicas. Na consecução das 
aulas, previamente os oficiais historiadores 
e museólogos do Museu Naval reúnem-se 
com a equipe pedagógica e de professores 
de história de cada uma das escolas interes-
sadas em participar do projeto. Assim, as 
aulas são planejadas e ministradas de modo 

personalizado, a fim de que se estabeleça 
uma estreita relação dialógica com os pa-
râmetros do currículo escolar. Com isso, 
potencializa-se valor agregado ao processo 
de ensino-aprendizagem.

Após tais ajustes prévios, os alunos são 
recebidos no Museu Naval por dois oficiais 
historiadores do Museu, acompanhados de 
uma museóloga e de uma pedagoga, que 
conduzem a aula pelo circuito expositivo. 
Alunos, historiadores, museólogos, peda-
gogos e professores dispõem um espaço de 
interação interdisciplinar e de discussão e 
reflexão de diversos temas referentes à His-
tória do Brasil. Uma preocupação constante 
é demonstrar como os museus, atualmente, 
não são estoques de peças antigas, mas 
espaços vivos, instrumentos de educação 
e de participação na sociedade. O tempo 
estimado para tal prática é, em média, de 
uma hora e 30 minutos.

A proposta poderá ser encerrada nesse 
momento, com o retorno dos alunos a sua 
escola, ou estendida na parte da tarde, com 
visitação ao Espaço Cultural da Marinha e 
realização do Passeio Marítimo pela Baía 
de Guanabara.

Assim, na parte da tarde, os alunos po-
dem complementar seus conhecimentos. 
Diversos dos assuntos explorados na aula 
realizada no Museu poderão ser retomados, 
já que o Espaço Cultural da Marinha apre-
senta múltiplos atrativos. Há um modelo da 
Nau dos Descobrimentos, cuja exposição 
busca reconstituir o cotidiano dos navegan-
tes nos séculos XV e XVI; o Navio-Museu 
Bauru, que participou da Segunda Guerra 
Mundial, e que conta com uma exposição a 
bordo, onde é possível interagir com acon-
tecimentos da Segunda Guerra Mundial por 
meio de realidade digital; um helicóptero; 
um submarino; a Galeota Real de D. João 
VI, uma das obras de arte brasileira mais 
importantes do período colonial, com 
aproximadamente 200 anos de idade; além 
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de exposições de curta e média duração. 
O Passeio Marítimo, realizado pelo Re-
bocador Laurindo Pitta, que participou da 
Primeira Guerra Mundial e apresenta uma 
exposição a bordo sobre essa participação, 
permite a visualização, do mar, dos locais 
mais importantes referentes à fundação e 
ao desenvolvimento da cidade do Rio de 
Janeiro e da estruturação do sistema de 
defesa na Baía de Guanabara pelos portu-
gueses, entre os séculos XVI e XVIII. O 
navio parte do Espaço 
Cultural da Marinha 
e se aproxima de 17 
pontos interessantes 
em sua trajetória, to-
dos dentro da Baía de 
Guanabara.

O professor, então, 
poderá explorar ainda 
os modos de trans-
formação que histo-
ricamente o homem 
opera na natureza para 
construção do espaço 
geográfico. Eis um claro exemplo de como 
a aula realizada pela manhã, no Museu, 
pode se estender visualmente aos espaços 
do Rio de Janeiro. 

As propostas de visitação podem ser 
flexibilizadas segundo as possibilidades 
de cada escola proponente. Apenas para 
registrar um exemplo, o Passeio Marítimo 
poderá ser substituído por uma visita à Ilha 
Fiscal, caso opte-se por discutir com mais 
detalhes as dificuldades experimentadas 
pela Monarquia brasileira a partir dos 
anos 1870.

Transferida para a Marinha pelo Mi-
nistério da Fazenda em 1914, a Ilha é hoje 
parte do complexo cultural da Marinha 
administrado pela Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Documentação. Cenário do 
evento que ficou conhecido como “O Úl-
timo Baile do Império”, realizado alguns 

dias antes da Proclamação da República, 
a Ilha Fiscal continua sendo um elo entre 
o presente e o passado. Décadas se passa-
ram e o palácio, que testemunhou tantos 
fatos históricos, é hoje uma das principais 
atrações turísticas do Rio de Janeiro. No 
conjunto arquitetônico aberto à visitação, 
destacam-se o Torreão e a Ala do Cerimo-
nial. O acesso à Ilha Fiscal normalmente é 
feito pela Escuna Nogueira da Gama.

Em 2011, o Projeto Uma Aula no Museu 
atendeu a aproxima-
damente 1.300 alunos 
das principais escolas 
do Rio de Janeiro. 
Neste ano, estima-se 
receber mais de 2 mil 
alunos, de cerca de 40 
escolas.

NOVOS 
MUSEUS E A 
IMPORTÂNCIA 
DA PRODUÇÃO 
DE SABERES

Grandes museus se beneficiam também 
com revistas periódicas especializadas, 
onde é registrada a produção acadêmica e 
científica relacionada aos temas de interesse 
da instituição. Assim, os museus não se 
destinam apenas a preservar ou divulgar 
a cultura histórica, mas também oferecem 
produção de conhecimento, propõem pes-
quisas e divulgam resultados científicos à 
sociedade.

No Brasil, o Museu Paulista conta, desde 
1922, com uma publicação consagrada, 
intitulada Os Anais do Museu Paulista: 
História e Cultura Material, destinada a 
concentrar as contribuições acadêmicas não 
só de historiadores, mas também de antro-
pólogos, sociólogos, arquitetos, geógrafos, 
arqueólogos, museólogos etc. Analoga-
mente, o Museu Histórico Nacional edita os 

Os museus não se destinam 
apenas a preservar ou 

divulgar a cultura histórica, 
mas também oferecem 

produção de conhecimento, 
propõem pesquisas e 
divulgam resultados 

científicos à sociedade
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Anais do Museu Histórico Nacional desde 
1940, com alguma interrupção.

A Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Documentação da Marinha publica semes-
tralmente a revista Navigator – subsídios 
para a História Marítima do Brasil, cujo 
propósito é promover e incentivar o debate 
e a pesquisa sobre temas de história maríti-
ma no meio acadêmico. Nesse sentido, pu-
blica trabalhos inéditos e originais, voltados 
para temas distintos, como: a guerra naval 
e sua organização; colonização, defesa e 
invasões que dependeram do mar; viagens 
marítimas e seus relatos; indústria naval; 
navegação e cartografia náutica; persona-
gens navais etc.

Tendo sido novamente editada desde 
2005, a Navigator, atualmente, é um 
periódico especializado, reconhecido e 
classificado desde 2008 pelo Qualis, um 
instrumento de avaliação utilizado pelo 
Ministério da Educação para aferir a quali-
dade dos periódicos científicos brasileiros.

A revista, há três anos (ou seja, há seis 
edições), recebe um fluxo tão contínuo de 
trabalhos que pôde ser capaz de apresentar 
parcela desses trabalhos sob a forma de 
dossiês temáticos. Já publicou dossiês sobre 
o Visconde de Inhaúma; o Poder Naval no 
Antigo Regime; a Tomada de Caiena em 
1809; o Poder Naval no Brasil Oitocentista; 
Iconografia e cartografia no medievo e na 
modernidade; e Engenharia militar, guerra 
e cartografia nos séculos XVI a XIX.

Cada vez mais, renomados historia-
dores têm escolhido a Navigator para 
dar publicidade aos resultados de suas 
pesquisas. Para demonstrar isso, pode-
mos propor um quadro, apresentado ao 
fim deste texto, que explicita a titulação 
dos autores dos trabalhos publicados na 
revista desde 2005. Entre 2005 e julho de 

2009, nove autores com titulação mínima 
de doutorado publicaram na Navigator; 
ou seja, há uma média de um doutor para 
cada edição. Nos últimos dois anos, 16 
autores com titulação mínima de doutor 
em História (cerca de 30% é de pós-
doutores) publicaram na Navigator, o 
que corresponde a uma média de quatro 
doutores para cada edição. Disso, pode-se 
inferir que houve um aumento de 400% do 
número de doutores publicando na revis-
ta. Houve também significativo aumento 
de doutorandos (quase 500%) e mestres 
(quase 200%).

Por isso, a Navigator pode ser con-
siderada um periódico relevante para a 
produção de conhecimento histórico no 
Brasil e uma forma pela qual a Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Documentação da 
Marinha incentiva a produção acadêmica 
em torno de temas referentes à história 
marítima.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Vamos ao passado para nos reencon-
trarmos: trata-se de um ato de reconheci-
mento.”39 Entre as múltiplas funções a que 
se destinam os museus modernos, uma 
delas é permitir a reflexão acerca do que 
se construiu no passado e do que se espera 
para o futuro.

Por óbvio, a conexão dessas duas di-
mensões temporais – passado e futuro – se 
estabelece pelo presente, que somente 
pode comportar consciência do valor da 
trajetória de grupos ou instituições se 
for perpassado por sua história. Museus, 
então, trazem à tona memórias e histó-
rias. Enchem o presente de significados. 
Promovem reflexão e perspectivas para o 
futuro. E, ainda, advertem que as ações do 

39 Cf. GUIMARÂES, Manoel Salgado. “Balanço das Comemorações”, in Revista de História da Biblioteca 
Nacional, ano 4, no 39, dezembro de 2008, p. 98, Rio de Janeiro – RJ.
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Titulação dos autores que publicaram na Navigator entre 2005 a 2011
Edição/

Titulação Pós-doutor Doutor Doutorando Mestre Mestrando Especialista Graduado Arqueólogo Militar Estrangeiro N° 
artigos

2005/1  2      1 3  6
2005/2  1  2   2  5 1 10
2006/1 1 1 1 1  1 1  2  8
2006/2   1 2 1  1 1 2  8
2007/1  2     1  5 1 8
2007/2  2     1  6  9
2008/1        1 6  7
2009/1       2  6  8
2009/2 2   3    1 4  10
2010/1 2 3 2     1 4  12
2010/2 2 2 1 1 1    3  10
2011/1  4 1 1 2   1 1  10
2011/2 1 2 1 1  2   2 2 9
Totais 8 19 7 11 4 3 8 6 49 4 115

  CLASSIFICAÇÃO  PARA  ÍNDICE  REMISSIVO:
<PODER MARÍTIMO>; Mentalidade marítima; História marítima; Museu; Historicismo; 
Educação no País; Recurso instrucional;

presente são fundamentais para se atingir 
o futuro desejado. Quem compreende bem 

essa dinâmica da História torna-se mais 
responsável por seus atos. 
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O PODER NAVAL E A FORMAÇÃO DO BRASIL

Breves reflexões sobre a historiografia naval
brasileira e a modernização do Museu Naval.

EDINA LAURA NOGUEIRA DA GAMA*
Capitão de Mar e Guerra (RM1-T)

A RAZÃO DO TEMA

O título deste texto, “O Poder Naval 
e a Formação do Brasil”, remete à 

exposição de longa duração hoje existente 
no Museu Naval. Sua realização simboliza 

todo o esforço empreendido pela Diretoria 
do Patrimônio Histórico e Documentação 
da Marinha1 (DPHDM) na construção de um 
novo cenário para a história naval brasileira. 
Assim, a Diretoria pode cumprir, junto a 
outras tarefas, a missão que lhe cabe no orga-

* Historiadora, contratada como assessora técnica pela DPHDM. Foi diretora do SDM e vice-diretora da DPHDM.
1 Criada em 2008, é oriunda da fusão das atividades do Serviço de Documentação da Marinha (SDM) e da Diretoria 

do Patrimônio Histórico e Cultural da Marinha (DPHCM), sendo a instituição responsável pela orientação e 
normatização junto às demais organizações da Marinha nas áreas técnicas pertinentes a história, museologia, 
arquivologia, biblioteconomia, arqueologia subaquática e publicações histórico-culturais. E ainda tem sob sua 
tutela administrativa o Arquivo da Marinha, o Museu Naval, o Espaço Cultural da Marinha, a Ilha Fiscal, a 
Biblioteca da Marinha, o Navio-Museu Bauru, o Rebocador Museu Laurindo Pitta, a Nau dos Descobrimentos, 
o Submarino Museu Riachuelo e o Helicóptero Museu “Rei do Mar” (Sea King).
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nograma da Marinha do Brasil – preservar e 
divulgar o patrimônio histórico e cultural da 
Marinha, contribuindo para a conservação 
de sua memória e para o desenvolvimento 
da consciência marítima brasileira.

Deste modo, ter como objeto desta 
comunicação essas breves reflexões, que 
incluem um novo olhar sobre os significa-
dos sociais para os espaços museais, é um 
grande desafio. E por quê?

A resposta está na expectativa de que, na 
condução desse trabalho, possa ser observado 
que, embora esteja ainda sendo inserida como 
proposta de uma nova releitura, a história 
naval brasileira produzida pela DPHDM tem 
nos dias atuais novas abordagens, possuindo 
uma sólida estrutura organizacional e opera-
cional para ser desenvolvida sob numerosos 
aspectos – pelo menos no que tange ao aban-
dono da história centrada em narrativas linea-
res de fatos históricos militares per si, e que se 
utiliza apenas de documentos escritos, no uso 
de conceitos e métodos das ciências sociais 
pelo historiador, hoje instruído nas técnicas 
de pesquisa e com formação pluridisciplinar. 
Com o “emprego das novas metodologias 
desenvolvidas na ciência histórica recente, 
permite-se alcançar as múltiplas interfaces da 
História Militar, tais como a social, a cultural, 
a econômica, a da ciência e a da política, 
dentre tantas outras”2.

BREVES REFLEXÕES SOBRE 
A HISTORIOGRAFIA NAVAL 
BRASILEIRA

O esforço historiográfico na produção 
de uma história narrativa que tratasse da 
importância do poder naval na formação 
do Brasil tem origem, provavelmente, em 
18813, com a publicação do 1o Volume, 
seguido de mais dois, dos Apontamentos 
para a história da Marinha de Guerra 
Brasileira4. Dos quatro volumes previs-
tos, foram publicados três, que tratam do 
período 1808-1828, contendo “inéditos e 
valiosíssimos documentos históricos”5. O 
quarto volume, por falta de verbas para as 
necessárias despesas, não foi produzido6.

“Em 1884, deu-se, ainda como resul-
tante do estudo promovido, a publicação 
da História Naval Brasileira para uso das 
escolas a cargo do Ministério dos Negócios 
da Marinha”7, que “tornasse fácil o co-
nhecimento exato de como se organizou a 
repartição da Marinha no Brasil e de todos 
os feitos da Armada Brasileira, desde sua 
criação, em 1822, até o fim da Guerra do 
Paraguai, em 1870”8.

Essas duas obras são de autoria do oficial 
de Marinha reformado Theotonio Meirelles 
da Silva9, conforme as suas próprias folhas 
de rosto e o exame crítico realizado pelo 

2 PARENTE, Paulo André Leira. “A construção de uma História Militar”. Revista Brasileira de História Militar 
(eletrônica). Edição Especial de Lançamento, dez. de 2009. Disponível em: <http://www.historiamilitar.
com.br/index1.html.>, p. 3.

3 Não há ainda como afirmar que esta seria efetivamente a data da obra mais antiga a respeito, na medida em que 
o levantamento historiográfico na realização desse trabalho foi realizado apenas na Biblioteca da Marinha.

4 SILVA, Theotonio Meirelles da. Apontamentos para a história da Marinha de Guerra Brazileira. Rio de Janeiro: 
Typografia Perseverança, 1881-83. 3 v.

5 Na afirmativa dos fatos narrados constam numerosos documentos da época.
6 SILVA, Theotonio Meirelles da. História Naval Brasileira, Rio de Janeiro: Editor B.L.Garnier, 1884, 1884, p. 9.
7 Idem.
8 Ibdem, p. 9-10.
9 A Revista de História, da Biblioteca Nacional, em artigo datado de jan./2011 acerca de conquistas amorosas 

atribuídas a D. Pedro II, coloca um oficial de Marinha de nome Teotônio Meireles da Silva como seu filho 
com Gertrudes Meireles de Vasconcelos, nascido em 1822, na província de Minas Gerais (www.revistadehis-
tória.com.br/seção/capa/deitou-na-cama-e-fez-a-fama). Entretanto, conforme pesquisa realizada no Arquivo 
da Marinha, o autor das obras em lide teria nascido em 1820, em Minas Gerais, sendo filho de “Domingos 
Meirelles da Silva e da Joana” (assentamentos do autor).
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então vice-presidente do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro, O. H. de Aquino e 
Castro, por solicitação do ministro da Ma-
rinha, e que consta da publicação de 1884.

Numa breve análise desses trabalhos, é 
possível observar algumas nuances básicas 
da Matriz de Varnhagen10, tais como: o 
respeito absoluto às fontes, tradicionalismo, 
nacionalismo, valorização das conquistas e 
dos personagens principais em detrimento 
de análises estruturais, a herança portu-
guesa na constituição do Brasil, a busca da 
imparcialidade, objetividade e a ideia de 
evolução. Essas nuances, além de estarem 
presentes em outros estudos do campo mi-
litar à época, se afirmaram nas publicações 
histórico-culturais produzidas pela Marinha 
do Brasil ao longo da primeira metade do 
século XX, e mesmo depois. E estão pre-
sentes, sob certos aspectos, em trabalhos 
publicados nas três últimas décadas11.

Os estudiosos, em sua maioria oficiais 
de Marinha com vertente histórica12, 
produziam em escala majoritária, até 
princípios dos anos de 1970, uma história 
naval centrada nos grandes personagens, 
gabinetes e conflitos armados, apoiando-
se em documentos oficiais, em memórias, 
na exaltação da instituição; e atendo-se 
a fatos, datas e nomes inferidos, quando 
muito, num “tempo curto e acontecimental 
da história política”13.

Cabe agora, fazendo uso de novos cam-
pos de investigação na pesquisa da história 

militar, tratar do seu viéis cultural14 – no 
caso o desenvolvimento das atividades 
do Serviço de Documentação da Marinha 
(SDM), que redundou na existência, hoje, 
da DPHDM. O seu crescimento, acelerado 
a partir dos anos 1980, traz preciosos ins-
trumentos para a contextualização destas 
breves reflexões.

Criado em 1943 com o propósito de 
aglutinar as atividades histórico-culturais 
que já aconteciam na Marinha do Brasil, 
o SDM passou a ter sob sua subordinação 
a Biblioteca da Marinha15, o Arquivo da 
Marinha, o Museu Naval e a Seção de 
História Marítima Brasileira16. Com ex-
ceção desta última, essas não mais seriam 
organizações militares autônomas, e sim 
departamentos do SDM. Em 1972, foram 
inauguradas as novas instalações de todas 
as atividades pertinentes num único espa-
ço físico, à Rua Dom Manuel no 15, com 
a criação de mais um departamento, o de 
Publicações e Divulgação. Processava-se, 
assim, o começo de uma estrutura adminis-
trativa, técnica e normativa para guardar, 
preservar, conhecer, classificar, divulgar 
e pesquisar todo o conteúdo material e 
imaterial histórico-cultural antes disperso, 
colocando-os sempre perto um dos outros, 
“conversando” e produzindo mutuamente. 
Em paralelo, houve a busca da profissio-
nalização do pessoal envolvido nessas ati-
vidades, aliada ao fomento e à divulgação 
dos instrumentos necessários à valorização 

10 WELING, Arno. Estado, História, Memória, Varnhagen e a Construção da Identidade Nacional. São Paulo: 
Editora Nova Fronteira. 2000, p. 152-194.

11 É o caso da obra do Contra-Almirante Max Justo Guedes, renomado historiador naval.
12 HARTZ, Mônica de Oliveira. “O Estudo da História Marítima Brasileira no Ensino Médio: desafios e soluções”. 

revista Navigator no 4, 2006, p. 7.
13 SANCHES, Marcos Guimarães. “A Guerra: problemas e desafios do campo da história militar brasileira”. 

Revista Brasileira de História Militar (eletrônica), ano 1, no 1, abr. 2010, p. 1.
14 Talvez não seja o caso de um viés cultural da história naval brasileira, mas sim da história da política cultural 

da Marinha do Brasil.
15 Criada em 1849, é vista como origem do SDM, por ter sido a primeira instituição cultural da Marinha do Brasil. 

Posteriormente foram criados o Museu Naval (1868) e o Arquivo da Marinha (1907).
16 Até então, estava subordinada ao Estado-Maior da Armada.
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da memória naval, no intuito de tecer a 
mentalidade histórico-cultural da Força. 
Criado o então Corpo Auxiliar Feminino 
da Marinha, foram chegando as historiado-
ras, bibliotecárias, arquivistas, jornalistas 
e museólogas, profissionais de fato, para 
compor a tripulação da Organização Militar 
(OM), que hoje tem rotineiramente oficiais 
do Quadro Técnico na realização de suas 
atividades. E aumentou o número de estu-
diosos da história naval brasileira, oficiais 
da reserva da Marinha do Brasil, cujas car-
reiras e perfis os habilitavam a compartilhar 
e a contribuir para a valorização da história 
marítima e naval brasileira.

Ao longo das décadas de 1980 e 1990, os 
laços com o meio acadêmico foram se estrei-
tando mediante a realização de seminários, 
simpósios, ofertas de vagas para estagiários 
nas áreas de história, museologia, biblio-
teconomia e arquivologia etc. O mesmo 
para com as instituições civis congêneres, a 
exemplo do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, Instituto do Patrimônio Artístico 
e Histórico Nacional e Arquivo Nacional, 
na realização de convênios, participação 
em conselhos consultivos etc. É preciso 
ainda destacar, em especial, a participação 
dos oficiais e servidores civis do SDM, já a 
partir da sua primeira turma, em 2001, no 
curso de pós-graduação em História Militar 
Brasileira promovido em parceria pelo Insti-
tuto Geográfico e Histórico Militar (IGHM) 
e a Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro (Unirio), iniciativa pioneira, que 
contou com o apoio do Exército Brasileiro.

Todos esses aspectos contribuíram em 
muito para o renascimento, o crescimento e 
mesmo para a releitura da história marítima 
e naval brasileira. Haja vista a coleção His-
tória Naval Brasileira17 e os periódicos pro-
duzidos pela DPHDM – a Revista Marítima 
Brasileira18 e a revista Navigator19 –, que 
remontam a 1851 e 1968, respectivamente. 
Há outros exemplos, como as publicações 
Fatos da História Naval; Introdução à 
História Marítima Brasileira, livro didático 
usado nas Escolas de Aprendizes Marinhei-
ros; e Importância do Mar na História do 
Brasil20, volume 13 da “Coleção Explo-
rando o Ensino – História – Ensino Fun-
damental e Ensino Médio”. Estes últimos, 
de caráter pedagógico, colocam a DPHDM 
como instituição transmissora e fomenta-
dora de conhecimentos, resultado do novo 
propósito, previsto no seu Regulamento, 
de contribuir para o desenvolvimento da 
consciência marítima brasileira, além de 
preservar a memória da Marinha.

Nestas breves reflexões, é preciso, ainda, 
comentar dois fatores determinantes não 
apenas para o aprimoramento técnico dos 
oficiais da DPHDM e divulgação/cons-
cientização da maritimidade do País, mas 
também para uma produção historiográfica 
de cunho acadêmico. O primeiro incide 
sobre os numerosos intercâmbios, estágios, 
cursos, seminários e outros eventos histó-
rico-culturais dos quais têm participado os 
oficiais da DPHDM. E o outro consta do 
Plano de Carreira dos Oficiais da Marinha, 
para o seu Quadro Técnico (que são maio-

17 Composta de dez volumes, trata da história marítima e naval brasileira.
18 Publicada trimestralmente,  com matérias de cunho técnico e memorialista, efemérides e outras afetas à memória 

da Marinha do Brasil.
19 A revista Navigator tem origem nos Subsídos para a História Marítima do Brasil e se ocupa da publicação de 

trabalhos acadêmicos pertinentes ao passado das atividades humanas referentes ao mar e, por afinidade, aos 
rios navegáveis. Site: www.revistanavigator.com.br

20 SERAFIM, Carlos Frederico Simões; (coordenação), BITTENCOURT, Armando de Senna (organização). 
A Importância do Mar na História do Brasil, Brasília: Educação Básica do Ministério da Cultura, 2006.
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ria na lotação da DPHDM), e dos cursos 
de especialização, mestrado e doutorado, 
pretensão antiga das oficiais historiadoras 
do extinto Corpo Auxiliar Feminino.

A MODERNIZAÇÃO DO MUSEU 
NAVAL

Como relacionar as breves reflexões 
sobre a historiografia naval, já referidas, 
com a modernização 
do Museu Naval e, 
assim, chegar à expo-
sição “O Poder Naval 
e a Formação da Ma-
rinha”  como símbolo 
do esforço empreen-
dido pela DPHDM na 
construção de um novo 
cenário para a história 
naval brasileira?

Há pelo menos uma 
resposta, dentre outras 
possíveis. No caso, 
a criação do Museu 
Histórico Nacional, 
em 192221, no Rio de Janeiro, a celebrar a 
memória da Nação22. Afinal, na composição 
do seu circuito expositivo houve “uma ge-
nerosa contribuição” advinda dos acervos 
do Museu Militar do Arsenal de Guerra, 
criado em 1865, e do Museu Naval (1868), 
que não teriam se consolidado23. Nesse 
processo, bem como na criação do curso de 
museologia, a figura de Gustavo Barroso, 

autor de vários livros sobre história militar, 
aparece como emblemática na construção 
de um espaço que reunisse os objetos de um 
passado de glórias e que assim, mediante 
uma breve e bem sucinta análise das obras 
e da “imaginação museal” do pai fundador 
do Museu Histórico  Nacional24, contaria 
uma “velha história política”25 ou militar.

Essa concepção historiográfica/museoló-
gica foi trazida para o Museu Naval quando 

da sua reinauguração 
em 1972, à Rua Dom 
Manuel, no 1526. Em 
1996, devido a proble-
mas estruturais do pré-
dio, com as obras do 
“Mergulhão” da Praça 
XV, o Museu foi fecha-
do, sendo reaberto em 
2001, ainda pautado 
numa concepção mu-
seológica antiga27. Em 
2006, foi inaugurada 
uma nova exposição de 
longa duração com o 
título “Poder Naval na 

Formação do Brasil”, construída sob um 
novo esforço historiográfico e uma nova 
ótica acerca das funções sociais dos museus, 
posto que estes tornaram-se “espaço dinâmi-
co, de informação, de lazer e de educação, 
que cria áreas de difusão histórico-culturais 
com a finalidade de despertar a consciência 
do público para a preservação do patrimônio 
artístico, cultural e histórico”28.

21 Comemorava-se o centenário da Independência do Brasil.
22 CHAGAS, Mário de Souza. A imaginação museal: Museu, memória e poder em Gustavo Barroso, Gilberto 

Freire e Darcy Ribeiro – Rio de Janeiro: Minc/Ibram, 2009, p. 87.
23 Há controvérsias, na medida em que o Museu Naval estava em funcionamento à época.
24 Idem, p. 83.
25 BARROS, José Assumpção de. O Campo da  história: especialidades e abordagens. Petrópolis (RJ): Vozes, 

2004. p. 106-107.
26 Juntamente com as novas instalações do SDM.
27 Culto aos heróis, factualização dos objetos, sendo apenas um espaço de contemplação.
28 Cf.MOURA< Glaucia Soares e DIAS, Paula Cristina da Costa Perez Tavares. “O Novo Museu Naval”, revista 

Navigator: subsídios para a história marítima do Brasil, V. 6, 2010, p. 127-132, citação na 127.

Museu é espaço dinâmico, 
de informação, de lazer e de 
educação, que cria áreas de 
difusão histórico-culturais 

com a finalidade de 
despertar a consciência do 
público para a preservação 

do patrimônio artístico, 
cultural e histórico
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O CIRCUITO EXPOSITIVO DO 
MUSEU

O circuito expositivo do Museu Naval 
está assim distribuído:

a) Sala  1: Rumo à Terra Pressentida 
– Trata das grandes navegações realizadas 
pelos portugueses, incluindo o descobrimento 
do Brasil e suas aventuras; da construção 
naval, com relato da vida a bordo, e que se 
iniciou no século XV e deu novo rumo à His-
tória; e dos oceanos, que antes eram obstácu-
los e passaram a ser vias de comunicação. O 
Brasil foi descoberto e colonizado por mar, e 
a defesa dos núcleos de colonização dependeu 
do poder naval de Portugal. Aborda também 
os índios e faz uso de mapas.

c) Sala 3: Expansão e Independência – 
Durante o século XVIII, o futuro território 
brasileiro se expandiu para o Sul, em fre-
quente disputa com os espanhóis. Em 1808, 
chegou ao Brasil a Família Real portuguesa e 
o Rio de Janeiro se tornou a sede do império 
português. Com o retorno de D. João VI para 
Portugal, D. Pedro proclamou a Independên-
cia, em 1822, e a recém-criada Marinha do 
Brasil, partindo do Rio de Janeiro, levou essa 
independência para as províncias que ainda 
não haviam aderido a ela, como o Maranhão, 
o Pará e a Cisplatina (futuro Uruguai, que 
então era parte do território brasileiro). A 
ação eficaz da Marinha garantiu a integri-
dade territorial do Brasil. Mostra, ainda, o 
emprego de estrangeiros na constituição da 
Marinha. Também usa mapas.

Rumo à Terra Pressentida

b) Sala 2: Intrusos e Invasores – Mostra 
os diversos corsários, piratas e outros intrusos 
que desafiaram os interesses ultramarinos 
de Portugal durante os séculos XVI, XVII e 
XVIII. Os invasores vieram do mar e somente 
sua expulsão, com a participação de forças 
navais, garantiu a integridade do futuro ter-
ritório brasileiro. Também faz uso de mapas.

Intruso e Invasores

Expansão e Independência

d) Sala 4: O Poder Naval como ins-
trumento da Política Nacional – Após 
a independência, o poder naval brasileiro 
foi empregado como instrumento da po-
lítica nacional do Império, projetando o 
poder militar para debelar as rebeliões que 
poderiam ter fracionado o Brasil, atuando 
na região do Rio da Prata (em guerras e 
intervenções em outros países), em respal-
do à política externa do País e coibindo o 
tráfico negreiro. Destaca, ainda, a atuação 
do futuro Marquês de Tamandaré, Patrono 
da Marinha, que se distinguiu, apesar de 
muito jovem, nesses conflitos. Usa mapas.



RMB4oT/2012 29

O PODER NAVAL E A FORMAÇÃO DO BRASIL

e) Salas 5 e 6: A Guerra da Trípli-
ce Aliança contra o Paraguai – Mais 
longo e sangrento conflito da América 
do Sul. Tendo em vista que os rios da 
região, o Paraná e o Paraguai, eram as 
principais vias de comunicação, o papel 
da Marinha foi muito relevante. A Bata-
lha Naval do Riachuelo, no Rio Paraná, 
foi decisiva e a primeira grande vitória 
dos aliados nessa guerra, e a aquisição 
de navios encouraçados foi fundamental 
para avançar e ultrapassar as fortifi-
cações instaladas nas margens do Rio 
Paraguai. Após a Passagem de Humaitá 
pelos navios brasileiros e sua posterior 
ocupação, o progresso das tropas aliadas 
dependeu de complexas operações com-
binadas com a participação da Marinha 
e do Exército. Usa mapas.

por submarinos. A Marinha brasileira 
participou da Primeira Guerra Mundial 
principalmente com a Divisão Naval em 
Operações de Guerra, cuja tarefa era o 
patrulhamento de um trecho da costa 
africana. Na Segunda Guerra Mundial, 
coube à Marinha proteger os comboios 
de navios mercantes, que asseguraram o 
abastecimento das cidades brasileiras e 
transportaram matérias-primas vitais para 
o esforço de guerra aliado. É ressaltado o 
emprego do poder naval em tempo de paz, 
por sua importância na defesa dos inte-
resses do País. Ele envolve um conjunto 
de ações necessárias para que os conflitos 
de interesses com outros países não saiam 
da esfera da diplomacia.

O poder naval como instrumento da
política nacional

Modelo naval da Fragata Amazonas

f) Sala 7: O Emprego Permanente 
do Poder Naval – Durante o século 
XX, ocorreram duas guerras mundiais, 
em que o país se viu agredido no mar 

Modelos navais dos Cruzadores Alte. Tamandaré, 
Primeiro de Março e Torpedeiro Tamoio

Modelos navais do Encoraçado Minas Gerais, 
Submarino Tikuna e Fragata União

Da descrição acima, destacam-se alguns 
aspectos, dentre outros que possam ser ob-
servados, e que parecem estar inseridos no 
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contexto de uma “nova história política”29, 
quais sejam:

– os fatos narrados nessas sete salas se-
guem uma forma estruturante, entrelaçados 
pela realidade histórica apresentada, qual seja 
a de quão intrínseca está a Marinha do Brasil 
na construção e desenvolvimento do País;

– expõe uma longa duração da história 
naval brasileira;

– emprego da geografia para a compre-
ensão dos fatos (todas as salas);

– nuances de outros campos historiográ-
ficos, como a história social, com o relato 
da vida a bordo (sala 1),  o emprego de 
estrangeiros (sala 3) e as operações de paz 
(sala 7), a história da ciência/tecnologia 
com a construção das embarcações (sala 1), 
o advento dos navios encouraçados (salas 
5 e 6), a Marinha de hoje (sala 7) e história 
econômica (todas as salas ); e

– contextualização dos objetos expostos 
com a história narrada.

PROJETOS EDUCATIVOS

Há ainda um outro fator a ser considera-
do no esforço metodológico empreendido 
pela DPHDM para a valoração, sob um 
novo olhar, daqueles “velhos” enfoques 
da história política tradicional, quais sejam 
a guerra, a diplomacia, as instituições e a 
trajetória dos personagens proeminentes 
no jogo do poder30, aliados a uma nova 
filosofia museológica. São os projetos 
desenvolvidos no Museu Naval na área 
educativa, como se seguem:

a) Projeto Escola – Criado há mais de 
dez anos, transporta grupos de crianças de 
escolas públicas para visitar o Complexo 
Cultural da Marinha, do qual faz parte o 
Museu Naval. As visitas são guiadas, e 

as crianças recebem fotografia do grupo e 
lanches patrocinados pelo Departamento 
Cultural do Abrigo do Marinheiro.

b) Projeto “Uma Viagem pelo Mundo 
da História” – Patrocinado pela Trans-
petro, é composto por sete peças teatrais 
relativas à História Marítima e Naval do 
Brasil e apresentadas de acordo com a faixa 
etária do grupo agendado, proporcionando 
às crianças e aos jovens uma visão abran-
gente sobre a participação da Força Naval 
na história do Brasil.

c)  Projeto “Marinha em Origami” – 
Tem como objetivo promover o desenvol-
vimento de habilidades motoras e criativas 
dos grupos de crianças visitantes, por meio 
das atividades de dobraduras em papel com 
temas ligados ao mar; e

d)  Projeto “Uma Aula no Museu” 
– Guiados por historiadores da DPHDM, 
alunos oriundos de escolas públicas/parti-
culares recebem aula sobre o poder naval 
na formação do Brasil.

Essas ações educativas trazem, compro-
vadamente, novos significados histórico-
sociais para os museus.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para as considerações finais, algumas 
notas explicativas se apresentam:

a) A história naval brasileira contex-
tualizada no Museu Naval, apesar de não 
mais meramente narrativa e factual, ainda 
se encontra majoritariamente segmentada 
no campo da história política.

b) Aos moldes do propósito de Gustavo 
Barroso, foi feito uso do espaço cultural Museu 
Naval para afirmação do Estado Nacional ao 
longo da história do Brasil, sendo esta narrada 
por um de seus instrumentos – o poder naval.

29 CASTRO, Celso; IZECHSOHN, Vitor e KRAAY, Hendrick. Da história militar à “nova” história militar, Rio 
de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2004.

30 Op. Cit, nota 24.
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 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<HISTÓRIAS>; História do Brasil; História Naval; Marinha do Brasil; Museu; Poder Naval; 
SDM; DPHDM; Revista Navigator;

c) A problemática histórica levantada na 
recuperação do Museu Naval – A Marinha do 
Brasil foi importante para a formação do País? 
– foi respondida com a revitalização desse 
espaço cultural aos moldes de uma filosofia 
museológica dinâmica e interativa, em que os 
objetos não constituem história por si mesmos.

d) O esforço historiográfico não foi mais 
proveniente de iniciativas pessoais, sem 
solução de continuidade pela Força.

e) A Matriz de Varnhagen é vigente nos 
textos produzidos nas salas expositivas do 
Museu Naval.

Outras observações foram sendo colo-
cadas ao longo do texto, e algumas ainda 
estão em construção, limitando em consi-
derações finais e não numa conclusão todas 
estas breves reflexões acerca das atividades 

desenvolvidas pela DPHDM no esforço 
historiográfico de revitalização da história 
naval brasileira, em que a modernização 
do Museu Naval é apenas uma de suas 
resultantes.

Afinal, intrínseca a esta releitura, 
há, entre outros fatores, a editoração 
periódica da revista Navigator, objeto 
valioso no fomento de intercâmbio de 
conhecimentos com os meios acadêmicos 
capazes de produzir um novo olhar para a 
história marítima e naval brasileira. Como 
exemplo, estão as três últimas edições da 
publicação, com oito artigos produzidos 
por historiadores militares ligados às ins-
tituições das Forças Armadas e 20 outros 
oriundos de colaboradores provenientes 
de instituições acadêmicas.
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INTRODUÇÃO

O relato que se segue explicita a mo-
tivação do desenvolvimento dessa 

dissertação.
Tarde de verão de 2005. Duas muse-

ólogas dirigem-se ao Espaço Cultural 
da Marinha, Praça XV de Novembro, 
Centro, Rio de Janeiro. Objetivo: visitar 
o Navio-Museu Bauru – navio de guerra, 

contratorpedeiro de escolta da Marinha 
do Brasil, remanescente da Segunda 
Guerra Mundial –, atracado ao cais 
desse local –, para analisar a exposição 
permanente que se encontrava em seu 
espaço interno, visando  elaboração de 
uma exposição que substituiria aquela 
existente.

Cenário encontrado: cerca de 150 pesso-
as a bordo, sob o calor do alto verão carioca.
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Visitantes em grupo: crianças e jovens 
uniformizados, de escolas da Prefeitura 
do Rio e de escolas particulares, com dois 
professores para cada grupo de 30 alunos.

Visitantes avulsos: famílias inteiras, 
inclusive com crianças de colo.

Critério de visitação: nenhum controle 
de acesso, entrada e circulação livres.

Como estava acontecendo a visitação pú-
blica: correria de jovens e crianças pelo convés 
principal, brincadeira de esconde-esconde 
entre armas e correntes, adolescentes sozinhos 
tentando manipular os canhões antiaéreos, des-
respeito às barreiras de correntes limitadoras de 
acesso filas para subir e descer escadas estreitas 
e íngremes e meninas e meninos brincando de  
Titanic2 na ponta da proa do navio.

Funcionando como “vigias de sala” al-
guns marinheiros impassíveis observavam 
aquela situação.

Em meio a esse cenário, se distinguiam 
os locais transformados em área de exposi-
ção. Neles, o silêncio. Silêncio não porque 
fosse um local sagrado ou templo de saber 
onde o silêncio devesse ser observado para 
contribuir com o ato de contemplação ou 
de apreensão de conhecimento. O silêncio 
devia-se à ausência de visitantes.

Todos os visitantes – os avulsos ou o 
grupo dos jovens estudantes – passavam 
sem sequer fazer uma parada para visitação. 
Permaneciam no navio, subindo e descen-
do, mas mantendo-se longe da exposição.

Em que pesem os visíveis problemas de 
segurança – ausência de controle de acesso, 
falta de esclarecimento dos riscos inerentes 
aos equipamentos e os riscos com a proxi-
midade com o mar –, o episódio suscitou a 
percepção de que o Navio-Museu Bauru tem 
um grande poder de atração, haja vista a quan-

Navio-Museu Bauru recebendo visitantes no Espaço Cultural da Marinha (Fonte: DPHDM – Depto de Museologia)

2 Referência à cena do filme “Titanic” (1997), dirigido por James Cameron, na qual a mocinha se projeta na ponta 
da proa do navio de braços abertos.
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tidade de pessoas dispostas a visitar um navio 
de aço em plena tarde de verão carioca. Mas 
sua exposição, na qualidade de modalidade 
do processo de comunicação e “principal 
instância de mediação dos museus”,3 perdia 
a oportunidade de converter esse poder de 
atração em uma experiência qualitativa de 
apreensão de conhecimento relativo ao navio 
como símbolo da participação da Marinha 
brasileira na Segunda Guerra Mundial.

A exposição que estava em cartaz nesse 
episódio (verão de 2005) foi criada em 1982 
e continuava em cartaz nos compartimentos 
visitáveis do Navio-Museu Bauru até bem 
pouco tempo atrás (2007).

A proposição era narrar a história da par-
ticipação da Marinha do Brasil na Segunda 
Guerra Mundial “pela exibição de objetos, 
documentos, cartas e gráficos.4 Sob essa ótica, 
a linguagem expositiva não privilegiou o navio 
como objeto musealizado, e sim o caracterizou 
como um local de exposição museológica.

Nos compartimentos do Bauru, na qua-
lidade de museu, observou-se que essa lin-
guagem expositiva estava dividida em três 
blocos. Em todos esses blocos de informa-
ção sentia-se a ausência do homem que teve 
seu papel naquele local de história. Não se 
encontrava a bordo o contingente engajado 
na Marinha que pudesse representar os 
militares e praças do período do conflito. 
Ainda que se tenha mantido fragmentos de 
registro da vida a bordo – o alojamento de 
marinheiros intacto, camarim do radar e 
outros –, as informações textuais, quando 
existentes, apresentavam-se exíguas.

Toma-se como exemplo a ambientação 
da cozinha, que tinha apenas a seguinte 
etiqueta na entrada do compartimento: 

“Cozinha”. Esse compartimento, por ser 
um local onde todos se “reconhecem”, 
despertava grande interesse nos visitantes. 
Nesse contexto, a função de comunicar 
ficou comprometida pela limitação da in-
formação apresentada, ou seja, só o título, 
sem nenhuma explicação da rotina a bordo.

A exposição do Bauru apresentava uma 
lacuna histórica; portanto, lacuna informa-
cional. Ela não mostrava a história do navio e 
não representava a história do homem no mar. 
Onde estava a “marca” de vida de quem “fez” 
a guerra? Onde estava a vida a bordo durante 
os dias de mar sob a permanente perspectiva 
de um ataque do inimigo? Onde estava a 
história de quem tripulou o navio? Que tipo 
de navio de guerra é o Bauru? Entendendo 
vida ativa como a expressão que, na Marinha, 
define a condição do meio flutuante no aten-
dimento da atividade fim da instituição, qual 
a história da vida ativa desse navio?

Procurando respostas para essas ques-
tões, percebeu-se a necessidade de enten-
der todo o processo de musealização para 
estabelecer esclarecimentos tais como a 
transformação do navio em museu pela 
Marinha do Brasil e os valores da institui-
ção Marinha que permearam o discurso dos 
atores desse processo.

O navio Bauru representou para o Bra-
sil um objeto testemunho, no contexto da 
Segunda Guerra Mundial, em termos de 
tecnologia naval e de táticas de guerra. As 
questões e os indicadores apontados fazem 
jus a uma narrativa histórica a ser relatada 
em uma exposição acerca do papel que o 
navio-museu representa e do seu contexto.

Percebeu-se também que o navio-museu 
de acesso gratuito e franqueado a todos 

3 SCHEINER, Tereza. “Comunicação, Educação, Exposição: novos saberes, novos sentidos, Representação”. 
Revista Semiosfera. ECO/UFRJ, ano 3 no 4/5. Disponível em: <http://www.eco.ufrj.br/semiosfera/anteriores/
semiosfera45/index.html>. Acesso em: 11 out. 2009.

4 SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO GERAL DA MARINHA (Brasil). Despacho no 33 de 2 de julho de 1976. 
Conservação de navio como monumento histórico – AvOc Bauru. Rio de Janeiro, 1976. 1 fl. (Coleção Vice-
Almirante Façanha Sobrinho).
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os segmentos de público, apresentava, na 
exposição, linguagem textual técnica, prati-
camente inacessível a parcela considerável 
de seus visitantes. As legendas dos arma-
mentos, por exemplo, apresentavam dados 
técnicos sobre fabricação, calibre e material 
que só poderiam ser compreendidas por 
especialistas em armamentos. A informa-
ção não contextualizava os artefatos com a 
história do navio em ação durante o conflito 
da Segunda Guerra Mundial.

Todas essas condições verificadas leva-
ram à compreensão de que o navio, somente 
percebido sob o aspecto de categoria mu-
seu, não estaria exercendo plenamente sua 
função de comunicar e expor a sua história, 
a do contingente humano, a da Marinha 
e a da participação do Brasil na Segunda 
Guerra Mundial no âmbito do Poder Naval, 
isto é, mostrar o navio sob o aspecto da 
categoria “patrimônio cultural”. 

Cada museu enfoca uma temática 
reinterpretada, representada por objetos 
de sua coleção, para ser transmitida como 
mensagem de tempo e espaço predefinidos. 

O caso Bauru suscitou o seguinte ques-
tionamento: como é possível interpretar 
as informações das quais o navio é um 
“mensageiro de dados”5, (data carrier)6, 
considerado como um testemunho da Se-
gunda Guerra Mundial, e transmiti-las por 
meio de exposição ou de outras formas de 
comunicação de maneira adequada para 
vários segmentos de público visitante?

A dissertação, pelo que foi mencionado, 
aponta a necessidade de nova abordagem 

expositiva para o Navio-Museu Bauru 
acerca deste produto da engenharia naval de 
características tecnológicas inovadoras, do 
seu desempenho, dos seus homens e das de-
mais particularidades da sua história para a 
exposição e outros modos comunicacionais, 
de maneira a dar a devida relevância ao na-
vio na qualidade de documento/monumen-
to7, testemunho simbólico da participação 
da Marinha do Brasil na Segunda Guerra 
Mundial. Foi essa história que justificou sua 
preservação como Monumento Histórico.

E um navio simbolizando um testemu-
nho, um mensageiro de dados para interpre-
tações e tratado como objeto musealizado 
representa “aglutinando”, conforme Lima8, 
“questões como a expansão das fronteiras 
do conceito operatório de objeto museoló-
gico”. E, mais adiante, afirma

[...] que comporta aos museus lidar 
com qualquer tipo de testemunho 
cultural (de qualquer natureza). 
Compreendido, ainda, na qualidade 
de documento dos processos sociais 
(aval dado pelas transformações da 
dimensão social) com peculiaridades 
de caráter expressivo, isto é, caráter 
simbólico ou de representação. 
Portanto, atuando com função de 
comunicação, consignando, ao mes-
mo tempo, a matéria e a fonte para 
leituras e interpretações das mensa-
gens dos espaços tanto do modelo 
quanto da ação social ou, em outras 
palavras, das significações. (grifo do 
autor, versão em português do autor)

5 LIMA, Diana F. C. Herança Cultural (re) interpretada ou a memória social e a instituição museu: releitura e 
reflexões. In: “Museologia e Patrimônio”. Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Museologia 
e Patrimônio, PPG-PMUS Unirio / Mast. Rio de Janeiro, v. 1, no 1, 2008a, p. 37.

6 MENSCH, Peter van. Museology and the object as data carrier. In: object, museum, Museology an eternal 
triangle. Leiden: Reinwardt Academy. Reinwardt  Cahiers. 1987.

7 LE GOFF, Jacques. Documento-Monumento. História e Memória. Tradução Bernardo Leitão. Campinas: Uni-
camp, 1990. p. 545, Coleção Repertórios.

8 LIMA, Diana Farjalla Correia. Museology, information, intercommunication: intangible cultural  heritage, diversity 
and professional terminology in latin america and the caribbean. In: ICOFOM, ANNUAL INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM (31).
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Nesse ponto, vale frisar que o processo 
de musealização é compreendido, conforme 
André Désvallées, como “operação destina-
da a extrair, fisicamente e conceitualmente, 
uma coisa de seu meio natural ou cultural 
de origem e dar-lhe status museológico9. E 
o estudo dos elementos físicos e conceituais 
(leitura, interpretação) do objeto com status 
museológico (patrimônio) implica o emprego 
metodológico da documentação museológica 
para registro e organização dos dados. E este 
é o procedimento que se vai seguir para dar 
suporte à proposta da nova exposição.

NAVIO-MUSEU BAURU: BEM 
CULTURAL, PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO, OBJETO 
MUSEOLÓGICO PARA UMA 
EXPOSIÇÃO

Quando a Marinha resolveu preservar 
o navio Bauru, remanescente da Segunda 
Guerra Mundial, como museu, a ele foi atri-
buída a condição de patrimônio histórico e 
naval brasleiro.

O termo patrimônio habita nosso uni-
verso de expressões cotidianas com 
diversos valores. Assim sendo, refere-se 
com frequência aos mais variados tipos de 
patrimônio: econômico e financeiro, imo-
biliário, cultural, arquitetônico, histórico, 

artístico, etnográfico, ecológico e genético, 
como exemplifica Reginaldo Gonçalves10 
analisando essa noção como categoria de 
pensamento.

No campo da museologia, espaço no 
qual se circunscreve este trabalho, o con-
ceito patrimônio deve ser compreendido no 
seu significado correlacionado aos termos 
monumento e bem cultural. E ainda ex-
pressa a ideia de “conjunto indivisível”.11

Nesse sentido integrador dado ao patri-
mônio, o museólogo André Désvallées12 
conceitua este termo como:

[...] o conjunto de todos os bens ou 
valores, naturais ou produzidos pelo 
homem, material ou imaterial, sem 
limite de tempo nem de espaço, que 
seriam simplesmente herdados de 
ascendentes e ancestrais e gerações 
anteriores ou reunidos e conservados 
para ser transmitido aos descendentes 
e às gerações futuras. [...]  um bem 
público cuja preservação estaria 
assegurada pelas coletividades [...]

Aplicando esses entendimentos ao ob-
jeto de estudo desta dissertação, pode-se 
afirmar que, ao receber a atribuição de bem 
cultural/monumento histórico/patrimônio 
musealizado, o navio Bauru, “produto do 
Homo faber e, mais perfeitamente ainda, 
de uma civilização industrial”,13 passou 

  9 “Opération tendant à extraire, physiquement et conceptuellement, une chose de son milieu naturel ou culturel 
d’origine et à lui donner un statut musèal [...]”. In: DESVALLÉES, André. Terminologia museológica. Proyeto 
Permanente de Investigación. Icom/Icofom. Icofom LAM. Rio de Janeiro: Tacnet Cultural. 2000. 1 CD.

10 GONÇALVES, José Reginaldo Santos. “O patrimônio como categoria de pensamento”. In: ABREU, R.; 
CHAGAS, M. (org.). Memória e Patrimônio – Ensaios Contemporâneos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003, p. 21.

11 LIMA, Diana Farjalla Correia e COSTA, Igor Fernando Rodrigues. Patrimônio, herança, bem e monumento: 
Termos, usos e significados no campo museológico. In: ICOFOM/ICOFOM LAM – INTERNATIONAL 
SYMPOSIUMNMUSEOLOGY A FIELD OS KNOWLEDGE.

12 MAIRESSE François; DÉSVALLÉES, André e DELOCHE, Bernard. Patrimoine. Appel à réflexion: concepts 
fondamentaux de muséologie. In: ICOM/ICOFOM - International Council  for Musuems/ HYPERLINK 
“http://www.icofom.com.ar/regional.htm” International Committe For Museology.ICOFOM STUDY 
SERIES no 38. Morlanwelz (Belgique), 2009. DÉSVALLÉES, André e MAIRESSE François (Edt.). p. 47. 
Disponível em: <http://www.icofom. com.ar/forms/ISS%20ICOFOM %20STUDY%20SER IES%2038.
pdf HYPERLINK “http://www.lrz.de/~iims/icofom/iss_35.pdf” \t “_blank”>.

13 MOLES, Abraham. “Objeto e comunicação”. In:______; BAUDRILLARD, Jean; BOUDON,  Pierre; LIER, 
Henri van; WAHL, Eberhard. Semiologia dos Objetos. Petrópolis: Vozes. 1972. p. 15. (Coleção Novas 
Perspectivas em Comunicação, 4. Seleção de ensaios da Revista Communications. no 13, 1969).
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a simbolizar a participação da Marinha 
do Brasil na Segunda Guerra Mundial, 
elemento motivador de sua musealização. 
Assim, o navio Bauru, obra do conheci-
mento da engenharia naval do século XX, 
passou também a receber a atribuição de 
documento, no sentido dos conceitos for-
mulados pelo historiador Jacques Le Goff14:

O monumento tem como caracterís-
ticas o ligar-se ao poder de perpetu-
ação, voluntária ou involuntária, das 
sociedades históricas (é um legado 
à memória coletiva) e o reenviar a 
testemunhos que só numa parcela 
mínima são testemunhos escritos. 
O termo latino documentum, deri-
vado de docere ‘ensinar’, evoluiu 
para o significado de ‘prova’ e é 
amplamente usado no vocabulário 
legislativo. [...]
O documento não é qualquer coisa 
que fica por conta do passado, é um 
produto da sociedade que o fabricou 
segundo as relações de forças que aí 
detinham o poder. 
Só a análise do documento enquanto 
monumento permite à memória cole-
tiva recuperá-lo [...].

Com a análise do monumento-navio 
Bauru como documento, identifica-se, além 
da “significação na qual o objeto é distin-
guido com potência de comprovação de 
determinada situação cultural – o poder de 
prova”15, outro aspecto interpretativo apli-
cado ao bem cultural, que “diz respeito ao 
objeto exercendo poder de comunicação”.

Nessa perspectiva, Abraham Moles16  
qualifica os objetos materiais, produtos do 
homem, como “vetor de comunicação”. 
Nas palavras desse o autor:

[...] o objeto é a concretização de um 
grande número de ações do homem 
da sociedade e se inscreve no plano 
das mensagens que o meio social 
envia ao indivíduo ou, reciprocamen-
te, que o Homo faber subministra à 
sociedade global.

Nessa conformação, o navio Bauru, patri-
mônio musealizado, pode ser compreendido 
sob três aspectos integrados: testemunho, lu-
gar (“um espaço fortemente simbolizado”17) 
e espaço informacional e comunicacional.

Deste modo,
1. Testemunho – tem o “poder da prova”, 

“com potência de comprovação” (LIMA, 
2008), documento da história da Marinha do 
Brasil na Segunda Guerra Mundial;

2. Lugar – espaço no qual “podemos ler, 
em parte ou em sua totalidade, a identidade 
dos que a ocupam, as relações que mantêm 
e a história que compartilham”.18

3. Espaço informacional e comunica-
cional – pela visitação pública a um equi-
pamento histórico e, sobretudo, sob o foco 
de uma exposição museológica.

Sobre o terceiro aspecto, é relevante 
chamar a atenção para o fato de que o navio 
Bauru-documento foi musealizado na qua-
lidade de museu. Dessa forma, com função 
de comunicar conhecimentos inerentes de 
uma coleção de bens, isto é, estreitamente 
ligado à informação de que são portadores 

14 LE GOFF, Jacques. Documento-Monumento. História e memória. Tradução Bernardo Leitão Campinas: 
UNICAMP, 1990. p. 535-536; 545. (Coleção Repertórios)

15 LIMA, Diana F. C. “Herança cultural (re)interpretada ou a memória social e a instituição museu: releitura e 
reflexões”. In: Museologia e Patrimônio. Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Museologia 
e Patrimônio, PPG-PMUS Unirio/Mast. Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, 2008. p. 36.

16 MOLES. Op.cit. p.11.
17 AUGÉ, Marc. “Sobremodernidade:do mundo tecnológico de hoje ao desafio essencial do amanhã”. In: MO-

RAES, Dênis de (org.). Sociedade Midiatizada.Rio de Janeiro: Mauad, 2006. p.102.
18 AUGÉ. Op.cit. p. 102.
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os objetos e espécimes de suas coleções, 
como apontado por Helena Ferrez.19

A respeito de coleções de bens, Lima 
(1997-2008) afirma que “em cada objeto/bem 
cultural que integra as coleções de um museu 
– instituição cultural de memória – está ‘pre-
sente’ e ‘inscrita’ a representação cultural, o 
imaginário social, o pensamento coletivo [...]”.

O navio, no contexto de uma tripla faceta 
pelos aspectos integrados, também alcança 
representar a condição de um objeto musea-
lizado pertencente ao conjunto histórico dos 
bens culturais da Marinha. E é nessa condi-
ção de objeto museológico que este trabalho 
lhe dá tratamento como documento, fonte de 
informação e elemento para pesquisa.

Estabelecendo sua leitura e interpre-
tação, à luz da museologia, e tratamento 
técnico de âmbito da documentação 
museológica, isto é, ter suas informações 
organizadas sob forma de registro catalo-
gráfico, conforme Ferrez20 “a representação 
[do objeto] por palavras [...]”, o trabalho 
possibilita a transmissão dos elementos 
que compõem essa representação cultural.

A não-identificação dos “contextos nos 
quais os objetos existiram, funcionaram e 
adquiriram significados”, isto é, dos “con-
teúdos representacionais do objeto” (Lima, 
1997-2008), afeta o êxito do museu como es-
paço informacional e comunicacional, como 
adverte o museólogo Sebastian Bosch21:

A não-comunicação de certos aspec-
tos implica o não-conhecimento ou a 

negação dos mesmos, contribuindo 
para uma conformação de identidade 
cultural fragmentada, afetando, desse 
modo, em grande parte o êxito do 
museu como mediador entre as dife-
rentes culturas e o público. (tradução 
nossa)

Como Bosch e Ferrez, outros autores 
destacam a ligação orgânica entre objeto-
documento/bem musealizado, pesquisa e 
transferência de informação (o mesmo que 
comunicação, o processo comunicacional), 
dentre estes Bernard Delloche22, ao afirmar, 
a respeito de comunicação em museu, que: 

Em contexto museológico, a comu-
nicação apresenta-se tanto como 
oferta de informações quanto como 
resultante da exposição de objetos 
que compõem a coleção, e como 
apresentação das informações resul-
tantes das pesquisas feitas sobre os 
objetos. Esta abordagem apresenta 
a exposição como parte do processo 
de pesquisa, mas igualmente como 
elemento de um sistema de comu-
nicação mais amplo, incluindo, por 
exemplo, as publicações científicas. 
(grifo nosso)

Sobre o mencionado “sistema de comu-
nicação”, pode-se acrescentar que Cury23 
compreende “sistema de comunicação 
museológica” como

conjunto teórico, procedimentos 
metodológicos, infraestrutura, recur-

19 FERREZ, Helena Dodd. “Documentação museológica: teoria para uma boa prática”. Estudos de Museologia. 
Rio de Janeiro: Iphan, 1994 (Caderno de Ensaios, 2). p. 65.

20 FERREZ, Ibdem. p. 66.
21 BOSCH, Sebastián. “Consideraciones teóricas para la Museología, el patrimonio intangible y la identidad 

cultural”. In: COLÓQUIO MUSEOLOGIA, FILOSOFIA E IDENTIDADE NA AMÉRICA LATINA E NO 
CARIBE ICOFOM-LAM/ International Committee for Museology Sub Comite Regional de Museologia 
en America Latina y el Caribe. Documentos de Trabajo / documentos de trabalho. ICOFOM-LAM. Rio de 
Janeiro: Tacnet Cultural, 2001. ICOFOM-LAM p. 42

22 DELLOCHE, Bernard. Communication. In: ICOM/ICOFOM. ICOFOM STUDY SERIES no 38. Morlanwelz, 
Belgique, june, 2009. Edited DESVALLÉES, André e MAIRESSE François. Disponível em: <http://www.
icofom.com.ar/forms/ISS%20ICOFOM%20STUDY%20SERIES%2038.pdf>. p. 26.

23 CURY, Marília Xavier. Exposição: concepção, montagem e avaliação. São Paulo: Annablume, 2006. p. 53.
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sos humanos e materiais, técnicas, 
tecnologias, políticas, informações 
e experiências necessárias para o 
desenvolvimento de processos de 
comunicação de conhecimento por 
meio de exposições e ações educati-
vas. Ainda, a exposição e a ação edu-
cativa como produtos dos sistemas 
em operação e a recepção do público.

Tratando, agora, especificamente de 
exposição, pode-se compreendê-la, como 
afirma Scheiner24, como “instância de 
impregnação dos sentidos”. Nessa perspec-
tiva, continua Scheiner25, deve-se procurar 
identificar “as nuances de [possíveis] trocas 
simbólicas possibilitadas pela imersão do 
corpo humano no espaço expositivo”.

Ainda sobre exposição museológica, identi-
fica-se seu poder comunicacional, já abordado 
anteriormente, como ponte entre o museu e 
objeto “vetor de comunicação” (Moles, 1972) 
ao associá-la ao que Scheiner26 afirma:

[A exposição como] poderosíssima 
instância relacional, um vigoroso 
instrumento mediático que não ape-
nas conjuga pessoas e objetos, mas 
também – e principalmente – conjuga 
pessoas e pessoas: as que fizeram os 
objetos, as que fizeram a exposição, 
as que trabalham com o público, as 
que visitam o museu, as que não estão 
no museu, mas falam e escrevem 
sobre a exposição.

Em outras palavras, Schärer27 apresenta 
a exposição como um lugar de encontro 
entre atores e objetos. Atores da história 
que está impregnada nos objetos; atores 

profissionais de museus e atores o público 
que se afeta com o discurso comunicacional 
da instituição museu e, no próprio ato de 
visitação, recriam a exposição (elaborada 
pelos profissionais da instituição a partir do 
objeto musealizado).

É possível perceber que a exposição 
poderá ser mais ou menos informativa e co-
municativa quanto maior for a capacidade 
de aproximação da instituição museu com 
os vários segmentos de público. Segundo 
Scheiner28, “não devemos esquecer que a 
comunicação é uma via de mão dupla, e que 
emissor e receptor devem sintonizar-se com 
relação aos códigos de expressão que estão 
sendo utilizados”.

A exposição museológica não pode 
deixar de ser um reflexo da composição 
político-social que tutela o museu. E como 
tal, no exercício de construção mental (de 
realidade alterada) do ato de sua concep-
ção, ficam evidenciadas as influências dos 
aspectos sociopolíticos, econômicos e 
culturais do país onde se situa o museu; as 
influências da localização geográfica – re-
gião, cidade e bairro; os efeitos produzidos 
pelos aspectos político-administrativos, 
tomando como exemplo a posição da ins-
tituição dentro da sociedade; e a pressão 
exercida pelo gerenciamento do museu que 
determina as condições reais de produção: 
verba, grau de agilidade da burocracia 
administrativa; disponibilidade de mão 
de obra adequada e/ou especializada; e 
interação entre as demais áreas técnica, 
administrativa e gerencial do museu, entre 
outras condições para a ação.

24 SCHEINER,Tereza. “Comunicação, Educação, Exposição: novos saberes, novos sentidos, Representação”. 
Revista Semiosfera. ECO/UFRJ, ano 3 no 4/5.  Disponível em: <http://www.eco.ufrj.br/semiosfera/anteriores/
semiosfera45/index.html>. Acesso em: out. 2009.

25 SCHEINER. Ibdem.
26 SCHEINER. Ibdem.
27 SCHÄRER, Martin R. “L’exposition, lieu de rencontre pour objets et acteurs”. In :MARIAUX, Pierre Alain 

(ed.) Les lieux de la muséologie. Bern: [s.n.],2007. p. 51.
28 SCHEINER. Op. cit.
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Analisando essa conformação pelo prisma 
dos conceitos apresentados, ao finalizar este 
capítulo pode-se dizer que toda exposição 
museológica, por ter características complexas, 
não pretende apresentar um saber absoluto. 

Seja qual forem a construção do discurso 
expositivo, o desenho e a materialização des-
se discurso, a exposição nem sempre exerce 
o efeito desejado sobre o visitante. As influ-
ências externas e a bagagem de vivências, 
tanto das pessoas que pensam e produzem 
a exposição quanto do visitante, desenham 
uma experiência única, pessoal e temporal.

Porém a exposição, que atua como 
processo de experiência para o visitante, 
deve manter a pretensão de instigar e de 
convidá-lo a uma busca individual pelo 
conhecimento.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Identificar e analisar, no âmbito do pa-
trimônio histórico da Marinha do Brasil, a 
história da denominada vida ativa do Con-
tratorpedeiro de Escolta Bauru e a história 
de sua vida como navio-museu por meio da 
construção de conjunto interpretativo – indi-
cadores informacionais técnicos e conceituais 
de natureza intrínseca e extrínseca – que 
destaque a relevância do seu caráter de 
documento-testemunho da Segunda Guerra 
Mundial, o objeto musealizado, visando elu-
cidar lacunas informacionais para fundamen-
tar nova proposta de exposição museológica.

Objetivos Específicos

– Identificar e analisar a vida ativa e a 
vida a bordo do navio como contratorpe-
deiro de escolta, em 1944 e 1945, período 
histórico que justificou a qualificação do 
Bauru como bem cultural/patrimônio da 
Marinha/museu.

– Identificar e analisar a vida do navio no 
processo de sua transformação em museu 
(musealização), de 1977 a 1982, época 
na qual se definiu a narrativa da primeira 
exposição nos seus compartimentos.

– Aplicar no processo de interpretação 
e descrição das informações intrínsecas e 
extrínsecas de que é portador o objeto mu-
sealizado, navio-documento, perspectiva 
da documentação museológica e segundo a 
proposição do museólogo Peter van Mench. 

– Elaborar uma nova proposta de expo-
sição museológica para navio Bauru, bem 
cultural/patrimônio da Marinha/museu.

METODOLOGIA

1) Levantamento bibliográfico cons-
tando de:

– publicações referentes à participação da 
Marinha do Brasil na Segunda Guerra Mun-
dial e à criação e inauguração do Navio-Mu-
seu Bauru (periódicos); outros documentos 
– Livro do Navio; fôlderes do navio-museu; 
Guia de Informações aos Visitantes (1990);

– legislação: atos ministeriais relativos 
à vida ativa do Contratorpedeiro de Escolta 
Bauru e à criação do Navio-Museu Bauru;

– correspondência oficial: ofícios e 
despachos sobre a transformação do navio 
em monumento histórico;

– documentos administrativos: atas da 
Comissão do Museu Flutuante – 1981/82 
e orçamento com lista de objetos a serem 
adquiridos para exposição;

– documento iconográfico: fotografias.
Os locais de consulta foram: Diretoria 

de Patrimônio Histórico e Documentação 
da Marinha – Biblioteca, Arquivo, Mu-
seologia, Navio-Museu Bauru e Coleção 
do Vice-Almirante Estanislau Façanha 
Sobrinho.

2) Depoimentos dos atores da história 
do Bauru (história oral)
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Entrevistas sobre temas preestabelecidos e 
de condução livre, relacionados aos dois perío-
dos de vida do navio: a história do contratorpe-
deiro de escolta e a história da musealização.*

Entrevistados:

– Vice-Almirante Helio Leoncio Mar-
tins. Testemunha da participação da 
Marinha do Brasil na Segunda Guerra 
Mundial como tripulante de um navio 
caça-submarino e pesquisador especialista 
em História Naval Brasileira.

– Vice-Almirante Estanislau Façanha 
Sobrinho. Mentor da transformação do 
navio em monumento histórico símbolo 
da participação da Marinha na Segunda 
Guerra Mundial e também testemunha, 
como oficial embarcado, da participação 
da Marinha no conflito.

– Contra-Almirante Max Justo Gue-
des. Curador da primeira e única ex-
posição no navio-museu, criada entre 
1981-1982. Historiador especialista em 
História Naval. Diretor do Serviço de 
Documentação da Marinha e da então 
Diretoria de Patrimônio Histórico e Cul-
tural da Marinha desde a musealização 
do navio Bauru até 2006.

– Vice-Almirante Armando de Senna 
Bittencourt. Atual diretor de Patrimônio 
Histórico e Documentação da Marinha, 
organização militar que absorveu o Serviço 
de Documentação Geral da Marinha/Servi-
ço de Documentação da Marinha, que, por 
sua vez, recebeu o Navio-Museu Bauru do 
1o Distrito Naval (Rio de Janeiro – RJ) na 
década de 90 e responsável pela restauração 
de grande porte sofrida pelo navio entre 
2007 e 2010.

 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<HISTÓRIA>; Museu; História da Marinha do Brasil;

* N.R.: As entrevistas com os almirantes mencionados fazem parte deste artigo e serão publicadas em próxima 
edição da RMB.
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A ILHA FISCAL

MARIA AUGUSTA EVANGELISTA FERNANDES
Bacharel em Belas Artes1

HISTÓRICO

A construção do prédio da Ilha Fiscal 
obedeceu a necessidades priorita-

riamente econômicas, tais como reprimir 
o contrabando e diminuir custos com as 
tarefas de vigilância e centralização de 
toda a máquina administrativa envolven-
do atividades portuárias. A Ilha Fiscal, 
inicialmente, recebeu o nome de Ilha dos 

Ratos, batizada pelos navegantes que por 
lá trafegavam, pois apresentava um aspecto 
pardacento de pedras disformes e suposta-
mente era povoada por ratos oriundos da 
Ilha das Cobras.

Em meados do século XIX, a Ilha Fiscal 
recebeu equipamentos de maquinismos 
hidráulicos, galpões de guindastes, ofici-
nas, depósitos e fornos de cal. Em 1881, 
o Ministério da Marinha e o Ministério 

1 N.R.: Com especialização em Teoria da Arte pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), é Restauradora 
na Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM).
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da Fazenda manifestaram interesse pela 
excelente condição estratégica da ilha. Del 
Vecchio, diretor de Obras do Ministério da 
Fazenda, apresentou um projeto de constru-
ção de um porto aduaneiro que fez com que 
a ilha ficasse pertencendo ao seu Ministério.

Em 6 de novembro de 1881, lançou-se 
a pedra fundamental. A 10 de janeiro de 
1882, a ilha passou a se chamar Ilha Fiscal. 
O projeto inicial do posto aduaneiro obe-
decia a um caráter estritamente funcional 
e simples.

Iniciados os trabalhos, o imperador D. 
Pedro II fez uma visita à ilha e, encantado 
com a vista panorâmica, declarou: “Isto é 
um delicado estojo, digno de uma brilhante 
joia”. Tal afirmação, vinda do imperador, 
incentivou Del Vecchio a reconsiderar o 
projeto, reformulando-o ao estilo neogótico 
inspirado nas concepções construtivas de 
Violet le Duc, arquiteto e restaurador do 
século XIX.

Na justificativa da escolha desse estilo 
adotado, Del Vecchio afirma: “A cons-
trução planejada, tendo de ser levantada 
isoladamente em uma ilha que se projeta 
sobre um fundo formado pela caprichosa 
Serra dos Órgãos, encimada por um vasto 
horizonte, e que faz frente para a entrada 
da baía, devia ser feita de forma a causar 
impressão agradável aos que penetrassem 
no porto, e suficientemente elevada para 
que pudesse facilmente ser vista de qual-
quer ponto entre a mastreação dos navios e 
prestar-se, ao mesmo tempo, à fiscalização 
do ancoradouro”.

Após quatro meses nas mãos de Pedro 
II para apreciação, o projeto recebeu pre-
miação (medalha de ouro) da Academia 
Imperial de Belas Artes, em exposição 
sugerida pelo próprio imperador.

Del Vecchio preocupou-se também com 
a ornamentação paisagística, já que no proje-
to constava o plantio de coqueiros. “Arrema-
tei, por pouco preço, na praça do mercado, 

uma certa quantidade de cocos da Bahia, já 
com brotos, e fi-los transportar para a ilha 
e plantar em torno; os coqueiros cresceram 
dentro de breve prazo e não tardaram a dar 
frutos.” O monarca degustava água dos fru-
tos em suas constantes visitas para acompa-
nhar o andamento da obra. Divertia-se, para 
beber a água, em quebrá-los pessoalmente 
com sua machadinha particular – chamada 
de “machadinha imperial”.

A construção foi concluída em 1889, e 
dela participaram:

– cantaria – Antonio Teixeira Paiz, 
profissional português, proprietário da 
Pedreira da Saudade (Praia da Saudade), 
onde atualmente está sediado o Iate Clube, 
ajudado por um velho escravo que esculpiu 
o brasão imperial situado acima do pórtico 
de entrada;

– mosaico do piso – Moreira e Carvalho;
– relógio da torre – Krussman & Cia.;
– agulha de ferro do corpo central do 

edifício – Manuel Joaquim Moreira & Cia.;
– aparelhos elétricos – Leon Rode;
– pintura decorativa – Frederico Steckel;
– vitrais – originários da Inglaterra.
A 27 de abril de 1889, foi inaugurado 

o edifício neogótico da Ilha Fiscal. A 
solenidade de inauguração contou com a 
presença do imperador, do Conde D’Eu e 
de comitiva, transportados até a ilha pela 
galeota de D. João VI.

No encerramento da cerimônia, Adolfo 
José Del Vecchio fez uma demonstração 
do uso do holofote com potência de 60 mil 
velas, cujo facho de luz disparou em todas 
as direções, nova tecnologia que impres-
sionou a todos.

A 9 de novembro do mesmo ano, 
realizou-se na Ilha Fiscal o último baile 
do Império, que marcou a transição entre o 
fim da Monarquia e o início da República.

De um lado havia o sistema monárquico 
desgastado com dificuldades administrati-
vas, econômicas e ideológicas; do outro, 
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os novos ideais republicanos influenciados 
pelos Estados Unidos da América, assim 
como por países vizinhos. Seis dias depois 
se instaurou o regime republicano, sob a li-
derança do Marechal Deodoro da Fonseca.

A Revolta da Armada, em clara oposi-
ção ao Marechal Floriano, foi liderada pelos 
almirantes Custódio de Melo e Luís Filipe 
Saldanha da Gama, resultando em ataques 
bélicos que acabaram por atingir o prédio 
neogótico da ilha.

Com a alvenaria, vitrais, mobília e 
outros itens avariados, a Ilha Fiscal ficaria 
relegada a segundo plano até 1913, quando 
a Marinha manifestou interesse pelas suas 
dependências, propondo ao Ministério da 
Fazenda uma permuta pelo Vapor Andrada.

Desde então a ilha passou aos cuidados 
da Marinha. Após abrigar em suas depen-
dências a Diretoria de Hidrografia e Nave-
gação, foi transformada em espaço cultural 
e empenha-se, hoje, em tornar pública sua 
singular história.

INFLUÊNCIAS ESTILÍSTICAS

A edificação da Ilha Fiscal, construída em 
estilo predominantemente neogótico e, conse-
quentemente, eclético, agrega em si alguns re-
manescentes de outros estilos arquitetônicos. 
Além do gótico que lhe deu origem, podemos 
notar algumas influências do românico, do 
manuelino e do classicismo grego.

Características neogóticas e ecléticas

Em estrutura de ferro e granito, preen-
chida com pedra, tijolo e concreto, possuía 
originalmente, no revestimento externo, 
argamassa de cor verde composta por pó 
de pedra e mica. O aspecto estético da 
cantaria combinada ao pó de pedra conferia 
à construção uma aparência pictórica, ou 
seja, os dois materiais vibravam em inten-
sidades diferentes. A textura, o brilho e a 

cor de ambos proporcionavam um efeito de 
profundidade que atualmente não é percep-
tível nos acabamentos obtidos pelas tintas 
industriais de látex ou acrílicas.

Internamente, tanto o torreão ou câmara 
do almirante quanto as alas leste e oeste 
possuíam suas paredes ornamentadas com 
pinturas decorativas. A Marinha optou 
por restaurar a pintura do torreão, que, nas 
paredes, era em estilo mourisco (arabescos 
em tons de vermelho, castanho e dourado) 
e, nas abóbadas, em gótico (fundo azul 
com estrelas douradas), recurso pictórico 
comum nos estilos gótico e neogótico. Nas 
alas leste e oeste, recuperou-se somente 
o tom verde pistache da base da pintura 
decorativa original.

O parquê do piso da câmara do almirante 
é composto de variados tipos de madeiras 
brasileiras, dentre elas o pau-marfim, a 
imbuia, o jacarandá da Bahia (extinto) e 
do Espírito Santo, o amendoim (extinto) 
e a peroba-do-campo (em processo de ex-
tinção). Os motivos decorativos do parquê 
baseiam-se em ornatos em forma de rosa 
dos ventos, trevos, trilóbulos, cabos e den-
tes de serra (banda normanda).

Seus vitrais coloridos a fogo dispõem 
as mais diversas formas de desenhos e 
cores diferentes. Nos vitrais do estilo 
gótico, cada fragmento de vidro colorido 
representava uma fração da figura que se 
pretendia formar.

Detalhe da pintura decorativa em estilo mourisco
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Parquê do piso da câmara do almirante composto 
por variados tipos de madeiras brasileiras

Vitrais retratando D. Pedro II e a Princesa Isabel

Características estilísticas diversas

Do gótico, podemos notar claramente o 
uso de diversos elementos arquitetônicos, 
como, por exemplo, o arco ogival (ou que-
brado), a abóbada de nervura, o trifório no 
pórtico central de entrada, as ameias, as gua-
ritas ou vedetas, as bombardeiras, a albarra 
(torres), o fecho de ogiva, o fecho pendural, o 
feixe de colunas adoçadas ao pilar, as agulhas, 
o balestreiro, o catavento e o pendão.

Abóboda de nervura

Capitel e coluna neorromânicos
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O estilo românico pode ser notado nas 
colunas e capitéis atarracados que se en-
contram na loggia2 da área central térrea 
do edifício.

Os elementos decorativos que lembram 
cordas e correntes de navios, típicos do ma-
nuelino, estão presentes no fecho pendural 
(que adoça o fecho do arco da abóbada de 
nervura com a parede).

Já o estilo clássico é evidente em suas 
proporções, influenciadas pela escala hu-
mana dos gregos, que domina quase por 
completo a arquitetura do edifício, em 
oposição à escala monumental do estilo 
gótico. A simetria e a horizontalidade tam-
bém são aspectos formais que evocam as 
concepções helênicas de construção. Das 
ordens gregas, podemos extrair o capitel 
coríntio presente nas colunas adoçadas aos 
pilares da câmara do almirante.

O EDIFÍCIO ONTEM E HOJE

Presente na paisagem carioca há mais 
de um século, o “castelinho” da Ilha Fiscal 
remete-nos a uma atmosfera romântica em 
meio à velocidade mecanicista do mundo 
contemporâneo.

Na época de sua construção, quais 
seriam as razões da adoção de um estilo 
baseado em concepções góticas para um 
posto oficial de alfândega?

Como já citado, o engenheiro respon-
sável pelo projeto declarou em sua breve 
notícia sobre o edifício, no ano de 1885: “... 
deveria causar impressão agradável ao que 
penetrassem no porto, ser suficientemente 
elevada para que pudesse facilmente ser 
vista de qualquer ponto entre a mastreação 
dos navios..., qualquer outro estilo, por 
mais leve e aéreo que fosse, pareceria sem-
pre pesado, visto por entre a mastreação dos 

2 N.R.: Do italiano – Elemento arquitetônico aberto inteiramente ou em um dos lados (como uma galeria ou pórtico) 
coberto e normalmente sustentado por colunas e arcos. (Fonte: Wikipédia)

Fecho pendural neomanuelino

Capitel coríntio em colunas adoçadas
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navios..., por exigir o posto fiscal a criação 
de uma torre elevada para a observação e 
iluminação do ancoradouro...”.

Sobre essas premissas, podemos com-
preender melhor a intenção do engenheiro 
Del Vecchio para a adoção do estilo ne-
ogótico dentre muitos outros de origem 
estrangeira.

O porto da cidade 
do Rio de Janeiro era 
a porta de entrada de 
viajantes e produtos. 
O edifício tinha de 
ser belo e diferente, a 
ponto de sobressair-
se bem na paisagem. 
Deveria impressionar 
os visitantes.

Depois da queda do Império, foi estig-
matizado como edifício kitsch e antiquado. 
Ficou esquecido, e era lembrado somente 
como o “castelinho” onde aconteceu o 
último baile da Monarquia.

Com o tempo, a paisagem ao seu redor 
foi se modificando. Novos aterros foram 
feitos, um molhe foi construído, os navios 
ancorados ao redor lhe poluíram a paisa-
gem, e a altura dos arranha-céus tornou-o 
mirrado.

Depois de mais de cem anos de esque-
cimento, seu esplen-
dor foi devolvido. De 
patrimônio histórico 
inexpressivo, tornou-se 
espaço cultural ativo. 
Sua história confunde-
se com as de outros 
edifícios que ficaram 
esquecidos pelo tempo 
e que hoje readquirem 
sua dignidade.

Se, em meio à monumentalidade da 
cidade, a volumetria do prédio não produz 
mais impactos, a Ilha Fiscal permanece bela 
e reluzente como profetizou o Imperador 
Pedro II quando a designou como um “de-
licado estojo de uma brilhante joia”.

A JOIA DA BAÍA

O edifício da Ilha Fiscal, instalado em plena 
Baía de Guanabara, é um dos poucos exempla-
res brasileiros de arquitetura civil neogótica.

Semelhante ao Parlamento britânico, que, 
coincidentemente, está às margens do Rio 
Tâmisa, o prédio da Ilha Fiscal possui um 
corpo clássico, horizontal, em contraposição 
ao torreão vertical, que divide a construção 
em dois pavilhões distintos. Essa união de 
forças ousadamente antagônicas cria uma 
sensação de placidez e segurança e, ao 
mesmo tempo, provoca emoção e êxtase.

A tendência horizontal das alas leste 
e oeste é acentuada pela disposição das 
janelas em espaços regulares, que dão a 
impressão de acompanhar sincopadamente 
o andar do transeunte. A verticalidade do 
torreão é uma linha que extraordinariamen-

Restauração da pintura decorativa da câmara do 
almirante em estilo mourisco (1998)

A Ilha Fiscal permanece 
bela e reluzente como 

profetizou o Imperador 
Pedro II quando a designou 
como um “delicado estojo 

de uma brilhante joia”
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Adolfo José;

te sobe aos céus sem barreiras. Precisamos 
alçar os olhos para poder percorrê-lo.

O dinamismo estimulado pelo contraste 
do encontro entre estas perpendiculares 
promove uma sensação de vitalidade e força, 
enfatizada pelos volumes sólidos e austeros 
e pelas massas articuladas e elegantes.

A unidade está presente na simetria 
bilateral dos espaços ligados a um eixo 
comum, que intercepta dois espaços planos 
em “L”. Esses espaços unidos traçam um 
plano retilíneo em forma de “U”, que se 
caracteriza por ter uma forma aberta. A 
forma da planta baixa em “U” foi criada 
no barroco helenístico e, posteriormente, 
retomada no maneirismo e no barroco. A 
arquitetura civil gótica tendia à assimetria.

O torreão é o espaço hierarquicamente 
mais importante da construção, criando 
uma tensão, um ponto focal, pois sua im-
portância deve-se à sua localização, ao seu 
formato e ao seu tamanho.

Essas relações são compreendidas por 
meio das fachadas e também pelo espaço 
interior da construção. A disposição e a 
distribuição internas obedecem aos mesmos 

critérios analisados até então, sem dissociá-
los, já que fazem parte de um consenso 
perceptivo.

CONCLUSÃO

As influências do clássico e do gótico são 
apreciáveis na arquitetura civil neogótica do 
prédio da Ilha Fiscal. O estilo helênico pode 
ser notado na horizontalidade com que domi-
na a construção, na escala humana dos gregos, 
no uso do capitel coríntio e na simetria.

O corpo central do torreão e as outras 
duas torres menores da fachada principal 
funcionam como contraponto e conferem 
maior dinâmica ao conjunto. A loggia 
situada no pórtico central também é uma 
característica clássica, pois une coerente-
mente o espaço interno e o espaço externo, 
concedendo-lhes maior naturalismo.

Os elementos góticos, já mencionados 
anteriormente, convivem espontaneamente 
com os outros estilos da construção, pois 
eles não se anulam e sim se somam em meio 
à harmonia proporcionada pela construção 
eclética em questão.



Até hoje, quando se ouve a respeito de 
patrimônio documental da Marinha 

do Brasil (MB), imagina-se que este esteja 
totalmente concentrado no extinto Serviço 
de Documentação da Marinha (SDM), 
atual Diretoria do Patrimônio Histórico 
e Documentação da Marinha (DPHDM). 
Assim, quando alguma matéria publicada 
no Boletim de Ordens e Notícias (Bono) se 
refere aos documentos, livros ou peças de 
exposição museológica, estes acervos, em 
geral, direcionam nossa atenção à DPHDM, 
como elemento organizacional que detém 
a responsabilidade ou custódia dos docu-
mentos da MB.

A Marinha, como instituição militar cujo 
propósito essencial é a defesa do território 

A IMPORTÂNCIA DO PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO DA 
MARINHA DO BRASIL

“[Os arquivos] em suma, constituem os alicerces 
sobre os quais se ergue a estrutura de uma nação.”

T. R. Schellenberg
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brasileiro a partir da salvaguarda de suas 
fronteiras marítimas e de suas águas interiores, 
documenta constantemente suas ações e opera-
ções, gerando arquivos – lugares de memória.

Pierre Nora, reconhecido historiador 
francês, revela-nos com precisão o que são 
memória e lugares de memória:

A memória é um fenômeno sempre atual, 
um elo vivido no eterno presente; [...] 
A memória se enraíza no concreto, no 
espaço, no gesto, na imagem, no objeto. 
[...] A memória é um absoluto [...]
[...] os lugares de memória nascem e vi-
vem do sentimento que não há memória 
espontânea, que é preciso criar arqui-
vos, que é preciso manter aniversários, 
organizar celebrações, pronunciar 
elogios fúnebres, notariar atas, porque 
essas operações são naturais.
[...] Museus, arquivos, cemitérios e 
coleções, festas, aniversários, trata-
dos, processos verbais, monumentos, 
santuários, associações, são os marcos 
testemunhos de uma outra era, das ilu-
sões de eternidade.1

As tradições navais fazem parte de um 
repetitivo ritual no tempo e no espaço, de 
maneira que jamais imaginamos que um dia 
deixarão de existir. A Marinha mantém os 
seus lugares de memória como símbolos sa-
grados de uma tradição histórica imutável.

Das ações de operação naval, de lo-
gística e de preparo do pessoal sempre 
resultarão informações e documentos, pois 
registrar atos e testemunhos são meios au-
tomáticos de tornar concretos tais eventos 
e feitos. Os documentos têm o propósito 
de eternizar atos em memória, para serem 
revividos no tempo. “[O lugar de memória] 
deve possuir uma vontade de memória, 

deve ter na sua origem uma intenção me-
morialista que garante sua identidade [...].”2

A necessidade de registrar episódios 
e ações é prática comum nas sociedades 
ocidentais e se intensificou a partir do 
século XX, segundo Nora. Essa prática 
se estende aos dias atuais e é a principal 
causa do aumento considerável do volume 
de documentos na administração pública, 
tornando a mensuração dos arquivos uma 
tarefa árdua e, até mesmo, hercúlea para os 
que lidam com ela.

Nenhuma época foi tão voluntariamente 
produtora de arquivos como a nossa, 
não somente pelo volume que a socie-
dade moderna espontaneamente produz, 
[...] mas pela superstição e pelo respeito 
ao vestígio.3

É justo e relevante, pois, atribuir à 
DPHDM a competência para gerenciar 
este amplo patrimônio dentro da Marinha 
do Brasil. No entanto, deve-se considerar 
não apenas os documentos que já foram 
denominados históricos como sendo parte 
deste patrimônio documental, mas também 
os documentos administrativos e operativos 
que poderão, um dia, tornar-se importantes 
objetos de estudo da História.

A História não se faz com documentos 
que nasceram para ser históricos, com 
documentos que só informem sobre o 
ponto inicial ou o ponto final de algum 
ato administrativo decisivo. A História 
se faz com uma infinidade de papéis 
cotidianos, inclusive com os do dia a 
dia administrativo [...].4

Muitas organizações militares da Marinha 
possuem acervos com conteúdo científico 
fascinante e que, certamente, poderão forne-

1 NORA, 1993, p. 9-13.
2 NORA apud BROCHIER, p. 9.
3 NORA, 1993, p. 14.
4 BELLOTO, 2007, p. 27.
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cer subsídios para a pesquisa histórica e para 
a História Naval. A Secretaria da Comissão 
Interministerial para os Recursos do Mar 
(Secirm) guarda considerável acervo docu-
mental, com documentários e filmes, entre 
outros itens, que aborda todas as atividades 
da Comissão Interministerial para os Recur-
sos do Mar (Cirm), incluindo suas pesquisas 
sobre o território aquático brasileiro, a Ama-
zônia Azul, o Programa Antártico Brasileiro 
(Proantar), o Levantamento da Plataforma 
Continental (Leplac), o Programa de Menta-
lidade Marítima (Promar) e o Gerenciamento 
Costeiro (Gerco). Todos esses programas 
e estudos geram uma diversidade de docu-
mentos tão importantes para o cumprimento 
da missão da Cirm, de coordenar os assuntos 
relacionados à execução da Política Nacional 
para os Recursos do Mar (PNRM), quanto 
para a pesquisa científica.

Além da Secirm, há muitas outras organiza-
ções militares, como as de fins operativos e de 
apoio logístico, as quais subsidiam a Marinha 
do Brasil. Citamos a Diretoria de Hidrografia e 
Navegação (DHN), cujas atividades geram do-
cumentos, informações e dados oceanográfi-
cos, considerados imprescindíveis à segurança 
da navegação, incluindo aqueles relacionados 
à hidrografia, oceanografia, cartografia, me-
tereologia e sinalização náutica. Todas essas 
atividades dão suporte informativo à Marinha, 

possibilitando, por fim, o cumprimento efetivo 
de sua missão.

É indiscutível o reconhecimento, por 
parte da sociedade brasileira, da missão da 
Marinha do Brasil. É preciso, porém, refle-
tir por um instante sobre os registros dessas 
ações militares – os seus documentos.

Será que os registros documentados estão 
devidamente tratados como deveriam? Antes 
de obtermos uma resposta conclusiva, é mis-
ter compreender que o patrimônio documen-
tal da Marinha do Brasil é parte essencial do 
patrimônio documental brasileiro, e, portanto, 
cabe a nós, servidores e militares da Marinha, 
a observação e o cumprimento da legislação 
em vigor pertinente a este patrimônio.

A Constituição brasileira cita, entre outros 
artigos referentes à informação, o artigo 216:

Constituem patrimônio cultural bra-
sileiro os bens da natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou 
em conjunto, portadores de referência à 
identidade, a ação, a memória dos dife-
rentes grupos formadores da sociedade 
brasileira [...]

§2º – Cabem à administração pú-
blica, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental e as pro-
vidências para franquear sua consulta 
a quantos dela necessitem.5

A documentação da Marinha do Brasil 
deve ser considerada patrimônio da nação 
brasileira, com atenção especial aos docu-
mentos sigilosos cujo acesso compromete a 
segurança das atividades da Marinha relacio-
nadas à proteção do território e da sociedade, 
inclusive a intimidade e a vida privada das 
pessoas, no que tange à documentação de 
pessoal. O acesso aos documentos ostensivos 
produzidos pela Marinha deve ser garantido 
a todos os cidadãos, portanto a preservação 
documental precisa ser fielmente cumprida.

5 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, art. 216.
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A legislação atual tem se preocupado, 
rigorosamente, com a questão do acesso 
aos documentos. A Lei no 12.528, de 18 de 
novembro de 2011, criou a Comissão Nacio-
nal da Verdade, e a Lei no 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, trata da questão do acesso 
à informação. Por isso, a necessidade de pro-
teção aos documentos está se tornando, a cada 
dia, mais rígida e até mesmo mais severa.

Como mencionado, os documentos ge-
rados pela administração naval e pelas suas 
atividades operativas, num futuro próximo, 
relatarão a sua história, portanto é vital estar 
atento aos cuidados com a documentação 
produzida no seu cotidiano. A exemplo 
disso, temos o “Plano de destruição das 
correntes atravessadas no Rio Paraguai”, 
pertencente ao Arquivo do Almirante 
Tamandaré, documento operativo relacio-
nado à Guerra do Paraguai redigido com 
as instruções táticas de ataque ao inimigo.

A distância entre a administração e a 
história no que concernem os documentos 
é, pois, apenas uma questão de tempo. Isto 

quer dizer que os arquivos administrativos 
guardam os documentos produzidos ou 
recebidos por cada uma das unidades 
governamentais durante o exercício de 
suas funções, e que vão sendo guardados 
orgânica e cumulativamente à medida que 
se cumprem as finalidades para as quais 
foram criados. Esses documentos são, na 
realidade, os mesmos de que se valerão 
os historiadores, posteriormente, para 
colherem dados referentes ao passado, 
já no recinto dos arquivos permanentes.8

O agente público, civil ou militar deve es-
tar atento quanto a sua participação na gestão 
dos documentos. Neste último aspecto, é im-
portante salientar que a eliminação indevida 
de documentos pode comprometer o acesso 
às informações e a comprovação na defesa de 
direitos, pois, muito antes de o documento ser 
fonte de consulta para pesquisas históricas, 
ele atende aos interesses da administração.

Apesar de o tratamento da documentação 
pública estar recebendo uma atenção espe-

Capa do Livro I do Arquivo Tamandaré6 Plano de destruição das correntes atravessadas no 
Rio Paraguai em frente às baterias de Humaitá7

6 GAMA, 2011, p. 3.
7 Ibidem.
8 BELLOTTO, 2007, p. 23.
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cial atualmente, devido à questão do direito 
ao acesso à informação, a importância atri-
buída à guarda dos documentos públicos 
não é tão recente assim. O Decreto-Lei no 
2.848, de 7 de dezembro de 1940, Título XI, 
já tratava dos Crimes contra a Administração 
Pública, no Capítulo I, dos Crimes pratica-
dos contra a Administração em Geral, sendo 
considerado crime no artigo 314: “Extraviar 
livro oficial ou qualquer documento, de que 
tem a guarda em razão do cargo; sonegá-lo 
ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Pena: 
reclusão de um a quatro anos, se o fato não 
constituir crime mais grave.”

Nota-se que, muito antes da existência das 
atuais leis sobre arquivos públicos, já havia 
uma preocupação com a proteção aos registros 
gerados nos atos administrativos, e, por isso, 
foi criado o Decreto-Lei no 2.848 em 1940, 
visando evitar não apenas as eliminações 
inadequadas que provavelmente ocorriam na 
esfera da Administração Pública à época como 
também o descuido com os documentos.

Outro dispositivo legal que atribui às 
instituições e órgãos públicos o dever de 
proteger os documentos gerados em suas 
atividades é a Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 
1991, a qual dispõe sobre a política nacional 
de arquivos públicos e privados. No primei-
ro artigo, estabelece o seguinte: “É dever 
do Poder Público a gestão documental e a 
proteção especial a documentos de arquivos, 
como instrumento de apoio à administração, 
à cultura, ao desenvolvimento científico e 
como elementos de prova e informação.”

Tendo este artigo como referência legal, 
não há como rejeitar a responsabilidade da 
Administração Pública e, da mesma forma, 
do agente público na gestão aplicada aos 
documentos. Esta deve estar fundamentada 
na legislação arquivística compilada pelo 
Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), 
cuidando para que os procedimentos utiliza-

dos com os documentos estejam coerentes 
com os dispositivos legais em vigor.

O agente público é responsável direto 
pela manutenção e pela conservação dos 
documentos gerados em suas atividades diá-
rias. Além disso, os documentos tratados no 
cotidiano podem servir de prova à defesa de 
direitos individuais dos cidadãos comuns. E, 
se tais documentos não estiverem conserva-
dos e acessíveis, como poderá ser garantido 
o direito ao acesso às informações?

A Constituição Federal assegura este 
direito nos incisos XIV, XXXIII e XXXIV 
do artigo 5o:

XIV – é assegurado a todos o acesso à 
informação e resguardado o sigilo da 
fonte, quando necessário ao exercício 
profissional;
[...]
XXXIII – todos têm direito a receber dos 
órgãos públicos informações de seu inte-
resse particular, ou de interesse coletivo ou 
geral, que serão prestadas no prazo da lei, 
sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do estado;
XXXIV – são a todos assegurados, inde-
pendentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Pú-
blicos em defesa de direitos ou contra 
ilegalidade ou abuso de poder;
b) a obtenção de certidões em reparti-
ções públicas, para defesa de direitos e 
esclarecimento de situações de interesse 
pessoal.9

Assim, analisando a legislação em vigor, 
observa-se que é competência de todos os 
agentes públicos a gerência e a proteção 
desses documentos durante suas atividades 
cotidianas, independente a qual órgão ou 
instituição servem.

Partindo da premissa de que documentos 
administrativos são elementos importantes 

9 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 5o, incisos: XIV, XXXIII e XXXIV.
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para a defesa de direitos e para futuros 
estudos, é inadmissível, no contexto atual, 
desconhecer a legislação referente aos 
documentos públicos; afinal, nunca antes 
este assunto foi tão divulgado. E, portanto, 
é fundamental, pois, que cada funcionário 
esteja ciente de seu dever, como agente 
público, perante o patrimônio documental.

A gestão sistemática de documentos 
públicos é um tema recente, cujas discus-
sões tiveram início a partir da década de 
1990, com a criação da Lei no 8.159, de 
8 de janeiro de 1991. A partir de então, 
o patrimônio arquivístico começou a ser 
objeto de estudo e tratamento dentro da 
Administração Pública. Devido a isso, 
uma atenção mais rigorosa começou a ser 
direcionada a um tipo de documentação 
que, até então, era muito confundida com a 
bibliográfica, sendo, portando, classificada 
como somente de cunho cultural.

Os documentos arquivísticos são de 
natureza diferente da bibliográfica. Ao con-
trário desta última, eles são gerados apenas 
pelo administrador, não sendo adquiridos 
por compra ou doação. Desta forma, ser-
vem primeiro à administração e não às 
atividades culturais, como ocorre com os 
livros, os periódicos e os bibliográficos 
em geral. Assim, não se pode confundir 
os termos arquivo e biblioteca, pois são 
bastante distintos. Enquanto as bibliotecas 
lidam com documentos para servirem às 
atividades culturais e à pesquisa bibliográ-
fica, os arquivos, em geral, são resultados 
de tarefas administrativas e organicamente 
acumulados em função destas.

Por este motivo, para compreendermos 
o que é patrimônio arquivístico, é preciso, 
antes de tudo, assimilar o próprio termo 
arquivo. A citada Lei no 8.159/1991 con-
ceitua-o na seguinte denominação:

Art. 2o – Consideram-se arquivos, para 
fins desta Lei, os conjuntos de documen-
tos produzidos e recebidos por órgãos 
públicos, instituições de caráter público 
e entidades privadas, em decorrência 
do exercício de atividades específicas, 
bem como por pessoa física, qualquer 
que seja o suporte da informação ou a 
natureza dos documentos.10

Os arquivos públicos são grupos de 
documentos provenientes das atividades 
públicas, podendo ser estas administrati-
vas, técnicas ou operacionais.  Também 
podem ser considerados como públicos 
os documentos gerados em instituições 
privadas que gerenciam serviços públicos 
no exercício de suas atividades.

Art. 7o – Os arquivos públicos são os 
conjuntos de documentos produzidos e 
recebidos, no exercício de suas atividades, 
por órgãos públicos de âmbito federal, 
estadual, do Distrito Federal e municipal 
em decorrência de suas funções adminis-
trativas, legislativas e judiciárias.11

A Lei no 8.159/1991 trata os documentos 
em três fases, conhecidas como o Ciclo Vi-
tal dos Documentos na teoria arquivística. 
Neste ciclo vital, os documentos são iden-
tificados como: correntes, intermediários 
e permanentes.

Conforme citado no art. 8o, §1o: “Consi-
deram-se documentos correntes aqueles em 
curso ou que, mesmo sem movimentação, 
constituam objeto de consultas frequentes.” 
São os documentos recentes e os que estão em 
trâmite, os quais o administrador ou produtor 
necessita acessar para tomada de decisões.

Por precaução, finda a fase corrente e 
imediata, os documentos são arquivados 
visando cumprir os prazos de guarda e re-

10 Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991, art. 2o.
11 Ibidem, art. 7o.
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alizar possíveis consultas, à comprovação 
de direitos ou à justificativa das atividades 
institucionais. Esta fase é denominada in-
termediária, conforme o art. 8o, § 2o: “Con-
sideram-se documentos intermediários 
aqueles que, não sendo de uso corrente nos 
órgãos produtores, por razões de interesse 
administrativo, aguardam a sua eliminação 
ou recolhimento para guarda permanente.”

Os documentos que sobrevivem até a fase 
permanente são os impregnados de valores 
mediato, informativo, histórico ou técnico-
científico, bem como está descrito no art. 8o, § 
3o: “Consideram-se permanentes os conjuntos 
de documentos de valor histórico, probatório 
e informativo que de-
vem ser definitivamente 
preservados.”

Incluem-se neste 
grupo os documentos 
das atividades-fim da 
instituição. No caso 
da Marinha do Brasil, 
podemos citar os de 
natureza operativa e lo-
gística, a documentação 
da Esquadra, das atividades técnica e logística 
e de pesquisa militar e científica, entre outros.

Os arquivos da Marinha do Brasil fazem 
parte da Administração Pública Federal, 
pertencendo ao Poder Executivo. E são geren-
ciados pelo Arquivo Nacional, fora do âmbito 
naval, de acordo com o seguinte artigo:

Art. 18 – Compete ao Arquivo Nacional 
a gestão e o recolhimento dos documen-
tos produzidos e recebidos pelo Poder 
Executivo Federal, bem como preservar 
e facultar o acesso aos documentos sob 
sua guarda e acompanhar e implemen-
tar a política nacional de arquivos.12

No âmbito da administração naval, a 
DPHDM exerce a competência como or-

ganização militar técnica para gerenciar a 
documentação produzida por toda a Mari-
nha do Brasil, executando o arquivamento 
a partir da fase intermediária.

A Marinha do Brasil possui um acervo 
arquivístico bem diversificado, se conside-
rarmos a sua relevância como instituição 
ou força militar. São muitas as suas orga-
nizações militares, entre os vários navios 
e as organizações de terra. Das atividades 
voltadas ao cumprimento de suas tarefas e 
missão, múltiplos documentos são gerados e 
administrados por seus agentes, militares ou 
servidores civis. Por isso, é preciso haver uma 
preocupação com a proteção dos documentos 

gerados por suas ativi-
dades-fim, pois estes 
relatarão não apenas a 
sua história, num futu-
ro breve, mas, primor-
dialmente, porque tais 
documentos dão apoio 
às tarefas precípuas da 
Esquadra, justificando 
suas ações e, ainda mais, 
a sua notória existência 

para a sociedade.
Considerando a complexidade da es-

trutura orgânica naval, seria impraticável 
gerenciar os arquivos navais de forma 
centralizada, já que esta estrutura organi-
zacional é bem ampla e atende às distintas 
atividades da Marinha – administrativas, 
logísticas e operativas. Por esse motivo, 
a atual gestão documental na Marinha 
está sendo executada em nível corrente 
e imediato pelas próprias organizações 
militares e, em nível intermediário, pela 
DPHDM, a qual prossegue com a gestão 
na fase seguinte, a permanente. Neste con-
texto, faz-se necessário um empenho e um 
esforço maiores não apenas de uma ou de 
outra organização militar, mas de todas, já 

12 Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991, art. 18.

A DPHDM exerce a 
competência como 
organização militar 

técnica para gerenciar a 
documentação produzida 

por toda a Marinha
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que cada uma gera documentos e registros 
em suas atividades cotidianas, participando, 
efetivamente, da gestão nesta fase inicial.

Existem normas e procedimentos 
padronizados com o objetivo de orientar 
as organizações militares na gestão dos 
documentos: o Código de Classificação e a 
Tabela de Temporalidade de Documentos, 
tanto para as atividades-meio, como para as 
atividades-fim, elaborados sob coordenação 
do Ministério da Defesa.

As atividades-fim de uma instituição, seja 
esta qual for, são muito peculiares, próprias 
de sua missão e não são comuns como as 
atividades-meio, as quais são consideradas 
atividades de apoio e 
de suporte: patrimônio, 
pessoal, organização, 
material, orçamento, fi-
nanças, documentação 
e comunicações.

O administrador ou 
gestor público deve 
buscar conhecer esses 
instrumentos resul-
tantes da legislação e 
da gestão pública de 
documentos, com a 
finalidade de realizar um trabalho cons-
ciente e profícuo dentro da administração 
pública, seja qual for a sua instituição e a 
missão desta.

O apoio de profissionais com formação 
na área de documentação é essencial às di-
ferentes organizações da Marinha, pois tais 
profissionais reúnem conhecimentos técnicos 
necessários ao treinamento contínuo das 
equipes envolvidas na gestão de documentos.

Até o momento, já existem algumas 
normas em vigor, divulgadas pela Secre-
taria-Geral da Marinha (SGM), tratando 
de assuntos relacionados à gestão de do-
cumentos arquivísticos. No entanto, muitas 
vezes, devido à escassa existência de pro-
fissionais da referida área, percebe-se o alto 

grau de dificuldade de cada organização em 
tratar os seus documentos.

Um bom exemplo desta situação em 
comento foi a criação da norma SGM-503 
(Normas para a Preservação de Documen-
tos Arquivísticos em Suporte Digital na 
Marinha), em 2010. Esta norma remete 
responsabilidades a muitos elementos fun-
cionais das organizações, atribuindo a estes 
competências as quais, nem sempre, são de 
sua formação ou conhecimento.

A SGM-105 (3a revisão) – Normas sobre 
Documentação Administrativa e Arqui-
vamento na Marinha (Nodam) determina 
a criação das Subcomissões Permanentes 

de Avaliação de Do-
cumentos (SPAD), su-
bordinadas à Comissão 
Permanente de Ava-
liação de Documentos 
(CPAD). Tais subco-
missões são formadas 
dentro de cada organi-
zação militar da Ma-
rinha do Brasil. Muito 
útil seria se em cada 
SPAD houvesse um 
profissional capacitado 

com formação em Arquivologia, visando 
tornar confiável a gestão dos documentos 
administrativos, em diversos formatos, 
físicos e digitais. E sempre que possível 
este profissional deve estar vinculado às 
secretarias de cada organização, tornando 
eficazes e efetivas as competências atribu-
ídas, pelas referidas normas, aos encarre-
gados de secretaria.

Desta forma, seriam evitadas as possí-
veis perdas de documentos administrativos, 
normativos, técnicos e operativos, entre 
tantos outros, que podem ocorrer devido à 
falta de conhecimento dos agentes públicos 
em ação. Por esse motivo, inseridos neste 
contexto, os profissionais da informação e 
documentação atuariam como secretários 

Cada elemento precisa 
estar consciente de seu 

compromisso em relação 
à proteção do patrimônio 

arquivístico documental da 
organização ou órgão a que 

serve
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ou gestores de apoio, tratando os documen-
tos gerados em cada organização naval e 
dando suporte essencial aos administrado-
res e demais elementos funcionais.

Enfim, cada elemento organizacional, 
funcionário civil, colaborador terceirizado 
ou militar, enquanto estiver servindo à Ad-
ministração Pública, precisa estar consciente 
de seu compromisso em relação à proteção 
do patrimônio arquivístico documental da 
organização ou órgão a que serve.

Precisamos ter em mente que o patri-
mônio arquivístico da Marinha do Brasil 
é também aquele expediente em trâmite 
nas mãos do administrador, ou seja, são as 

 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<ADMINISTRAÇÃO>; Arquivo; Documentação;

decisões em curso, percorrendo os fluxos 
burocráticos da documentação cotidiana. 
Muito mais do que apenas os códices e as 
cartas náuticas originadas na Marinha de 
outrora, a documentação gerada nos dias 
atuais será, certamente, o legado da História 
Naval de um futuro breve.

É pensando neste patrimônio que deve-
mos exaltar a importância dos documentos 
arquivísticos da Marinha do Brasil e a 
necessidade de que cada um de seus entes 
funcionais se comprometa em preservá-los 
e mantê-los bem gerenciados, a fim de se 
preservar, da mesma forma, a memória 
naval brasileira.
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Nunca é demais refletir sobre conheci-
mento e experiência. Convém fazê-lo 

utilitariamente no preparo e execução de 
grandes empreendimentos. Para isso, não 
basta identificar condicionantes e princí-
pios. É também necessário estudar reali-
zações importantes e delas extrair lições.

Este artigo aborda utilitariamente 
conhecimento e experiência. Inicia-se 
com uma exposição de condicionantes e 
princípios básicos. Seguem-se exames de 
realizações, baseados em análises osten-
sivas realizadas para os Departamentos 

de Defesa dos Estados Unidos, do Reino 
Unido e da Austrália.

CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA

Conhecimento é instrumento para reali-
zações. Quanto mais existe, mais crescen-
temente produz. Deriva de várias fontes. 
Uma das mais úteis é a experiência.

Experiência é a memória de realizações. 
Além de poder gerar conhecimento, é útil 
para avaliar e aplicar conhecimentos ema-
nados de outras fontes.
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O valor da experiência depende de sua 
transformação em conhecimento. Para um 
indivíduo, é simples transformar experiên-
cia em conhecimento. O mesmo não sucede 
para organizações.

CONHECIMENTO, EXPERIÊNCIA 
E PROGRAMAS NAVAIS

Conhecimento e experiência são decisi-
vos em programas de projeto e construção 
de navios de guerra. Determinam custos, 
prazos e desempenhos.

A Estratégia Na-
cional de Defesa [1] 
incluiu a defesa do País 
entre as preocupações 
permanentes do Estado 
brasileiro. Desde então 
sucedem-se ações e 
discussões para desen-
volver a indispensá-
vel Base Logística de 
Defesa1 e equipar as 
Forças Armadas. Aí se 
destacam programas de projeto e construção 
de navios de guerra.

O moderno navio de guerra é complexa 
concepção de engenharia que integra múlti-
plos sistemas. Seu projeto, construção, testes, 
provas, avaliações e apoio logístico são etapas 
de um longo e grande empreendimento que 
abrange vasto campo de conhecimentos. Maior 
empreendimento ainda é a formulação e execu-
ção de um programa naval destinado a realizar 

todas as etapas de obtenção de vários navios 
de guerra, desde o projeto até avaliações de 
engenharia e apoio logístico integrado. Conhe-
cimento e experiência são então cruciais em 
todos os níveis e setores. Quanto mais existir 
conhecimento e experiência, menores serão 
os riscos, e maior a probabilidade de sucesso. 
São então fundamentais as seguintes questões: 

Como acumular experiência?
Como transformar experiência em co-

nhecimento?
Como utilizar conhecimento?

ACUMULAÇÃO DE 
EXPERIÊNCIA E 
CONHECIMENTO 
EM PAÍSES 
DESENVOLVIDOS

Para acumular expe-
riência e transformá-la 
em conhecimento, é 
necessário um processo 
sistemático. Quanto 
menos frequentes as 

realizações, mais importante ele será. Em 
países desenvolvidos, esse processo nor-
malmente ocorre, explicitamente ou não.

Projetos e construções de navio de 
guerra são realizações raras ou inexistentes 
em países de desenvolvimento retardado, 
mas frequentes em países desenvolvidos. 
Porém até nestes últimos tais realizações 
agora ocorrem com menor frequência. A 
causa principal é o crescente custo dos 

Conhecimento e experiência 
são então cruciais em todos 
os níveis e setores. Quanto 
mais existir conhecimento 

e experiência, menores 
serão os riscos, e maior a 
probabilidade de sucesso

1 Base Logística de Defesa (BLD) – Conceito formulado por Eduardo Siqueira Brick é o “complexo industrial, de 
ciência, tecnologia e inovação, de inteligência tecnológica, de apoio logístico, de financiamento para defesa 
e de mobilização e, ainda, o arcabouço legal que a organiza e viabiliza. Todos esses componentes estão 
intimamente relacionados e não podem ser analisados isoladamente, pois as influências mútuas são grandes 
e todos contribuem para o mesmo fim: prover as Forças Armadas dos meios necessários e sustentá-los em 
condições de uso”, além de concorrerem para o desenvolvimento da capacidade e competitividade industrial 
do País como um todo [9]. Ele é mais abrangente do que o conceito de Base Industrial de Defesa (BID), 
expressão adotada pelo Ministério da Defesa para designar o conjunto de empresas estatais e privadas, bem 
como organizações civis e militares, que participem de uma ou mais das etapas de pesquisa, desenvolvimen-
to, produção, distribuição e manutenção de produtos estratégicos de defesa. Base Logística de Defesa é um 
conceito mais amplo e explícito do que Base Industrial de Defesa, definido pelo Ministério da Defesa. O fato 
de ser mais abrangente é importante para países como o nosso, onde a cultura de defesa ainda é incipiente.
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sistemas de armas e de comando, controle, 
comunicações, computadores, inteligência, 
vigilância e reconhecimento (C4ISR).

Rareando as realizações, diminui o ritmo 
de acumulação de experiência e de sua trans-
formação em conhecimento. Rareando ainda 
mais, a experiência se perde ou é negligen-
ciada, causando prejuízos em tempo, custo e 
desempenho. Num país desenvolvido, esses 
danos são logo reconhecidos, e sua causa 
identificada. Segue-se um período de corre-
ções, que se vale de conhecimentos acumu-
lados. A partir daí, novas realizações podem 
suceder-se eficientemente. Casos como esses 
acontecem, mas poucos 
são divulgados.

A referência [2] é 
um estudo de tais casos, 
realizada pela Rand 
Corporation para a Ma-
rinha dos Estados Uni-
dos da América (EUA) 
e os Departamentos de 
Defesa do Reino Uni-
do e da Austrália. Ela 
analisa e extrai lições 
de cinco programas de 
projeto e construção 
de submarinos, alvos 
das referências [3], [4] e [5]. Muitas dessas 
lições se aplicam também a navios de guerra 
de superfície. O fato de analisar programas 
em marinhas de três diferentes níveis tecno-
lógicos torna a referência [2] valiosa fonte 
para formular, conduzir e executar programas 
navais em outras marinhas.

ACUMULAÇÃO DE EXPERIÊNCIA 
E CONHECIMENTO EM OUTROS 
PAÍSES

Em países de desenvolvimento retarda-
do são raras as grandes realizações. Elas 
pouco resultam em conhecimento. Além 
de incompletas, pois suas partes mais im-

portantes ocorrem no exterior, não geram 
memória objetiva nem analisada. Seus 
registros geralmente são burocráticos ou 
narrativos, exceto os que ficam nas mentes 
dos participantes. Mas estes se dispersam, e 
pouco ou nada resta após o longo hiato até a 
próxima realização. Quando esta se inicia, 
quase tudo se passa como se fosse inédito. 
Seus participantes não têm condições de 
utilizar lições das realizações anteriores.

TRANSFORMAÇÃO DE EXPE-
RIÊNCIA EM CONHECIMENTO

Aproveitar bem uma 
realização requer um 
processo para obter ex-
periência e transformá-
la em conhecimento. 
Dependendo da reali-
zação e das condições 
em que ocorrerá, o pro-
cesso será diferente, 
mas terá certas etapas 
em maior ou menor 
grau, explicitamente 
ou não. O formalismo 
será tanto menor quanto 
maior for a estabilidade 

dos participantes e mais frequentes as 
realizações.

Em níveis de direção e gerência, a trans-
formação de experiência em conhecimento 
requer exame atento de realizações recentes. 
Baseia-se em documentos técnico-gerenciais 
e depoimentos de participantes ainda dispo-
níveis. Este foi o processo que gerou, por 
exemplo, as referências de [2] a [8]. Os do-
cumentos técnico-gerenciais são básicos, pois 
analisam, integram e consolidam relatórios, 
informações e dados de várias fontes. Obti-
do o conhecimento resultante do exame de 
realizações recentes, é possível formular um 
processo de geração de conhecimento a partir 
das novas experiências que se forem obtendo.

Em países de 
desenvolvimento retardado, 

são raras as grandes 
realizações. Elas pouco 

resultam em conhecimento. 
Quando estas se iniciam, 

quase tudo se passa como se 
fosse inédito
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Em níveis de produção, um processo ex-
plícito para obter experiência e transformá-
la em conhecimento tem quatro etapas: 1) 
planejamento e distribuição das tarefas e 
diretrizes para seus registros; 2) execução e 
registro das tarefas; 3) análise, integração e 
consolidação dos registros na forma de ins-
truções, bases de dados e relatórios técnicos 
ou técnico-gerenciais; e 4) documentação, 
distribuição e arquivamento. As duas pri-
meiras etapas geram memória objetiva e 
organizada da realização. A terceira etapa 
transforma experiência em conhecimento. 
E a etapa de documentação e distribuição 
garante a utilização do conhecimento e sua 
evolução em realizações futuras. Assim 
gera-se e acumula-se experiência e conhe-
cimento. Convém que esse processo seja 
implantado no início 
de uma realização, 
aperfeiçoando-se du-
rante seu transcurso, 
e que alguns dos par-
ticipantes já tenham 
vivido episódios se-
melhantes. Ele requer 
firme decisão e lide-
rança. É necessário 
ter propósitos bem 
definidos de progresso 
gerencial-tecnológico 
e visão do futuro.

UTILIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIA

Os resultados de um empreendimento 
dependem dos procedimentos adotados. É 
útil conhecer causas de sucesso e de insu-
cesso. Esta verdade é às vezes esquecida, até 
mesmo em países desenvolvidos. [2]

Deve-se utilizar experiência antes e duran-
te um empreendimento. Mas só a experiência 
transformada em conhecimento é que pode 
ser bem utilizada, e a mais útil é a documen-
tada. Isso é válido para todos os níveis, desde 

os mais técnicos aos mais gerenciais.
Mesmo que a experiência esteja documen-

tada, resta avaliar sua aplicabilidade e fazer 
ajustes. Conhecimentos resultantes de experi-
ências alheias podem ter grande valor e baixo 
custo. Para obtê-los, é necessário um bom 
sistema de inteligência técnico-gerencial.

Não basta dispor de experiência do-
cumentada: é indispensável o hábito de 
utilizá-la. Ele tem que ser insistentemente 
cultivado. Deve ser exigido em grandes 
empreendimentos.

CINCO PROGRAMAS 
ESTRANGEIROS DE SUBMARINOS

Informações gerais sobre os programas 
de submarinos

As referências [2], 
[3], [4] e [5] são um es-
tudo detalhado de cinco 
programas de projeto e 
construção de subma-
rinos, elaborado pela 
Rand Corporation para 
a Marinha dos Estados 
Unidos, o Ministério da 
Defesa do Reino Unido 
e o Ministério da Defe-
sa da Austrália.

O estudo focaliza questões eminente-
mente gerenciais na formulação, condução 
e execução de projetos e construções de 
submarinos. As organizações de submari-
nos desses três países reconheceram a im-
portância de extrair e documentar lições de 
programas passados para melhor formular 
e conduzir programas futuros.

Foram examinados os programas de 
submarinos Ohio, Seawolf e Virginia, dos 
EUA; Astute, do Reino Unido; e Collins, da 
Austrália. Para tanto, analisaram-se relató-
rios e outros documentos de cada programa 
e realizaram-se numerosas entrevistas com 

Conhecimentos resultantes 
de experiências alheias 

podem ter grande valor e 
baixo custo. Para obtê-los, é 
necessário um bom sistema 

de inteligência técnico-
gerencial
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civis e militares em organizações governa-
mentais e no setor privado dos três países.

Nos EUA, a razão determinante do estudo 
foi a crescente preocupação em capitalizar 
experiência, diante de restrições orçamentárias 
e consequente redução na frequência de novos 
programas. O mesmo deve ter ocorrido no 
Reino Unido, onde tais restrições impuseran 
grande hiato entre os programas Trafalgar e 
Astute, além das dificuldades causadas por 
mudanças no processo de obtenção de navios 
para a Marinha Real Britânica. Na Austrália, 
a motivação certamente foi evitar no seu atual 
programa de submarinos — o SEA 1000 — as 
dificuldades ocorridas no Programa Collins, 
onde, pela primeira vez, a Marinha australiana 
passou a ter submarinos para ela especialmente 
projetados e na Austrália construídos.

A referência [2] resume as lições extra-
ídas dos cinco programas, e as referências 
[3], [4] e [5] examinam e analisam detalha-
damente cada um eles.

Os cinco programas de submarinos foram 
concebidos e realizados em três diferentes pa-
íses e em diferentes condições de orçamentos, 
ameaças e Bases Logísticas de Defesa. Ainda 
assim, algumas das lições extraídas aplicam-
se a todos os programas examinados.

Os EUA possuem o maior acervo de co-
nhecimentos gerenciais e técnicos em projeto 
e construção de submarinos, tanto resultantes 
de experiência como de pesquisas e desenvol-
vimentos em sua poderosa Base Logística de 
Defesa. Antes do Programa Ohio, a Marinha 
americana já projetara e construíra dezenas 
de classes de submarinos convencionais e 
17 classes de submarinos nucleares, tendo o 
papel principal nos projetos de concepção e 
preliminar de navios de guerra. Terminada a 
Guerra Fria em 1990, reduziram-se recursos 
e pessoal nos centros de excelência do Naval 
Sea Systems Command, enfraquecendo sua 
atuação em novos programas. Grande parte 
da capacidade assim perdida está sendo ou 
já foi recuperada, mas o setor privado agora 

tem o papel principal até mesmo nas primei-
ras fases de projetos de submarinos para a 
Marinha americana. Os programas Ohio, 
Seawolf  e Virginia ocorreram no período 
1971-2008, de grande transformação no 
quadro de ameaças, redução de recursos e 
mudanças técnico-gerenciais.

No Reino Unido, o setor naval do Ministé-
rio da Defesa – MOD (N) – sempre manteve 
alta capacidade técnica e gerencial em projeto 
e construção de submarinos, apoiada por forte 
Base Logística de Defesa. As fases iniciais do 
projeto eram realizadas pelo governo e orga-
nizações navais. A excelência em construção 
de submarinos concentrava-se no estaleiro da 
Vickers, em Barrow-in-Furness. Até 1980, o 
Reino Unido projetara e construíra dezenas 
de classes de submarinos convencionais 
e cinco classes de submarinos nucleares. 
A última classe de submarinos britânicos 
projetada e construída nessas condições foi 
a Trafalgar, ainda durante a Guerra Fria. O 
primeiro submarino dessa classe foi lançado 
em 1982. Durante a década de 1990, restri-
ções orçamentárias resultaram em rápidas 
mudanças. Visando economia, reduziram-se 
recursos financeiros e humanos no MOD (N), 
bem como sua atuação no processo de projeto 
e construção de submarinos. No Programa 
Astute, várias das atribuições do MOD (N) 
foram transferidas para o setor privado e o 
estaleiro da Vickers, que já era privado, duas 
vezes trocou de proprietários.

Situação bem diferente ocorreu na 
Austrália, que até 1987 não projetara nem 
construíra submarinos, e com uma Base 
Logística de Defesa ainda incipiente, quando 
comparada às dos EUA, Reino Unido, Japão, 
Alemanha, etc. Sua última classe de subma-
rinos era a Oberon, britânica. A Austrália 
decidiu projetar na Suécia e construir em 
seu território uma classe de avançados sub-
marinos diesel-elétricos que satisfizessem 
requisitos de operação específicos da Mari-
nha australiana. Após licitação internacional, 
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escolheu a proposta da Kockums, firma 
sueca projetista e construtora de submarinos. 
Para realizar o empreendimento, formou-se 
uma empresa, a Australian Submarine Cor-
poratioin (ASC), cujos acionistas originais 
foram o próprio governo australiano (25%), 
a Kockums (30%), a Chicago Bridge and 
Iron (20%) e a Wormald (25%).

BREVE EXAME DO PROGRAMA 
COLLINS

Este exame baseia-se principalmente no 
estudo das referências [2], [5], [6], [7] e [8], 
todas ostensivas, elaboradas para servir ao 
Ministério da Defesa e ao Parlamento da 
Austrália. Nossa contribuição resume-se 
quase exclusivamente aos Comentários às 
Lições Específicas e às Lições Globais, no 
final deste trabalho.

No programa Collins, o Ministério da 
Defesa e a Marinha da Austrália realizaram 
notável empreendimento tecnológico-
militar, indo além do conhecimento e ex-
periência que até então haviam acumulado. 
Os resultados que conseguiram superaram 
claramente os problemas pendentes. As 
análises técnico-gerenciais que solicitaram, 
alinhadas nas referências deste artigo, serão 
instrumento para firme progresso.

Introdução

“O Collins foi o primeiro submarino 
construído na Austrália. Como ocorre 
com qualquer empreendimento complexo 
enfrentado pela primeira vez, houve nume-
rosos obstáculos até a entrega das unidades 
dessa classe. Ainda hoje permanecem 
desafios para manter operacionalmente 
prontos esses submarinos. Mas também 
houve várias realizações bem-sucedidas. 
Assim, o Programa Collins é terreno fértil 
para lições importantes na condução de um 
novo programa de submarinos.” [5]

Antecedentes

A moderna Austrália surgiu em 1901, 
quando as seis colônias britânicas ali 
existentes uniram-se numa federação. Em 
2010, na Austrália havia apenas 21 milhões 
de habitantes, provenientes de 200 países. 
Segundo a classificação do World Bank, a 
Austrália ocupava a 13a posição mundial 
em Produto Interno Bruto em 2010, e a 
16a em renda per capita em 2011. Nesses 
mesmos anos, o Brasil ocupava a 6a e a 75a 
posições, respectivamente.

A Força de Submarinos australiana ori-
ginou-se em 1914, quando dois submarinos 
foram entregues à Austrália pela Marinha 
britânica (RN), ambos destruídos durante 
a Primeira Guerra Mundial. Entre 1919 e 
1970, a Austrália praticamente não teve sub-
marinos em operação, apesar de em 1919 ter 
recebido seis submarinos britânicos classe J, 
excedentes da guerra e em mau estado, e de 
haver comprado em 1924 o Oxley e o Otway 
da RN, devolvidos dois anos depois. [4] A 
capacidade da Austrália para reparar e fazer 
refits de submarinos era então insuficiente. 
Porém, entre1939 e 1946, sua indústria naval 
de superfície expandiu-se e construiu mais 
de cem navios para a Marinha australiana 
(RAN). A partir de 1975, projetou e desen-
volveu uma classe de caça-minas e construiu 
fragatas de projeto americano FFG-7, além 
de um navio tanque/de apoio projetado na 
França. Segundo a referência [5], essas rea-
lizações não foram satisfatórias.

Apesar de praticamente não dispor de 
submarinos em operação entre 1919 e 1970, 
muitos australianos serviram em submari-
nos da RN, e submarinos americanos do 
Pacífico basearam-se na Austrália durante 
a Segunda Guerra Mundial. Em 1949, a 4a 
Flotilha de Submarinos da RN passou a 
ter sua base em Sidney. Isso permitiu ao 
estaleiro Cockatoo Island capacitar-se em 
manutenção e refits de submarinos.
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Cockatoo Island foi um dos maiores es-
taleiros da Austrália durante quase 60 anos. 
A partir de 1913 serviu à RAN. Durante a 
Primeira Guerra Mundial construiu, reparou 
e fez refits de navios de superfície. Após essa 
guerra, construiu, entre outros, o Cruzador 
Adelaide e o Porta-Hidroaviões Albatross. 
Ao final da década de 1920, o governo aus-
traliano decidiu arrendá-lo  ao setor privado. 
Antes e durante a Segunda Guerra Mundial, 
Cockatoo Island converteu navios mercantes 
e cruzeiros de luxo em transportes de tropas, 
navios de abastecimento e navios-hospitais 
e recebeu encomendas de contratorpedeiros 
[14]. Encerrou suas atividades em 1991.

Na década de 1970, a Austrália comprou 
seis submarinos novos 
da classe Oberon, todos 
construídos no Reino 
Unido. Eles se mostra-
ram apropriados para 
missões de vigilância 
durante a Guerra Fria, 
operando durante longos 
períodos sem apoio de 
bases em terra. [5]

Cockatoo Island fa-
zia os refits dos Obe-
ron, mas a RAN de-
pendia de fornecedores 
estrangeiros para 85% 
a 95% do apoio. Além 
disso, o refit quinque-
nal de cada Oberon custava até 76% do seu 
preço original de aquisição [5]. Pensou-se 
então em criar capacidade para construir 
e melhor apoiar submarinos na Austrália.

A grande decisão

Construir submarinos na Austrália e 
apoiá-los com menor dependência externa 
foi a grande decisão. Ela precisaria envolver 
toda a Base Logística de Defesa, assegurar 
um fluxo constante de construções e ter um 

número suficiente de submarinos em servi-
ço. Sem esse fluxo e número suficiente, não 
haveria demanda para manter e fazer progre-
dir grande parte da Base Logística de Defesa 
a ser criada, modernizada ou expandida. Ela 
ficaria semiociosa após alguns anos. Em 
vez de progredir, feneceria, a não ser que 
pudesse exportar. Esta possibilidade era 
remota, diante de poderosos e tradicionais 
países exportadores de submarinos.

Portanto, a grande decisão dependia primei-
ramente de previsões dos custos de obtenção, 
operação e apoio logístico dos submarinos a 
construir; dos investimentos necessários na 
Base Logística de Defesa; e do crescimento 
realisticamente esperado para a economia da 

Austrália durante uma 
ou mais décadas. Cer-
tamente considerando 
esses condicionantes, a 
Austrália decidiu cons-
truir submarinos em seu 
território, com intensa 
participação de sua Base 
Logística de Defesa.

A grande decisão aus-
traliana certamente tinha 
três grandes propósitos. 
O primeiro era obter mo-
dernos submarinos que 
atendessem a requisitos 
de operação específicos 
para as missões da RAN. 

O segundo era o de a Austrália operar, manter 
e modernizar esses submarinos com redu-
zida dependência do exterior. O terceiro era 
apoiar a indústria australiana, então em crise, 
e impulsioná-la tecnologicamente [5]. Dessa 
grande decisão resultou o Programa Collins.

Decisões e riscos

Todo empreendimento tem riscos. Mas 
os riscos aumentam com o porte, a comple-
xidade e a excepcionalidade de um empreen-

Construir submarinos na 
Austrália e apoiá-los com 

menor dependência externa 
foi a grande decisão. 

Ela precisaria envolver 
toda a Base Logística de 

Defesa, assegurar um fluxo 
constante de construções e 

ter um número suficiente de 
submarinos em serviço



RMB4oT/2012 65

A BUSCA DE GRANDEZA – (IX) – Conhecimento, Experiência e Programas Navais (Parte 1)

dimento. É então necessário avaliar previa-
mente os riscos e ter planos e meios para seu 
controle. Essa necessidade é vital quando 
não há suficiente conhecimento resultante 
de experiências em realizações anteriores. 
Sucinta análise desse tema encontra-se, por 
exemplo, na referência [10].

Para o programa Collins, a Austrália não 
tinha suficiente conhecimento resultante de 
experiências em realizações semelhantes. 
Certamente para reduzir riscos, decidiu que 
o projeto seria realizado no exterior e ini-
cialmente especificou que ele deveria ser o 
de um submarino que estivesse em serviço, 
ou que estaria em serviço em 1986, mas que 
também pudesse ser 
upgraded para atender 
os requisitos específicos 
australianos [5]. Porém 
nenhum dos projetos 
assim abrangidos era 
compatível com os re-
quisitos de desempenho 
estabelecidos pela RAN 
para velocidade de trân-
sito, taxa de indiscrição, 
carga de torpedos, raio 
de ação submerso, nível 
de ruído, sistema de 
combate, tempo e per-
manência em patrulha, 
etc. Eles requeriam um 
casco bem maior.

Aumentando-se significativamente as 
dimensões de um projeto de submarino, nor-
malmente acaba-se gerando um projeto total-
mente novo, particularmente no que se refere 
à propulsão e aos sistemas distribuídos pelo 
submarino, tais como o elétrico, o de aqueci-
mento e condicionamento de ar etc. Este fato 
é facilmente perceptível por arquitetos navais.

A incompatibilidade entre o desejo de 
não ter um projeto praticamente novo e os 
requisitos operativos australianos era tecni-
camente insuperável. Mantidos os requisitos 

operativos, seria indispensável optar por um 
projeto de submarino diesel-elétrico muito 
mais avançado do que os da época. A Aus-
trália fez essa opção. Mas o projeto resultante 
seria necessariamente o de um protótipo. E 
também haveria obstáculos a superar na Base 
Logística de Defesa australiana.

O Programa Collins tornou-se então o de 
um protótipo do mais avançado submarino 
diesel-elétrico das décadas de 1980/90. Por-
tanto, o protótipo teria que ser um produto 
não evolutivo, isto é, que não decorresse de 
modificações graduais em produtos prece-
dentes. O programa passou a ser de alto risco. 
E o Collins, primeiro da classe, teria que ser 

tratado como protótipo, 
num longo processo de 
desenvolvimento.

Protótipos de produtos 
não evolutivos sempre 
têm riscos altos e diver-
sos. Quanto maiores as 
diferenças do protótipo 
em relação a produtos 
precedentes, maiores se-
rão os riscos e maiores 
terão que ser os cuidados. 
Para bem avaliar e con-
trolar riscos num projeto 
não evolutivo, deve-se 
reconhecer o caráter não 
evolutivo do projeto e 
estabelecer um processo 

apropriado para obter e aperfeiçoar o protóti-
po. No Programa Collins, isso não ocorreu. O 
transcurso do programa foi o que se poderia 
esperar para produtos evolutivos. É provável 
que necessidades urgentes tenham prevalecido.

Participação nacional no projeto, na fa-
bricação e nos testes e avaliações de sistemas 
e equipamentos é o que se deve entender 
corretamente por nacionalização. Ela era 
essencial para o segundo propósito do Pro-
grama Collins: operar, manter e modernizar 
submarinos com reduzida dependência do 

Todo empreendimento 
tem riscos. Mas os 

riscos aumentam com o 
porte, a complexidade 

e a excepcionalidade de 
um empreendimento. É 
então necessário avaliar 

previamente os riscos e ter 
planos e meios para seu 

controle
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exterior. Em nacionalizações também há 
muitos riscos que devem ser previamente 
identificados, avaliados e depois controla-
dos. Eles se adicionaram aos decorrentes 
de o Collins ser um projeto não evolutivo.

A combinação dos riscos de um projeto 
não evolutivo com os inerentes a nacionaliza-
ções elevou muito o risco total do Programa 
Collins, e consequentemente os obstáculos 
para sua realização.  A grande decisão gera-
dora do Collins foi muito além da experiência 
em realizações anteriores. Daí decorreram 
efeitos indesejados em custos e desempenhos.  
Porém, os propósitos do programa foram par-
cialmente atingidos [5].

Base Logística de 
Defesa australiana

Não temos informa-
ções para avaliar a Base 
Logística de Defesa aus-
traliana na década em 
que se definiu o Progra-
ma Collins. Provavel-
mente era considerável 
para um país fora do 
círculo das potências 
militares. Já em 1960 
projetara o míssil Ikara, portador de torpedos 
antissubmarinos, que chegou a equipar navios 
da Austrália, da Nova Zelândia, do Brasil, do 
Chile e, com modificações, do Reino Unido. 
Na década de 1970, o Submarine Warfare 
Systems Center australiano conseguiu projetar 
e integrar upgrades do sistema de armas dos 
submarinos Oberon, tornando-os capazes 
de lançarem submersos versões de mísseis 
antissuperfície (Harpoon) e torpedos MK48. 
Esse programa de upgrades tornou os Oberon 
australianos provavelmente os mais capazes 
submarinos diesel-elétricos da época e deu à 
equipe realizadora grande confiança em sua 
capacidade de executar projetos ainda mais 
complexos. No entanto, os empreendimentos 

australianos em projeto e construção de navios 
de guerra na década de 1970 foram poucos e 
não satisfatórios [5].

Marcos cronológicos [4], [6]

1974 – O estaleiro de Cockatoo Island 
passa a ser propriedade da Vickers Holdings 
Pty Limited, uma companhia holding austra-
liana da Vickers Limited, do Reino Unido.

Final da década de 1970 – A RAN re-
cebe os dois últimos submarinos Oberon. 

1978 – O Director of Submarine Policy ex-
põe a necessidade de um plano de substituição 

dos submarinos Oberon.
1979 – O estaleiro 

Cockatoo Island come-
ça um estudo de três 
anos sobre a exequi-
bilidade de construir 
modernos submarinos 
na Austrália, concluindo 
positivamente.

1981-1982 – O gover-
no aprova no orçamento 
a primeira fase da aquisi-
ção do novo submarino.

Janeiro de 1982 – 
Começam os estudos 

de definição do projeto.
Fevereiro de 1982 – A classe Collins é 

estabelecida oficialmente como “Projeto 
114 – Novos Submarinos”. Forma-se o New 
Submarine Office, com uma equipe de expe-
rientes oficiais submarinistas, engenheiros e 
arquitetos navais. No primeiro ano, a equipe 
considerou a possibilidade de comprar um 
submarino nuclear dos EUA, Reino Unido ou 
França. Somente a França estava disposta a 
vender submarinos nucleares da classe Rubis, 
com custo de aquisição cerca de 70% superior 
ao de um submarino francês convencional. 
Porém as autoridades australianas conside-
raram que ele traria várias desvantagens, 
das quais a mais importante era ter que de-

Para bem avaliar e 
controlar riscos num 

projeto não evolutivo, deve-
se reconhecer o caráter 
não evolutivo do projeto 

e estabelecer um processo 
apropriado para obter e 
aperfeiçoar o protótipo
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pender da França para manutenção e apoio. 
Além disso, os custos de revisões gerais e 
reabastecimento nuclear seriam muito altos, 
adicionados aos da infraestrutura necessária 
para manter um navio nuclear. Decidiu-se que 
o melhor seria comprar um projeto existente 
de submarino e construí-lo na Austrália [5].

Final de 1982 – Visa-se a um programa 
para dez submarinos, a um custo superior 
a A$100 milhões por unidade, num total de 
A$*1,0 bilhão.

1983, antes de resposta da indústria – quatro 
a oito submarinos, a um custo de A$1,5 bilhão.

Maio de 1983 – Solicitação de propostas 
para projeto e construção dos submarinos.

Maio de 1985 – Apresentação de propostas 
iniciais por sete competidores. Contratação de 
dois deles, AMS e ASC, para desenvolver os 
projetos de suas propos-
tas iniciais. O programa 
é reduzido para oito 
submarinos, a um custo 
de A$2,6 bilhões.

1986 – AMS, ASC, 
Rockwell e Signaal 
apresentam suas pro-
postas finais.

1987 – A Vickers 
Holdings Pty Limited 
põe à venda o estaleiro de Cockatoo Island e 
pouco depois anuncia que lá não mais serão 
feitos refits de Oberons.

Maio de 1987 – Seleção da ASC como 
licitante vencedora. O programa reduz-se 
para seis submarinos, a um custo de A$3,9 
bilhões (preços de junho de 1986).

1989 – Começa a construção dos cascos 
no estaleiro da ASC, em Adelaide.

1991 – Fechamento do estaleiro de 
Cockatoo Island.

1996 – Entrega do Submarino Collins. 
1998 – Entrega do Submarino Farncomb.
1999 – Entrega do Submarino Walter.

Dezembro de 1999 – O programa de seis 
submarinos atinge um custo de aquisição 
de A$5,1 bilhões.

1999-2000 – A Kockums passa a per-
tencer ao estaleiro alemão HDW.

2000 – O governo australiano decide 
assumir a propriedade total da ASC.

2001 – Entrega do Submarino Dechaineux.
2001 – Entrega do Submarino Sheehan.
2003 – Entrega do Submarino Rankin.
2005 – Formação do ThyssenKrupp Mari-

ne Systems (TKMS), da Alemanha, um grupo 
e companhia holding de firmas de projetistas e 
construtoras de navios de guerra de superfície e 
de submarinos. A fundação ocorreu quando o 
grande conglomerado industrial ThyssenKru-
pp adquiriu a Howaldtswerke-Deutsche 
Werft (HDW) em janeiro de 2005. Além da 

HDW e da Kockums, 
o TKMS possui outras 
duas empresas com esta-
leiros: a Blhom + Voss e 
a Hellenic Shipyards.

Seleção dos 
contratados principais

Concorreram ini-
cialmente no Programa 

Collins sete competidores:
• Itália – Cantieri Navali Riutini, com 

uma versão aumentada do Sauro, projetado 
no início da década de 1970;

• França – Charles Dubigeon, com uma ver-
são diesel-elétrica do Submarino nuclear Rubis;

• Holanda – United Shipbuilder Bureaux 
and P Roterdansche Droogdok Maatchappig, 
com o Walrus, versão adaptada do submarino 
americano Barbel;

• Reino Unido – com o Tipo 2400A, ver-
são aumentada do Tipo 2400, da Vickers;

 • Alemanha – projetos IKL/HDW Tipo 
2000 e Thyssen Tipo TR700;

Em maio de 1987, o 
contrato para projeto e 

construção da plataforma 
dos Collins foi adjudicado 
à ASC, e o do sistema de 

combate à Rockwell

* A$ – dolar australiano.
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 • Suécia – Tipo 4 da Kockums (A17 
aumentado).

Associado a cada uma das plataformas 
estava um sistema de combate. A referência 
[8] detalha as principais características das 
plataformas constantes das propostas ini-
ciais e comenta fases, processos e critérios 
que determinaram a seleção final da ASC.

Desses sete competidores iniciais, dois 
foram contratados para a fase de estudo de 
desenvolvimento da plataforma: a Australian 
Maritime Systems (AMS), uma joint venture 
da Eglo Engineering na Austrália com a IKL/
HDW na Alemanha; e a Australian Submarine  
Corporation (ASC), um consórcio formado 
para construir o proje-
to sueco da Kockums, 
cujos acionistas originais 
eram a Kockums (30%), 
a Chicago Bridge and 
Iron (20%), a Wormald 
(25%) e a Australian 
Industry Development 
Corporation, um banco 
comercial do governo 
australiano (25%).

A Kockums da Su-
écia e a IKL/HDW da 
Alemanha realizaram o 
estudo de desenvolvi-
mento do projeto da plataforma para a ASC 
e a AMS, respectivamente. Para o estudo 
de desenvolvimento do sistema de combate 
foram contratadas a Rockwell dos Estados 
Unidos e a Signaal da Holanda.

No final de 1986, a ASC, a AMS, a 
Rockwell e a Signaal apresentaram suas 
propostas. Em maio de 1987, o contrato 
para projeto e construção da plataforma 
dos Collins foi adjudicado à ASC, e o do 
sistema de combate à Rockwell.

“Infelizmente, de acordo com Yule e 
Woolner, o estudo de definição não produziu, 
como principal resultado, um conjunto firme 
de detalhes de desempenho e produção que 

pudessem facilmente ser transformados em 
forma contratual. As propostas foram consi-
deradas como equivalentes ao estágio de pro-
jeto preliminar, requerendo desenvolvimento 
substancial antes de poder-se preparar uma 
especificação de construção” [4]. Quando o 
contrato foi assinado com a ASC, somente 
cerca de 10% do projeto estavam prontos [4].

No parágrafo acima, estudo de definição 
certamente é o estudo de desenvolvimento do 
projeto, para o qual foram contratadas a AMS 
e a ASC, e que determinaria a seleção final 
da ASC e da Rockwell. O conjunto firme de 
detalhes de desempenho e produção é o que 
na Marinha designamos por projeto de con-

trato, sempre anexado 
e integrado ao contrato 
propriamente dito. Na 
Marinha, ele é precedido 
pelo projeto preliminar. 
Portanto, após a adjudi-
cação do contrato é que 
a Kockums da Suécia 
teria que produzir todos 
os desenhos, dados, es-
pecificações e demais 
informações normal-
mente constantes de um 
projeto de contrato, para 
daí passar-se ao projeto 

de construção. Ou, então, teria que reduzir os 
elementos de um projeto de contrato e incluir 
os restantes no projeto de construção. Para uma 
ou outra dessas alternativas, a ASC subcontra-
tou a Kockums da Suécia. Porém é possível 
que a ASC tenha realizado parte do projeto de 
construção mais tarde, após compor suficien-
temente uma equipe de projeto. Ainda assim 
teria que depender da Kockums da Suécia.

A ASC era um consórcio. O governo as-
traliano, um dos seus acionistas. A Kockums, 
acionista e portadora de know-how. Porém o 
know-how pertencia à Kockums da Suécia, 
subcontratada para projetar os Collins. A 
Kockums era uma empresa independente, 

A ASC era um consórcio. O 
governo astraliano, um dos 
seus acionistas. A Kockums, 

acionista e portadora de 
know-how. Porém o know-
how pertencia à Kockums 
da Suécia, subcontratada 
para projetar os Collins
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renomada projetista e construtora de sub-
marinos para a Marinha sueca e realizadora 
dos estudos que levaram à adjudicação do 
contrato à ASC. Por outro lado, o governo 
australiano, acionista da ASC, era também o 
seu cliente. Esta situação aumentou os riscos 
administrativos do programa. Viria a causar 
litígios legais ainda sem solução final.

Projeto e construção

A equipe de projeto trabalhava em Mal-
moe, Suécia. A construção realizava-se a 
15.000 km, em Adelaide. O escritório de 
obtenção dos submarinos ficava em Camber-
ra. Sem as facilidades atuais da internet, as 
dificuldades de comunicação e compartilha-
mento de dados eram então consideráveis.

Um grupo de 18 projetistas australianos 
foi enviado a Malmoe para trabalhar com os 
suecos. Como a Austrália jamais projetara 
submarinos, eles certamente não tinham 
suficiente experiência e conhecimento 
nesse assunto. A RAN enviou a Malmoe 
um grupo de 20 pessoas para supervisio-
nar o projeto e esclarecer requisitos, mas 
certamente sem experiência em supervisão 
de projetos de tal complexidade e custo.

Designou-se a Kockums da Suécia como 
autoridade de projeto2, responsável pelo pro-
jeto inicial, por revisões do projeto, por apro-
vação interna do projeto de sistemas materiais 
e pelo projeto de modificações ou mudanças 

num sistema material [4]. Quando a Kockums 
e a RAN não conseguiam concordar sobre 
uma questão, ela era submetida ao escritório 
do projeto em Camberra, frequentemente 
transformando-se numa questão contratual [4].

Selecionada para construir os Collins, a 
ASC ainda tinha que compor uma força de 
trabalho altamente especializada.  Iniciou 
então um programa de recrutamento em 
todos os níveis. Muitos engenheiros e outros 
profissionais nela ingressaram em 1987. Aí 
se incluíram projetistas e engenheiros austra-
lianos e experientes projetistas e construtores 
vindos dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha 
[4]. A ASC também teve que criar centenas 
de subcontratos, dos quais pelo menos 70% 
na Austrália, pois na licitação para obterem-
se os Collins os requisitos de participação da 
base industrial australiana foram severos [6].

Quando a construção do casco começou na 
ASC em 1989, somente 10% dos desenhos de 
construção estavam prontos. Daí resultaram 
dispendiosas modificações em trabalhos já 
feitos ao surgirem mudanças no projeto [4].

A Kockums notabilizara-se por seus pro-
cessos de construção modular. Eles foram 
usados na construção dos Collins. Várias se-
ções do casco foram produzidas em diferentes 
estaleiros. Mas somente a seção de proa do 
primeiro submarino foi fabricada na Suécia 
[6]. Porém, para a construção na Austrália, 
a ASC necessitou dos serviços técnicos da 
Kockums da Suécia.

2 Em projeto e construção de navios de guerra, é importante o conceito e a designação de autoridade de projeto 
e autoridade técnica. Há várias autoridades num programa novo. A marinha americana, por exemplo, faz 
distinção entre autoridade de projeto e autoridade técnica.

 O papel da autoridade de projeto é estabelecer para o projetista as especificações ou regras. Essas geralmente 
se baseiam no conceito de submarino que foi selecionado nos estudos de concepção que precedem o projeto 
propriamente dito. A autoridade de projeto deve ser consultada e aprovar, ou não, quaisquer mudanças na 
especificação do projeto.

 A autoridade técnica é a especialista em várias áreas, tais como casco, engenharias mecânica e elétrica, 
segurança do submarino e projeto e engenharia do navio. Ela é responsável por estabelecer padrões técnicos 
em cada área e avaliar o risco, se durante o projeto e a construção houver desvios desses padrões.

 Para serem eficazes, a autoridade de projeto e a autoridade técnica precisam de pessoal capaz e experiente, cuja 
especialidade seja predominantemente técnica e de engenharia [4]. Há países em que só existe a autoridade 
de projeto, com todas as atribuições mencionadas acima.
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Para os nossos submarinos IKL, constru-
ímos o primeiro na Alemanha e os demais 
no Brasil, mas com um mínimo de serviços 
técnicos do estaleiro estrangeiro, graças ao 
excelente programa de absorção de tecno-
logia de construção e garantia de qualidade 
realizado por nossos engenheiros, técnicos 
e operários na Alemanha, com experiência 
nas construções de fragatas, navio-escola 
e corvetas. Essa absorção estava prevista 
contratualmente e não foi classificada como 
transferência de tecnologia.

Não obstante sua elevada reputação 
como projetista de submarinos, a expe-
riência da Kockums era em projetos de 
submarinos da Marinha sueca, empregados 
em patrulhas curtas nas 
águas frias do Báltico. 
Como já menciona-
do, os requisitos de 
operação australianos 
requeriam um subma-
rino bem maior (com 
mais de 3 mil tonela-
das de deslocamento 
submerso), para operar 
em águas quentes de 
longas patrulhas oceâ-
nicas distantes de sua 
base. Portanto reque-
riam um protótipo não 
evolutivo, aumentando 
ainda mais os riscos do projeto e problemas 
operacionais e de apoio.

O desempenho da ASC na construção 
foi eficiente. Apesar de recém-constituída, 
em 14 anos entregou à RAN seis subma-
rinos praticamente sem deficiências de 
construção, exceto possivelmente como 
participante no grave problema do sistema 
de combustível e lastro. Entre 1999 e 2003, 
produziu em média um submarino por ano. 
Porém essa vantagem não foi capitalizada, 
pois a ASC não constrói submarinos desde 
2003.

ÁREAS CRÍTICAS

Área crítica é aquela em que más deci-
sões ou falhas podem ter grande impacto 
em custo, desempenho e tempo de realiza-
ção de um programa. As áreas críticas são 
tão mais numerosas quanto mais complexo 
e menos evolutivo é o projeto.

No Programa Collins, complexo e não 
evolutivo, todas as áreas eram críticas: 
direção e gerência, projeto, construção 
da plataforma, sistema de combate e na-
cionalização de sistemas, equipamentos 
e materiais. Das referências [5], [6] e [7], 
conclui-se que no sistema de combate é que 
surgiram as maiores dificuldades. A área 

menos problemática 
foi a de construção da 
plataforma.

Direção e gerência

Direção e gerência é 
a mais crítica das áreas. 
Nela se concentram 
as grandes decisões 
operativas, técnicas, 
organizacionais, con-
tratuais e financeiras. 
Determina os resulta-
dos principais. É crítica 
durante todo um em-

preendimento, mas principalmente na sua 
origem e primeiros tempos. Estima-se que 
o maior impacto sobre um projeto ou pro-
grama decorre das decisões nos primeiros 
17% de sua execução.

Um programa naval bem-sucedido 
requer direção e gerência eficazes durante 
todo o seu ciclo de vida, desde a concepção 
até o descarte final dos navios.

O Ministério da Defesa australiano dirigiu 
em alto nível o Programa Collins. A gerência 
coube ao escritório de obtenção dos submari-
nos em Camberra, agindo em nome da RAN.

Área crítica é aquela em 
que más decisões ou falhas 
podem ter grande impacto 

em custo, desempenho e 
tempo de realização de um 
programa. As áreas críticas 

são tão mais numerosas 
quanto mais complexo e 

menos evolutivo é o projeto
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Direção e gerência na origem do 
programa e concepção do projeto

A direção de um programa naval 
começa na origem do programa. A ori-
gem é a identificação de necessidades 
operativas num cenário político-estra-
tégico. Daí nascem 
os requisitos operati-
vos, formulados ini-
cialmente em termos 
amplos pela Mari-
nha, no caso a RAN. 
Em processo lógico, 
seguem-se fases de 
viabilidade e con-
cepção de diferentes 
soluções possíveis 
até selecionar-se a 
concepção de solução mais promis-
sora. Essas duas fases, viabilidade e 
concepção, requerem intenso diálogo 
e interação entre o setor operativo da 
Marinha e a entidade 
projetista, pertença 
ela à própria Marinha 
ou não. Durante essas 
fases o setor opera-
tivo pode detalhar e 
modificar requisitos 
iniciais para obter-se 
a melhor concepção 
de solução para o pro-
jeto, diante dos resul-
tados que vão sendo 
apresentados pela en-
tidade projetista ao 
setor operativo.

Terminada a con-
cepção, a máxima probabilidade de sucesso 
de um projeto está determinada. É também 
ao término da concepção que alguns dos 
principais riscos podem ser identificados, 
e formulados planos iniciais para seu 
controle.

Quando a entidade projetista pertence 
à própria Marinha, não é muito difícil 
seu eficaz diálogo e interação com o setor 
operativo. A dificuldade aumenta quando a 
entidade projetista não pertence à Marinha. 
Aumenta ainda mais quando é estrangeira, 
ligada a interesses comerciais. E cresce 

drasticamente se a di-
reção e a gerência não 
tiverem suficiente co-
nhecimento resultante 
de experiência.

Exceto para as po-
tências militares, o por-
te e a complexidade do 
Programa Collins eram 
inéditos. Pode-se então 
imaginar as dificulda-

des para sua direção e gerência.
Certamente para abrandar dificuldades, 

a direção do Programa Collins pretendeu 
inicialmente obter um projeto de subma-
rino não muito diferente dos já aprovados 

em operação, mas que 
satisfizesse os requi-
sitos específicos para 
as missões da RAN. 
Como já vimos, tal 
pretensão era tecnica-
mente impossível. A 
essa conclusão se pode 
chegar antes da fase de 
concepção.

Nas propostas ini-
ciais entregues em 
1985, os projetos da 
HDW/IKL e da Ko-
ckums eram novos; os 

da DTCN, Vickers e do Cantieri Navale 
Riuniti eram antigos e consideravel-
mente modificados; o da Rotterdamsche 
Droogdok Maatschapij, baseado no 
Walrus, era o menos modificado, se-
guido pelo da ThyssenKrupp, mas tinha 
tripulação 29% superior à especificada 

Direção e gerência é a mais 
crítica das áreas. Nela se 
concentram as grandes 

decisões operativas, 
técnicas, organizacionais, 
contratuais e financeiras

Terminada a concepção, a 
máxima probabilidade de 
sucesso de um projeto está 
determinada. É também ao 
término da concepção que 

alguns dos principais riscos 
podem ser identificados, e 
formulados planos iniciais 

para seu controle
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pela RAN3 [8]. Foram então contratadas 
a HDW/IKL e a Kockums para desen-
volver os projetos que apresentaram e 
submeterem propostas finais.

“O provável aumen-
to de custo e o risco 
inerente a um projeto 
não provado em servi-
ço de outras Marinhas, 
causaram resistência 
em comitês decisórios 
do Departamento de 
Defesa. Em particular, 
funcionários civis do 
Departamento argumen-
tavam que o programa 
deveria voltar-se para 
projetos menos dispen-
diosos e menores. O Mi-
nistro da Defesa recente, 
Kim Beasley, determi-
nou que o Departamento 
examinasse a opção de submarinos que deslo-
cassem cerca de 1.500 toneladas” [8]. Porém 
tal opção foi considera-
da desvantajosa. Seria 
necessário abrandar os 
requisitos operativos a 
tal ponto que frustraria 
os propósitos operativos 
da RAN.

Manter ou abrandar 
os requisitos operativos 
foi uma questão crucial 
de direção. Os requisi-
tos foram mantidos, daí 
resultando um protótipo. 
Ele teria que ser testado 
e aperfeiçoado para gerar 
submarinos progressi-
vamente melhores. Isso não ocorreu. Os seis 
submarinos resultantes foram produzidos em 
série, todos iguais. Certamente prevaleceram 

extremas urgências operativas. Para evitá-las, 
o processo de obtenção teria que começar 
mais cedo, antes mesmo da entrega dos dois 
últimos Oberons.

Outra decisão crucial 
de direção, ainda na 
fase de concepção do 
projeto, foi obter o sis-
tema de combate sepa-
radamente segundo uma 
especificação da RAN, 
independentemente do 
projeto de plataforma 
que seria escolhido. 
Embora indispensável 
para assegurar os propó-
sitos técnico-operativos 
da RAN, ela foi mal 
implementada e se tor-
nou uma das causas de 
insucesso na obtenção 
do sistema de combate, 

como se relata adiante.
Ainda na origem do programa, houve 

uma decisão crucial: o 
governo australiano ser 
acionista de um dos con-
sórcios competidores, 
a ASC, da qual viria a 
ser também cliente. Na 
ASC, a Kockums era 
acionista e portadora de 
know-how, embora este 
pertencesse à Kockums 
da Suécia. A posição 
do governo australiano 
como cliente se enfra-
queceu em questões que 
requeriam solicitações 
de serviços técnicos da 

ASC à Kockums da Suécia, e que causariam 
custos adicionais num contrato do tipo fixed 
price.

3 O tamanho da tripulação inicialmente especificado mostrou-se inadequado para operar o submarino. O Collins 
atualmente tem uma tripulação de oito oficiais e 50 homens de outras graduações [5].

Manter ou abrandar os 
requisitos operativos foi 
uma questão crucial de 
direção. Os requisitos 
foram mantidos, daí 

resultando um protótipo. 
Ele teria que ser testado 

e aperfeiçoado para 
gerar submarinos 

progressivamente melhores

Também na origem do 
programa parece não ter 

havido suficiente percepção 
da necessidade de uma 
estratégia válida para 
apoiar eficazmente os 

submarinos durante toda 
a sua vida útil, e dos custos 

reais necessários
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Também na origem do programa parece 
não ter havido suficiente percepção da neces-
sidade de uma estratégia válida para apoiar 
eficazmente os submarinos durante toda a 
sua vida útil, e dos custos reais necessários. 
“Problemas específicos incluíram regime de 
manutenção inadequado, baixa confiabilidade 
dos sistemas, necessidade de depender de au-
toridades de projeto e fabricantes no exterior 
e insuficiente conhecimento técnico na força 
de trabalho local” [5].

Direção e gerência na seleção final e 
contratação

O processo de seleção final foi detalha-
do. Uma equipe de projeto de submarino 
com 280 pessoas, organizadas em cinco 
grupos, avaliou as propostas. Cada grupo 
examinou separadamente aspectos especí-
ficos do projeto [8].

A direção do programa deu grande ênfase 
à participação da indústria australiana na 
construção dos Collins. Ela era considerada 
duplamente importante: reduziria a depen-
dência externa no apoio aos submarinos 
durante suas vidas úteis e contribuiria para 
o avanço tecnológico na Base Logística de 
Defesa australiana. Esses dois efeitos con-
jugados aumentariam o poder de deterrência 
dos submarinos e de futuros meios de defesa. 
Em particular, esperava-se que a construção 
em estaleiro na Austrália, detentor de know-
how específico sobre submarinos, fosse peça 
fundamental para os propósitos a atingir. 
Consequentemente, durante o processo 
de seleção, os competidores tiveram que 
detalhar como promoveriam a participação 

da indústria australiana, até mesmo diante 
de comitês do Congresso da Austrália. Em-
bora a ideia inicial fosse obter um projeto 
já provado em serviço, ou a ser provado até 
1986, parece ter havido o desejo de que ele 
incluísse tecnologias novas, particularmente 
em automação do submarino e em processos 
de projeto e produção.

Apesar de a seleção final do competi-
dor da plataforma ter sido bem elaborada, 
parece ter havido falhas importantes na 
contratação, como se depreende dos dois 
parágrafos seguintes.

“Infelizmente, de acordo com Yule e 
Woolner, o estudo de definição não produ-
ziu, como principal resultado, um conjunto 
firme de detalhes de desempenho e produção 
que pudessem facilmente ser transformados 
em forma contratual. As propostas (finais)4 
foram consideradas como equivalentes ao 
estágio de projeto preliminar, requerendo de-
senvolvimento substancial antes de poder-se 
preparar uma especificação de construção” 
[4]. “Quando o contrato foi assinado com 
a ASC, somente cerca de 10% do projeto 
estavam prontos” [5].

Ao que parece, nos contratos envolvendo 
o governo australiano, a ASC e a Kockums 
da Suécia não ficaram assegurados ao pri-
meiro direitos de propriedade intelectual5 
da plataforma básica e equipamentos. “Sem 
tais direitos de propriedade intelectual, os 
esforços de projeto australianos na classe de 
submarinos que substituirá a Collins poderão 
ficar restringidos. Apesar de a Kockums e o 
Departamento de Defesa terem chegado em 
2004 a um acordo que deu à ASC e seus sub-
contratados acesso à propriedade intelectual 

4 O termo entre parênteses foi inserido pelo autor.
5 Mesmo quando se consegue assegurar o direito de propriedade intelectual, resta obter o capital intelectual. Este 

é “o conhecimento coletivo (documentado ou não) de indivíduos numa organização ou sociedade.Esse co-
nhecimento pode ser usado para produzir riqueza, multiplicar rendimentos ou bens físicos, ganhar vantagem 
competitiva e/ou aumentar o valor de outros tipos de capital. O capital intelectual começa a ser classificado 
como um verdadeiro custo de capital, porque requer (1) investimentos em pessoas equivalentes a investimentos 
em máquinas e instalações e (2) despesas em educação e treinamento (para manter a ‘vida de prateleira’ dos 
bens intelectuais)  equivalentes aos custos de depreciação de bens físicos” [5].
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da Kockums, as informações de propriedade 
da Kockums permaneceram protegidas, de 
modo que nenhuma propriedade intelectual 
oriunda do Collins poderia ser usada num 
novo projeto de submarino australiano” [5].

Direção e gerência após a contratação

“Durante a construção do Collins, a ASC 
teve problemas de negócios, legais e contratu-
ais. A questão principal envolveu a Kockums 
como a projetista subcontratada e coproprie-
tária da ASC. No período 1998-2000, após 
a entrega do primeiro submarino da classe 
Collins, a Kockums perdeu muito de sua 
capacidade e foi vendida à firma alemã Ho-
waldtswerke-Deutsche 
Werft (HDW). A HDW 
prometeu resolver algu-
mas das questões relati-
vas ao Collins, mas não 
foi adiante. O governo 
australiano decidiu as-
sumir a propriedade 
total da ASC em 2000” [5].

Após a contratação, também se torna-
ram críticas outras questões de direção e 
gerência, oriundas ou não das fases pré-
contratuais, de cunho jurídico, adminis-
trativo, técnico ou financeiro. Elas estão 
implícitas nos tópicos restantes deste artigo.

Direção e gerência: sistema de combate

O sistema de combate foi certamente 
a área mais crítica do Programa Collins.

Com suas realizações, na década de 1970, 
em projeto e upgrades do sistema de armas 
dos submarinos Oberon, tornando-os capazes 
de lançarem submersos  versões de mísseis 
antissuperfície (Harpoon) e torpedos MK48, 
os australianos sentiram-se confiantes para 
realizar projetos ainda mais complexos. 
Essa confiança, aliada ao rápido avanço da 
tecnologia de informação na década de 1980, 

influenciou os requisitos da RAN, que espe-
cificou um sistema de combate totalmente 
integrado, capaz de assimilar mil contactos 
simultaneamente e reduzi-los aos seis mais 
ameaçadores. A RAN também especificou a 
linguagem de programação ADA.

Esperava-se que o sistema de comba-
te permitisse que um operador pudesse 
executar qualquer função, em qualquer 
console, em qualquer instante. Essa decisão 
especificou uma solução para o sistema de 
combate, em vez de definir requisitos de 
desempenho e deixar que a indústria desen-
volvesse a solução que achasse preferível. 
Daí resultariam grandes problemas.

A situação decorrente das especificações 
para o sistema de com-
bate são assim resumidas 
na referência [5]: “Em 
retrospetiva, a tecnologia 
para integrar o sistema 
de combate não estava 
suficientemente desen-
volvida para ser viável 

na classe Collins. A necessária potência de 
computação e a arquitetura de sistema não 
estiveram disponíveis até dez anos mais tarde. 
Além disso, o projeto do sistema de combate 
era desnecessariamente integrado. O projeto 
resultante era extremamente complexo e quase 
impossível de desenvolver”.

“O Programa Collins começou com o 
desejo de baseá-lo no projeto de um sub-
marino existente ou que logo estivesse em 
serviço noutra Marinha. Infelizmente, nem 
a Kockums nem a RAN consideraram de-
vidamente as diferenças entre os requisitos 
de operação do Collins e as capacidades dos 
submarinos convencionais existentes. O 
resultado final foi um submarino que forçou 
os limites da tecnologia, especialmente no 
caso do sistema de combate. No progra-
ma, não se entendeu prontamente quais os 
riscos envolvidos, ou não se planejou seu 
controle” [5].

O governo australiano 
decidiu assumir a 

propriedade total da ASC 
em 2000
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“Para o sistema de combate, o governo 
australiano negociou o contrato e instruiu 
a ASC a adjudicá-lo à Rockwell como um 
subcontrato. No início, a ASC nem pos-
suía a necessária credencial de segurança 
para ver as especificações do seu próprio 
subcontratado. Durante toda a fase de 
aquisição, o governo falava diretamente 
com a Rockwell, em vez de envolver a 
ASC nas negociações. Isso enfraqueceu 
a autoridade da ASC para administrar o 
subcontrato” [5].

“A Rockwell liderou um consórcio 
com a Singer Librascope, a fabricante de 
sonar francesa Thomson CSF e a Computer  
Sciences of Australia (CSA). Só a Singer 
Librascope e a Thomson tinham ampla 
experiência em sistemas de combate de 
submarinos. A Singer Librascope esperara 
escrever o software do sistema sem ter 
que revelar seu código-fonte à Rockwell, 
para não criar competidor. A Rockwell 
reagiu, aumentando o escopo do trabalho 
da CSA para incluir também o software do 
sistema. Adicionalmente, a Rockwell teve 
problemas com a Thomson por questões 
de propriedade intelectual. Excluída de um 
papel importante, a Singer Librascope rapi-
damente concluiu seu trabalho e entregou 
os consoles antes que o software da CSA 
estivesse pronto. As relações entre a Ro-
ckwell e a Thomson ficaram antagônicas. 
Ambas as companhias seguiram estrita-
mente as letras de seus contratos, resultando 
em seus caminhos serem divergentes, e 
não convergentes. Apesar de a maioria dos 
equipamentos funcionar satisfatoriamente 
quando isolados, a integração do sistema 
falhava e o sistema normalmente tinha 
crashes. Em 1993, surgiram questões de 
responsabilidades, quando a ASC ficou 
mais e mais preocupada com as falhas do 
sistema de combate. A ASC tentou, sem 
bom resultado, declarar que a Rockwell 
estava em falta contratual. Em vez de admi-

tir uma falta contratual, o governo instruiu 
a ASC a aceitar a entrega do sistema de 
combate em múltiplos incrementos, com 
crescente funcionalidade e complexidade. 
Após isso, a ASC deixou de ter responsa-
bilidade pela administração do sistema da 
Rockwell para o governo” [5].

“Como resultado do atraso no crono-
grama do sistema de combate, o contrato 
foi alterado para permitir entrega em dois 
estágios em 1991, de modo que as provas da 
plataforma do submarino pudessem prosse-
guir antes de se ter um sistema de combate 
que totalmente cumprisse o contrato. Em 
1993, o contrato foi novamente alterado, e 
ainda não estava pronto em 1996, quando 
o HMAS Collins foi entregue pelo contra-
tado. Em 1997, foram divulgadas falhas 
no sistema de combate depois de provas 
do HMAS Collins após sua entrega” [5].

“O contrato entre a ASC e a Rockwell 
suscitou muitas questões durante todo o 
programa, entre as quais não foi menos 
importante a questão de segurança, que não 
permitia que a ASC visse as especificações 
do sistema de combate. Foi difícil realizar 
mudanças durante o processo, porque não 
existiam ferramentas e procedimentos para 
tornar o contrato mais flexível” [5].

Em 2001, já entregues quatro dos seis 
submarinos classe Collins, graves proble-
mas no sistema de combate persistiam e 
pareciam insuperáveis. Após recomen-
dações, o governo australiano aprovou a 
substituição do sistema de combate por 
outro de tecnologia corrente, mas aberto, 
modular e provado em serviço, e solicitou 
propostas. Pouco mais tarde, cancelou a 
avaliação dessas propostas [6]. A partir 
daí, a tendência parece ter sido a de uma 
empresa dos Estados Unidos encarregar-
se da substituição do sistema de combate, 
mas não existe um sistema de combate 
americano apropriado para um submarino 
convencional.
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Direção e gerência: motores diesel, 
sistema de combustível e nível de ruído

Motores diesel, sistema de combustível 
e nível de ruído foram problemas graves 
com raízes em três áreas: projeto; direção 
e gerência; e construção.

Em projeto anterior, a Kockums utilizou 
motores diesel Hedemora de 12 cilindros. 
Eles haviam tido bons desempenhos em di-
ferentes aplicações. Para a potência elétrica 
requerida pelo Collins, a Kockums optou 
por utilizar três motores Hedemora de 16 
cilindros, dispostos lado a lado, em vez de 
dois pares de motores 
de 12 cilindros, um par 
atrás do outro. A opção 
por motores Hedemora 
de 16 cilindros foi uma 
decisão crítica de pro-
jeto. Eles não existiam. 
Teriam que ser um 
novo produto, espe-
cífico para a RAN6, a 
ser fabricado na Aus-
trália, à exceção do 
primeiro. Aceita essa 
decisão pela direção e gerência do Collins, 
aumentou-se muito o risco do programa. 
Ele deveria ter sido logo identificado e 
devidamente controlado. Para isso, o pri-
meiro motor de 16 cilindros deveria ter 
sido tratado como um protótipo, e como 
tal submetido a um detalhado e extenso 
plano de inspeções, testes e provas apro-
priados à aprovação de um protótipo.

A seleção da firma que se associaria à 
fabricante sueca Hedemora para fabricar os 
motores na Austrália teria que ser rigorosa. 
A firma australiana, devidamente apoiada 
pela Hedemora, deveria ter condições mí-
nimas de estabilidade e corpo técnico para 

fabricar, testar, montar e dar apoio à ASC 
e à RAN na construção e no apoio aos sub-
marinos em serviço. Quanto aos motores 
seguintes a um protótipo aprovado, eles 
deveriam ter um plano de inspeções, testes 
e provas decorrentes da experiência obtida 
durante a fabricação e testes do protótipo. 
E para bem formular e conduzir todas es-
sas ações, teria que haver uma Autoridade 
Inspetora e uma organização de Garantia 
de Qualidade (GQ) (Quality Assurance) 
abrangendo todos os agentes envolvidos, a 
começar pela ASC, o Ministério da Defesa 
australiano e a RAN.

Os motores Hede-
mora de 16 cilindros 
vieram a ser fontes de 
constantes problemas 
[5] [6]. Além disso, 
durante a construção, 
a fabricante australia-
na esteve à venda [5]. 
Até outubro de 1998, 
já entregues os três 
primeiros submarinos, 
haviam sido registra-
dos 750 defeitos nos 

motores diesel. As falhas foram atribuídas 
tanto à vibração excessiva como à conta-
minação do combustível por água do mar, 
e incluíram quebra de pistões e trens de 
engrenagens, emperramento de injetores 
de combustível e bombas de combustível, 
ruptura de balancins e de acoplamentos de 
gerador e uma avaria em virabrequim que 
teve que ser substituído [7]. Além disso, os 
motores consumiam excessivamente óleo 
lubrificante, concorrendo para reduzir o 
raio de ação.

A capacidade da Hedemora  em assistir 
a ASC foi mínima. A Austrália teve que 
arcar com a responsabilidade de operar 

6 Uma classe anterior de submarinos para a Suécia usa os motores diesel V-12 Hedemora, mas a Suécia especificou 
outros motores para os seus submarinos após o Collins [5].

A opção por motores 
Hedemora de 16 cilindros 
foi uma decisão crítica de 
projeto. Eles não existiam. 
Teriam que ser um novo 

produto, específico para a 
RAN
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e apoiar um motor que só ela possuía  e 
que era fundamental para o sucesso dos 
submarinos.

Também houve falha no projeto ou na 
construção do sistema de combustível e 
lastro do submarino, básico para atender 
ao requisito de raio de ação. O combustível 
contaminava-se com o lastro e agravava 
as falhas dos motores diesel. Para atenuar 
o problema, a RAN foi obrigada a reduzir 
o raio de ação efetivo, deixando 30% do 
combustível nos tanques [5].

Questão operativa vital é o nível de ruído 
do submarino. Ele resulta principalmente 
do projeto, mas tam-
bém da construção. 
Depende do casco e 
de seus invólucros e 
apêndices, do hélice 
e dos equipamentos e 
seu sistema de mon-
tagem e isolamento 
a bordo. Especificar 
contratualmente os 
requisitos de ruído 
requer conhecimento 
e experiência técnico-
gerencial. Além dis-
so, verificar se foram 
atendidos exige pessoal, instalações, instru-
mentos e procedimentos para sua medição 
precisa, e uma competente organização de 
GQ. Nos Collins, o nível de ruído gerou 
controvérsias e notícias negativas. Em 
1996, a RAN considerou-os mais altos do 
que se esperava [5].

Outros problemas importantes surgiram 
em operação.  Provavelmente foram resol-
vidos, mas acumulando custos e reduzindo 
disponibilidades: cavitação e fratura frágil 
nos hélices, vibração dos periscópios e 
mastros de comunicação não confiáveis. 
Contudo, problemas equivalentes não são 

incomuns até mesmo em países líderes em 
projeto e construção de navios e guerra.

Direção e gerência: apoio logístico 
integrado

O Programa Collins resultou em projetos 
não evolutivos para a plataforma e seu sis-
tema de combate, com todas as dificuldades 
e problemas inerentes a protótipos não evo-
lutivos. No entanto, os protótipos foram tra-
tados como produtos normais de série, com 
prejuízos em desempenho, custo e tempo. 
A natureza não evolutiva do protótipo da 

plataforma e o proces-
so para sua obtenção 
também requeriam uma 
avaliação detalhada das 
necessidades de apoio 
logístico para apoiar efi-
cazmente os submarinos 
durante toda a sua vida 
útil, daí devendo resultar 
um adequado Plano de 
Apoio Logístico. Os es-
tudos de apoio logístico 
devem nascer na fase de 
concepção do projeto, e 
convém que a primeira 

versão do Plano de Apoio Logístico se ela-
bore durante o projeto de contrato, quando 
os sistemas e equipamentos principais já 
estão definidos. Mas “as propostas (que 
levaram ao contrato)7 foram consideradas 
como equivalentes ao estágio de projeto 
preliminar, requerendo desenvolvimento 
substancial antes de poder-se preparar uma 
especificação de construção” [5].

Uma avaliação detalhada das neces-
sidades de apoio logístico para apoiar 
eficazmente os submarinos durante toda a 
sua vida útil teria que partir de alguns fatos 
básicos alinhados a seguir.

O Programa Collins 
resultou em projetos 
não evolutivos para a 

plataforma e seu sistema 
de combate, com todas as 
dificuldades e problemas 

inerentes a protótipos não 
evolutivos

7 A expressão entre parênteses foi introduzida pelo autor.
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a) Antes do Programa Collins, a RAN 
teve como parent navy8 a RN, de onde 
procediam o projeto, a construção e o apoio 
logístico dos submarinos da RAN, aí se 
incluindo o treinamento de tripulações. 
De 1974 a 1986, o estaleiro de Cockatoo 
Island foi propriedade da Vickers Holdin-
gs Pty Limited, uma companhia holding 
australiana da Vickers Limited do Reino 
Unido, firma construtora de navios e 
produtos de defesa. Muitos trabalhadores 
vieram do Reino Unido para a Austrália, 
a fim de trabalhar nos refits dos Oberons, 
e assim cresceu a experiência do estaleiro. 
Mas a Vickers pôs à venda o estaleiro de 
Cockatoo Island em maio de 1987, e depois 
anunciou que lá não mais seriam feitos 
refits de Oberons. A RAN apoiava-se na 
capacidade técnica do estaleiro Cockatoo 
Island. Além disso, havia um canal aberto 
para capacidade técnica adicional do Reino 
Unido ao estaleiro, quando necessária. Com 
o tempo, a autoconfiança do estaleiro e da 
RAN cresceram, e suas dependências de 
ajuda do Reino Unido diminuíram [5].

b) “Os Oberons eram submarinos em 
operação na RN, e portanto a indústria e 
o pessoal do Reino Unido sabiam como 
tratar de seus problemas. Os Collins eram 
projeto totalmente novo, e portanto não 
havia australianos que conhecessem seus 
sistemas e a plataforma. A RAN teria que 
treinar suas tripulações para esta nova pla-
taforma, área em que ela não tinha a mínima 
experiência” [5].

c) “Não havia nada equivalente a um 
acordo de  ‘apoio aos Oberons’, nem algo 
equivalente ao denominado Clube dos Obe-
rons. A classe Oberon foi construída inicial-
mente para a RN, e depois para o Canadá, a 
Austrália, o Brasil e o Chile.” Isso criou um 
conjunto de experiências e uma comunidade 

de especialistas para apoio. Para os Collins, 
não havia especialistas disponíveis para 
tratar de problemas de apoio. A RAN teria 
que iniciar essa acumulação de experiência, 
resultando em processos muito mais lentos 
de solução de problemas. Pela primeira vez 
a RAN teria que se responsabilizar por todos 
os aspectos de sua força de submarinos.

d) A ASC teve que construir um estalei-
ro em novo local e, apesar de haver recruta-
do algumas pessoas experientes do estaleiro 
Cockatoo Island, precisou criar uma força 
de trabalho quase do estágio zero.

Segundo a referência [5], a RAN es-
perava que a Marinha sueca preenchesse 
o papel de parent navy. Mas o provável 
é que a direção e a gerência do programa 
não tenham tido a percepção e o tempo 
requeridos para avaliar devidamente a 
magnitude, a complexidade, a dificuldade 
e o custo necessários para planejar e montar 
um eficaz sistema de apoio logístico de um 
protótipo não evolutivo.

Segundo o contrato de construção, a 
ASC e seus subcontratados encarregavam-
se de treinar a guarnição dos Collins, mas 
a qualidade dos cursos de treinamento era 
afetada por atrasos e pela abordagem da ta-
refa. Nos cursos de treinamento, supunha-se 
incorretamente que haveria um alto grau de 
redundância e boa condição dos equipamen-
tos, de modo que a guarnição não precisaria 
aprender a consertar coisa alguma.

A ASC tem com a RAN um contrato de 
cinco anos para administrar e prover treina-
mento em submarinos, desde o treinamento 
ao nível de recrutamento até treinamento 
avançado de requalificação em plataforma. 
Anualmente, 85 a 100 submarinistas saem 
do Submarine Training Center.

Em 2003, o Departamento de Defesa 
firmou com a ASC Pty Ltd  um contrato 

8 Entenda-se como parent navy uma Marinha que apoia logisticamente uma outra em todas as suas necessidades, 
desde projeto e construção de navios até fornecimento de sistemas, materiais e treinamento.
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de A$3,5 bilhões e 25 anos de duração 
denominado Through Life Support Agree-
ment (TLSA), para apoio de manutenção e 
serviços de projeto destinados aos Collins. 
O TLSA cobre 60% do custo total de apoio. 
O restante corresponde a contratos para os 
sistemas de combate, a Submarine Escape 
Training and Facility, o Submarine Escape 
and Rescue Centre e inventários de forne-
cedores menores.

Da literatura consultada, não chegamos 
a saber até que ponto a RAN conseguiu 
reunir, organizar e articular todas as peças 
de  um eficaz sistema de apoio logístico 
integrado. Essas peças 
devem decorrer dos es-
tudos de apoio logístico 
iniciados  junto com o 
projeto, e da versão ini-
cial do Plano de Apoio 
Logístico Integrado, 
anterior ao contrato de 
construção.

RESULTADOS 
DO PROGRAMA 
COLLINS

  
Segundo a referên-

cia [4], frequentemente 
declara-se que os Collins são os mais impres-
sionantes submarinos diesel-elétricos atuais. 
Mais impressionantes eles serão à medida que 
se solucionarem os problemas ainda existentes 
em seus sistemas de combate e motores diesel.

No processo de obtenção e operação 
inicial dos Collins, o Ministério da Defesa 
e a RAN realizaram um grande e comple-
xo empreendimento, muito além do seu 
conhecimento resultante de experiências 
anteriores. A experiência que agora obtive-
ram poderá ser um resultado tão importante 

quanto os próprios submarinos, desde que 
seja transformada em conhecimento. E tudo 
indica que em conhecimento será trans-
formada. Vários e substanciais relatórios 
técnico-gerenciais durante e após o empre-
endimento foram elaborados por diferentes 
fontes e dirigidos ao Ministério da Defesa 
e ao parlamento australiano. As referências 
[5], [6], [7] e [8] são algumas dessas fontes, 
por sua vez baseadas em outras, públicas ou 
confidenciais. A recente iniciativa do Minis-
tério da Defesa solicitando a referência [5] 
indica firme determinação em transformar a 
experiência dos Collins em conhecimento. 

Porém, parte do co-
nhecimento obtido no 
Programa Collins se 
perderá se houver um 
longo intervalo entre a 
construção do último 
dos Collins, entregue 
em 2003, e o projeto do 
primeiro submarino do 
programa SEA 10009.

Deve-se indagar 
se foram atingidos os 
propósitos da grande 
decisão que resultou 
no Programa Collins. 
Eles eram: a) obter 

modernos submarinos que atendessem a 
requisitos de operação específicos para as 
missões da RAN; b) a Austrália operar, 
manter e modernizar esses submarinos com 
reduzida dependência do exterior; c) apoiar 
a indústria australiana, então em crise, e 
impulsioná-la tecnologicamente [4], [5].

O propósito a) foi atingido, mas com 
limitações importantes. Estas poderão ser 
parcial ou totalmente eliminadas, ainda que 
isso implique custo e queda temporária da 
disponibilidade operativa dos submarinos.

Parte do conhecimento 
obtido no Programa Collins 

se perderá se houver 
longo intervalo entre a 

construção do último dos 
Collins, entregue em 2003, 

e o projeto do primeiro 
submarino do programa 

SEA 1000

9 A Austrália iniciou o processo de definição de uma nova classe de submarinos (de um programa denominado 
SEA 1000) para substituir a classe Collins. Os líderes australianos de Defesa ainda não determinaram se os 
submarinos desse programa resultarão de um projeto australiano ou de um projeto de outro país [2].
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Atingiu-se parcialmente o propósito b), 
pois agora a Austrália tem uma empresa 
totalmente australiana  que construiu os seis 
Collins com alta produtividade e poucas 
falhas. Desde que sua força de trabalho 
seja mantida, aperfeiçoada e paulatinamen-
te renovada, e desde que continue tendo 
indispensável autonomia, é e será uma 
peça-chave para construir, manter e moder-
nizar submarinos na Austrália. No entanto, 
continuará excessivamente dependente do 
exterior nas questões básicas de projeto, até 
mesmo para o apoio aos Collins. Não tendo 
mais construído submarinos após 2003, ten-
de a desatualizar-se tecnicamente, apesar de 
o Ministério da Defesa cuidar do seu vigor 
mediante os contratos de apoio aos Oberons, 
mencionados em parágrafos acima.

A dependência do exterior também seria 
reduzida se as empresas subcontratadas da 
ASC localizadas na Austrália se mantives-
sem ativas e atualizadas, o que será muito 
difícil sem um fluxo constante de constru-
ções de submarinos. No apoio aos Collins, 
poderão ou não contribuir para reduzir 
dependências, dependendo de terem ou não 
produzido equipamentos, peças e materiais 
de substituição frequente.

É provável que o propósito c) tenha sido 
atingido. “Quando o projeto de submarino 
começou, havia somente 35 companhias 
australianas certificadas nos níveis de qua-
lidade requeridos para trabalhos de defesa. 
Em 1998, havia 1.500. Mas nem todo esse 
avanço pode ser creditado ao projeto de 
submarino” [6]. Além disso, houve êxitos 
distintos em apoio e impulsão tecnológica à 
indústria australiana. Alguns deles citam-se 
nos três parágrafos seguintes.

Uma das áreas inicialmente considera-
das de mais alto risco era a do sistema de 
automação do submarino (automated sub-
marine management system). No entanto, 
todos os seus requisitos foram satisfeitos. A 
RAN declarou que os Collins são os primei-

ros submarinos do mundo a fly by wire [6]. 
Esse êxito parece ter sido reconhecido pelo 
próprio serviço de submarinos nucleares da 
Marinha americana.

As Marinhas americana e britânica 
recusaram-se a dar detalhes dos ladrilhos 
anecoicos que revestem os cascos de seus 
submarinos. A Defence Science and Te-
chnology Organisation australiana então 
desenvolveu ladrilhos anecoicos, cujo 
desempenho foi superior [6].

Ainda segundo a referência [4], 70% 
do trabalho físico (physical work) foram 
realizados na Austrália, assim como 45% 
da eletrônica, resultando em A$4 bilhões 
terem sido gastos na Austrália, dos A$5,1 
bilhões de todo o programa.

LIÇÕES DO PROGRAMA COLLINS

Lições específicas

Os cinco primeiros capítulos da referên-
cia [5] são um exame analítico do Programa 
Collins. O sexto capítulo sintetiza em 20 
páginas as lições decorrentes desse exame 
e merece leitura atenta. Por brevidade, só 
apresentaremos as partes mais essenciais 
dessas lições.

Apoio e administração do programa

1 – Apoio e administração devem ser 
eficazes durante toda a vida do programa, 
desde a concepção até o descarte final.

2 – Apoio é indispensável na Marinha, 
no governo, na comunidade técnico-
científica e no público em geral. Tanto os 
sucessos quanto os problemas devem ser 
divulgados.

Comentário: Excessiva ênfase na di-
vulgação de sucessos pode gerar desânimo 
quando se divulgarem problemas.

3 – É necessário haver continuidade em 
todos os níveis. Mudanças de pessoas são 
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inevitáveis, particularmente para militares, 
mas devem ser minimizadas. Em substitui-
ções, é útil aproveitar os que já participem 
ou tenham participado do programa.

Comentário: Continuidade em progra-
mas tecnológicos de longa duração requer 
alta percentagem de profissionais civis em 
todos os níveis.

4 – Desde o início do programa, nele se 
devem incluir as organizações, comandos e 
pessoas apropriadas. A direção e a gerência 
do programa precisam 
ser bem informadas. 
Para isso é necessá-
rio haver pessoas com 
conhecimento e expe-
riência em operação, 
manutenção e em todas 
as áreas técnicas de 
projeto e construção 
de submarinos. Esse 
conjunto de experiên-
cias e conhecimentos 
deve identificar riscos e 
soluções, desde o início 
e durante todo o transcurso do programa.

5 – Para êxito de um programa, elementos 
experientes deverão estar em posições-chave 
de direção e gerência. Isso requer a prepa-
ração de pessoas em várias disciplinas para 
virem a ocupar essas posições.

Comentário: A preparação de pessoas 
para posições-chave consiste em formação 
adequada e participação em realizações se-
melhantes. Como estas são raras em países 
de desenvolvimento retardado, neles a pre-
paração é problemática.

6 – Programas de projeto e construção 
de submarinos devem prever a necessidade 
de atualizá-los com novas tecnologias e ca-
pacidades, diante da evolução de ameaças 
e recursos tecnológicos. Para isso, a Base 
Logística de Defesa — geradora de projeto, 
construção e apoio logístico — tem que ser 
constantemente mantida e aperfeiçoada.

Comentário: Isso é impossível sem um 
fluxo constante de novos projetos e cons-
truções. Entre a decisão inicial de projetar 
e construir uma classe de submarinos e a 
entrada em serviço do primeiro da classe 
decorrem oito a 12 anos em países de-
senvolvidos. Durante esse tempo evolui 
rapidamente a tecnologia, e possivelmente 
o quadro de ameaças. Portanto, quando o 
primeiro submarino de uma classe entre em 
serviço, já é tempo de iniciar seu projeto 

de modernização. Além 
disso, durante os dois 
anos iniciais de serviço, 
o primeiro submarino 
da classe deve ser téc-
nica e operativamente 
avaliado, gerando resul-
tados para o projeto se-
guinte e para possíveis 
alterações em outros 
submarinos da classe. 
Em resumo, quando o 
primeiro submarino de 
uma classe entra em 

serviço, ou mesmo antes, já é tempo de 
iniciar-se o projeto da classe seguinte.

Estabelecimento de requisitos de 
operação

1 – As primeiras decisões num pro-
grama condicionam sua probabilidade de 
sucesso. Nelas se destacam os requisitos 
de operação. Eles se transformam em 
especificações de desempenho e resultam 
em escolhas de tecnologias. Portanto, 
a direção e a gerência de um programa 
devem conhecer o estado corrente da 
tecnologia e avaliar como os requisitos 
de operação podem afetar as tecnologias 
a serem adotadas, e consequentemente 
os riscos e custos. Para isso, terá que se 
apoiar no setor técnico-científico da Base 
Logística de Defesa. Este deverá conhecer 

Para êxito de um programa, 
elementos experientes 

deverão estar em posições-
chave de direção e gerência. 

Isso requer a preparação 
de pessoas em várias 

disciplinas para virem a 
ocupar essas posições
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e avaliar as tecnologias importantes para 
o programa, onde elas existem e quais as 
que ainda precisam avançar muito para 
serem confiáveis.

Comentário: Exceto em países de-
senvolvidos, é raro agregar-se o setor 
técnico-científico nacional a programas 
importantes, particularmente os de defesa, 
e mormente logo no seu início. Consulte-se 
a referência [13].

2 – Requisitos de operação resultam em 
especificações técnicas de desempenho. 
Elas só serão eficazes se determinarem 
como cada desempenho deverá ser medido. 
Para isso, no contrato deverão constar as 
respectivas provas e testes, os respectivos 
procedimentos, as ins-
talações e entidades 
que os realizarão e os 
critérios de aprovação 
ou reprovação.

Comentário: Num 
programa bem condu-
zido, todas essas ne-
cessidades devem ser 
examinadas desde a 
fase de projeto preli-
minar e dão origem a 
um Plano de Inspeções, 
Testes e Provas que é 
progressivamente detalhado nas fases de 
projeto de contrato e de construção. Ele é 
um dos muitos documentos técnicos que 
devem ser partes integrantes do contrato da 
plataforma e do sistema de combate.

Contratação

As relações entre o contratante e os con-
tratados principais, e entre estes e seus sub-
contratados, são importantes para o sucesso 
de um programa. Elas poderão vir a ser tensas 
e até conflituosas. Se tal acontecer, haverá 
inevitáveis prejuízos em desempenho, tempo 
e custo. Embora isso possa acontecer inde-

pendentemente de disposições contratuais, a 
probabilidade de efeitos indesejáveis poderá 
ser reduzida se adotarem-se adequados pro-
cedimentos contratuais.

1 – A estrutura dos contratos com os 
contratados principais (para a plataforma 
e o sistema de combate) deverá ter cláu-
sulas adequadas para administrarem-se 
os riscos técnicos do programa. Os riscos 
e seu tratamento deverão ter sido alvo de 
estudos anteriores ao contrato, incluindo 
seu exame com os futuros contratados 
principais. Daí deverão resultar cláusulas 
que permitam a necessária flexibilidade ao 
contrato. Nelas se estabelecerão responsa-
bilidades, procedimentos e distribuição de 

riscos entre o contratan-
te e o contratado, tanto 
em termos gerenciais 
como em margens de 
tempo e custo. Contra-
tos de preço fixo são 
apropriados somente 
quando os riscos são 
mínimos. Tentativas 
de atribuir todos os ris-
cos ao contratado serão 
inúteis. Se o contratado 
falir, o risco recairá ina-
ceitavelmente sobre o 

contratante. No caso de um navio de guerra, 
o risco será muito grave.

2 – Os contratos com os contratados 
principais deverão requerer que cláusulas 
equivalentes às do item 1 acima estejam nos 
contratos com os subcontratados.

3 – Não basta especificar os requisitos 
de desempenho: deverão ser também 
especificados os testes e provas para 
sua medição. Para isso, é importante a 
participação da área tecnológica da Base 
Logística de Defesa. Porém não se deve 
especificar como atingir os requisitos de 
desempenho. Tal responsabilidade é dos 
contratados.

A estrutura dos contratos 
com os contratados 
principais (para a 

plataforma e o sistema 
de combate) deverá ter 

cláusulas adequadas para 
administrarem-se os riscos 

técnicos do programa
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4 – No contrato, deverá ser estabelecido 
um processo de decisão detalhado e ágil, 
capaz de examinar e solucionar em tempo 
hábil questões que surgem durante um 
programa. O processo deverá incluir as 
organizações apropriadas.

Comentário: As questões que surgem 
sempre são técnicas, financeiras e legais. As 
técnicas são as mais frequentes. Entre elas, 
destacam-se as de GQ (Quality Assurance). 
Para essas, deverá haver um sistema prees-
tabelecido e organizações competentes, tanto 
da parte do contratante como dos contratados 
e subcontratados. Tal sistema existe nas Mari-
nhas de países desenvol-
vidos. Nossa Marinha 
gradativamente montou 
e utilizou um Sistema 
de GQ nos programas 
navais das décadas de 
1980 e 1990.

5 – Também no 
contrato deverá ser 
e s t a b e l e c i d o  u m 
processo para tratar 
de alterações. Estas 
sempre são propostas 
durante um programa, tanto por iniciativa 
do contratante como do contratado. Podem 
incidir sobre os requisitos de desempenho 
da plataforma ou de seus sistemas e equi-
pamentos sobre o cronograma do projeto, 
ou sobre as responsabilidades das organi-
zações envolvidas no projeto, na constru-
ção e nos testes e provas da plataforma. É 
importante que a direção e a gerência en-
tendam o impacto de alterações propostas 
— em tempos, custos e desempenhos — e 
que tenham um procedimento para aprovar 
ou rejeitar as propostas. Para isso precisará 
da base tecnológica de apoio.

Comentário: Nos programas navais das 
décadas de 1980 e 1990, a Marinha instituiu 
e utilizou um satisfatório processo para 
tratar de alterações.

6 – O contrato deverá conter detalhados 
procedimentos e cronogramas para sua 
execução física, financeira e documental.

Comentário: Pagamentos antecipados 
são risco inaceitável, exceto em casos espe-
ciais. Pagamentos insuficientes geram ris-
cos. A cada evento contratual de pagamento 
deverão corresponder as respectivas obri-
gações que o contratado deverá cumprir: 
obrigações físicas (estruturas, sistemas, 
equipamentos, etc, construídos, montados 
ou instalados); obrigações de GQ (estrutu-
ras, sistemas, equipamentos etc, aprovados 
em inspeções, testes ou provas); obrigações 

documentais (desenhos, 
especificações, docu-
mentação de GQ, do-
cumentação de apoio 
logístico, documenta-
ção de software, etc, 
aprovadas). Obrigações 
de documentação são 
difíceis de especificar, 
e há contratados que 
relutam em cumpri-las. 
São vitais para o suces-
so de um programa e 

para projetos futuros.
7 – No contrato deverá haver margem 

adequada para contingências decorrentes 
dos riscos técnicos do programa. A margem 
deverá ser proporcional aos riscos. Num 
programa como o do Collins, a margem 
deveria ser de 10% a 15%.

Projeto e construção de submarinos

1 – Desde as fases iniciais do projeto, 
é importante que dele também participem 
os que irão construir, operar e manter o 
submarino, bem como o setor tecnológico 
da Base Logística de Defesa.

Comentário: Exceto em países desen-
volvidos, é quase impossível implementar 
esta lição, pois o projeto sempre é feito no 

Obrigações de 
documentação são difíceis 

de especificar, e há 
contratados que relutam em 
cumpri-las. São vitais para 

o sucesso de um programa e 
para projetos futuros
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exterior, e no exterior quase sempre ocorre a 
construção do primeiro submarino da classe.

2 – Deve-se ter atenção às advertências 
sobre riscos expressas pelo setor tecnoló-
gico da Base Logística de Defesa. 

Comentário: Isso pressupõe uma Base 
Logística de Defesa suficientemente 
desenvolvida.

3 – É necessário ter estimativas realistas 
dos custos para construir, manter e operar os 
submarinos, incluindo modernizações que se 
tornem necessárias por mudanças nos requi-
sitos de operação e evolução tecnológica. Aí 
se devem incluir margens para contingências 
que surjam, e que serão tanto maiores quanto 
maiores forem os riscos do projeto.

4 – No projeto deve-
rá haver espaços e rotas 
para remoção, reinstala-
ção ou substituição de 
equipamentos volumo-
sos durante grandes pe-
ríodos de manutenção e 
modernizações.

5 – Deverão ser es-
pecificadas margens 
para as diversas fases do 
projeto, da construção e 
da vida útil do submari-
no, aí se incluindo mo-
dernizações. Elas pre-
cisam ser monitoradas.

Comentário: Margens de projeto são ques-
tão básica para projetos de navios em geral, e 
mais ainda para navios de guerra. Aplicam-se 
a deslocamentos, potência elétrica, propulsão, 
refrigeração, bandwidth etc. Até hoje susci-
tam estudos e artigos em renomados foros 
técnicos. Só países desenvolvidos projetam 
submarinos e aplicam tais margens. Os de-
mais devem pelo menos conhecer as margens 
dos projetos que compram.

6 – A nacionalização parcial ou total de 
sistemas e equipamentos requer cuidados 
especiais para assegurar que ela será tecnologi-

camente importante e redutora de dependência 
externa durante toda a vida útil do submarino.

Comentário: Nacionalização implica as-
sociação de firma estrangeira com empresa 
nacional. É indispensável: 1) que ambas 
tenham reputação técnica e estabilidade 
apropriadas; 2) real interesse da firma 
estrangeira em aprofundar sua atuação no 
país; 3) real interesse da firma nacional 
em elevar seu nível tecnológico para gerar 
lucros. Esses três fatores só existirão se 
houver credibilidade sobre a sustentação 
do programa naval a médio e longo prazos.

7 – A maioria dos desenhos de construção 
deverá estar pronta antes de começar-se a 
construção. Se tal não se fizer, haverá inevi-

táveis perdas de trabalho 
e prejuízos em tempo e 
custo, decorrentes de mo-
dificações que surgem à 
medida que o projeto de 
construção avança.

8 – Deve-se elabo-
rar um detalhado Plano 
de Inspeções, Testes e 
Provas durante as fases 
de projeto e construção. 
Veja-se o item 2 sob o tí-
tulo Estabelecimento de 
Requisitos de Operação.

9 – O contrato deve 
assegurar a obtenção dos 

direitos de propriedade intelectual do projeto, 
para apoio a modernizações do submarino du-
rante sua vida útil e uso em futuros projetos. 
Esses direitos devem abranger a plataforma 
e muitos dos seus sistemas e equipamentos.

Planejamento do apoio logístico
integrado

1 – Deve-se formular um plano estraté-
gico de Apoio Logístico Integrado (ALI) 
durante as fases de projeto de um novo 
programa.

É necessário ter estimativas 
realistas dos custos para 

construir, manter e operar 
os submarinos, incluindo 

modernizações que se 
tornem necessárias por 

mudanças nos requisitos 
de operação e evolução 

tecnológica
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Comentário 1: Exceto em países de-
senvolvidos, o real significado e as conse-
quentes implicações do Apoio Logístico 
Integrado não são bem entendidos. O 
Apoio Logístico só é Integrado quando faz 
parte do projeto do navio. Inicia-se com o 
projeto, ou mesmo antes, e nele prossegue 
pari passu. Incorpora e atualiza todos os 
elementos de apoio necessários à eficaz 
operação do submarino. E vai além do 
projeto e da construção, mediante contínuos 
aperfeiçoamentos decorrentes do acom-
panhamento técnico-operativo do navio 
em serviço. Apoio Logístico Integrado é 
disciplina técnica a ser estudada e prati-
cada em equipes, reunindo engenheiros, 
supridores, mantenedores e operadores, 
que nela se tornarão 
especialistas. Apoio 
Logístico Integrado 
é parte do projeto do 
navio e portanto só 
pode realmente exis-
tir em Marinhas que 
projetem seus navios.

Comentário 2: Nas 
estimativas de cus-
to de um programa, 
referidas no item 3 
sob o título Projeto e 
Construção dos Sub-
marinos, deverão ser incluídas as previsões 
de custo para o Apoio Logístico Integrado.

Comentário 3: Na condução de um pro-
grama, tende-se a reduzir sistematicamente os 
fundos para Apoio Logístico Integrado, des-
viando-os para outras necessidades inespera-
das e não cobertas por verbas de contingência.

2 – Devem ser especificados os conceitos 
de operação e de manutenção do submarino. 
“O Plano Estratégico de Apoio Logístico 
Integrado deve iniciar-se com conceitos 
de como os submarinos devem ser opera-
dos e mantidos. Os conceitos de operação 
desejados são parte do estabelecimento 

de requisitos para a plataforma e dados 
de entrada no projeto da plataforma. E os 
conceitos de operação devem reconhecer 
que será necessário tempo para manuten-
ções preventivas e corretivas do submarino 
e para modernização de equipamentos. O 
resultado final deve ser ciclos periódicos de 
treinamentos, operações e manutenções que 
se estendem por toda a vida útil do submari-
no. A formulação dos conceitos de operação 
e manutenção deve ter a participação de 
operadores e mantenedores” [5].

3 – Deve-se conhecer as confiabilidades 
dos equipamentos e as necessidades de suas 
manutenções preventiva e corretiva. For-
mular um plano de manutenção requer que 
se entenda bem a confiabilidade e manu-

tenibilidade dos equi-
pamentos, bem como a 
necessidade de contro-
lar a corrosão e a fadiga 
do casco do submarino. 
Isso requer frequentes 
interações com as au-
toridades de projeto10 e 
os  fabricantes originais 
dos equipamentos para 
obterem-se as informa-
ções e os dados neces-
sários. Também requer 
um completo entendi-

mento da confiabilidade e manutenibilidade 
de quaisquer equipamentos já em serviço, 
com base numa competente base de dados. 
Deve-se ter cuidado quando a autoridade 
de projeto ou os fabricantes originais dos 
equipamentos não forem nacionais. No 
Programa Collins, “a dependência em auto-
ridades de projeto estrangeiras e fabricantes 
originais de equipamento estrangeiros 
resultaram numa cadeia logística retorcida 
e lenta, e portanto dispendiosa”.

Comentário: A lição imediatamente 
acima só poderá ser bem aplicada em 
Marinhas que disponham de equipes es-

O contrato deve assegurar 
a obtenção dos direitos de 

propriedade intelectual 
do projeto, para apoio 

a modernizações do 
submarino durante sua 

vida útil e uso em futuros 
projetos
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pecialistas em apoio logístico integrado 
e que incluam engenheiros, supridores, 
mantenedores e operadores.

4 – O Plano Estratégico de Apoio 
Logístico Integrado deve determinar as 
épocas, os locais e as organizações que 
realizarão manutenções, modernizações e 
treinamento.

Comentário: Para que o Plano Estratégico 
de Apoio Logístico seja realista, é indispen-
sável que a lição do item 3 tenha sido imple-
mentada, pois é impossível determinar épo-
cas, locais e organizações para manutenções, 
modernizações e treinamentos sem conhecer 
as confiabilidades dos equipamentos e as ne-
cessidades de suas manutenções preventiva 
e corretiva. Sem esse conhecimento também 
não se pode saber quais serão necessidades 
de capacitação técnica de mão de obra, ins-
talações e aparelhamento para cada uma das 
manutenções e treinamento, e portanto não 
se saberá onde cada manutenção ou treina-
mento poderá ser realizado. Daí se conclui 
que o Plano Estratégico de Apoio Logístico, 
formulado no início do projeto, deverá ter 
várias edições, evoluindo pari passu com o 
projeto e a construção do submarino.

5 – Deve-se planejar atualizações e mo-
dernizações de equipamentos do submarino, 
principalmente de equipamentos eletrônicos. 
Elas deverão incluir-se no Plano Estratégico 
de Apoio Logístico Integrado e, para equi-
pamentos eletrônicos, deverão abranger har-
dware e software em atualizações periódicas 
que estabeleçam um ritmo de modernizações 
ao longo de todo o programa.

6 – O Plano de Apoio Logístico Inte-
grado do programa deverá ser compatível 
com as necessidades de apoio logístico dos 
demais navios da Marinha com as quais terá 
que compartilhar recursos e instalações.

7 – Deve-se estabelecer uma função de 
planejamento de manutenção e desenvol-

ver uma base de dados de confiabilidade. 
A função de planejamento de manutenção 
monitora e atualiza a base de dados histó-
rica de manutenções e estabelece futuras 
cargas de trabalho, para assegurar que as 
corretas manutenções sejam feitas nas oca-
siões certas. Além disso, mantém contato 
constante com as autoridades de projeto e 
os fabricantes originais dos equipamentos, 
para entender quaisquer mudanças em 
requisitos e procedimentos aplicáveis à 
plataforma e seus equipamentos.

Comentário: Resta saber que organização 
exercerá essa função de planejamento de 
manutenção, desenvolvimento  e monitora-
ção de  uma base de dados de confiabilidade 
e contato constante com as autoridades de 
projeto e os fabricantes originais dos equi-
pamentos. Segundo a referência [5], ela 
poderá ser exercida por uma organização 
do governo ou por uma empresa privada. Se 
tal acontecer, haverá uma descontinuidade 
irrecuperável e danosa em todo o processo 
de apoio logístico integrado que se iniciou 
e desenvolveu com o projeto e que deverá 
prosseguir, aperfeiçoando-se no trato da vida 
operativa do submarino. Será mais lógico e 
seguro atribuir essa função a uma parte da 
equipe de especialistas de apoio logístico 
que formulou e desenvolveu o apoio logís-
tico integrado durante o projeto e construção 
do primeiro submarino. Quando este iniciar 
a vida operativa, essa parte da equipe de 
especialistas se desligará das atividades 
de projeto e passará a gerenciar o apoio 
logístico da classe de submarinos, dentro 
do sistema de apoio logístico da Marinha.

8 – Deve-se planejar o treinamento e a 
transição de tripulações para a nova plata-
forma. Parte importante do planejamento é a 
determinação de quando e como os simulado-
res e outros dispositivos de treinamento serão 
usados para realizar o treinamento.

10 Veja-se a nota de rodapé número 2.
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9 – Deve-se prover e manter verbas ade-
quadas para desenvolver o Plano de Apoio 
Logístico Integrado, evitando-se que elas 
sejam desviadas para outras necessidades 
durante o projeto e a construção.

Lições globais

Além das lições específicas apresentadas 
na referência [4] e resumidas acima, há 
lições globais que se podem extrair exa-
minando os principais determinantes, con-
dicionantes e rumos do Programa Collins. 
As lições globais são uma envoltória das 
lições específicas.

Os principais determinantes do Programa 
Collins foram os requisitos particulares da 
Marinha australiana, que só poderiam ser 
satisfeitos por um novo e avançado projeto 
de submarino diesel-elétrico, apto a cumprir 
missões com clara vantagem em relação aos 
prováveis oponentes. Estes determinantes, 
embora aparentemente inexistentes nos re-
quisitos iniciais, tornaram-se claros durante 
o longo processo de seleção do licitante 
vencedor, e ainda mais no firme apego aos 
requisitos iniciais para o sistema de combate.

Condicionaram o Programa Collins:
– a inexistência de realizações seme-

lhantes no passado. A Austrália jamais 
projetara navios de guerra, à exceção de 
um caça-minas. E construíra sofrivelmente 
alguns poucos navios de guerra projetados 
no exterior [5];

–  a longa e forte relação de dependência 
da RAN em relação à Royal Navy para 
todas as necessidades logísticas, desde o 
projeto e a construção de submarinos até o 
treinamento de tripulações;

– a dispersão da reduzida capacidade 
de construção e manutenção de navios de 
guerra. Mesmo sem ter uma grande armada, 
o governo australiano não controlava os 
principais recursos de projeto, construção 
e manutenção. Até mesmo para refits de 

submarinos, a RAN dependia da Vickers 
britânica instalada na Austrália, e que se 
retirou em 1991;

– a crise que a indústria australiana atra-
vessava quando nasceu o programa. Esta 
foi considerada oportunidade para estímulo 
econômico e avanço tecnológico;

– as urgências operativas. Embora o 
Programa Collins tenha se iniciado em 
1978, coincidindo com o recebimento dos 
dois últimos Oberons, a entrega do primeiro 
submarino só ocorreu 18 anos depois, quase 
ao final da vida útil dos primeiros  Oberons. 
Desses 18 anos, nove decorreram até a 
assinatura do contrato para projeto e cons-
trução. E o intervalo de 18 anos poderia ser 
ainda mais longo se os recursos financeiros 
tivessem escasseado, ou se o desempenho 
construtivo da ASC não fosse tão eficien-
te. Mesmo que urgências operativas não 
tenham condicionado o programa desde o 
início, certamente passaram a condicioná-lo 
quando se assinou o contrato. Elas não mais 
permitiriam que se considerasse o primeiro 
submarino como um protótipo, nem altera-
ções importantes na obtenção do sistema 
de combate, tal como deveria ter ocorrido.

Diante desses determinantes e condicio-
nantes, não era possível seguir um caminho 
seguro e lógico, tal como o indicado pelas 
lições específicas acima, ainda que tais 
lições fossem conhecidas e aceitas. A Aus-
trália fez o que era possível para atingir seus 
propósitos sem todos os meios necessários, 
e em pouco tempo:

1 – Decidiu construir o submarino na 
Austrália, mas projetá-lo no exterior.

2 – Formulou um processo de seleção 
reunindo todos os projetistas e construto-
res de submarinos do mundo, exceto os 
do Japão e da Rússia. Nele estabeleceu 
e enfatizou cláusulas de participação da 
indústria australiana. Nesse processo, dois 
dos licitantes da plataforma eram consór-
cios nos quais um dos componentes era a 
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parte forte, notável detentora de know-how 
em projeto e construção de submarinos.

3 – Conduziu o processo de seleção em 
duas etapas. A segunda, com apenas dois 
competidores, foi um pré-contrato pago 
pelo governo australiano para desenvolvi-
mento dos projetos iniciais apresentados na 
primeira etapa.

4 – Avaliou detidamente as propostas 
finais. Porém estas não haviam atingido o 
nível de um projeto de contrato [5].

5 – Entre quatro importantes competi-
dores para o sistema de combate, escolheu 
a Rockwell, que mais lhe pareceu apta a 
satisfazer os rigorosos requisitos da RAN.

6 – Enviou à Kockums da Suécia uma 
equipe de 18 projetistas para trabalhar com os 
suecos, e uma equipe de 20 pessoas da RAN 
para esclarecimentos sobre os requisitos.

7 – Decidiu ser acionista de um dos 
consórcios concorrentes, a ASC. Talvez es-
perasse que assim pudesse melhor conduzir 
todo o programa, influindo nas decisões mais 
importantes que a ASC viesse a tomar, caso 
vencedora do projeto e construção da platafor-
ma. A ASC acabou sendo a vencedora. Mas a 
Kockums era a parte forte da ASC, por ser a 
portadora de know-how. Este, porém, estava na 
Kockums da Suécia, subcontratada da ASC. O 
governo australiano tornou-se simultaneamen-
te cliente e acionista de uma empresa em que 
não preponderava, pois o conhecimento é que 
preponderava. E ainda no meio do programa, 
já com grandes problemas técnicos pendentes, 
a Kockums foi vendida à HDW, para a qual 
havia perdido a competição de projeto e cons-
trução dos Collins. Um ano depois, o governo 
australiano assumiu o controle total da ASC. 
Mas continuou dependendo do know-how da 
Kockums, já vendida à HDW.

8 – Apesar de ter negociado e seleciona-
do a Rockwell  para o sistema de combate, 
o governo australiano instruiu a ASC para 
contratá-la, mas continuou a entender-se 
com a Rockwell [4].

A partir daí sucederam-se distintos 
sucessos e também insucessos técnicos, 
operativos e logísticos. Alguns dos insuces-
sos ainda perduram e deixam os resultados 
muito aquém do que se esperava obter. Mas 
também deixaram lições para formular e 
conduzir o novo programa de submarinos 
australianos, o SEA 1000. Elas certamente 
estão sendo consideradas pelo Ministério 
da Defesa australiano.

Dos insucessos, os mais graves foram 
o sistema de combate, os motores diesel 
e o sistema de combustível e lastro. Os 
insucessos do sistema de combate são pre-
dominantes; os dos motores diesel afetam 
a confiabilidade e a disponibilidade; e o 
do sistema de combustível e lastro reduz 
praticamente em 30% o raio de ação [4]. 
Nenhum desses insucessos é atribuível pri-
mariamente à RAN. Nenhum deles seria de 
esperar diante da capacidade dos contratados 
principais: a Rockwell  e a ASC apoiada na 
Kockums. Se os requisitos da RAN para o 
sistema de combate eram inexequíveis na 
época, não ficou claro por que os licitantes 
assim não os julgaram. E também não ficou 
claro por que a Kockums, tendo optado por 
um novo protótipo para os motores diesel, 
não implementou, por intermédio da ASC, 
um rigoroso  programa para sua aprovação 
e posterior produção dos demais motores. 
E a falha na separação da água do mar no 
sistema de combustível e lastro situa-se 
exclusivamente nas áreas de projeto e cons-
trução, ambas nas atribuições da Kockums.

No Programa Collins, a Austrália 
associou-se a renomados detentores de 
know-how. Mas só poderia conseguir resul-
tados melhores se tivesse o conhecimento 
e a experiência que ainda não acumulara.

Alinham-se abaixo as lições globais que 
se inferem desses determinantes, condicio-
nantes e rumos, e também de todo o relato 
deste artigo. Elas não cogitam de obtenções 
mediante projeto e construção no exterior.
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1 – Os riscos crescem com a grandeza, 
a complexidade e a excepcionalidade 
de um empreendimento. Conhecimento 
próprio, resultante de experiência, é 
essencial para identificar, controlar e 
superar riscos.

2 – Para complementar conhecimento 
e experiência, associações com entidades 
estrangeiras são úteis, mas não podem 
garantir sucesso. Para delas obter bons 
resultados, é necessário ter suficiente co-
nhecimento e experiência.

3 – Em programas de longa duração, 
associações com entidades estrangeiras 
ou nacionais podem 
mudar, por motivos 
financeiros, econô-
micos ou políticos. 
Os riscos daí decor-
rentes devem ser pre-
viamente avaliados 
e deve haver planos 
para superá-los.

4 – O processo total 
de obtenção do pri-
meiro submarino de 
uma nova classe11, ou 
de qualquer navio de 
guerra de complexida-
de comparável, requer 
de dez a 15 anos em 
países desenvolvidos, 
a não ser que resulte de pequenas altera-
ções na classe anterior. Nos demais países, 
o tempo requerido poderá ser bem mais 
longo. Durante esse período, ocorrem mu-
danças importantes no cenário de ameaças, 
evolução tecnológica e relacionamentos 
políticos. Essas mudanças podem afetar 
cooperações tecnológicas.

5 – O primeiro navio de guerra de uma 
nova classe é sempre um protótipo. Deve 

ser avaliado sistematicamente num pro-
cesso técnico-operativo durante período 
suficiente antes de entrar em serviço. Daí 
surgem alterações em projeto e construção 
dos demais navios da classe.

6 – Protótipos não evolutivos têm riscos 
elevados e requerem períodos mais longos 
para sua sistemática avaliação técnico-
operativa antes de entrarem em serviço. 
As alterações no projeto e construção dos 
demais navios da classe poderão ser de 
grande porte e complexidade. Protótipos 
não evolutivos são os que resultam de 
alterações significativas no casco ou em 

sistemas principais da 
plataforma, ou no siste-
ma de combate, quando 
comparados aos de rea-
lizações recentes.

7 – Dado o tempo 
total de obtenção do 
primeiro submarino de 
uma classe — oito a 12 
anos em países desen-
volvidos —, além da 
evolução tecnológica 
e do quadro de ame-
aças nesse período, o 
processo de obtenção 
de uma nova classe 
de submarinos deve 
iniciar-se quando se in-

corpora à Armada o primeiro submarino da 
classe anterior. O mesmo se aplica a navios 
de guerra de superfície com equivalente 
complexidade.

8 – A probabilidade de sucesso de um 
programa de obtenção de submarinos 
aumentará muito se forem adotadas as 
Lições Específicas da referência [5]. 
Para adotá-las, é necessário haver uma 
Base Logística de Defesa desenvolvida. 

11 Considere-se como início desse processo a primeira versão dos Requisitos de Estado-Maior para a nova classe 
de submarinos ou a declaração formal da necessidade de uma nova classe de submarinos.

O processo de obtenção 
de uma nova classe de 

submarinos deve iniciar-
se quando se incorpora 
à Armada o primeiro 
submarino da classe 

anterior. O mesmo se aplica 
a navios de guerra de 

superfície com equivalente 
complexidade
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Não havendo, a adoção terá que ser gra-
dual, aumentando com o progresso da 
Base Logística de Defesa e sucessivos 

programas de obtenção. O progresso 
será lento. Descontinuidades causarão 
retrocessos.



Em 23 de agosto de 2012, foi realizada 
cerimônia alusiva ao 96o Aniversário 

da Aviação Naval. A Aviação Naval teve 
sua trajetória iniciada em 1911, na França, 
com o Capitão-Tenente Jorge Henrique 
Moller recebendo seu brevê de aviador, e 
oficializada em 23 de agosto de 1916, com 
a criação da Escola de Aviação Naval, pri-
meira escola militar de aviação do Brasil. 
Esta singradura foi marcada, no evento, 
com a transferência das aeronaves MH-16 
Sea Hawk para o Esquadrão HS-1, o que 
proporcionará melhores condições para a 
defesa da Amazônia Azul. Para encerrar a 
cerimônia, desfilaram a guarda de honra e 
representações da Diretoria de Aeronáutica 
da Marinha, do Navio-Aeródromo São 

VETERANOS FUZILEIROS HOMENAGEIAM 
A AVIAÇÃO NAVAL

Paulo e das unidades da Força Aeronaval. 
Foi emocionante ver os “Velhas Águias”, 
comandados pelo Almirante de Esquadra 
(Refo-FN) Carlos de Albuquerque, ex-
comandante-geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CFN), desfilando orgulhosos pelo 
seu legado.  

Este ano, a cerimônia teve como novi-
dade a participação de um Pelotão da As-
sociação de Veteranos do CFN (AVCFN), 
que ofereceu ao comandante da Força Ae-
ronaval, Contra-Almirante Victor Cardoso 
Gomes, uma placa com mensagem alusiva 
ao 96o Aniversário da Aviação Naval. O 
Pelotão, na realidade, era o Grupo-Tarefa 
40 (GT-40), que, entre 20 e 22 de agosto, 
realizou uma marcha a pé entre a Base de 

JOSÉ HENRIQUE SALVI ELKFURY*
Contra-Almirante (FN)

* Presidente da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais e secretáro da Comissão de Promoções 
de Oficiais.
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Fuzileiros Navais da Ilha das Flores (BFNIF) 
e a Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia 
(BAeNSPA), num total de 123,5 km, com a 
finalidade de, no contexto das celebrações 
dos 40 anos da AVCFN, homenagear aque-
les que, no ar, são os homens do mar.

Ao realizar a Marcha AVCFN 40 Anos, 
os veteranos fizeram juz aos versos do 
poeta português Luís de Camões, que, em 
sua epopeia Os Lusíadas, escreveu: “A 
disciplina militar prestante não se aprende, 
Senhor, na fantasia, sonhando, imaginan-
do ou estudando, senão vendo, tratando e 
pelejando”. Em cada quilômetro, vendo, 
tratando e pelejando, ficaram exemplos de 
coragem, superação 
e espírito de corpo, 
mostrando quão pres-
tante foi a disciplina 
cultivada nos dias de 
Serviço Ativo. Cora-
gem para, mesmo aos 
72 anos, enfrentar per-
cursos de, em média, 
41 km/dia, quando 
a distância prevista 
nos manuais é de 32 
km/dia. Superação 
para, em cada trecho, 
vencer o cansaço, as 
dores, o sol quente, 
vicissitudes típicas de uma marcha a pé. 
Espírito de corpo para manter a coesão do 
grupo, incentivar os “campanhas” e lembrar 
que ali representavam a AVCFN, a qual, 
em 4 de maio de 2012, completou 40 anos 
dedicados ao Brasil.

Para cumprir esta missão, novamente re-
correndo ao poeta português, não faltaram 
“saber, engenho e arte”. O planejamento e 
a preparação e a organização do GT foram 
feitos a partir de documentos doutrinários 
e, principalmente, das experiências ante-
riores, em especial da Marcha Rio-Brasília, 
executada em 2008, ano do bicentenário do 

CFN. Foram feitos dois reconhecimentos 
do itinerário, e, na fase de preparação, além 
de exames médicos, foram realizados dois 
treinamentos. O primeiro, no Complexo 
Naval da Ilha do Governador, com o apoio 
da Divisão Anfíbia, em percurso de 12 
km, para familiarizar cada veterano com 
os procedimentos da marcha. O segundo, 
já na BR-101, num total de 18 km, para 
complementar o preparo individual e, 
principalmente, testar a execução das ações 
previstas para as atividades de apoio.

O GT-40 teve sua Coluna de Marcha 
composta por veteranos e por militares da 
Secretaria da Comissão de Promoções de 

Oficiais e da Base de 
Fuzileiros Navais da 
Ilha das Flores (BF-
NIF) e contou com o 
Grupo-Tarefa (GT) de 
Apoio, organizado em 
Unidades-Tarefa (UT). 
As atividades de Trans-
porte, Rancho, Esta-
cionamento e Serviços 
Gerais, inclusive monta-
gem de pontos de apoio 
e fornecimento de água 
em cada alto-horário, fo-
ram conduzidas pela UT 
de Apoio, que operou na 

área de retaguarda, e pela UT de Apoio Cer-
rado, que acompanhou a Coluna de Marcha, 
ambas subordinadas ao comandante do GT 
de Apoio, Capitão de Corveta (FN) Paulo 
Roberto Victoriano, que teve participação 
ativa e intensa no planejamento, nas ações 
preparatórias e na execução da Marcha, 
desdobrando-se para que todas necessidades 
da Coluna de Marcha fossem atendidas. Fo-
ram utilizadas, gratuitamente, instalações do 
Acampamento Batista Fluminense (ABF), 
em Rio Bonito, pelo que a AVCFN coletou 
210 kg de alimentos para suas atividades 
beneficentes. A Base Aérea Naval de São 

Coragem, superação e 
espírito de corpo para 

manter a coesão do 
grupo, incentivar os 

“campanhas” e lembrar 
que ali representavam a 

AVCFN, que, em 4 de maio 
de 2012, completou 40 anos 

dedicados ao Brasil



RMB4oT/2012 93

MARCHA AVCFN 40 ANOS  –  HOMENAGEM À AVIAÇÃO NAVAL

Pedro da Aldeia (BAeNSPA) apoiou com 
instalações e rancho de altíssima qualidade. 
Deve-se destacar o cuidado, a atenção e a 
atuação profissional dos integrantes do GT 
de Apoio, das bases citadas e do ABF, que 
não mediram esforços para prover o melhor 
apoio à Coluna de Marcha. Os principais 
ensinamentos colhidos foram a importância 
de haver uma instalação de apoio interme-
diária e a necessidade de prover banheiros 
químicos ao longo do itinerário. Para a Base 
Intermediária, deve-se considerar a distância 
máxima de 70 km para o apoio.

A UT de Segurança, nucleada em Des-
tacamento da Companhia de Polícia (Cia-
Pol) e comandada pelo Capitão-Tenente 
(FN) Fábio Rodrigues Cavalcante, foi 
dividida em duas Equipes-Tarefa (ET), 
Segurança e Controle de Trânsito, sendo 
fundamental para proporcionar à Coluna 
de Marcha as condições para o desloca-
mento sem interferência do trânsito das 
rodovias e com a proteção requerida. A 
ET Segurança deslocava-se a pé, ao lado 
da Coluna de Marcha, ou nas viaturas 
de apoio, à retaguarda, e a ET Controle 
de Trânsito atuava à frente da Coluna, 
garantindo a continuidade do seu desloca-
mento, feito, na maior parte do percurso da 
Marcha, em coluna por dois, utilizando-se 
o acostamento das rodovias, para evitar 
transtornos ao tráfego de veículos. Na BR-
101, apenas em trechos curtos – pontes e 

viadutos – houve necessidade de ocupar 
a primeira faixa da pista, o que era feito 
em coluna por um. Na retaguarda da Co-
luna de Marcha havia sempre pelo menos 
uma viatura de grande porte – caminhão 
ou ônibus – protegendo a tropa, além das 
ambulâncias. Na Via Lagos, em boa parte 
do percurso, o acostamento é com grama, 
mas, como não havia trânsito intenso, a 
Coluna de Marcha pôde ocupar a primeira 
faixa, mantendo coluna por dois.

A UT Segurança colheu vários ensina-
mentos, destacando-se: o posicionamento 
de militares da ET Segurança nas viaturas 
à retaguarda; o emprego de duas viaturas 
leves, com elementos da ET Controle de 
Trânsito revezando-se, à frente da Colu-
na de Marcha, antecipando-se e fazendo 
interdição dos pontos críticos, evitando a 
interrupção da Marcha e interdições longas 
no trânsito; o posicionamento de viatura à 
retaguarda, fundamental em trechos sem 
acostamento; e o revezamento dos mili-
tares nas funções, reduzindo o desgaste 
e garantindo mais qualidade na execução 
das tarefas. Também se deve destacar que 
o deslocamento noturno não é desejável, 
principalmente em uma via com iluminação 
precária; entretanto, vislumbrando-se esta 
situação, a UT Segurança deve estar equi-
pada com material apropriado: lanternas, 
cones com iluminação e faixas reflexivas 
nas viaturas da retaguarda.

A UT Saúde, comandada pela Primeiro-
Tenente (Md) Fernanda Rodrigues Bo-
nheur, da Base de Fuzileiros Navais da 
Ilha do Governador (BFNIG), e constituída 
por Destacamento da Unidade de Medicina 
Expedicionária da Marinha (Umem), em-
pregou duas ambulâncias, sendo uma tipo 
UTI, do Centro Tecnológico do CFN, e fez 
o atendimento nas próprias ambulâncias, 
verificando-se casos de entorse, estiramen-
to muscular, estafa física e dor nos pés. 
Como Medicina Preventiva, foram feitos Provendo Segurança – Via Lagos
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Os civis ao longo do 
caminho ajudaram a 

manter a motivação. A 
cada tchau de criança 
ou grito de entusiasmo 

ou simplesmente sinal de 
positivo que recebíamos, 

nossa vontade era renovada

exames laboratoriais e teste ergométrico 
e dadas orientações sobre proteção ao sol, 
assaduras e hidratação. Havia previsão de 
evacuação para hospitais intermediários 
(Policlínica Naval de Niterói nas duas 
primeiras jornadas e Policlínica Naval de 
São Pedro da Aldeia na terceira) e para 
o hospital de retaguarda (Hospital Naval 
Marcílio Dias), inclusive empregando 
meios aéreos. O atendimento pela equipe de 
saúde consistiu em avaliação (busca ativa 
nos deslocamentos e altos), execução de 
curativos e aferição de 
pressão arterial.

Como ensinamen-
to, foi apontado que 
a cadeia de evacua-
ção pode (ou deve) ser 
modificada ao longo 
do percurso, princi-
palmente quanto ao 
hospital intermediário 
de apoio, bem como 
a importância da re-
alização de exames 
prévios, para minimi-
zar riscos durante a 
Marcha. Ressalta-se também a importância 
da “preparação” dos pés, com aplicação de 
esparadrapo nos pontos em que, por ocasião 
dos treinamentos, tenha sido verificada a 
ocorrência de bolhas, principalmente dedos, 
calcanhares e a metade anterior da planta dos 
pés. Pomada, vaselina ou talco, bem como 
palmilhas de silicone, são apropriados para 

minimizar as consequências do atrito da pele 
com o coturno.

No dia 20, o Ponto Inicial (PI) foi ultra-
passado às 7 horas, sendo percorridos 39,1 
km até a Escola Municipal Manoel João 
Gonçalves, em Tanguá, divididos em oito 
trechos, de quatro a cinco quilômetros cada. 
Para o almoço, o GT retornou à BFNIF, 
embarcado em viatura, conforme planejado, 
para proporcionar melhores condições de 
conforto à tropa, além de exigir menor apoio 
logístico ao longo do percurso. Os dois pri-

meiros pernoites foram 
no ABF, onde a tropa 
também recebeu o jantar 
e o café da manhã, pre-
parados na BFNIF. O 
segundo dia teve a jor-
nada mais longa, con-
cluída cerca de 18h40, 
após 43,2 km, divididos 
em dez trechos, cada um 
variando de 3,3 a 5,1 
km. Esta variação da 
distância percorrida em 
cada trecho, diferente 
do dado de manual, que 

prevê 4 km, foi adotada para que os locais de 
alto-horário fossem situados em pontos mais 
apropriados em termos de segurança. Para o 
terceiro dia ficaram 41,2 km, divididos em 
dez trechos de 3,2 a 4,5 km.

É digno de registro o relato da Tenente 
Fernanda, que percorreu a pé cerca de 
20 km/dia. “Passei a minha vida inteira 
fazendo o percurso Rio de Janeiro – São 
Pedro d’Aldeia, mas jamais imaginei que 
percorreria este trajeto a pé e prestando 
apoio, como médica, à AVCFN. Após 
alguns ensaios e reuniões, peguei minha 
mochila e embarquei nesta missão, dei-
xando para trás afazeres pessoais, rotina, 
família e casa. O percurso foi árduo. Es-
távamos ali expostos ao sol, ao calor, aos 
insetos, à escuridão da noite. O cansaço era Pedágio Via Lagos
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inevitável, as bolhas tomavam proporções 
cada vez maiores em nossos pés, a face de 
dor era substituída pelo sorriso no rosto a 
cada etapa avançada. Os civis ao longo do 
caminho ajudaram a manter a motivação. A 
cada tchau de criança ou grito de entusias-
mo ou simplesmente sinal de positivo que 
recebíamos, nossa vontade era renovada. 
Como esquecer a menininha que pergun-
tou se o Almirante Elkfury poderia dar um 
autógrafo a ela? Diante de uma sociedade 
que muitas vezes parece não acreditar no 
nosso trabalho, poder vivenciar esse tipo 
de situação nos deixa imensamente felizes. 
Saio da manobra tendo conhecido muitos 
militares e um pouco de suas histórias e 
experiências, mas sobretudo volto para casa 
com a sensação do dever cumprido, por 
‘devolver’ todos estes admiráveis homens 
às suas respectivas famílias.”

Também é mere-
cedor de ser transcrito 
um extrato do depoi-
mento do Capitão-Te-
nente (FN) Rodrigues: 
“Passar três dias ao 
lado dos ‘fuzileiros 
de sempre’ foi bas-
tante motivador, principalmente para os 
soldados, maior efetivo na UT. Aprender 
histórias do nosso CFN de outrora e per-
ceber os seus avanços, ter a oportunidade 
de mostrar o CFN de hoje e apresentar suas 
perspectivas foram trocas de conhecimen-
tos que trazem ganhos aos nossos militares. 
Além disso, é vibrante perceber que ser um 
fuzileiro naval é um sentimento que vai 
além dos 30 anos de carreira ou que, mes-
mo depois de terem tomados outros rumos 
profissionais, não existem ex-fuzileiros”.

No agradecimento ao comandante do 
GT de Apoio, foi utilizado o termo “im-
prescindível”, que bem expressa a impor-
tância dos apoios para a Marcha, mas é 
preciso acrescentar a palavra “magnífica”, 

na tentativa de retratar a competência, 
o profissionalismo e as atitudes “além 
do dever” visíveis em cada um dos seus 
integrantes. Estas expressões, “imprescin-
dível”, “magnífica” e “além do dever”, na 
realidade, alcançam todos que contribuí-
ram para a realização da Marcha, iniciando 
pelo comandante da Força de Fuzileiros da 
Esquadra (FFE), Vice-Almirante (FN) Fer-
nando Antonio, que prontamente aceitou 
prover os meios necessários à execução 
deste desafio; o comandante da Divisão 
Anfíbia, Contra-Almirante (FN) Gomes da 
Luz, que proporcionou as condições para 
a realização do primeiro treinamento; o 
comandante da Tropa de Reforço, Contra-
Almirante (FN) Zuccaro, que, por meio de 
suas Unidades Subordinadas, concretizou 
o apoio da FFE; e, com o devido desta-
que, o comandante da Força Aeronaval, 

Contra-Almirante Car-
doso Gomes, que, des-
de o primeiro contato, 
entusiasmou-se com a 
ideia e não mediu es-
forços para contribuir 
com a AVCFN. A estes 
almirantes, por dever 

de justiça, somam-se os comandantes e 
tripulações das Organizações Militares 
(OM) que apoiaram a Marcha AVCFN 40 
Anos para receber a eterna gratidão dos 
fuzileiros de sempre.

Merecidos cumprimentos também devem 
ser dados aos veteranos integrantes da Colu-
na de Marcha e da Equipe de Apoio, cujos 
nomes ficarão registrados na história da 
AVCFN. Para melhor expressar o sentimen-
to desses bravos combatentes, nada melhor 
que utilizar suas próprias palavras. O vetera-
no Samuel sentiu-se “muito honrado por ter 
tido a oportunidade de participar da Coluna 
de Marcha GT-40, que, para mim, foi sem 
igual. Agradeço de coração a organização 
perfeita, cujo êxito foi excelente, sem deixar 

Ser um fuzileiro naval é um 
sentimento que vai além dos 

30 anos de carreira; não 
existem ex-fuzileiros
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de comentar sobre os companheiros da ativa 
e os próprios veteranos, que, com galhardia 
e amor ao Brasil, à nossa Marinha e ao 
CFN, cumprimos a Missão com brilhante 
êxito”. Para o veterano Trajano, “são tantos 
os grandes eventos da AVCFN, que seria 
difícil dizer qual o melhor ou maior. Mas, 
entre todos, este último foi e merece um 
bom destaque. Assim sendo, quero expressar 
meus votos de grande sucesso à Diretoria da 
AVCFN e ao Comando da Força Aeronaval 
por este maravilhoso evento. Nota 10 para 
todos envolvidos neste evento”. Um vete-
rano não identificado disse que esta marcha 
vem comprovar a união, o espírito de corpo 
e a amizade que nos une, como militares da 
AVCFN. É também uma prova de que nossa 
Associação está fortemente consolidada”.

Assim falou o veterano Dias, SO-FN-
ES RM1: “Foi para mim uma satisfação 
sem igual, pois na minha vida de caserna 
tive muito poucas oportunidades de mos-
trar meu real valor como combatente, em 
função da minha especialidade, mas agora 
pude provar para mim mesmo que posso 
e que tenho muita fibra, e isso não tem 
preço”. Segundo o veterano Sylvio, “fazer 
parte desta marcha teve um significado 
muito grande, pois no último dia 12 de 
agosto completaram-se 25 anos que incor-
porei nessa tropa a que tenho tanto orgulho 
de pertencer. Agradeço à AVCFN por ter 
me proporcionado esta oportunidade de 

participar da Marcha em Comemoração 
ao 96o Aniversário da Aviação Naval e aos 
40 Anos da AVCFN”. O veterano Corato, 
exemplo de superação, disse: “Levantar 
às 5 horas, e formar às 6h15 para iniciar 
mais um dia de Marcha – isso é disciplina. 
Ao longo do percurso, muitos pensam em 
desistir, mas decidem continuar – isso é 
persistência. Há 40 anos, em um almoço de 
confraternização, decidem criar a AVCFN 
– isso foi uma visão. Com isso juntaram o 
amor, a disciplina e a persistência com a vi-
são e olharam para o céu, de onde ouviram 
uma voz dizendo ‘Diga aos Veteranos que 
marchem’ – o sonho está sendo realizado”.

Um antigo instrutor de Marcha e Estacio-
namento do Centro de Instrução Almirante 
Milcíades Portela Alves (Ciampa) ainda com 
um bom preparo físico, o veterano Valdemir, 
relatou: “Pensei que seria muito fácil, mas na 
prática foi muito difícil, pois, por não ter como 
escolher um calçado adequado, sofri muito no 
segundo dia. No terceiro dia, meu amigo J. An-
tonio emprestou-me um coturno adequado; aí 
sim, terminei o deslocamento confortavelmen-
te. Conclusão: não adianta ter um excelente 
preparo físico, ter conhecimento do combate, 
do terreno e das ações, se você não estiver 
com o equipamento adequado. Aproveito para 
elogiar os veteranos que concluíram a Marcha, 
principalmente os veteranos acima de 60 anos. 
Meus amigos veteranos, muito obrigado pelo 
convite, estou pronto para a próxima”.

O veterano Lucena, um dos idealizadores 
da Marcha, assim se pronunciou: “Quando a 
Coluna de Marcha do GT-40 cruzou o ponto 
final do percurso, a sensação de orgulho 
foi muito grande. Esta Marcha reforça a 
tese de que o veterano fuzileiro, mesmo na 
Reserva, continua ativo e que não existe 
missão impossível! Serviu também para 
que cada componente do GT-40 avaliasse 
seu potencial físico. Vale ressaltar o pla-
nejamento altamente detalhado e o apoio 
recebido da equipe destacada para tal, que Chegando à Base Aérea Naval de

São Pedro da Aldeia
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Desfile em continência ao Ministro da Defesa, na BAeNSPA

não mediu esforços para nos servir”. Para 
o SO-FN-AT Lopes, servindo na BFNIF, 
“a Marcha foi um evento importante na 
carreira de todos os combatentes, sejam da 
Ativa ou veteranos. Ela serviu para destacar 
a dedicação, a perseverança e o objetivo 
no fiel cumprimento da missão. Apesar do 
desgaste físico e psicológico, serviu para 
integrar seus componentes, pois todos, sem 
distinção, apoiaram-se mutuamente no senti-
do de superarem a dor e o sacrifício em prol 
da missão. Parabéns à AVCFN!”

Outro integrante da Coluna de Marcha 
que ainda está no Serviço Ativo e que 
já pertence ao Quadro de Associados, o 

Capitão-Tenente (T) Ferreira, oficial da 
Secretaria da CPO, registrou: “Nunca mais 
diga, na sua vida, que 4 km é logo ali. O 
sofrimento da Marcha é a alegria pela su-
peração e pela vitória. O GT-40 comprova 
que a superação dos limites humanos não 
tem idade para acontecer”.

Para concluir este relato e bem resumir 
o que foi a Marcha AVCFN 40 Anos, três 
expressões traduzem o que se passou nes-
ses três inesquecíveis dias: homenagem à 
Aviação Naval; adestramento para a Força 
de Fuzileiros da Esquadra (FFE); e vibração, 
perseverança e endurance dos fuzileiros de 
sempre. ADSUMUS! VIVA A MARINHA!

 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<ADMINISTRAÇÃO>; Homenagem; Aviação Naval; Associação; Espírito de Corpo;



Necessitamos um navio-aeródromo 
(NAe) posterior ao São Paulo para a 

2a Esquadra em 2025. Não foi orçada es-
timativa de custo nem definido porte. Sem 
definição e sem data de entrada em serviço, 
tem as condições para ser bem planejado, 
livre de restrições tecnológicas ou orçamen-
tárias. Dada a indefinição, podemos iniciar 
por qualquer projeto conhecido. Prefiro fazer 
outro São Paulo alterando aspectos dele ca-
rentes de tecnologia. Este navio-aeródromo 
será adquirido por necessidade bélica ou 
para substituir algum dia o São Paulo. Logo, 
este comentário é irrestrito, independe de 
orçamento e de conceito oficial, realiza 
metas inacessíveis pela Marinha do Brasil 
(MB) e supera obstáculos reais. É útil para 
alertar más decisões.

DESENVOLVIMENTO DE NAe POSTERIOR AO SÃO PAULO

SERGIO LIMA YPIRANGA DOS GUARANYS*
Capitão de Mar e Guerra (Refo)

Nenhuma norma é adotada no Progra-
ma de Desenvolvimento de Submarinos 
(Prosub) porque a MB optou por “parceria 
estratégica” como modalidade de execução 
de projetos de ponta para criar o “primeiro 
submarino nuclear brasileiro”. Havíamos 
aprendido a operar submarinos mediante 
a parceria com os ingleses e a construí-
los mediante a parceria com os alemães. 
Escolhemos a parceria com os franceses 
para aprender a projetá-los. Anteriormente 
fomos parceiros dos italianos e dos ameri-
canos, com quem aprendemos a aprender. 
Não é possível afirmar nossas incapaci-
dades de operar, construir e projetar sem 
essas parcerias, nem que tivessem anulado 
nossos esforços para eliminá-las ou nossa 
liberdade de independer.

* Oficial submarinista. Foi professor da Academia de Guerra Naval do Equador, comandante do Grupamento 
Naval do Nordeste e chefe do Grupo de Desenvolvimento de Submarinos.
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Por força ou de fato estivemos desen-
volvendo Vale, Petrobras, Embrapa, Centro 
Tecnológico Aeroespacial (CTA), Em-
braer, Eletrobras, Furnas, CSN, Avibras, 
Mectron, WEG, Gerdau e tantos outros 
empreendimentos de igual valor e impor-
tância para o Brasil, que seria injusto negar 
que deixamos de citá-los e que os reconhe-
cemos. Nos seus desenvolvimentos, des-
frutamos parcerias com fornecedores. Im-
prescindíveis em vez 
de gratuitas, sabiam 
quanto pagaríamos, 
sabíamos quanto ga-
nharíamos. Cresceram 
enquanto enviávamos 
ao exterior cérebros 
mais preciosos que 
nossas riquezas. Cada 
um de nós nasce com 
equipamentos para podermos viver todos 
os tipos de vida, mas terminamos por haver 
vivido apenas um tipo, aquele registrado em 
nossa memória. Valeu a pena.

Sempre que convier adotar alguma 
parceria, escolhê-la-
emos sem receio com 
a mesma cautela exer-
cida para dispensá-la. 
Temos capacidade para 
construir o veículo lan-
çador de satélites, em-
bora três fracassos nos 
tenham conduzido a 
duas parcerias para isso. Há dúvida se as 
duas decorreram de ação ou aceitação nossa 
devida à disputa entre as ex-soviéticas pela 
virgindade do Terceiro Mundo. Parcerias 
trazem costumes que ainda não cumprimos, 
que faltaram justamente nos insucessos 
anteriores. Temos capacidade de projetar, 
cumprir costumes e construir um navio-
aeródromo, sem contar com acenos de 
parcerias encantadoras e sem submissão a 
parcerias autossuficientes, mormente por-

que, ao cessarem as economias de escala, 
o mundo trocou por ensaios instrutivos os 
modelos inéditos, nos deixando, assim, ver 
acessos que ignorávamos.

Juntando o receio político de fracasso 
com enorme carência de imaginação reinan-
te nas mentes de nossos principais, temos 
cortejado parcerias famosas, tão débeis 
hoje que também elas imaginam parcerias, 
versão das joint ventures, acentuadas por 

escassez de crédito e en-
colhimento dos Ebtidas 
(earning before taxes, 
interests, depreciacions 
and amortisations). In-
sistem em se mostrarem 
parceiros, embora sem 
fundos, conhecimen-
to e pesquisa, pedindo 
que ignoremos parceiros 

naturais, nós mesmos. Ingênuos, ouvimos 
clamores de nos darem “última palavra de 
tal produto”, distraídos pelas “penúltimas 
palavras”, as mais novas do repertório deles. 
De vez em quando nos ocorre que a última 

ainda não foi dita. Pou-
co precisamos dela.

Igualmente raro nos 
ocorre que aquelas em-
presas citadas praticam 
sucesso mundial nasci-
do aqui, serão sempre 
os mais satisfatórios 
parceiros. Não sabemos 

que os desejamos, mas eles nos querem pelo 
menos para medirem contra concorrentes 
seu valor mundial. Seguirei neste discurso 
começando pelo caderno de encargos defi-
nidor do projeto de NAe posterior ao São 
Paulo, doravante designado apenas “Poste-
rior”. Antes de fazer a “tentativa inicial de 
arranjo geral preliminar”, fixemos as metas 
desse NAe, partindo do anterior.

Conservamos a estabilidade da carena 
atual, sem similar, nem inferior a nenhuma, 

Sempre que convier adotar 
alguma parceria, escolhê-
la-emos sem receio com a 
mesma cautela exercida 

para dispensá-la

Por ter propulsão nuclear 
sujeita a rejeição de cais, o 
“Posterior” fundeará mais 

que atracará
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pois não caturra nem balança, elimina perda 
de tempo para compor vaga de ataque e 
aceita pouso à vontade para exauridos ou 
avariados.

Deslocamento máximo é mantido de 
modo a obter ganhos de pesos e volumes 
entre a espécie anterior e a proposta, me-
diante uso de novos componentes, lançando 
para combustível e munições de aviação 
os ganhos daí, caso da substituição de 
caldeiras a óleo e turbinas de propulsão 
por reatores nucleares e motores elétricos 
de propulsão tanto em espécie quanto em 
quantidade, além de 
substituir catapultas 
de tranco a vapor pelas 
de aceleração elétrica.

Nosso parceiro para 
máquinas elétricas é a 
WEG, para baterias é 
a Saturnia, para cata-
pultas elétricas de ace-
leração é o Programa 
de Desenvolvimento 
de Catapultas no setor 
do diretor-geral do 
Material.

A consequência é 
aumentar ala embar-
cada, quantidade de sortidas por período 
operativo e esforço aéreo disponível na 
Esquadra. Os aumentos decorrem da troca 
de seis caldeiras atuais por dois reatores 
nucleares de mesma potência e de duas 
catapultas de tranco por duas de acelera-
ção. Dada inexistência dessas últimas, o 
desenvolvimento delas terá de começar 
desde já, antes do projeto e da construção 
do “Posterior”.

Mesmo caso dos propulsores azimutais, 
cujo dimensionamento total conserva a 
mesma potência total do São Paulo, a saber 
94MW. Exceto por desenvolvimento do 
“Posterior”, não convém poupar ganho de 
velocidade decorrente da eliminação de 

eixos, lemes e de hélices clássicos de quatro 
pás e de 5,2m de fluxo por pás cimitarra 
em água aberta (Schottel), cujo desenvol-
vimento aqui também antecede o resto.

O “Posterior” supera em poder aéreo o 
São Paulo já pelo menor tempo previsto, 
sob catapultas de aceleração, para deco-
lagem de vagas de tamanho igual às do 
último, mas certamente o gradiente cresce 
muito caso aumente quantidade de catapul-
tas, pois as de aceleração ocupam menos 
espaço e dissipam a metade da potência 
das de tranco.

Por ter propulsão 
nuclear sujeita a rejei-
ção de cais, o “Poste-
rior” fundeará mais que 
atracará. Isso acarreta 
dotação de transporte 
orgânico farto de pes-
soal e de material, a ser 
fixa e embarcada, a qual 
condiciona a posição 
longitudinal da ante-
para de ré do hangar 
e dos acessos a paióis. 
Acarreta também a tro-
ca de escada de portaló 
e prancha de embarque 

por elevador de acesso. Redução de volume 
após trocas citadas até aqui indica habitação 
farta para tripulação e pessoal de aviação 
situada no convés abaixo do hangar e se-
guintes, onde a maior contribuição decorre 
da eliminação dos tanques de combustível 
e de aguada.

Eliminar a ilha, substituindo passadiço 
e salas de operações situados cobertas 
acima por salas de controle e simuladores 
interiores, enfrentará a oposição de hábitos 
enraizados e de cenários tradicionais. Em-
bora bastasse lembrar que tripulações de 
submarino usam ininterrupta e confortavel-
mente esse arranjo, recordo um comandante 
de NAe proferindo com voz impostada a 

Eliminar a ilha, 
substituindo passadiço e 

salas de operações situados 
cobertas acima por salas 
de controle e simuladores 

interiores, enfrentará 
a oposição de hábitos 

enraizados e de cenários 
tradicionais
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imprescindibilidade de ele manter olhos 
presos no espaço externo e interno durante 
operações de pouso e decolagem. Longe 
de expô-lo ao ridículo, registramos efeito 
de ausência absoluta de contraditório e de 
treinamento mental perante costume. Den-
tre equipamentos da ilha, permanecem im-
prescindíveis olhos de TV e antenas de toda 
ordem com dimensões finais realizadas em 
volume menor que qualquer superestrutura, 
portanto sem constituir 
entrave a pouso e deco-
lagem. O mastro com 
olhos de TV e antenas 
do convoo deve ser 
desenvolvido antes da 
construção do “Poste-
rior”. Sem ilha, essas 
operações convivem 
com estacionamento 
maior e com simultaneidade de voos nos 
pousos e nas decolagens.

O porte de NAe é mais bem relacionado 
com a rapidez de decolagem e de pouso que 
com a quantidade transportada de aviões. 
Então um NAe com 40 aviões na ala que 
leva 60 minutos para pô-la no ar vale a 
metade de outro que faz o mesmo em 30 
minutos, mediante percursos até catapultas 
mais curtos e simultâneos. Estacionamento 

em convés ou hangar difere dos de con-
domínio urbano por comportar formatos 
variados de vagas, mas o conjunto de um 
espaço no convoo AV (a vante), outro no 
hangar AV e mais um no hangar AR (a ré) 
encurta tempo total de decolagem porque 
permite levar um avião a cada catapulta 
desde o primeiro até esvaziar o hangar.

Os elevadores de aviões devem comportar 
dois aviões por vez. A conjunção dos tempos 

de sequência de decola-
gem com composição de 
vaga, dos revos (reabas-
tecimento em voo), da 
ida, do ataque e do retor-
no resulta maior alcance 
caso comporte pousos 
simultâneos, nos dois 
bordos e também AV e 
AR no convoo. Qualquer 

das simultaneidades possíveis acarreta maior 
alcance, mesmo trocando simultaneidade pos-
sível por estacionamento necessário.

Concluídos os desenvolvimentos de 
catapulta, mastro do convoo, motor elétrico 
de propulsão azimutal e hélice schottel, 
aparelho de parada, e elevadores de aviões 
e de acesso, aumenta viabilidade do arranjo 
geral preliminar e alcança decisão de ad-
quirir o NAe “Posterior”.

 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<FORÇAS ARMADAS>; Navio aeródromo; Construção naval;

O porte de NAe é mais bem 
relacionado com a rapidez 
de decolagem e de pouso 

que com a quantidade 
transportada de aviões
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FUTURO TECNOLÓGICO DA GERAÇÃO ELÉTRICA 
NUCLEAR

LEONAM DOS SANTOS GUIMARÃES*
Capitão de Mar e Guerra (RM1-EN)

INTRODUÇÃO

O estado da arte da tecnologia de geração 
elétrica nuclear é o resultado de mais 

de 50 anos de pesquisa, desenvolvimento 
e engenharia. Essa tecnologia está consoli-
dada nas 437 usinas nucleares atualmente 
em operação. A estas se somam as usinas já 
descomissionadas, e representa uma efetiva 
experiência operacional de cerca de 15 mil 
reatores/ano1. Os mais modernos projetos 
de usinas nucleares, hoje em construção, 
incorporam lições aprendidas dessa experi-

ência, assim como os mais recentes avanços 
tecnológicos para melhoria da segurança e 
da produtividade. A geração nuclear é uma 
tecnologia madura, com muito baixa emissão 
de carbono, que se encontra disponível hoje 
para ampla utilização.

Existem atualmente 64 usinas nucleares 
em construção no mundo (Argentina – 1, 
Brasil – 1, China – 26, Taiwan – 2, Finlândia 
– 1, França – 1, Índia – 7, Japão – 2, Coreia 
do Sul – 3, Paquistão – 2, Rússia – 11, Eslo-
váquia – 2, Ucrânia – 2 e EUA – 3). Novas 
construções na Grã-Bretanha, no Canadá, na 

* N.R.: Chefe de gabinete da Presidência da Eletronuclear. Colaborador frequente da Revista Marítima Brasileira.
1 Reatores/ano é uma medida de experiência operacional. A operação de um reator por um ano representa um 

reator/ano. 400 reatores operando em 50 anos seriam 20 mil reatores/ano.

A geração nuclear é uma tecnologia madura, 
disponível hoje para ampla utilização.

Existem 64 usinas nucleares em construção no 
mundo.



RMB4oT/2012 103

FUTURO TECNOLÓGICO DA GERAÇÃO ELÉTRICA NUCLEAR

Lituânia, na Belarus e nos Emirados Árabes 
Unidos deverão se iniciar em breve.

Tem-se convencionado classificar os 
projetos de usinas nucleares em “gerações”. 
Assim, as primeiras usinas comerciais, 
basicamente protótipos de demonstração 
industrial, são chamadas de Geração I. As 
usinas que compõem o parque nuclear atual 
em operação são chamadas de Geração II. 
Os projetos modernos e em construção são 
chamados de Geração III. Eles incluem 
diversas evoluções tecnológicas em relação 
à geração anterior, como, por exemplo, 
Instrumentação e Controle (I&C) digital e 
dispositivos para enfrentar acidentes seve-
ros (como recuperador de corium). Alguns 
deles são chamados de 
Geração III+, quando 
incluem também dis-
positivos inovadores 
de segurança intrínse-
ca, como resfriamento 
passivo por circulação 
natural. Os projetos 
de Geração III são 
considerados para uti-
lização até o final da década de 2020.

Encontram-se também em pesquisa e 
desenvolvimento futuras usinas nucleares 
para emprego após a década de 2020, 
chamadas de Geração IV. São conceitos 
bastante diversos dos atuais, que são 
basicamente fundamentados em reatores 
resfriados a água com combustível óxido 
de urânio, empregando novos tipos de com-
bustíveis e fluidos de resfriamento.

Existe ainda uma classe de potenciais 
futuras usinas nucleares em pesquisa e 
desenvolvimento, baseada em pequenos 
reatores modulares (SMR – Small Modular 
Reactors). Envolvem diversos conceitos, 
alguns a água e urânio, mas outros próxi-
mos aos conceitos da Geração IV.

Finalmente, existem os continuados 
esforços em viabilizar o emprego da fusão 

nuclear na geração comercial de eletricida-
de, promessa tecnológica antiga e ainda não 
concretizada. Os desenvolvimentos atuais, 
porém, se mostram promissores.

GERAÇÃO III E III+

O AP-1000 (Advanced Project) é o modelo 
emblemático da Westinghouse. Embora seja 
majoritariamente da Toshiba do Japão, a Wes-
tinghouse tem a sua sede nos Estados Unidos 
da América (EUA). O AP-1000 é um reator 
a água pressurizada (PWR) com capacidade 
de aproximadamente 1.200 MW, sendo que 
as quatro primeiras unidades encontram-se 
num estágio avançado de construção na China 

e quatro outras unida-
des em estágio inicial 
de construção nos EUA. 
O modelo também foi 
selecionado pela maioria 
das novas construções 
americanas planejadas 
e tem sido oferecido no 
Reino Unido e em outros 
mercados.

O EPR (Evolutive Pressurized Reactor) é 
o produto principal da Areva, principal grupo 
industrial nuclear europeu, controlado majori-
tariamente pelo Estado francês. É também um 
PWR avançado, que terá uma capacidade de 
1.600 a 1.700 MW. As duas primeiras unidades 
encontram-se em construção na Finlândia e na 
França, e duas unidades adicionais na China, 
com possivelmente mais uma a ser iniciada na 
França. Acredita-se que haverá encomendas 
adicionais no Reino Unido, enquanto que outros 
estão sendo considerados também nos EUA.

A Areva desenvolve ainda dois projetos 
de potência menor, na faixa dos 1.000 MW: 
Atmea e ACE. O Atmea é uma joint venture 
com a MHI (Mitsubishi Heavy Industries), 
que vem sendo desenvolvido há alguns 
anos e cujos princípios de segurança foram 
certificados pela Autoridade de Segurança 

Existem continuados 
esforços em viabilizar o 

emprego da fusão nuclear 
na geração comercial de 

eletricidade
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Nuclear (ASN) francesa. O ACE (Areva-
China-EdF) é uma iniciativa mais recente, 
fruto da cooperação com a EdF (Electricité 
de France) e a CGNPH (China Guangdong 
Nuclear Power Holding Company).

O ABWR (Advanced Boiling Water 
Reactor) é o único dos modelos recentes já 
em operação, com quatro unidades no Japão. 
Mais dois ABWR estão sendo construídos 
em Taipei, na China. Essas unidades têm uma 
produção em torno de 1.300 MW, mas versões 
que chegam a 1.600 MW também são ofere-
cidas. O projeto básico foi desenvolvido em 
conjunto pela GE (General Electric), dos EUA, 
pela Toshiba e pela Hitachi, estas duas últimas 
do Japão. Posteriormente, a GE e a Hitachi 
fizeram uma fusão das suas áreas nucleares.

O ESBWR, um desenvolvimento avan-
çado do conceito do ABWR, é o último 
modelo oferecido pela GE-Hitachi. Sua 
produção se situará em torno de 1.600 MW. 
Nenhum pedido foi feito até agora, mas o 
modelo foi selecionado para algumas pos-
síveis novas usinas nos EUA e na Lituânia. 

O APWR (Advanced PWR) foi de-
senvolvido para o mercado japonês pela 
Mitsubishi Heavy Industries (MHI), sendo 
que se espera o início da construção de duas 
unidades num futuro próximo. Sua produ-
ção será em torno de 1.500 MW por uni-
dade. A MHI também está oferecendo uma 
versão do APWR no mercado americano e 
foi selecionada para um possível projeto.

O VVER-1200 (também conhecido 
como AES-2006) é a versão mais avançada 
da série VVER do projeto PWR produzido 
pela indústria nuclear russa, agora sob o 
controle do grupo estatal nuclear Rosatom. 
Quatro unidades do VVER-1200 estão em 
construção na Rússia, cada uma com uma 
produção de energia em torno de 1.100 
MW, e duas outras na Índia. 

O ACR (Advanced Candu Reactor) é o 
novo projeto da Atomic Energy of Canada 
Ltd. (AECL), controlada pelo governo 

canadense. O Candu utiliza água pesada 
para moderar (ou desacelerar) nêutrons, 
tornando possível usar combustível à base 
de urânio natural. Entretanto, os ACR 1.200 
MW utilizarão combustível levemente enri-
quecido, o primeiro projetado para isso. A 
AECL também oferece o Enhanced Candu 
6, uma unidade de 700 MW utilizando 
urânio natural. Não houve nenhuma enco-
menda firme para esses modelos.

O APR-1400 é o mais recente projeto 
PWR da Kepco (Korean Electric Power 
Company), de 1.340 MW, com uma unida-
de em operação e outra em comissionamen-
to, mas com muitas outras planejadas na 
Coreia do Sul. Baseia-se numa tecnologia 
da Combustion Engineering, atualmente 
de propriedade da Westinghouse, que foi 
posteriormente desenvolvida pela indústria 
coreana numa série de projetos mais avan-
çados. O acordo de licenciamento ainda 
limita sua disponibilidade nos mercados 
de exportação, mas, no final de 2009, um 
consórcio liderado pela Kepco (com a 
participação da Westinghouse) ganhou um 
contrato para construir quatro APR-1400 
nos Emirados Árabes Unidos.

O CPR-1000 é o principal modelo que 
está sendo produzido na China, com 16 
unidades em construção. Esse modelo de 
1.000 MW é uma versão modernizada do 
modelo Areva Generation II de 1980, cuja 
tecnologia foi transferida para a China. Um 
acordo feito em 2007 com a Westinghouse 
para a construção de quatro AP-1000 inclui 
a transferência dessa tecnologia para a 
China. As primeiras quatro unidades encon-
tram-se em construção. Em um processo de 
transferência de tecnologia similar, a China 
está desenvolvendo o projeto AP-1400. 
Espera-se que esse projeto forme a base da 
sua próxima geração de usinas nucleares.

Os modelos PHWR (Pressurised Heavy 
Water Reactor) da Índia baseiam-se em um 
primeiro modelo Candu exportado do Canadá 
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nos anos 1960. As últimas unidades têm uma 
capacidade de 540 MW, sendo que unidades 
de 700 MW estão sendo projetadas. Embora 
constituam desenvolvimentos importantes 
a partir do projeto original, esses modelos 
são menos avançados do que os modelos da 
Geração III.

GERAÇÃO IV

Alguns conceitos próprios aos sistemas 
de energia nuclear da Geração IV já foram 
selecionados para desenvolvimento e utili-
zação de futuras tecnologias, para aplicação 
após 2020:

– Reator rápido refrigerado a sódio – 
Sodium-cooled Fast 
Reactor (SFR): Muitos 
protótipos do SFR já 
foram construídos e es-
tão funcionando em al-
guns países, tornando-o 
uma das tecnologias 
mais solidamente esta-
belecidas da Geração 
IV. Os modelos SFR 
apresentam um espec-
tro de nêutrons rápido, 
sistema de refrigeração 
por sódio líquido e um 
ciclo de combustível 
fechado. Modelos grandes (que chegam 
a 1.500 MW) utilizam como combustível 
óxido misto de urânio e plutônio, com 
instalações de reciclagem centralizadas. 
Modelos pequenos na dimensão de 100MW, 
usando combustível metálico e instalações 
de reciclagem no mesmo espaço, também 
estão sendo considerados. Os modelos SFR 
têm uma temperatura de saída relativamente 
baixa (550 ºC), limitando seu uso a aplica-
ções não elétricas. A redução de custos de 
capital e o aumento da segurança passiva 
são importantes objetivos de P&D (pesqui-
sa e desenvolvimento), juntamente com o 

desenvolvimento de tecnologias avançadas 
de reprocessamento de combustível.

– Reator de temperatura muito elevada – 
Very High Temperature Reactor (VHTR): 
O principal interesse do conceito VHTR é a 
sua capacidade de produzir altas temperaturas 
(acima de 1.000º C), necessárias para a pro-
dução de hidrogênio e calor para processos 
industriais. Entretanto, os modelos VHTR não 
permitiriam o uso de um ciclo de combustível 
fechado. Os modelos de referência estão em 
torno de 250 MW de potência elétrica (600 
MW de potência térmica), com refrigeração 
por hélio e espectro de nêutrons térmicos por 
moderação a grafite. O combustível tem a for-
ma de partículas revestidas, formadas dentro 

de blocos ou “pelotas” de 
acordo com o projeto de 
núcleo adotado. Os mo-
delos VHTR baseiam-se 
em protótipos constru-
ídos no passado pelos 
EUA e pela Alemanha, 
incorporando grande es-
forço adicional de P&D. 
Os desafios restantes 
incluem o desenvolvi-
mento de materiais com 
melhor resistência à tem-
peratura e o projeto e pro-
dução do combustível.

– Reator supercrítico refrigerado a água 
– Super-Critical Water-cooled Reactor 
(SCWR): Os modelos SCWR são de água 
leve (Light Water Reactor, “família” dos 
PWR e BWR), operando em altas tempe-
raturas e pressões, acima do ponto crítico 
termodinâmico da água; isso permite sim-
plificação do projeto e grande melhoria de 
eficiência térmica. Os projetos de referência 
têm potência acima de 1.500 MW, usam 
urânio ou óxido misto e mantêm tempera-
turas de saída acima de 625 ºC. Os modelos 
SCWR podem ter também um espectro de 
nêutrons térmico ou rápido; no caso rápido, 

Alguns conceitos próprios 
aos sistemas de energia 
nuclear da Geração IV 
já foram selecionados 
para desenvolvimento 
e utilização de futuras 

tecnologias, para aplicação 
após 2020
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poderá utilizar um ciclo de combustível fe-
chado baseado em instalações de reciclagem 
associadas. Os desafios mais importantes 
de P&D envolvem a superação de questões 
relacionadas à segurança, assim como o 
desenvolvimento de materiais resistentes à 
corrosão a altas temperaturas.

– Reator rápido refrigerado a gás – Gas-
cooled Fast Reactor (GFR): O projeto de 
referência do sistema GFR inclui um reator 
de 1.200 MW resfriado a hélio com um 
espectro de nêutrons rápidos e um ciclo 
de combustível fechado com uma usina de 
reprocessamento no próprio sítio. Emprega 
uma turbina de hélio de ciclo direto com 
alta eficiência térmica para geração de ele-
tricidade. A mais alta temperatura de saída 
(850 ºC) também pode ser desejável para a 
produção de hidrogênio ou calor para pro-
cessos industriais. Os principais desafios de 
P&D incluem o desenvolvimento de novos 
combustíveis (tal como combustíveis de 
cerâmica revestida ou partículas de com-
bustível) e materiais, o projeto do núcleo e 
da turbina de hélio.

– Reactores rápidos refrigerados a chumbo 
– Lead-cooled Fast Reactor (LFR): O sistema 
LFR apresenta um reator refrigerado a metal 
líquido com espectro rápido e um ciclo de 
combustível fechado, já bastante testado na 
propulsão de submarinos nucleares russos. O 
chumbo líquido é um fluido de resfriamento 
relativamente inerte, que oferece vantagens 
de segurança em relação ao sódio, sendo 
ao mesmo tempo abundante e barato. Os 
modelos pesquisados até hoje incluem as 
pequenas (20 MW) e médias (600 MW) 
unidades. O projeto típico seria composto 
por unidades modulares, com período de 
troca de combustível muito longo (15-20 
anos). Inicialmente, os modelos LFR seriam 
desenvolvidos para produção de eletricidade, 
mas versões funcionando a alta temperatura 
poderiam permitir a produção de hidrogênio. 
As necessidades mais importantes de P&D 

concentram-se em combustíveis, materiais e 
controle de corrosão.

– Reator a sal fundido – Molten Salt 
Reactor (MSR): Nos MSRs, o combustível 
é dissolvido em um fluido de resfriamento à 
base de sal fluoreto fundido. O combustível 
líquido evita a necessidade da fabricação e 
permite um ajuste contínuo da mistura com-
bustível. O conceito corrente aplica-se a um 
reator de nêutrons rápidos de 1.000 MW, 
com ciclo de combustível fechado. Pode 
ser usado na composição do combustível 
tório, plutônio e outros actinídeos menores. 
Um HTR avançado resfriado a sal fluoreto 
líquido também está sendo estudado. A quí-
mica do sal fundido, a resistência à corrosão 
e sua manipulação, assim como o ciclo do 
combustível e os materiais empregados, 
constituem os principais desafios em P&D.

Reatores de tório também têm sido 
oferecidos, utilizando o isótopo de tório 
naturalmente abundante, Th-232, como 
material fértil. No reator, o Th-232 é 
transmutado no isótopo de urânio arti-
ficial físsil U-233, que é o combustível 
nuclear. Ao contrário do urânio natural, 
o tório natural contém somente vestígios 
de material físsil (tal como Th-231), que 
são insuficientes para iniciar uma reação 
em cadeia. É necessária a presença de um 
material físsil adicional ou outra fonte de 
nêutrons para iniciar a reação em cadeia. 
Em um reator com combustível de tório, 
o Th-232 absorve nêutrons para produzir 
U-233. Isso é comparável ao processo em 
reatores de urânio através do qual o U-238 
fértil absorve nêutrons para formar o Pu-
239 físsil. Dependendo do projeto do reator 
e de seu ciclo combustível, o U-233 gera 
fissões no núcleo do reator ou é separado 
quimicamente do combustível usado e se 
transforma num novo combustível nuclear. 
O ciclo de combustível do tório mostra ter 
muitas possíveis vantagens sobre o ciclo de 
combustível do urânio, incluindo a grande 
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abundância do tório na crosta terrestre, 
propriedades físico-químicas e nucleares 
superiores, melhor resistência à prolifera-
ção de armas nucleares e menor produção 
de plutônio e actinídios.

Algumas dessas tecnologias serão ade-
quadas a uma ampla variedade de locais 
e a possíveis novas aplicações. Cada uma 
delas envolve um avanço tecnológico sig-
nificativo e exigirá demonstração em escala 
real antes de sua utilização comercial. Tais 
sistemas poderão começar a contribuir para 
a capacidade nuclear antes de 2050.

PEQUENOS REATORES 
MODULARES (SMR)

Há também um renascimento do inte-
resse em pequenas e mais simples unidades 

para a geração elétrica nuclear, e para ge-
ração de calor para  processos industriais, 
liderado pelo Department of Energy dos 
EUA (US-DOE). Esse interesse em peque-
nas e médias usinas nucleares é impulsio-
nado pelo desejo de reduzir o impacto dos 
custos de capital e para geração em sistemas 
isolados, longe de redes de transmissão. As 
tecnologias envolvidas são muito diversas.

Hoje em dia, devido ao alto custo de 
capital das grandes usinas nucleares e à ne-
cessidade de manutenção de redes elétricas 
de pequeno porte, com menos de 4 GWe, há 
um movimento para desenvolver pequenas 
unidades. Estas podem ser construídas de 
forma independente ou como módulos de 
um complexo (cluster), com a capacidade 
adicionada incrementalmente conforme 
necessário. Economias de escala são for-

Reator médio e pequeno (acima de 25 MWe) com desenvolvimento avançado

Nome Capacidade Tipo Desenvolvedor

KLT-40S 35 MWe PWR OKBM, Rússia

VK-300 300 MWe BWR Atomenergoproekt, Rússia

CAREM 27-100 MWe PWR CNEA & INVAP, Argentina

IRIS 100-335 MWe PWR Westinghouse-led, international

Westinghouse SMR 200 MWe PWR Westinghouse, EUA

mPower 150-180 MWe PWR Babcock & Wilcox + Bechtel, EUA

SMR-160 160 MWe PWR Holtec, EUA

SMART 100 MWe PWR KAERI, Coreia do Sul

NuScale 45 MWe PWR NuScale Power + Fluor, EUA

ACP100 100 MWe PWR CNNC & Guodian, China

HTR-PM 2x105 MWe HTR INET & Huaneng, China

EM2 240 MWe HTR General Atomics (EUA)

SC-HTGR (Antares) 250 MWe HTR Areva

BREST 300 MWe FNR RDIPE, Rússia

SVBR-100 100 MWe FNR AKME-engineering (Rosatom/En+), Rússia

Gen4 module 25 MWe FNR Gen4 (Hyperion), EUA

Prism 311 MWe FNR GE-Hitachi, EUA

FUJI 100 MWe MSR ITHMSO, Japão-Rússia-EUA

HTR: High Temperature Reactor; FNR: Fast Nuclear Reactor; MSR: Moltem Salt Reactor
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necidas não pela potência da unidade, mas 
pelo maior número de unidades construí-
das. Pequenas unidades são vistas como um 
investimento muito mais controlável do que 
as grandes.

Modernas peque-
nas unidades deverão 
ter maior simplicidade 
de projeto, economia 
de produção em massa 
e redução dos custos 
de implantação. São 
também concebidas 
para um elevado nível 
de segurança passiva 
ou intrínseca. Alguns 
dispositivos de segurança necessários nas 
usinas de grande porte não são necessários 
nos futuros projetos de pequeno porte.

REATORES A FUSÃO NUCLEAR

Em longo prazo, 
a utilização comer-
cial de usinas nuclea-
res a fusão não pode 
ser negligenciada. O 
ITER (International 
Thermonuclear Ex-
perimental Reactor) é 
um projeto internacio-
nal de construção do 
maior e mais avançado 
reator experimental de 
fusão nuclear do tipo 
tokamak em Cadarache, no sul da França. 
O projeto ITER tem a finalidade de realizar 
a transição, há muito desejada, dos estudos 
experimentais da física do plasma para as 
usinas nucleares a fusão para a produção de 
eletricidade em escala industrial. O projeto 
é financiado e realizado por sete membros: 
União Europeia (EU), Índia, Japão, China, 
Rússia, Coreia do Sul e EUA. A União Eu-
ropeia, como anfitriã do complexo ITER, 

contribui com 45% do custo, e as outras 
seis partes contribuem com 9% cada uma.

O reator a fusão ITER foi projetado 
para produzir 500 megawatts de potência 

de saída para 50 me-
gawatts de potência de 
entrada, ou seja, produz 
dez vezes mais do que 
seu consumo. Espera-
se que a máquina de-
monstre o princípio 
de balanço energético 
positivo no processo 
de fusão, algo que não 
foi atingido com os 
tokamak anteriores. A 

construção da instalação começou em 2007, 
e o primeiro plasma é esperado para 2019. 
Quando o ITER se tornar operacional, 
ele será o maior experimento físico com 
plasma em confinamento magnético em 
uso, ultrapassando o Joint European Torus 

(JET), em operação. A 
primeira demonstração 
comercial de uma usina 
nuclear a fusão, chama-
da Demo, propõe-se a 
continuar a partir do 
ponto em que chegou 
o projeto ITER para 
levar a energia de fusão 
ao mercado comercial.

Também em longo 
prazo, reatores nucle-
ares híbridos fusão-fis-

são são um meio proposto para geração de 
energia elétrica, pelo uso do acoplamento 
dos processos de fusão e de fissão nuclear. 
O conceito vem dos anos 1950, e foi breve-
mente promovido por Hans Bethe durante 
os anos 1970, mas ficou inexplorado até o 
ressurgimento de interesse em 2009, devido 
aos atrasos na realização da fusão pura.

No projeto Life, do Lawrence Livermore 
National Laboratory (LLNL), utiliza-se 

Modernas pequenas 
unidades deverão ter maior 

simplicidade de projeto, 
economia de produção em 
massa e redução dos custos 

de implantação

O reator a fusão ITER foi 
projetado para produzir 

500 megawatts de potência 
de saída para 50 megawatts 
de potência de entrada, ou 
seja, produz dez vezes mais 

do que seu consumo
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a tecnologia de fusão por confinamento 
inercial desenvolvida na National Ignition 
Facility (NIF). O objetivo é usar “pelotas” 
de combustível deutério-trítio revestidas 
por uma casca de material físsil (ou fértil) 
para produzir uma quantidade de energia 
maior do que a usada para a ignição do 
processo de fusão. O princípio é induzir 
a fusão nuclear por confinamento inercial 
por laser na “pelota” combustível, que atua 
como uma fonte de nêutrons altamente 
concentrada. Os nêutrons assim gerados 
transmutam e fissionam a casca externa, 
gerando aí a energia 
que será convertida 
em eletricidade.

Paralelamente à 
abordagem da fusão 
por confinamento iner-
cial, a Universidade 
do Texas em Austin 
está desenvolvendo 
um sistema baseado 
no reator a fusão tipo 
tokamak. Os princípios 
básicos de utilização 
dos reatores de fusão 
por confinamento ou 
tokamak como uma 
fonte de nêutrons são 
fundamentalmente os mesmos. A diferença 
essencial é que o confinamento gera uma fonte 
de nêutrons pontual, enquanto os tokamaks são 
fontes toroidais, mais difusas.

CONCLUSÕES

Para atingir um corte de 50% nas 
emissões de dióxido de carbono (CO2) 
no setor de geração elétrica mundial, um 
cenário viável seria chegar a 1.200 GW 
nucleares de potência instalada até 2050, 
fornecendo em torno de 24% da demanda 
global por eletricidade (hoje se tem mais 
de 370 GW fornecendo 14% da demanda). 

Isso faria com que a geração nuclear desse 
uma contribuição ainda mais importante, 
compatível com suas potencialidades, para 
a “descarbonização” da economia global. 

Chegar a esse nível de contribuição não 
exigirá grandes saltos tecnológicos. Os obs-
táculos para um crescimento nuclear mais 
rápido a curto e médio prazo estão ligados 
primeiramente às políticas industriais e 
econômicas. Entretanto, o desenvolvimento 
contínuo das tecnologias de reatores e do 
ciclo do combustível será importante para 
atingir seu pleno potencial em termos de 

competitividade com 
outras fontes de baixa 
emissão de carbono.

Um comprometi-
mento claro e estável 
em relação à energia 
nuclear, como parte de 
uma estratégia nacional 
para cumprimento de 
uma política energética 
e de objetivos ambien-
tais, é um prerrequisito 
para um programa nu-
clear de sucesso. Es-
truturas legislativas e 
regulatórias eficazes e 
efetivas também pre-

cisam ser instituídas. Particularmente, em 
países que estão iniciando ou reativando 
programas nucleares, os governos terão 
que assumir um papel ativo, trabalhando 
em conjunto com todos os interessados a 
fim de ultrapassar os obstáculos.

O financiamento dos elevados investimen-
tos necessários para a construção de usinas 
nucleares será o maior desafio na maioria 
dos países. Os investidores do setor privado 
podem perceber os investimentos nucleares 
como demasiadamente arriscados, pelo me-
nos até que haja uma trajetória de novos pro-
jetos nucleares de sucesso. Em alguns casos 
pode ser necessário o suporte do governo na 

Chegar a 1.200 GW 
nucleares de potência 

instalada até 2050, 
fornecendo em torno de 
24% da demanda global 

por eletricidade seria 
uma contribuição ainda 
mais importante, para 

a “descarbonização” da 
economia global
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forma de garantia de empréstimos. A estabi-
lidade de preços nos mercados de carbono 
e eletricidade também poderá incentivar os 
investimentos em usinas nucleares.

A capacidade industrial global para a 
construção de usinas nucleares precisa-
rá dobrar até 2020 para que a potência 
instalada venha efetivamente crescer daí 
em diante. As capacidades de produção 
relativas ao ciclo do combustível, inclusive 
a produção de urânio, também precisarão 
crescer na mesma proporção. Isso exigirá 
grandes investimentos nos próximos anos, e 
que somente serão realizados se ficar claro 
que há demanda suficiente no horizonte.

Uma indústria nuclear em expansão 
necessitará de recursos humanos conside-
ráveis, incluindo cientistas e engenheiros 
altamente qualificados, além de pessoal 
técnico especializado. Instalações, regu-
ladores, governos e outros interessados 
também precisarão de mais especialistas 
nucleares. Os programas de treinamento 
e recrutamento industriais deverão ser in-
tensificados. Os governos e universidades 
também têm um papel vital no desenvol-
vimento de recursos humanos.

A gestão e a eliminação de resíduos 
radioativos são um componente essencial 
de todos os programas nucleares. Espe-
cificamente, devem ser feitos progressos 
na construção de instalações operacionais 
destinadas ao gerenciamento de combustível 
usado e dos resíduos de alto nível de ativi-
dade. Apesar das soluções técnicas estarem 
num estágio avançado de desenvolvimento 
tecnológico, com frequência existem dificul-
dades para conquistar a aceitação política e 
pública para sua efetiva implantação.

O regime internacional de salvaguardas 
em termos de tecnologia e materiais nucleares 

deve ser mantido e reforçado sempre que ne-
cessário. A proteção física dos sítios nucleares 
e dos materiais também deve ser garantida. 
Evitar a propagação de tecnologias sensíveis, 
ao mesmo tempo em que se garanta acesso 
confiável ao fornecimento de combustível, 
será um desafio crescente. Esses problemas 
precisam ser resolvidos por meio de acordos 
e de cooperação internacional.

Muitas tecnologias em desenvolvimento 
voltadas para sistemas nucleares de última 
geração proporcionam possibilidades de 
avanços. Os sistemas de energia nuclear da 
Geração IV, para utilização após 2020, terão:

– Sustentabilidade: oferecer geração 
de energia sustentável, capaz de atender 
a objetivos de ar limpo e descarbonização 
da economia; promover garantias em lon-
go prazo do fornecimento de combustível 
nuclear e utilização efetiva de combustível 
para a produção de energia global; minimi-
zar e gerenciar de forma segura os resíduos 
nucleares, e, assim, melhorar a proteção 
aos trabalhadores, ao público e ao meio 
ambiente.

– Economia: produzir uma clara vanta-
gem em termos de custo de ciclo de vida 
em relação a outras fontes de energia e ter 
um grau de risco financeiro comparável a 
outros projetos de geração elétrica.

– Segurança e confiabilidade: manter 
operações em alto nível de segurança e 
confiabilidade; manter a probabilidade e 
a gravidade de danos no núcleo do reator 
ainda mais baixas; eliminar a necessidade 
de resposta a emergências externa ao sítio 
da usina; resistência à proliferação e prote-
ção física; inviabilizar o desvio ou roubo de 
materiais utilizáveis na produção de armas; 
e aumentar a proteção física contra atos de 
terrorismo.

 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<CIÊNCIA E TECNOLOGIA>; Energia nuclear; Política nuclear;



O ano de 1982, inicialmente, era para 
nós brasileiros marcado por grandes 

expectativas, em função da realização da 
Copa do Mundo de futebol em solo espa-
nhol. Era a época do futebol arte do técnico 
Telê Santana e de Falcão, Sócrates, Zico e 
Cia., quando, posteriormente, com a famo-
sa maldição do Estádio Sarriá (demolido 
em 1997),  fomos eliminados pela Itália 
por 3 a 2, no dia 5 de julho de 1982: triste 
lembrança! Um pouco antes, porém, no dia 
2 de abril, eclodia no Atlântico Sul a famosa 
Guerra das Malvinas (para os argentinos) 
ou das Falklands (para os ingleses).

Por melhores estrategistas que fossem 
os militares argentinos, será que realmente 
acreditavam na possibilidade de uma po-
tência nuclear, detentora de uma Marinha 
poderosa há vários e vários anos, abrir mão 
da posse de um arquipélago sabidamente 

REFLEXOS DA GUERRA DAS MALVINAS

Bombardeio e afundamento do VLCC Hercules

ELSON DE AZEVEDO BURITY
Capitão de Mar e Guerra (RM1-T)

“A verdadeira medida de um homem não é como 
ele se comporta em momentos de conforto e conveni-
ência, mas como ele se mantém em tempos de contro-
vérsia e desafio.”

Martin Luther King

estratégico, evocando motivos históricos, 
políticos internos e a longa distância que o 
separava da distante Inglaterra?

Logo, o tempo mostrou que o General 
Presidente Leopoldo Galtieri errara nos 
seus cálculos e previsões.

Como em toda guerra muitos inocentes 
são penalizados, nessa foi a vez do VLCC 
(Very Large Crude Carrier) Hercules, pe-
troleiro de bandeira liberiana, de 230 mil 
toneladas e 325 metros de comprimento, 
construído no Japão em 1971 e fretado pelo 
grupo americano Hess Shipping Corpora-
tion.  Sua viagem consistia em  carregar pe-
tróleo cru no oleoduto de Valdez, no Alaska, 
e, em face de limitações operacionais com o 
Canal do Panamá e devido à interdição do 
Canal de Suez , em decorrência de mais um 
conflito árabe-israelense, descia o Oceano 
Pacífico, cruzava o Estreito de Magalhães 
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e subia o Atlântico até as Ilhas Virgens, no 
Caribe, onde descarregava.

Em 8 de junho de 1982, quando nave-
gava, em lastro, das Ilhas Virgens para o 
Alaska, a cerca de 600 milhas náuticas da 
Argentina e 500 das Ilhas Malvinas, aparen-
temente fora da zona de guerra estabelecida 
por argentinos e ingleses, foi vítima de 
um bombardeio. Embora, oficialmente, as 
duas partes envolvidas no conflito nunca 
tenham admitido o bombardeio (talvez 
para evitar algum processo de indenização 
posterior em foros internacionais), há fortes 
desconfianças de que as três bombas foram 
lançadas de aviões Canberrra e C-130 
argentinos, que chegavam ao arquipélago 
com pouca autonomia de voo. Provavel-
mente, pensando tratar-se de um navio de 
apoio à esquadra inglesa e diante da baixa 
visibilidade reinante naquela região, lan-
çaram uma primeira bomba, que caiu na 
água; uma segunda explodiu no convés; e 
a terceira perfurou o casco, alojando-se no 
tanque número 2, lá permanecendo oculta 
e pronta para explodir a qualquer momento.

O Hercules, então comandado por Ren-
zo Battagiarin, retornou, e o porto do Rio 
de Janeiro foi escolhido, por ser o único 
com dimensões apropriadas para recebê-lo, 
lembrando que, naquela época, tínhamos 
grandes estaleiros, como o Caneco, o Mauá 
e o Ishikawagima. Ao efetuar uma arribada 
(ato deliberado de fazer entrar uma em-
barcação num porto ou lugar não previsto 
na travessia ou local de escala programa-
da), plenamente justificável, alegando as 
avarias sofridas no casco, o navio obteve 
autorização para o serviço de praticagem 
e, a seguir, fundeou na Baía de Guanabara. 
Posteriormente, o comandante compareceu 

à Capitania dos Portos do Rio de Janeiro 
(CPRJ), ocasião em que comunicou os 
fatos acontecidos durante a travessia até o 
arquipélago das Ilhas Malvinas e, principal-
mente, a existência de uma bomba a bordo.

Imediatamente, a CPRJ determinou a 
saída do navio, autorizando que fundeasse 
num ponto a cerca de  duas milhas náuticas  
da Ilha Rasa, quando foi estabelecida uma 
área proibida à navegação de 500 jardas  ao 
redor do navio.

Segundo o testemunho do Capitão de 
Mar e Guerra (Refo) Milton Ferreira Tito1, 
então capitão dos portos do Rio de Janeiro, 
não foi instaurado um Inquérito Adminis-
trativo de Acidentes e Fatos da Navegação 
(IAFN) devido à arribada efetuada pelo 
navio, o que seria uma providência normal 
nos dias de hoje, de acordo com o que 
preceitua o Art. 10 da Lei no 2.180/19542.  
O problema, obviamente, era revestido de 
circunstâncias especiais que punham em 
jogo até as relações diplomáticas com dois 
países amigos, participantes daquele confli-
to armado, o que aconselhava a manutenção 
de uma neutralidade, optando-se então pela 
não instauração do IAFN.

Embora a tripulação do petroleiro fosse 
composta de 28 homens, toda ela desem-
barcou, e somente um rebocador contratado 
passou a efetuar o serviço de vigia.

Após três semanas de análise por técni-
cos americanos, italianos e holandeses, a 
tentativa de desativar a bomba ou efetuar 
uma detonação controlada foi considerada 
uma operação de altíssimo risco e ina-
propriada para a segurança do navio e do 
pessoal envolvido. Diante daquele impasse, 
a empresa proprietária acionou o Clube 
P&I (Protection and Indemnity – seguro 

1 Capitão dos portos do Rio de Janeiro no período de outubro de 1980 a dezembro de 1982.
2 Lei no 2.180 de 5 de fevereiro de 1954 –  O Tribunal Marítimo, com jurisdição em todo território nacional, 

órgão autônomo, auxiliar do Poder Judiciário, vinculado ao Comando da Marinha, tem como atribuições 
julgar os acidentes e fatos da navegação marítima, fluvial e lacustre e as questões relacionadas com 
tal atividade.
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de responsabilidade civil dos armadores 
com cobertura de carga, casco, remoção de 
destroços, risco de guerra etc.), que optou 
pelo seu afundamento.

Após consulta da CPRJ à Diretoria de 
Hidrografia e Navegação (DHN), foi obtido 
o ponto de coordenadas 26º 58’ de latitude 
sul e 041º 55’ de longitude oeste, situado 
a cerca de 290 milhas a leste da cidade de 
Florianópolis e a uma profundidade esti-
mada de 2.700 m, como o mais próximo e 
adequado para o afundamento.

No dia 16 de julho, em cumprimento à 
Ordem de Movimento Simplificada (OMS) 
no 01/82, do comandante da Força de Con-
tratorpedeiros, o Contratorpedeiro Sergipe 

(D-35)³, sob o comando do Capitão de 
Fragata Augusto José de Souza Coimbra, 
desatracou às 7h30 do Cais Norte do Arse-
nal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ), 
com o propósito de escoltar o Hercules. E 
para iniciar a faina de reboque, foi acionado 
o Rebocador Smith Loyd III, que possuía 
bollard pull4 suficiente para puxá-lo até 
aquela  posição. Antes, porém, todo o ex-
cesso de óleo de bordo e o pavilhão foram 
retirados, o navio permaneceu em lastro e 
uma tripulação reduzidíssima seguiu até 
seu destino final, sem o comandante.

Às 14h15 do dia 20 de julho de 1982, 
seis horas após a abertura das várias vál-
vulas no fundo do casco, aquele bravo, 

O Petroleiro Hercules deixando a Baía de Guanabara. Foto publicada na revista Veja, edição 724, de 21/jul/1982

3 Contratorpedeiro Sergipe – ex-USS James C. Owens. Lançado ao mar em 10 de outubro de 1944, incorporado 
em 17 de fevereiro de 1945, foi entregue ao governo do Brasil em 16 de junho de 1973, na Base Naval de San 
Diego, Califórnia, Estados Unidos, e em 17 de outubro de 1995 deu baixa do serviço ativo da Marinha do Brasil.

  Dados constantes do Livro do Navio do CT Sergipe.
4 Bollard pull – De acordo com o estabelecido na Normam-01 (Norma da Autoridade Marítima), editada pela 

Diretoria de Portos e Costas, é também conhecida como tração estática longitudinal de uma embarcação e  
considerada a força máxima contínua de empuxo que pode ser desenvolvida e mantida no sentido longitudinal, 
por um período mínimo de 30 minutos.
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inocente e solitário gigante dos mares 
foi sepultado nas profundezas do Oceano 
Atlântico, com todo seu caríssimo equipa-
mento de bordo, pois nada foi permitido 
retirar.  Portanto, há 30 anos e talvez como 
um último sinal de sua existência, aquele 
petroleiro, durante seus momentos de ago-
nia, deixou flutuando no local do afunda-
mento três balsas salva-vidas autoinfláveis, 
que desgarraram de bordo (provavelmente 
liberadas pela atuação de suas válvulas 
hidrostáticas, que agem pela pressão da 
água no caso de afundamento, liberando 
as cintas que as prendem nos respectivos  

casulos e permitindo inflar ao chegar na 
superfície), e uma placa com o nome do 
navio, que posteriormente  foi ofertada 
ao seu último comandante.

Como sinal de respeito e camaradagem 
marinheira, tão comum entre os homens 
do mar, o comandante do Hercules, ao 
despedir-se do capitão dos portos, pre-
senteou o CMG Tito com um diploma 
de batismo  do navio; presente que per-
manece guardado, até os dias atuais, em 
sua residência.

Afundamento do Petroleiro Hercules, publicado no jornal 
Folha de S.Paulo, em 22/jul/1982

 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<GUERRAS>; Guerra das Malvinas; Guerra das Falklands; História marítima;

Cópia do diploma de batismo do Hercules, referente 
ao seu lançamento no mar em 26 de fevereiro de 

1971, gentilmente cedida pelo CMG (Refo) Milton 
Ferreira Tito
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INTRODUÇÃO

Por ter mais de 70% de sua superfície 
coberta pelos oceanos, nosso mundo 

bem poderia ser chamado de “Planeta 
Água”. A distribuição desigual das terras 
pelos hemisférios caracteriza a existência 

de um “hemisfério de terra” ao Norte e de 
um “hemisfério de água” ao Sul. O Brasil 
já é a maior potência do Hemisfério Sul, e 
o aumento de sua projeção internacional, 
além do nível regional, tende a consolidar 
tal posição, assim como a enfatizar sua 
maritimidade.

(*) Trabalho submetido à Revista Marítima Brasileira em setembro de 2012.
(**) Especialista em Relações Internacionais, professor no Centro de Produção da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (Cepuerj), colaborador permanente do Centro de Estudos Político-Estratégicos da Escola de 
Guerra Naval (Cepe/EGN) e colaborador assíduo da RMB.
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Atualmente, nosso país constitui o “elo 
fraco” entre as potências emergentes, que 
formam o grupo denominado Brics (Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul). Os 
demais integrantes deste grupo estão, há 
algum tempo, investindo na ampliação de 
sua capacidade militar. Durante a última 
década, o Governo brasileiro elaborou 
diversos documentos de planejamento 
para a reestruturação da Defesa Nacional. 
Entretanto, os recursos para o setor perma-
necem escassos.

Em julho de 2012, o Ministério da 
Defesa apresentou ao Senado Federal o 
novo Livro Branco de Defesa Nacional 
(LBDN)1, bem como as atualizações da 
Política Nacional de Defesa (PND)2 e da 
Estratégia Nacional de Defesa (END)3. 
A revisão destes três documentos, a cada 
quatro anos, está prevista na Lei Comple-
mentar no 136, de 26/8/2010, a qual alterou 
a Lei Complementar no 97, de 9/6/1999, que 
dispõe sobre a organização, o preparo e o 
emprego das Forças Armadas4.

O presente trabalho procura examinar 
a situação atual e a possível evolução do 

Poder Naval brasileiro no contexto estraté-
gico do Hemisfério Sul, dentro do horizonte 
temporal previsto para execução do Plano 
de Articulação e Equipamento da Marinha 
do Brasil (Paemb), cujos projetos abrangem 
o período 2009-475. O texto baseia-se em 
fontes e bibliografia ostensivas, sendo as 
opiniões de caráter estritamente pessoal.

CONSIDERAÇÕES GEOPOLÍTICAS

Os mares e oceanos cobrem 71% da 
superfície do planeta, enquanto que as 
massas terrestres somam apenas 29%. No 
Hemisfério Norte, as massas continentais 
correspondem a 60% da superfície, e os 
mares e oceanos a 40%. No Hemisfério Sul, 
ao contrário, a água corresponde a 81% da 
superfície, e as terras a somente 19%. Nas 
terras emersas deste hemisfério, habitam 
cerca de 10% da população mundial6.

Em nosso planeta, portanto, está niti-
damente caracterizada a existência de um 
“hemisfério de terra” e um “hemisfério de 
água”. Na realidade, o “polo” deste hemis-
fério aquático não está exatamente situado 

1 Cf. Ministério da Defesa, Livro Branco de Defesa Nacional (Brasília, 2012). Apresentado ao Senado Federal 
em 17/7/2012 e disponibilizado em http://www.defesa.gov.br/. Último acesso em 28/7/2012. Cf. também 
Presidência da República, Decreto no 7.438, de 11/2/2011 – Estabelece princípios e diretrizes para criação e 
elaboração do Livro Branco de Defesa Nacional, institui Grupo de Trabalho Interministerial com o objetivo 
de elaborar estudos sobre temas pertinentes àquele Livro e dá outras providências (Brasília, 11 fev. 2011).

2 Cf. Ministério da Defesa, Política Nacional de Defesa (PND) – Revisão da política aprovada pelo Decreto nº 
5.484, de 30/6/2005. Minuta do texto apresentada ao Senado Federal em 17/7/2012 e disponibilizada em 
http://www.defesa.gov.br/. Acesso em 25/7/2012.

3 Cf. Ministério da Defesa, Estratégia Nacional de Defesa (END) – Revisão da estratégia aprovada pelo Decreto 
no 6.703, de 18/12/2008. Minuta do texto apresentada ao Senado Federal em 17/7/2012 e disponibilizada em 
http://www.defesa.gov.br/. Acesso em 25/7/2012.

4 Cf. Congresso Nacional, Lei Complementar no 97, de 9/6/1999 – Dispõe sobre as normas gerais para a organi-
zação, o preparo e o emprego das Forças Armadas (Brasília, 9 jun. 1999). Alterada pela Lei Complementar 
no 117, de 2/9/2004, e pela Lei Complementar no 136, de 25/8/2010.

5 Cf. Ministério da Defesa, LBDN, Op. cit., pp. 193-196. Cf. também Eduardo Italo Pesce, “Plano de Articulação 
e Equipamento da Marinha do Brasil (Paemb) 2010-2030: Perspectivas”, Revista Marítima Brasileira 130 
(04/06): 73-88 – Rio de Janeiro, abr./jun. 2010. Cf. ainda Rodolfo Henrique Sabóia, Programa de Obtenção 
de Meios de Superfície (Prosuper) – Perspectivas para a indústria nacional. Palestra proferida em 25/10/2011. 
Cópia da apresentação disponibilizada em http://www.camaras.org.br/Arquivo/Download/Upload/442.pdf. 
Acesso em 20/2/2012.

6 Cf. “Hemisfério Sul” – Wikipédia, a enciclopédia livre. Texto em português disponibilizado em http://pt.wikipedia.
org/wiki/Hemisfério sul. Acesso em 10/8/2012.
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no Polo Sul, mas na posição 47º13’S/ 
178º28’E, conforme mostra a Figura no 1. A 
latitude e a longitude de tal ponto o colocam 
ao sul do Oceano Pacífico, logo abaixo da 
Nova Zelândia7.

Figura no 1: Hemisfério de água

“A história seguiu diferentes rumos para os 
diferentes povos devido às diferenças entre 
os ambientes em que viviam e não devido 
a diferenças biológicas entre os povos”8.

A geografia, portanto, teria exercido papel 
fundamental para moldar a história dos con-
tinentes. Além da concentração das massas 
terrestres e da população no Hemisfério Nor-
te, a posição relativa dos vários continentes 
também teve influência decisiva. As terras da 
Eurásia distribuem-se no sentido leste-oeste, 
e tal fato possibilitou comunicação fácil entre 
regiões situadas na mesma latitude, favore-
cendo a disseminação das culturas agrícolas 
e das inovações tecnológicas9.

A dominação de alguns povos sobre 
outros estaria fundamentada na sua su-
perioridade militar (armas) e tecnológica 
(aço), assim como na sua maior imunida-
de a doenças epidêmicas (germes). Estes 
fatores fundamentais, associados a outros, 
permitiram que sociedades “civilizadas” 
de agricultores, artesãos e guerreiros 
conquistassem ou dizimassem sociedades 
“primitivas” de caçadores e coletores10.

A forma desigual pela qual a riqueza e 
o poder estão distribuídos no mundo atual 
resulta da expansão europeia, ocorrida entre 
os séculos XVI e XIX. Isso não impediu 
que, nos últimos dois séculos, diversos ato-
res não europeus, situados no Hemisfério 
Norte, atingissem posição de destaque no 
cenário mundial. A maioria dos países do 
Hemisfério Sul ocupa ainda uma posição 
periférica. Entretanto, tal realidade poderá 
se alterar em futuro não muito distante.

Em termos comparativos, o Brasil e a 
América do Sul têm sido pouco atuantes 
na política internacional, ocupando posição 

7 Cf. “Hemisfério de água” – Wikipédia, a enciclopédia livre. Texto em português disponibilizado em http://
pt.wikipedia.org/wiki/Hemisfério de água. Acesso em 10/8/2012.

8 Jared Diamond, Armas, Germes e Aço: Os destinos das sociedades humanas (Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 
2011), p. 25. Citação com aspas no original.

9 Cf. Diamond, Op. cit., pp. 13-32 et passim.
10 Ibidem.

FONTE: http://pt.wikipedia.org/Hemisfério de água

No passado, como a concentração de 
terras e de população era maior no Hemis-
fério Norte, foi natural que a maior parte 
das civilizações antigas (todas, exceto o 
Império Inca) aí tivesse se desenvolvido. 
Mas por que foram os eurasianos (a Europa 
é uma península da Eurásia) que conquis-
taram o mundo, e não os africanos ou os 
ameríndios? Por que o contraste entre o 
Norte rico e desenvolvido e o Sul pobre e 
subdesenvolvido, que (em parte) persiste 
até hoje?

No prólogo de seu livro Armas, Ger-
mes e Aço, ganhador do Prêmio Pulitzer 
de 1998, o biólogo norte-americano Jared 
Diamond assim resume sua tese inovadora: 
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periférica e subordinada no sistema mun-
dial de distribuição do poder11. O Atlântico 
Sul foi rota obrigatória rumo ao Índico e ao 
Pacífico, até ter sua importância reduzida 
pela abertura dos canais de Suez (1869) 
e do Panamá (1914), que concentraram 
o fluxo do comércio marítimo ocidental 
no Mediterrâneo e no Atlântico Norte, 
respectivamente12.

Embora a economia mundial respire 
por via marítima, predominou no Brasil, 
durante o século XX, uma visão estratégica 
eminentemente con-
tinental. A expressão 
máxima dessa visão 
foi, sem dúvida, a 
transferência da ca-
pital para o Planalto 
Central, afastando-a 
do litoral. Em 1955, 
um grande jornal bra-
sileiro afirmava em 
editorial: “O Brasil 
não pode continuar de 
costas para o interior, 
preocupado sobretudo 
com a civilização litorânea”13.

Para que, no século XXI, nosso país 
possa consolidar sua posição como maior 
potência marítima do Hemisfério Sul, a 
revalorização de sua maritimidade é indis-
pensável. O crescimento econômico e o 
aumento da projeção internacional do Bra-
sil vêm ampliando os interesses nacionais 
além do âmbito meramente regional. Num 
ambiente mundial marcado pela insegu-
rança e pela incerteza, o velho argumento 
de que este é “um país amante da paz, que 
não possui inimigo” não mais se justifica.

DO ATLÂNTICO SUL AO 
HEMISFÉRIO SUL

De acordo com a Convenção das Na-
ções Unidas sobre Direito Do Mar, nosso 
Mar Territorial (MT) tem uma largura 
de 12 milhas marítimas a partir da linha-
base da costa, ao longo dos 7.491 km do 
litoral brasileiro. A Zona Contígua (ZC) 
compreende outras 12 milhas marítimas, e 
a Zona Econômica Exclusiva (ZEE) mais 
176 milhas marítimas de largura. O limite 

externo desta situa-se, 
portanto, a 200 milhas 
marítimas da costa.

O Brasil apresentou 
solicitação à Comissão 
de Limites da Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU) para aumento 
de sua ZEE, a fim de 
incluir uma Extensão da 
Plataforma Continental 
(EPC) até um limite 
máximo de 350 milhas 
marítimas a partir da 

costa – o que permitirá ampliar a área das 
Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB) de 
3,5 milhões de km2 para um total de 4,5 
milhões de km2. Essa extensa área maríti-
ma é denominada “Amazônia Azul” pela 
Marinha do Brasil.

Além disso, há também a área de res-
ponsabilidade atribuída ao Brasil para fins 
de busca, salvamento e resgate (SAR), que 
totaliza 15,3 milhões de km2, estendendo-
se a uma distância de até 1.900 milhas 
marítimas da costa mais próxima. Como 
comparação, a superfície total do territó-

Para que, no século 
XXI, nosso país possa 
consolidar sua posição 
como maior potência 

marítima do Hemisfério 
Sul, a revalorização 

de sua maritimidade é 
indispensável

11 Cf. Eduardo Italo Pesce, “Posicionamento geoestratégico do Brasil na América do Sul: uma reflexão realista”, 
Revista Marítima Brasileira 131 (10/12): 65-72 – Rio de Janeiro, out./dez. 2011.

12 Cf. Eduardo Italo Pesce, “Além da Amazônia Azul: Projeção estratégica do Brasil no Atlântico Sul”, Revista 
Marítima Brasileira 132 (01/03): 86-95 – Rio de Janeiro, jan./mar. 2012.

13 Editorial de O Globo de 21/12/1955. Apud. “Há 50 anos – Senado não se vê no Planalto Central”, O Globo, 
Rio de Janeiro, 21/12/2005, p. 7 (Segundo Caderno).
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rio nacional é de 8,5 milhões de km2, e as 
florestas tropicais brasileiras (que consti-
tuem a “Amazônia Verde”) abrangem 5,5 
milhões de km2.14

O total estimado das reservas de pe-
tróleo recuperáveis (pós-sal e pré-sal) da 
Plataforma Continental brasileira é de 30 
a 100 bilhões de barris. Pelo menos 83% 
do petróleo que produzimos são extraídos 
do mar, e quase todo o petróleo (inclusive 
derivados) que importamos passa pelo mar. 
Em 2008, o comércio exterior brasileiro era 
estimado em US$ 370 
bilhões, dos quais 95% 
transportados por via 
marítima, a um custo 
de US$ 12 bilhões15.

O aumento da pro-
dução de petróleo do 
Brasil e dos países da 
África Ocidental – em 
boa parte proveniente 
da Plataforma Conti-
nental – vem elevando 
a importância estraté-
gica do Atlântico Sul 
para as potências ocidentais. Isso poderia 
resultar numa militarização forçada deste 
oceano – pelo aumento da presença naval 
ocidental em suas águas ou pela instalação 
de bases em países da área. A África está 
voltando a ser palco de disputas de interesse 
entre grandes potências.

A água é outro recurso essencial, cujo 
suprimento se tornará crítico nas próximas 
décadas. O Brasil possui os maiores manan-
ciais de água doce do planeta, concentrados 
na Amazônia e no Aquífero Guarani. Além 

disso, não podemos nos esquecer do po-
tencial dos recursos naturais da Antártica, 
cuja exploração econômica está atualmente 
“congelada” por tratado internacional16.

Os interesses marítimos do Brasil não 
estão limitados à área vital, constituída 
pela “Amazônia Azul”. A área primária 
de influência do Poder Naval brasileiro 
abrange todo o Atlântico Sul, entre a Amé-
rica do Sul e a África, bem como parte do 
Oceano Antártico. A área secundária, por 
sua vez, inclui o Mar do Caribe e parte 

do Pacífico Sul, nas 
proximidades do litoral 
sul-americano17.

É essencial que o 
Brasil disponha de 
meios diversificados 
para exercer a vigilân-
cia e a defesa da “Ama-
zônia Azul”, além de 
manter a segurança 
das linhas marítimas 
de comunicação. Cada 
vez mais nosso país 
necessitará de uma ver-

dadeira Marinha oceânica, capaz de operar 
em toda a extensão do Atlântico Sul, assim 
como em outros oceanos18.

É desejável que os meios flutuantes que 
compõem uma Marinha de porte médio, que 
disponha de recursos financeiros limitados, 
como ainda é o caso da Marinha do Brasil, 
sejam caracterizados pela versatilidade, 
simplicidade e robustez, assim como por um 
custo de operação compatível com a realidade 
orçamentária. Tais considerações – igualmen-
te válidas para os meios aéreos e de fuzileiros 

14 Cf. Eduardo Italo Pesce & Mário Roberto Vaz Carneiro, “A adequação da aviação de patrulha”, Segurança & 
Defesa 24 (92): 4-10 – Rio de Janeiro, [jul./set.] 2008. Cf. também Pesce, “Além da Amazônia Azul”, Op. cit.

15 Cf. Pesce, “Além da Amazônia Azul”, Op. cit.
16 Cf. Eduardo Italo Pesce, “Uma Marinha oceânica para o Atlântico Sul”, Revista Marítima Brasileira 127 (4/6): 

135-151 – Rio de Janeiro, abr./jun. 2007.
17 Cf. Pesce, “Paemb 2010-2030: Perspectivas”, Op. cit.
18 Cf. Pesce, “Além da Amazônia Azul”, Op. cit.

Para justificar a ampliação 
da capacidade oceânica de 

uma Marinha, é preciso que 
suas unidades – mesmo com 

limitações – efetivamente 
operem no exterior, na 
defesa dos interesses 

nacionais
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navais – devem condicionar o planejamento 
para o preparo do Poder Naval19.

Para justificar a ampliação da capacida-
de oceânica de uma Marinha, é preciso que 
suas unidades – mesmo com limitações – 
efetivamente operem no exterior, na defesa 
dos interesses nacionais. A Marinha do 
Brasil, que já dispõe de certo número de 
unidades com capacidade oceânica, vem 
operando, com frequência cada vez maior, 
em águas distantes do litoral brasileiro, 
reunindo as condições necessárias para 
tornar-se uma verdadeira Marinha oceânica 
em meados deste século.

AMPLIAÇÃO DO ALCANCE 
GEOGRÁFICO

O contra-almirante britânico J. R. Hill 
definiu o alcance geográfico (o termo em-
pregado em inglês é reach) de uma força 
naval como a distância, a partir das próprias 
bases, em que as operações dessa força po-
deriam ser realizadas. O alcance geográfico 
seria função não só do interesse envolvido, 
mas do tipo e do nível da operação, assim 
como da sustentabilidade (sustainability)20.

No caso de potências médias, como ain-
da é o Brasil, os interesses marítimos vitais 
raramente se estendem além dos limites da 
ZEE e da Plataforma Continental, e suas 
Marinhas geralmente têm alcance geográ-
fico limitado. A ampliação deste poderá 
resultar de um aumento dos interesses ou 
de novas necessidades, devido ao tipo ou 
ao nível das operações previstas21. Tal pro-
cesso encontra-se em andamento no Brasil 
e deve definir o futuro de sua Marinha.

Além da produção petrolífera da Platafor-
ma Continental, o potencial de mineração do 
leito marinho, a pesca e o transporte maríti-
mo são de importância fundamental para o 
Brasil. As rotas marítimas de nosso interesse 
imediato são a da América do Sul, com rami-
ficações para o Pacífico, a América do Norte 
e a Europa, e as da África Ocidental e do 
Cabo da Boa Esperança. Nossos interesses 
comerciais já incluem países como China, 
Índia, Japão, Coreia do Sul e Indonésia22.

Desde 2004, o componente brasileiro da 
Missão das Nações Unidas para Estabilização 
do Haiti (Minustah) inclui um Grupamento 
Operativo de Fuzileiros Navais (GptOpFuz-
Nav). No litoral do Líbano, a Força-Tarefa 
Marítima da Unifil (UN Interim Force in 
Lebanon) é comandada, desde o início de 
2011, por um oficial-general da Marinha do 
Brasil. A partir de outubro do mesmo ano, 
foi incluída uma fragata brasileira da classe 
Niterói em sistema de rodízio23.

A pirataria é uma grave ameaça ao uso 
pacífico dos mares, que vem tornando ne-
cessário o emprego de forças navais. No 
Atlântico Sul, até hoje só foram confirma-
dos ataques a navios no litoral de países 
africanos situados no Golfo da Guiné. Nos 
últimos anos, a maioria dos casos tem ocor-
rido no Oceano Índico, na região conhecida 
como “Chifre da África” (Golfo de Áden e 
litoral da Somália). Entretanto, é possível 
que tal quadro venha a se alterar no futuro24.

Não há, no momento, notícia sobre a exis-
tência de uma rede internacional de pirataria 
capaz de justificar receios de que a intensifi-
cação das atividades de repressão no Oceano 
Índico resultasse numa “migração” de piratas 

19 Cf. Pesce, “Uma Marinha oceânica para o Atlântico Sul”, Op. cit.
20 Cf. J. R. Hill, Maritime Strategy for Medium Powers (Annapolis: Naval Institute Press, 1986), pp. 149-153.
21 Ibidem, pp. 151-152.
22 Cf. Pesce, “Além da Amazônia Azul”, Op. cit.
23 Ibidem. Cf. também Eduardo Italo Pesce, “Considerações sobre o Prosuper”, Segurança & Defesa 28 (104): 

12-20 – Rio de Janeiro, [out./dez.] 2011.
24 Cf. Pesce, “Além da Amazônia Azul”, Op. cit.
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para o Atlântico Sul, com possibilidade de 
chegar às costas brasileiras25. Isso, porém, não 
invalida a adoção de medidas preventivas de 
segurança, como as previstas no International 
Ship and Port Facility Security Code (mais 
conhecido como ISPS Code)26.

Nosso país deve envidar esforços em 
favor da constituição de uma “parceria 
marítima regional do Atlântico Sul”, en-
volvendo as Marinhas de ambos os lados 
deste oceano. Brasil, Argentina, Uruguai 
e Paraguai integram atualmente a Coor-
denação da Área Marítima do Atlântico 
Sul (Camas). A interrupção de atividades 
marítimas vitais causaria sérios danos à 
economia dos países da região, e a efetiva 
proteção de tais atividades exigirá a adoção 
de soluções cooperativas27.

Em 1986, foi estabelecida, pela Assem-
bleia-Geral da ONU a Zona de Paz e Coo-
peração do Atlântico Sul (ZPCAS), a fim 
de incrementar a cooperação pacífica entre 
os países da região. Tal perspectiva poderia 
levar à estruturação de uma bacia econômi-
ca do Atlântico Sul e (futuramente) a uma 
nova regionalização do espaço mundial, 
pela articulação de cinco grandes bacias 
econômicas: Atlântico Sul, Atlântico Norte, 
Pacífico Norte, Pacífico Sul e Índico28.

UMA MARINHA PARA O 
HEMISFÉRIO SUL

Embora ainda conte com meios li-
mitados, a Marinha do Brasil já possui 
visão estratégica mundial, que ultrapassa 

o âmbito puramente regional. Em função 
da ampliação dos interesses marítimos 
brasileiros, nossa Marinha poderá evoluir 
no sentido de tornar-se uma força naval 
oceânica capaz de ser empregada na defesa 
dos interesses nacionais em águas distantes.

As duas áreas marítimas com que se de-
fronta o litoral brasileiro têm características 
geopolíticas dissimilares. A área marítima 
setentrional (ao norte de Natal) defronta-
se com o Atlântico Norte e a extremidade 
sudeste do Caribe, situados no Hemisfério 
Norte, enquanto que a área meridional (ao 
sul de Natal) está voltada para o Atlântico 
Sul e o Hemisfério Sul.

Ao norte, localizam-se os Estados Unidos 
e a Europa, que possuem Marinhas capazes 
de garantir a proteção do tráfego marítimo e 
demais atividades econômicas ligadas ao mar 
contra o terrorismo, a pirataria ou quaisquer 
outras ameaças. Por isso, a atuação do Poder 
Naval brasileiro naquela área poderia – pelo 
menos inicialmente – ter foco mais local. 
Ao sul de Natal, porém, a Marinha do Brasil 
poderia vir a exercer o papel de protagonista, 
em nível regional e (futuramente) global29.

Segundo tais pressupostos, ao norte de 
Natal-Dacar poderia ser criada uma se-
gunda Esquadra, cuja composição inicial 
enfatizaria os submarinos (com propulsão 
convencional e nuclear) e as forças ligei-
ras de superfície. Apoiada por aviação 
baseada em terra, aquela Esquadra atuaria 
principalmente na defesa aproximada e 
distante da foz do Amazonas e do litoral 
norte do Brasil.

25 Cf. Danilo Fariello, “Governo compra três navios britânicos para reforçar Marinha e defender pré-sal”, O Globo, 
Rio de Janeiro, 8/7/2012, p. 33 (Economia).

26 Cf. Pesce, “Além da Amazônia Azul”, Op. cit.
27 Ibidem.
28 Cf. Eli Alves Penha, Relações Brasil-África e Geopolítica do Atlântico Sul (Salvador: EDUFBA, 2011), pp. 

217-228. Cf. também André Roberto Martin, “Qual é o nosso bloco? O Brasil procura o seu lugar no mun-
do”. In: SCARLATO, Francisco Capuano et al. (Org.). Globalização e espaço latino-americano (São Paulo: 
Hucitec/Anpur, 1993), pp. 117 et seq.

29 Cf. Eduardo Italo Pesce, “Uma Marinha para o Hemisfério Sul”, Monitor Mercantil, Rio de Janeiro, 18, 19 e 
20/10/2008, p. 2 (Opinião).
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Na defesa da soberania e dos interesses 
brasileiros ao sul de Natal-Dacar, deveria 
atuar uma Esquadra balanceada, nucleada 
em um ou mais navios-aeródromo (NAe)* 
e integrada por navios de combate de su-
perfície, submarinos de propulsão nuclear e 
convencional e uma força anfíbia adequada, 
além dos indispensáveis navios de apoio 
logístico móvel30.

Os pressupostos acima divergem ligei-
ramente dos adotados pelo Paemb, que 
visualiza uma composição mais balan-
ceada para ambas as 
Esquadras. Contudo, 
a possível duplicação 
do núcleo operativo 
do Poder Naval bra-
sileiro, prevista na 
END e no Paemb, é 
uma perspectiva de 
longo prazo, cuja ma-
terialização está con-
dicionada à disponi-
bilidade de recursos 
orçamentários31. No 
médio prazo, a ado-
ção de soluções de 
menor custo merece 
ser considerada.

Nossa principal esquadra deve ter como 
área de operações o Atlântico Sul meridio-
nal. Apesar da importância do Canal do Pa-
namá e dos portos do litoral sul-americano 
do Pacífico, é principalmente pelo Atlântico 
Sul que passam as rotas que conduzem 
as exportações brasileiras aos mercados 

consumidores da Ásia Meridional e do 
Extremo Oriente.

A garantia da proteção do tráfego ma-
rítimo entre o Brasil e o Oriente tornará 
necessário constituir parcerias estratégicas 
com países como África do Sul, Índia, In-
donésia, Austrália, China, Japão e Coreia 
do Sul. Com exceção da China, do Japão e 
da Coreia do Sul, todos se defrontam com o 
Hemisfério Sul ou nele se localizam. Estes 
países estão modernizando e expandindo 
suas Marinhas de Guerra e Mercantes, e 

o nosso deve fazer o 
mesmo32.

O custo do transporte 
marítimo entre o Brasil 
e os países do Oriente, 
pela “rota das Índias”, 
poderia ser bastante 
reduzido pela associa-
ção entre armadores 
mercantes brasileiros e 
daqueles países. Histori-
camente, o citado custo 
foi sempre elevado, nas 
rotas que percorrem o 
Hemisfério Sul, devido 
à ausência de economia 
de escala e à hegemonia 

dos armadores tradicionais33. A quebra deste 
paradigma favoreceria a integração das gran-
des bacias econômicas mundiais34.

A fim de viabilizar esta integração, o 
Brasil e os demais países interessados pode-
riam recorrer a soluções complementares, 
como a construção de corredores ferrovi-

* N.R.: Grafia do plural “navios-aeródromos”, de acordo com o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. 
Pessoalmente, este autor prefere a forma “navios-aeródromo”.

30 Ibidem.
31 Cf. Eduardo Italo Pesce, “Articulação do Poder Naval brasileiro: dúvidas e comentários”, Revista Marítima 

Brasileira 130 (10/12): 50-61 – Rio de Janeiro, out./dez. 2010. Cf. também Ministério da Defesa, END 
2012, Op. cit., pp. 12 e 32.

32 Cf. Pesce, “Uma Marinha para o Hemisfério Sul”, Op. cit.
33 Ibidem.
34 Cf. Penha, Op. cit., pp.117-228.

O custo foi sempre elevado, 
nas rotas que percorrem 

o Hemisfério Sul, devido à 
ausência de economia de 
escala e à hegemonia dos 

armadores tradicionais. A 
quebra deste paradigma 

favoreceria a integração das 
grandes bacias econômicas 

mundiais
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ários interoceânicos, ligando o Atlântico 
Sul ao Pacífico (Santos-Arica) e ao Índico 
(Luanda-Beira)35. Iniciativas como esta 
de modo algum reduziriam a importância 
crítica do Poder Marítimo – nem a neces-
sidade de investir no desenvolvimento e na 
ampliação de seus componentes.

PODER MARÍTIMO E VISÃO 
MERIDIONAL

Nas próximas décadas, a expansão dos 
interesses econômicos e de segurança do Brasil 
deverá, cada vez mais, aumentar a importância 
de seu Poder Marítimo. Para consolidar a posi-
ção de nosso país no mundo e no Hemisfério 
Sul, a maritimidade brasileira, historicamente 
associada ao “atlantismo”, deverá evoluir rumo 
ao “meridionalismo”. Este último pode ser 
definido como “uma maneira de entender os 
problemas do mundo com os olhos do Sul”36.

O Poder Naval é, ao mesmo tempo, 
componente marítimo do Poder Militar e 
componente militar do Poder Marítimo, 
cabendo-lhe dar segurança aos demais 
componentes deste poder. A missão de 
garantir a segurança das atividades de uso 
econômico dos mares, no Hemisfério Sul, 
excede a capacidade isolada de qualquer 
país. As principais potências marítimas aí 
situadas devem unir-se para viabilizar o 
cumprimento dessa missão, evitando, as-
sim, ingerência indevida de outros países37.

Sendo o Hemisfério Sul, na prática, o “he-
misfério de água” do nosso planeta, quaisquer 
conflitos armados entre grandes potências 
pela posse de recursos situados nesse he-
misfério teriam caráter predominantemente 
marítimo. Ao sul do Equador, os possíveis 
conflitos terrestres seriam de âmbito local ou 

regional, podendo estar inseridos no contexto 
maior de um conflito marítimo.

Tal particularidade deve (ou deveria) se 
refletir na composição das Forças Armadas 
das principais potências do Hemisfério Sul 
(situadas neste hemisfério ou voltadas para 
ele). O grupo de países denominado Ibas 
(Índia, Brasil e África do Sul) reúne três dos 
cinco integrantes do Brics. Os três têm lon-
gos litorais, mas também possuem fronteiras 
terrestres com outros países. Indonésia e 
Austrália, ao contrário, são países insulares.

Ao contrário de China e Rússia, que são 
países indiscutivelmente “setentrionais”, 
os três integrantes do grupo Ibas podem ser 
considerados “meridionais”. Apesar de estar 
no Hemisfério Norte, a Índia está voltada 
para o Hemisfério Sul. Quase todo o Brasil 
situa-se ao sul do equador, assim como toda 
a África do Sul. De modo análogo, o arqui-
pélago que forma a Indonésia é cortado pela 
linha do equador, enquanto o continente da 
Austrália situa-se abaixo desta.

Índia, Brasil, África do Sul, Indonésia e 
Austrália são as cinco maiores potências do 
Hemisfério Sul. Estes países são potências 
marítimas emergentes, cujos interesses na-
cionais estão, em larga medida, ligados ao 
mar. Embora a Indonésia possua uma força 
naval numerosa, as Marinhas da Índia, do 
Brasil e da Austrália dispôem de número 
significativo de unidades com capacidade 
oceânica, muitas das quais construídas em 
estaleiros locais.

Para complementar suas atuais unida-
des, a Marinha indiana está construindo 
um submarino de propulsão nuclear e dois 
navios-aeródromo (NAe), além de moder-
nos navios de superfície38. A Marinha Real 
australiana, constituída por submarinos 

35 Cf. Eli Alves Penha, “A fronteira oriental brasileira e os desafios da segurança regional no Atlântico Sul”, 
Revista da Escola de Guerra Naval 18 (01): 113-134 – Rio de Janeiro, jan./jun. 2012.

36 Martin, Op. cit., p.117. Apud. Penha, Relações Brasil-África e Geopolítica do Atlântico Sul, Op. cit., p. 226.
37 Cf. Pesce, “Além da Amazônia Azul”, Op. cit.
38 Cf. Indian Navy – Sítio oficial em http://indiannavy.nic.in/. Último acesso em 10/8/2012.
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e unidades de superfície com capacidade 
oceânica, está ampliando sua capacidade 
anfíbia com dois navios de propósitos 
múltiplos (NPM) do tipo LHD, dotados de 
convés de voo para helicópteros e doca para 
embarcações de desembarque39.

Fora do âmbito da América Latina, 
a Marinha do Brasil tem ampliado sua 
cooperação com as Marinhas de diversos 
países, inclusive auxiliando na formação de 
seu pessoal militar. Após a independência 
da Namíbia, nossa Marinha orientou a 
organização da força naval daquele país e, 
atualmente, realiza no Brasil a formação 
dos oficiais e praças namibianos. Outra 
forma de cooperação naval é a realização 
de exercícios binacionais e multinacionais.

No período 2010-2012, podemos desta-
car entre os exercícios multinacionais dos 
quais participou nossa Marinha: Ibsamar 
II (Brasil, Índia e África do Sul), no litoral 
sul-africano, visando à ação de presença 
e ao estreitamento dos laços de amizade; 
e África 2010 (Brasil, Namíbia, Angola, 
São Tomé e Príncipe, Nigéria e Gana), na 
costa ocidental da África, visando à ação 
de presença, ao adestramento, à cooperação 
e ao estreitamento dos laços de amizade40.

É necessário ampliar nossa cooperação 
com Marinhas de países do Índico e do 
Pacífico. A cooperação naval Brasil-Índia 
deve ser intensificada. Por sua tradição de 
profissionalismo e pela relevância estratégi-
ca da Austrália, a Marinha Real australiana 
também deve ser objeto de atenção. Além 
da passagem marítima entre o Índico e o 
Pacífico (Estreito de Málaca), as rotas que 
ligam a Austrália ao litoral sul-americano 
do Pacífico têm importância estratégica 
crescente para o Brasil.

As passagens marítimas que ligam o 
Atlântico Sul ao Pacífico (Estreito de Ma-
galhães e Passagem de Drake) e ao Índico 
(Cabo da Boa Esperança) são essenciais 
para o Brasil. Nossa cooperação naval 
com o Chile e o Peru, principais potências 
marítimas sul-americanas do Pacífico, deve 
ser ampliada a um nível semelhante ao já 
existente com a Argentina. O mesmo pode 
ser dito com relação à África do Sul e à 
Índia, já mencionadas acima.

RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO 
PODER NAVAL BRASILEIRO

Ainda este ano, deve ser submetido à 
Presidência da República e ao Congresso 
Nacional o Plano de Articulação e Equi-
pamento da Defesa (Paed), incluindo os 
projetos estratégicos das três forças singu-
lares para o período 2012-203141. A Tabela 
no 1 mostra os sete projetos da Marinha no 
Paed, cujo valor total estimado é de R$ 
211,68 bilhões. Alguns excedem o hori-
zonte temporal até 2031, enquanto outros 
já se encontram em andamento em 201242.

Os projetos estratégicos da Marinha do 
Brasil abrangem diversos subprojetos. As 
prioridades incluem a recuperação da ca-
pacidade operacional das unidades, assim 
como o desenvolvimento do Programa Nu-
clear da Marinha. A construção do núcleo 
do Poder Naval inclui o prosseguimento do 
Programa de Desenvolvimento de Subma-
rinos (Prosub), com a construção de quatro 
unidades de propulsão convencional (S-
BR) e uma de propulsão nuclear (SN-BR)43.

O Programa de Obtenção de Meios de 
Superfície (Prosuper) prevê a construção 
de cinco navios de escolta (fragatas poli-

39 Cf. Royal Australian Navy – Sítio oficial em http://www.navy.gov.au/. Último acesso em 10/8/2012.
40 Cf. Ministério da Defesa, LBDN 2012, Op. cit., pp. 106-109.
41 Ibidem, pp. 191-217 e 146-253.
42 Ibidem, pp. 193-196 e 247-250.
43 Ibidem.
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valentes), cinco navios-patrulha oceânicos 
(NPaOc) e um navio de apoio logístico 
(NApLog). Até 2031, devem ser construí-
dos pelo menos 27 navios-patrulha (NPa) 
da classe Macaé. O Programa de Obtenção 
de Navios Anfíbios (Proanf) inclui, como 
prioridade inicial, a substituição do Navio 
de Desembarque Doca (NDD) Rio de Ja-
neiro, recentemente desativado.

Diversas unidades devem ser obtidas, a 
fim de substituir as existentes. Os estudos 
de viabilidade visando à substituição do 
atual NAe São Paulo já foram iniciados, sob 
os auspícios do Programa de Obtenção de 
Navios-Aeródromo (Pronae). Em breve, o 
Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) deverá 
ativar um segundo Batalhão de Operações 
Ribeirinhas (BltOpRib) na Amazônia. Os 
três navios-patrulha oceânicos (NPaOc) da 
classe Amazonas, adquiridos no final de 2011, 
devem ser entregues até meados de 201344.

Os projetos estratégicos da Marinha 
incluem, ainda, o desenvolvimento e a 

implantação do Sistema Gerencial da Ama-
zônia Azul (SisGAAz), a fim de monitorar a 
área marítima jurisdicional e prover dados 
para comando e controle das operações de 
defesa de plataformas de petróleo, portos, 
ilhas e vias marítimas45.

O SisGAAz cobrirá boa parte do 
Atlântico Sul, permitindo conhecer o que 
se passa na superfície ou sob esta, assim 
como no espaço aéreo sobre o mar. Seus 
componentes incluirão forças navais, 
aeronaves de patrulha marítima, veículos 
aéreos não tripulados (Vant) e radares 
fixos baseados em terra ou em plataformas 
petrolíferas, bem como sensores acústicos 
de leito marinho e satélites de vigilância 
e comunicações.

A implantação do SisGAAz deverá ser 
realizada por fases. O delineamento da 
arquitetura integrará diversos sistemas já 
existentes na Marinha do Brasil, como o 
Sistema Naval de Comando e Controle 
(SISNC2) e o Sistema de Informações do 

44 Ibidem. Cf. também Fariello, “Governo compra três navios britânicos para reforçar Marinha e defender pré-
sal”, Op. cit.

45 Cf. Ministério da Defesa, LBDN 2012, Op. cit., pp. 193-196 e 247-250. Cf. também Elis Treidler Öberg, Sistema 
de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz). Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) – Seminário 
sobre a Amazônia Azul. Rio de Janeiro: Escola Naval, 14 e 15 out. 2010. Apresentação disponibilizada em 
http://www.egn.mar.mil.br/. Acesso em 24/10/2010.

Tabela no 1:
Plano de Articulação e Equipamento da Defesa (Paed)

Projetos estratégicos da Marinha do Brasil
PROJETOS Período de 

execução (*)
Total até 2031 (R$ milhões)

1. Recuperação da Capacidade Operacional 2009-2025 5.372,30

2. Programa Nuclear da Marinha (PNM) 1979-2031 4.199,00

3. Construção do Núcleo do Poder Naval 2009-2047 175.225,50

4. Sistema Gerencial da Amazônia Azul (SisGAAz) 2013-2024 12.095,60

5. Complexo naval 2a Esquadra/2a FFE 2013-2031 9.141,50

6. Segurança da Navegação 2012-2031 632,80

7. Pessoal 2010-2031 5.015,60

Total 211.682,30
(*) Alguns projetos excedem o período até 2031, e outros já estavam em andamento (valores estimados dependem 
de aprovação do Governo Federal). FONTE: LBDN 2012, pp. 193-196.
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Tráfego Marítimo (Sistram). Posteriormen-
te, serão agregados novos sensores fixos e 
móveis, e a capacidade de processamento e 
distribuição de informações será ampliada.

O SisGAAz integrará navios, subma-
rinos e aeronaves por enlace de dados e 
deverá ser interligado ao Sistema Integrado 
de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron) 
do Exército Brasileiro e ao Sistema de 
Defesa Aérea e Con-
trole de Tráfego Aéreo 
(Sisdacta) da Força 
Aérea Brasileira. Pos-
teriormente, está pre-
vista a incorporação de 
radares costeiros OTH 
(com alcance superior 
ao do horizonte), saté-
lites e outras platafor-
mas não tripuladas46.

Está prevista a construção do comple-
xo naval da 2a Esquadra e da 2a Força de 
Fuzileiros da Esquadra (2a FFE), no litoral 
Norte/Nordeste, além da renovação dos 
meios destinados à garantia da segurança 
da navegação47. O desenvolvimento de 
uma força naval balanceada, dotada de 
credibilidade e capacidade de dissuasão, 
poderá desencorajar possíveis ameaças aos 
recursos naturais e interesses nacionais do 
Brasil no mar.

Até 2047, está prevista a obtenção, para 
a Marinha do Brasil, de um total de 276 
navios e embarcações, além de 288 aviões, 
helicópteros e veículos aéreos não tripula-
dos (Vant) de diversos tipos. Para o CFN, 
deve ser adquirido material em quantidade 
suficiente para equipar o equivalente a duas 
divisões. As metas para renovação do Poder 
Naval brasileiro foram escalonadas, a fim 

de torná-las compatí-
veis com a realidade 
orçamentária48.

De acordo com tal 
escalonamento, devem 
ser obtidas 29 unida-
des navais no perío-
do 2010-2014, com 
mais 134 unidades em 
2015-2022, outras 93 
em 2023-2030 e as 20 

restantes em 2031-2047. Com relação a 
meios aéreos, está prevista a obtenção 
de 20 aeronaves no período 2010-2014, 
com 98 adicionais no período 2015-2022, 
outras 121 em 2023-2030 e mais 49 em 
2031-204749.

Além de ampliação e renovação dos 
meios, está previsto também o aumento 
dos efetivos de pessoal da Marinha do 
Brasil, cuja provável evolução no período 
2012-2031 é mostrada na Tabela no 2. O 

Tabela no 2:
Evolução dos efetivos de pessoal da Marinha do Brasil em

decorrência da Estratégia Nacional de Defesa (END)
Pessoal Existente 2012 Autorizado 2012 

(*)
Estimativa 2031

(decorrência da END)

Militar 65.528 80.507 115.370

Civil 6.666 12.917 21.020
(*) O efetivo existente é inferior ao autorizado na legislação vigente. FONTE: LBDN 2012, pp.193-196.

46 Cf. Öberg, Op. cit.
47 Cf. Ministério da Defesa, LBDN 2012, Op. cit., pp. 193-196 e 247-250.
48 Cf. Sabóia, Prosuper, Op. cit. Cf. também Pesce, “Paemb 2010-2030: Perspectivas”, Op. cit.
49 Cf. Sabóia, Prosuper, Op. cit.

A renovação do Poder 
Naval brasileiro é uma 

tarefa para várias décadas, 
que tornará necessário 

um fluxo ininterrupto de 
recursos financeiros
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efetivo do pessoal militar deve ser progres-
sivamente ampliado dos 65.528 oficiais e 
praças existentes em 2012 para um total 
de 115.370 em 2031. No mesmo período, 
o pessoal civil também deve ser ampliado 
dos atuais 6.666 para 21.02050.

Ainda que a perspectiva de criação da 
2a Esquadra e da 2a FFE só venha a se con-
cretizar por volta de meados deste século, 
é inegável a necessidade de ampliação dos 
meios operativos de nossa Marinha, a fim 
de atender às futuras demandas da Defesa 
Nacional e da segurança marítima do Bra-
sil. O aumento previsto para os efetivos de 
pessoal deve atender à demanda adicional, 
criada pela ampliação numérica e pela com-
plexidade crescente dos meios51.

LIMITAÇÕES À RENOVAÇÃO DOS 
MEIOS

A renovação do Poder Naval brasileiro é 
uma tarefa para várias décadas, que tornará 
necessário um fluxo ininterrupto de recur-
sos financeiros. A inclusão de um disposi-
tivo na Lei Orçamentária Anual (LOA) que 
excluísse de contingenciamento os projetos 
essenciais para a Defesa Nacional não conta 
com apoio da área econômica do Governo, 
por considerar que tal dispositivo poderia 
levar a um “engessamento” ainda maior do 
Orçamento da União52.

A solução definitiva para o problema 
talvez só seja possível quando este orça-
mento se tornar impositivo, deixando de ser 
meramente autorizativo53. O agravamento 
da crise financeira internacional e o fraco 
desempenho do Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro podem ter impacto sobre 
o orçamento, adiando o início de diversos 
programas de reequipamento das Forças 
Armadas, como o Prosuper da Marinha do 
Brasil e o F-X2 da Força Aérea Brasileira54.

Uma variante naval da futura aeronave 
de caça polivalente da FAB deve ser adota-
da pela Marinha para substituir suas atuais 
aeronaves embarcadas de asa fixa. No 
modelo de organização adotado no Brasil, 
as aeronaves de patrulha marítima baseadas 
em terra são operadas pela Força Aérea. A 
aviação de patrulha constitui componente 
essencial de um Teatro de Operações Ma-
rítimo (TOM). Seu reequipamento e sua 
interoperacionalidade com as forças navais 
devem ser assegurados55.

A absorção de tecnologia avançada e o 
fortalecimento da Base Industrial de Defesa 
(BID) estão entre as metas da END e do 
Paed56. Os problemas relacionados com a 
falta de investimentos na indústria nacio-
nal de defesa tendem a se agravar com o 
adiamento de encomendas pelas Forças 
Armadas brasileiras. A fim de assegurar 
investimentos e tecnologia adequados, o 

50 Cf. Ministério da Defesa, LBDN 2012, Op. cit., pp. 193-196.
51 Cf. Eduardo Italo Pesce, “A Marinha do Brasil e as novas Estruturas de Defesa”, Revista Marítima Brasileira 

131 (07/09): 46-61 – Rio de Janeiro, jul./set. 2011. Cf. também Pesce, “Articulação do Poder Naval brasileiro: 
dúvidas e comentários”, Op. cit.

52 Cf. Eduardo Italo Pesce, “As Forças Armadas e a defesa da soberania”, Monitor Mercantil, Rio de Janeiro, 
30/12/2011, p. 2 (Opinião).

53 Cf. Pesce, “A Marinha do Brasil e as novas Estruturas de Defesa”, Op. cit.
54 Cf. Felipe Rosa, “2012 prometia, mas até agora não entregou”, Gazeta do Povo – Ed. Online (13/8/2012). 

Disponibilizado em http://www.gazetadopovo.com.br/economia/. Acesso em 13/8/2012. Cf. também Álvaro 
Campos, “Desaceleração econômica adia compra de caças”, Istoé Dinheiro – Ed. Online (9/8/2012). Dispo-
niblizado em http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/. Acesso em 13/8/2012.

55 Cf. Pesce, “Paemb 2010-2030: Perspectivas”, Op. cit. Cf. também Pesce & Vaz Carneiro, “A adequação da 
aviação de patrulha”, Op. cit. Cf. ainda Ministério da Defesa, END 2012, p. 11.

56 Cf. Ministério da Defesa, LBDN 2012, Op. cit., pp. 210-217.
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Governo está encorajando parcerias de 
grandes grupos privados brasileiros com 
empresas estrangeiras do setor de defesa57.

Até que o quadro de restrição orçamen-
tária se altere, viabilizando a continuidade 
dos programas de reequipamento, uma 
solução temporária para a Marinha do 
Brasil seria manter uma Esquadra e uma 
FFE completas e bem dimensionadas, 
contando com bases de apoio ao longo de 
todo o litoral brasileiro e até no exterior. 
Tais forças deveriam ser capazes de des-
tacar, periodicamente, elementos para a 
realização de operações em áreas distantes 
de suas bases principais.

Uma modesta ampliação da infraestrutu-
ra existente no litoral Norte/Nordeste per-
mitiria estacionar naquela área, em caso de 
necessidade, uma força pronta da Esquadra 
e um grupamento operativo da FFE. Den-
tro dos limites previstos nos orçamentos 
anuais, seria preciso “mobiliar” primeiro 
as forças atuais com meios operativos mo-
dernos, nas quantidades necessárias para o 
cumprimento das missões previstas, antes 
de pensar em expandir as forças e o escopo 
das missões.

Apesar do crescimento econômico 
modesto, porém, o aumento da projeção 
do Brasil no exterior vem levando a uma 
progressiva ampliação de seus compro-
missos internacionais nas áreas de defesa e 
segurança. A Marinha do Brasil deve estar 
apta a desempenhar todas as tarefas que lhe 
forem confiadas, no Atlântico Sul ou em 
outros oceanos, habilitando-se a desempe-
nhar, no futuro, papel de protagonista nos 
mares do Hemisfério Sul58.

Diante da incerteza atual e da dificul-
dade em definir com precisão os interesses 
nacionais e identificar as ameaças externas 
a tais interesses, a definição das estratégias 
e dos meios para a Defesa Nacional deve 
basear-se na identificação das vulnerabili-
dades estratégicas. Isto é válido tanto para 
a Marinha como para as demais Forças 
Armadas59.

A infraestrutura e as instalações locali-
zadas em áreas costeiras ou nas águas que 
constituem a “Amazônia Azul” podem ser 
facilmente atacadas por mar. Além disso, 
as rotas marítimas de interesse para o Brasil 
são vulneráveis às “novas ameaças” (pira-
taria, terrorismo e outras formas de crime 
transnacional), assim como a ameaças do 
tipo clássico60.

A diversidade das possíveis hipóteses 
de emprego torna necessária a manutenção, 
pelo Brasil, de um Poder Naval polivalente 
e balanceado, não estruturado em torno 
de ameaças, mas sim de capacidades. Tal 
abordagem está em conformidade com o 
item “X” dos Objetivos Nacionais de De-
fesa enunciados pela PND: “estruturar as 
Forças Armadas em torno de capacidades, 
dotando-as de pessoal e material compatí-
veis com os planejamentos estratégicos e 
operacionais”61.

CONCLUSÃO

A vertente econômica e a vertente mili-
tar da capacidade de atuação internacional 
dos Estados soberanos constituem o que 
Joseph S. Nye denominou hard power 
(poder bruto), enquanto que as vertentes 

57 Cf. Danilo Fariello, “Empreiteiras terão incentivo para ampliar indústria bélica – Governo pretende aumentar 
exportação de armas e reforçar segurança nacional”, O Globo, Rio de Janeiro, 15/7/2012, pp. 25-26 (Economia).

58 Cf. Pesce, “Articulação do Poder Naval brasileiro: dúvidas e comentários”, Op. cit.
59 Cf. Pesce, “Além da Amazônia Azul”, Op. cit.
60 Cf. Pesce, “Articulação do Poder Naval brasileiro: dúvidas e comentários”, Op. cit.
61 Cf. Presidência da República, PND 2012, Op. cit.
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política, diplomática e cultural constituem 
o soft power (poder brando). A combina-
ção criteriosa de ambos os tipos constitui 
o smart power (poder inteligente)62. O 
poder de um Estado é o produto dos seus 
componentes. Logo, se qualquer destes for 
nulo, o resultado também será.

Por dispor de insuficiente hard power, 
o Brasil poderá ver inviabilizada sua aspi-
ração a um lugar permanente no Conselho 
de Segurança das Nações Unidas (CSNU). 
Apesar disso, nosso país é a maior potên-
cia do Hemisfério Sul, e a esperada expan-
são de sua economia e de sua influência 
internacional deve 
reforçar tal condição, 
bem como enfatizar 
sua maritimidade.

A distribuição de-
sigual dos continen-
tes em nosso planeta 
confirma a existência 
de um “hemisfério de 
terra” ao Norte e de um 
“hemisfério de água” 
ao Sul. A geografia 
exerceu papel funda-
mental para moldar a história dos continen-
tes e dos povos que neles habitam.  Atual-
mente, a maioria dos países do Hemisfério 
Sul ainda ocupa posição periférica, mas tal 
realidade poderá se alterar no futuro.

A ampliação dos interesses marítimos 
brasileiros resultará num progressivo au-
mento do alcance geográfico de sua Mari-
nha. Cada vez mais, o Brasil necessitará de 
uma verdadeira Marinha oceânica, capaz 
de operar em toda a extensão do Atlântico 
Sul, assim como em outros oceanos. Um 
Poder Naval com tais características cre-
denciará nosso país a ocupar posição de 

destaque entre as potências marítimas do 
Hemisfério Sul.

A cooperação pacífica entre tais potên-
cias, segundo uma ótica “meridionalista”, 
aumentará sua capacidade de viabilizar 
a adoção de soluções integradas para ga-
rantir a segurança das atividades de uso 
econômico dos mares no Hemisfério Sul, 
sem ingerência indevida ou exagerada dos 
países “setentrionais”. Os vácuos de poder 
tendem a ser rapidamente preenchidos, uma 
vez que “o poder é inimigo do vácuo”.

A renovação dos meios operativos da 
Marinha do Brasil e das demais Forças 

Armadas vem sendo 
dificultada pela crônica 
falta de recursos. A per-
sistência deste quadro 
desfavorável pode adiar 
por mais algum tempo 
o início de programas 
e projetos estratégicos 
das três forças singula-
res. A Proposta de Lei 
Orçamentária (PLO) 
para 2013, apresentada 
ao Congresso Nacional 

no final de agosto, reflete o fraco desem-
penho da economia brasileira em 201263.

O total do Orçamento da União previsto 
na PLO 2013 é de R$ 2,4 trilhões, dos quais 
11,6% correspondem a despesas discricio-
nárias (gastos correntes e investimentos) e 
88,4% a obrigações (encargos financeiros e 
pagamento de pessoal). A previsão de despe-
sas discricionárias do Executivo registra um 
aumento de 12,9% em relação à PLO 2012.

A previsão de gastos discricionários 
com a Defesa é de R$ 17.033,7 milhões (au-
mento de 10,3% em relação à PLO 2012) 
e corresponde a 7,3% do previsto para o 

62 Cf. Joseph S, Nye, Jr., O futuro do Poder (São Paulo: Benvirá, 2012), pp. 9-19 et seq.
63 Cf. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Proposta de Lei Orçamentária para 2013 – Apresentação 

do texto e Volume IV (Brasília, 30 ago. 2012). Disponibilizada em http://senado.gov.br/. Último acesso em 
22/9/2012.

Cada vez mais, o Brasil 
necessitará de uma 

verdadeira Marinha 
oceânica, capaz de operar 

em toda a extensão do 
Atlântico Sul, assim como 

em outros oceanos
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Executivo. A dotação orçamentária prevista 
para o Ministério da Defesa em 2013 é de 
R$ 66.368,7 milhões (aumento de 4.2%), 
enquanto a prevista para o Comando da Ma-
rinha é de R$ 17.856,8 milhões (aumento 
de 7,0%). A proposta do Governo deve ser 
votada pelo Congresso até o final do ano64.

O quadro orçamentário vigente sugere 
que a perspectiva de duplicação da Esqua-

64 Ibidem.

 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<POLÍTICA>; Poder Nacional; Geopolítica; Estratégia; Forças Armadas; Poder Naval 
Brasileiro;

dra e da Força de Fuzileiros da Esquadra – 
que constituem os principais componentes 
operativos da Marinha do Brasil – difi-
cilmente se concretizará antes de meados 
deste século. Até lá, será preciso empregar 
– de modo eficaz e eficiente – os meios 
disponíveis ou cuja obtenção seja viável, 
a fim defender a soberania e os interesses 
do Brasil no mar.
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INTRODUÇÃO

A Agência Nacional de Transportes Aqua-
viários (Antaq), criada pela Lei no 10.233, de 
5 de junho de 2001, é uma entidade integrante 
da Administração Federal indireta, estando 
submetida ao regime autárquico especial, 
com personalidade jurídica de direito público, 
independência administrativa, autonomia 
financeira e funcional e mandato fixo de 
seus dirigentes. É vinculada ao Ministério 
dos Transportes, com sede e foro no Distrito 
Federal e 14 unidades administrativas regio-
nais. O jurista Aragão leciona: “No Brasil, 
as agências reguladoras são consideradas 
um instituto novo no Direito Público, sur-
gido apenas a partir da 
década de 90.

A afirmação, contu-
do, se não é falsa, não 
é inteiramente verda-
deira. Se, por um lado, 
a divisão da Adminis-
tração Pública em mais 
de um único centro de 
poder é um fenômeno 
muito mais amplo do que o surgimento das 
recentes agências reguladoras, não se há de 
menosprezar a importância destas, principal-
mente diante do contexto de desestatização 
e desregulamentação em que surgiram. Este 
novo contexto fez com que uma série de insti-
tutos e competências administrativas, sempre 
presentes em nosso Direito, esteja sendo sub-
metida a uma releitura, atualizando-os às mais 
modernas leis de regulação da economia, cuja 
implementação, em sua maior parte, incumbe 
às agências reguladoras independentes cria-
das em seu bojo”. (ARAGÃO. 2004)1

O mesmo jurista também ensina: “Não 
pode, contudo, perder-se de vista a finali-

dade que deve inspirá-los, ou seja, a dig-
nidade da pessoa humana e a necessidade 
de eficácia social das medidas regulatórias 
adotadas. A nova perspectiva da regulação 
e do Direito Administrativo prima pela 
autonomização dos sujeitos como forma 
de alargamento do espaço público, estatal 
ou não estatal, sempre tendo em vista a 
necessidade de inclusão, não de exclusão 
social, fazendo com que a Administração 
Pública conte com mecanismos de legi-
timação cidadã aptos a fazer com que os 
administrados se sintam partícipes com-
prometidos com os resultados do Estado”.
(ARAGÃO. 2004)2

As lições de conceituado economista 
nos ensinam: “Há ainda 
outro motivo pelo qual 
precisamos do governo: 
embora os mercados 
sejam geralmente uma 
boa maneira de orga-
nizar a atividade eco-
nômica, essa regra está 
sujeita a algumas exce-
ções importantes. Há 

dois motivos genéricos para que um governo 
intervenha na economia – promover a efici-
ência e promover a equidade. (...) Embora a 
mão invisível geralmente leve os mercados 
a alocar os recursos de forma eficiente, isso 
nem sempre acontece. Os economistas usam 
a expressão falha de mercado para se referir 
a uma situação em que o mercado, por si 
só, não consegue produzir uma alocação 
eficiente de recursos. Uma possível causa 
de falha de mercado é a externalidade, que 
é o impacto das ações de uma pessoa sobre 
o bem-estar dos que estão próximos. Um 
exemplo clássico de custo externo é a polui-
ção. Outra causa possível de uma falha de 

“Há dois motivos genéricos 
para que um governo 

intervenha na economia 
– promover a eficiência e 
promover a equidade”
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mercado é o poder de mercado, que se refere 
à capacidade de uma pessoa (ou um pequeno 
grupo de pessoas) influenciar indevidamente 
os preços de mercado”. (MANKIW, 2008)3

Finalidades da Antaq

A Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários tem as seguintes finalidades: 
implementar, em sua esfera de atuação, 
as políticas formuladas pelo Ministério 
dos Transportes (MT) e pelo Conselho 
Nacional de Integração de Políticas de 
Transporte (Conit), segundo os princípios 
e diretrizes estabelecidos na Lei no 10.233 
de 2001; regular, supervisionar e fiscalizar 
as atividades de prestação de serviços de 
transporte aquaviário e de exploração da in-
fraestrutura portuária e aquaviária exercida 
por terceiros, visando garantir a movimen-
tação de pessoas e bens, em cumprimento a 
padrões de eficiência, segurança, conforto, 
regularidade, pontualidade e modicidade 
nos fretes e tarifas; harmonizar os interesses 
dos usuários com os das empresas conces-
sionárias, permissionárias, autorizadas e 
arrendatárias, e de entidades delegadas, 
preservando o interesse público; arbitrar 
conflitos de interesse e impedir situações 
que configurem competição imperfeita ou 
infração da ordem econômica.

Navegação de cabotagem e de apoio 
portuário – definições

A Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997, 
dispõe sobre a ordenação do transporte 
aquaviário. Ela define como navegação 
de cabotagem a realizada entre portos ou 
pontos do território brasileiro, utilizando a 
via marítima ou esta e as vias navegáveis 

interiores; e a navegação de apoio portuá-
rio, a realizada exclusivamente nos portos 
e terminais aquaviários, para atendimento 
a embarcações e instalações portuárias.

 
A legislação e normatização aplicada

A Constituição Federal de 1988, no 
artigo no 21, inciso XII, alínea “d”, diz que 
compete à União explorar, diretamente 
ou mediante autorização, concessão ou 
permissão, os serviços de transporte aqua-
viário entre portos brasileiros e fronteiras 
nacionais, ou que transponham os limites 
de Estado ou Território. 

A Lei no 10.233, de 2001, criou a Agên-
cia Nacional de Transportes Aquaviários, 
que emite normas e resoluções, tais como 
a Resolução no 843-Antaq, de 14 de agos-
to de 2007, alterada pela Resolução no 
879-Antaq, de 26 de setembro de 2007, que 
aprova a norma para outorga de autoriza-
ção à pessoa jurídica que tenha por objeto 
o transporte aquaviário, constituída nos 
termos da legislação brasileira e com sede 
e administração no País, para operar nas 
navegações de longo curso, de cabotagem, 
de apoio marítimo e de apoio portuário.

A Resolução no 2.510-Antaq, de 19 de 
junho de 2012, revogou as Resoluções 
843-Antaq e 879-Antaq.

A lei de criação da Antaq autoriza a mes-
ma a criar normas que vão dar condições 
de se efetuar uma regulação de mercado. 
De acordo com essa perspectiva, “a função 
normativa das agências reguladoras é uma 
parte da regulação. Sem tal função seria 
impossível se falar em regulação, subsis-
tindo uma mera fiscalização, caindo por 
terra todo o intuito inovador do aparelho 
estatal”. (NEVES, 2009, p. 107).4

3 MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. Tradução de Alan Vidigal Hastings. São Paulo: Cengage 
Learning, 2008, p. 11.

4 NEVES, Rodrigo Santos. Função normativa e Agências Reguladoras – Uma contribuição da teoria dos sistemas 
à Regulação Jurídica da economia. Ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2009.
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Audiência pública

A Antaq realiza audiências e consultas 
públicas no sentido de dar transparência e 
legitimidade à criação das normas para o 
setor regulado.

Vemos no livro Agências Reguladoras, 
de Alexandre Santos de Aragão: “Mister 
se faz distinguir as audiências das con-
sultas públicas, que, apesar de possuírem 
o mesmo espírito, não se equivalem – na 
consulta pública, a Administração deseja 
compulsar a opinião pública por meio da 
manifestação firmada por peças formais, 
devidamente escritas, a serem juntadas no 
processo administrativo. A audiência públi-
ca é, na verdade, modalidade de consulta, 
só que com o especial aspecto de ser con-
substanciada fundamentalmente por meio 
de debates orais em sessão previamente 
designada para tal fim”. (CARVALHO 
FILHO, apud ARAGÃO. 2004)5

Resolução no 843-Antaq, de 14/8/07 
(alterada pela Resolução no 879-Antaq, 
de 26/9/07)

A Resolução no 843-Antaq, de 14 de 
agosto de 2007, que estava em vigor na 
época do caso em questão, surgiu da ne-
cessidade de se substituir a Resolução no 
052-Antaq, de 19 de novembro de 2002, 
pois a mesma já se encontrava desatualizada.

A norma em comento aprovava a nor-
ma para outorga de autorização à pessoa 
jurídica que tinha por objeto o transporte 
aquaviário, constituída nos termos da legis-
lação brasileira e com sede e administração 
no País, para operar nas navegações de 
longo curso, cabotagem, apoio marítimo e 
apoio portuário.

Vale registrar que a Resolução no 
2.510-Antaq, de 19 de junho de 2012, 
revogou as Resoluções nos 843-Antaq e 
879-Antaq, de 26/9/07.

PRINCÍPIOS

O Princípio da Razoabilidade é de 
suma importância para que as autoridades 
reguladoras possam utilizá-lo, de maneira 
eficaz, com equilíbrio, moderação e har-
monia, de acordo com o senso comum, 
continuamente e com justiça.

A jurista Di Pietro nos ensina: “Em-
bora a Lei no 9.784/99 faça referência aos 
princípios da razoabilidade e da propor-
cionalidade separadamente, na realidade, o 
segundo constitui um dos aspectos contidos 
no primeiro. Isto porque o princípio da 
razoabilidade, entre outras coisas, exige 
proporcionalidade entre os meios de que 
se utiliza a administração e os fins que ela 
tem que alcançar. E essa proporcionalidade 
deve ser medida não pelos critérios pesso-
ais do administrador, mas segundo padrões 
comuns na sociedade em que vive, e não 
pode ser medida diante dos termos frios da 
lei, mas diante do caso concreto.”6

Realmente, o caso concreto objeto deste 
trabalho é específico e não foi analisado 
simplesmente pela letra fria da lei, pois mi-
lhares de famílias dependiam de que fosse 
efetuada uma regulação que visasse pro-
teger o mercado, as empresas reguladas e 
milhares de empregos, com a continuidade 
das empresas em condições de sobrevivên-
cia para que permanecessem operando, sem 
interrupções, e que o sal brasileiro tivesse 
competitividade por mais décadas. Por isso 
daria-se um basta aos indícios de dumping 
que ocorriam, pois não era e nem é nada 

5 CARVALHO FILHO, José Santos. Processo Administrativo Federal, Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2001, 
p.186, grifos no original. Apud Aragão, Alexandre Santos de, 1969 – Agências Reguladoras e a evolução 
do Direito Administrativo econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2004, 2a edição, pág. 439.

6 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 22a ed., editora Atlas, 2009, pág. 79.
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razoável, nem plausível, vermos o nosso 
mercado do sal esvair-se em benefício de 
um país estrangeiro.

O Princípio da Legalidade, como o 
nome já diz, é o alicerce da administração 
pública, significando que a administração 
só pode agir quando autorizada por lei.

O jurista Marcos Juruena leciona: “(…), 
os reguladores, dentro de um marco regula-
tório, atuam especialmente pela edição de 
normas que explicitam conceitos jurídicos 
indeterminados dentro de cada segmento 
regulado, orientando a atuação dos agentes 
de mercado com vistas ao atendimento do 
interesse público (o fazem ‘em virtude de 
lei’)” (SOUTO, 2005, p. 184).7

O Princípio da Segurança Jurídica 
é de suma importância para o mercado 
regulado, pois este deve se manter calmo, 
estável e sem mudanças bruscas, caso con-
trário poderá ocasionar a falta de interesse 
dos investidores nacionais e estrangeiros 
em aplicar seus ativos no mercado instável. 
Este princípio inclui o direito à confiança 
legítima na atuação do Estado, acompanha 
a evolução dos fatos e das necessidades 
sociais, não é pétreo e prevê indenização 
ao lesado.

O jurista Marcos Juruena V. Souto 
ensina: “Frisa-se, no entanto, que o prin-
cípio não se presta a cristalizar relações 
jurídicas e a impedir futuras regulações, 
acompanhando a evolução dos fatos e das 
necessidades sociais”. (SOUTO, 2005)8

O CASO DO SAL 

A Antaq, por ocasião de emitir auto-
rização para as empresas que operavam 
na costa do Rio Grande do Norte, tinha a 
plausibilidade de enquadrar a navegação 
na área de transporte do sal efetuado das 

cidades de Areia Branca, Galinhos, Macau 
e Mossoró para o Terminal Salineiro de 
Areia Branca – Termisa, em outro tipo de 
navegação que não a de cabotagem.

O entendimento, inicialmente, naquele 
trecho era no sentido de que a navegação 
adequada seria a de cabotagem. Ocorre 
que, revendo-se o entendimento, a área 
técnica da Superintendência de Navegação 
Marítima e de Apoio (SNM), pela Gerência 
de Outorga da Navegação Marítima e de 
Apoio (GOM), considerando que o Ter-
misa encontra-se dentro da área do porto 
organizado, conforme estabelece a Portaria 
do Ministério dos Transportes no 1.028, de 
20/12/93, entendeu que o referido transpor-
te de sal em embarcações das salinas para o 
Termisa podia ser classificado como apoio 
portuário, com ou sem restrição, dependen-
do da situação econômica de cada empresa, 
ao invés de cabotagem.

O problema resultava em qual seria a 
navegação a ser autorizada pela Antaq. As 
empresas entendiam e solicitavam que fos-
se a de apoio portuário e informavam que, 
caso contrário, certamente iriam quebrar, 
devido ao baixo valor agregado do sal, à 
perda da isenção do Imposto sobre Opera-
ções relativas à Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comu-
nicação (ICMS), a não ter como emitirem o 
BL (conhecimento de carga), ao alto valor 
a pagar para a reclassificação das embar-
cações, aumento do número de tripulantes 
nas embarcações e a terem que cumprir a 
determinação do cartão de tripulação de 
segurança. Seriam grandes despesas para 
adequar as embarcações às regras da IMO 
(Organização Marítima Internacional), e as 
empresas não tinham capital para efetuar 
investimentos tão altos, o que tornaria o 

7 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo Regulatório, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 184.
8 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo Regulatório, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 217.
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valor do sal brasileiro inviável, sendo o 
Chile beneficiado, pois seu sal-gema estava 
sendo descarregado no Brasil, com valor de 
frete inferior ao cobrado pelas empresas de 
navegação brasileiras.

O resultado final da questão somente 
seria conhecido quando a diretoria cole-
giada se reunisse, após ouvida a Procura-
doria-Geral da Antaq, que emitiria parecer 
opinativo, e após o voto de cada diretor e 
do diretor-geral. Aí então seria definida a 
posição da Antaq, nesta questão tão especí-
fica e localizada, que merecia um entendi-
mento também de regulador “social” e não 
simplesmente pela “letra fria da lei”, pois 
estavam em jogo milhares de empregos, a 
estabilidade jurídica do mercado regulado 
e o interesse nacional.

ANTECEDENTES

Antes do advento da 
Resolução no 843-An-
taq, publicada no Di-
ário Oficial da União 
do dia 17/8/2007, que 
regulava o setor de 
navegação marítima e de apoio, existia a 
Resolução no 52-Antaq, de 19 de novembro 
de 2002, que veio após a Portaria no 06, de 5 
de janeiro de 1998, publicada em 6/1/98, do 
Ministério dos Transportes, que aprovava 
as Normas para Outorga de Autorização 
para Operação de Empresas Brasileiras de 
Navegação de Longo Curso, Cabotagem, 
Apoio Portuário e Apoio Marítimo.

A Antaq, ao efetuar fiscalização na área 
do sal, constatou que as empresas opera-
vam sem autorização e foram instadas a 
se regularizarem, sendo enviados ofícios 
solicitando documentos.

Tendo em vista as dificuldades das 
empresas em se adequarem às exigências 
normativas do ente regulador federal, algu-
mas desistiram de efetuar aquela prestação 

de serviços. As empresas que continuaram a 
operar no transporte do sal do continente para 
o Porto-Ilha (Termisa) enfrentavam dificulda-
des no cumprimento das pendências, pois as 
embarcações, em sua quase totalidade, foram 
trazidas do Rio Grande do Sul, da Lagoa dos 
Patos, devido a terem pouco calado (unidade 
de medida que vai da linha-d’água até a quilha 
da embarcação) e fundo chato, compatíveis 
com a região da operação.

O PORTO-ILHA

O Terminal Salineiro de Areia Branca Luiz 
Fausto de Medeiros, também chamado Ter-
misa, tem forma retangular e mede 92 metros 
de largura por 166 metros de comprimento.

Está localizado em 
alto-mar, sendo uma 
ilha artificial distante 14 
milhas náuticas a nor-
deste da cidade de Areia 
Branca, a 28 milhas a 
noroeste da cidade de 
Macau e a cerca de 8 
milhas em linha da costa 
do Rio Grande do Norte.

Todo o sal movimentado no Terminal 
Salineiro vem das salinas do Rio Grande 
do Norte, principalmente das de Macau, 
Mossoró, Galinhos e Areia Branca.

A área do porto organizado de Areia 
Branca, no Estado do Rio Grande do Norte, 
de acordo com a Portaria no 1.028 do MT de 
20 de dezembro de 1993, é constituída: “a) 
(...), bem como pelas instalações do Terminal 
Salineiro, situado a 14 milhas náuticas a nor-
deste de Areia Branca e a 28 milhas a noroeste 
de Macau, distando cerca de 8 milhas, ou 
14 km, em linha da costa do Rio Grande do 
Norte, definida pelas coordenadas geográficas 
latitude 04º 49’ 06” S e longitude 037º 02’ 
43” W, abrangendo todos os cais, docas, 
pontes e píeres de atracação e de acostagem, 
armazéns, edificações em geral e vias internas 

A decisão colocava em jogo 
milhares de empregos, 
a estabilidade jurídica 

do mercado regulado e o 
interesse nacional
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de circulação rodoviária e ferroviária e ainda 
os terrenos ao longo dessas áreas e em suas 
adjacências pertencentes à União, incorpora-
dos ou não ao Patrimônio do porto de Areia 
Branca ou sob sua guarda e responsabilidade. 
b) Pela infraestrutura de proteção e acessos 
aquaviários, compreendendo as áreas de 
fundeio, bacias de evolução, canal de acesso 
e áreas adjacentes a esse até as margens das 
instalações terrestres do porto organizado, 
conforme definido no item “a” desta Portaria, 
existentes ou que venham a ser construídos e 
mantidos pela Administração do Porto ou por 
outro órgão do Poder Público”.9

As embarcações que navegam na área do 
sal têm algumas espe-
cificidades, tais como 
pouco calado e fundo 
chato, o que difere das 
embarcações de cabo-
tagem, que têm fundo 
com quilha e grande 
calado.

A transferência do 
sal das salinas (Ma-
cau, Galinhos, Grossos, 
Mossoró e Areia Bran-
ca) para o Porto-Ilha é 
realizada por barcaças, 
que são operadas por empresas privadas.

O sal fica estocado em um pátio que tem 
capacidade de até cerca de 100 mil tonela-
das, em sistema de pilha única.

NORMAS E PROCEDIMENTOS DA 
CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO 
GRANDE DO NORTE – NPCP

Foi emitida pela Marinha do Brasil, 
na NPCP, a Delimitação de Águas para a 
Navegação Interior como sendo:

“Área Echo – Região Galinhos/Areia 
Branca (área 2) – Espaço delimitado pelas 
coordenadas: 04o 55’ 00” S e 037o 11’ 00” W; 
04o 46’ 00” S e 037o 06’ 00” W; 04o 55’ 00” S 
e 036o 15’ 00” W; e 05o 06’ 00” S e 036o 15’ 
00” W. Permitido o tráfego das embarcações 
que exploram a atividade salineira, fazendo o 
transporte do produto entre o terminal maríti-
mo Termisa e as cidades de Galinhos, Macau 
e Areia Branca. Esta área é classificada como 
“navegação interior parcialmente abrigada” 
(área 2) – Normam-02/DPC, no que se refere 
a atribuição de Borda Livre. Para os demais 
aspectos é classificada como Navegação de 
Mar Aberto (Normam-01/DPC).(...)”

IMPORTÂNCIA 
DO PORTO-ILHA

Ver i f i ca -se  dos 
dados estatísticos da 
Companhia Docas do 
Rio Grande do Norte 
Codern que, no ano de 
2008, foram transferi-
das 1.847.282 tonela-
das de sal das salinas de 
Macau, Galinhos, Mos-
soró, Grossos e Areia 

Branca para o Porto-Ilha, o que demonstra 
grande importância de não se inviabilizar 
aquele complexo socioeconômico para a 
região e para o Brasil.

Do Relatório de Auditoria no 29/2008, 
exercício 2007 da Casa Civil, destaca-se: 
“O Terminal Salineiro de Areia Branca 
movimenta anualmente, em média, 2,3 
milhões de toneladas de sal, sendo cerca 
de 1.600.000 toneladas com a navegação de 
cabotagem e o restante com a navegação de 
longo curso. O Terminal hoje se constitui 

O Terminal Salineiro de 
Areia Branca viabiliza 25 
mil empregos diretos e 60 
mil indiretos gerados na 

indústria salineira do Rio 
Grande do Norte e centenas 
de milhares de empregos na 
indústria química brasileira

9 BRASIL. Portaria 1.028, Ministério dos Transportes, de 20 de dezembro de 1993, constitui a área do porto 
organizado de Areia Branca, no Estado do Rio Grande do Norte. Diário Oficial, Brasília, no 243, 22 dez. 
1993, seção 1, p. 118.
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tremamente negativo na indústria salineira 
nacional. (...) g) Por fim, a ação estratégica 
de melhoria da infraestrutura do Termi-
nal Salineiro de elevar sua capacidade 
operacional para atendimento de até 75 
mil TPB por navio, realizada nos anos de 
2006 e 2007, possibilitará a retomada dos 
volumes de sal pelos salineiros em 2009. 
Isso ocorrerá diante das boas expectativas 
comerciais com a obtenção de melhores 
ofertas de fretes marítimos de navios de 
grande porte, em virtude da conclusão das 
obras de repotencialização concluídas no 
início de 2008”.10

ICMS

As empresas que atuavam na navegação 
do sal apresentavam uma grande preocupa-
ção, que era a perda da isenção do ICMS, 
caso fossem as mesmas enquadradas na 
navegação de cabotagem.

MANIFESTAÇÃO DE ATOR 
REGULADO

A manifestação de ator regulado foi 
e é de suma importância para a Agência 
Reguladora, que busca a verdade real, a fim 
de que possa emitir uma norma que atenda 
aos atores regulados e ao interesse público, 
sempre com ponderação e razoabilidade. 

As empresas que operavam na área do 
sal apresentaram informações à Antaq de 
aspectos e procedimentos específicos e 
solicitaram que a navegação naquela área 
determinada fosse classificado como apoio 
portuário, devido às seguintes alegações: 

“1 – A pouca profundidade do litoral 
norte do Estado do Rio Grande do Norte, 
onde o Termisa está localizado, a cerca 
de 14 milhas náuticas da costa, e as sali-

no único meio economicamente viável de 
escoamento em grandes volumes do sal 
do Rio Grande do Norte para as indústrias 
químicas do Brasil, como também para 
exportação. Por esta razão, o Terminal Sa-
lineiro de Areia Branca viabiliza, assim, os 
25 mil empregos diretos e os 60 mil empre-
gos indiretos gerados na indústria salineira 
do Estado e as centenas de milhares de 
empregos na indústria química brasileira, 
para a qual o sal representa cerca de 20% 
dos seus insumos.

As obras de repotencialização do siste-
ma de atracação de navios do Terminal Sa-
lineiro de Areia Branca, inclusas no Progra-
ma de Aceleração do Crescimento (PAC), 
por permitirem a atracação de navios com 
até 75 mil toneladas de porte bruto, coloca-
rão o sal brasileiro em posição competitiva 
por, pelo menos, mais duas décadas. (...)” 
“Pode-se citar alguns fatores que ocasio-
naram as baixas operacionais e que vêm 
refletindo nas dificuldades financeiras da 
Codern, nos últimos três anos de gestão: 
(...) c) A perda de 250 mil toneladas anuais 
que a indústria química Carbocloro deixou 
de comprar dos salineiros do Rio Grande 
do Norte, por decisão de importar 100% 
do sal do Chile. d) O Terminal Salineiro 
é condição logística imprescindível para 
o escoamento do sal norte-rio-grandense, 
porém são os salineiros que fazem a comer-
cialização desse sal e têm a sua própria es-
trutura comercial. (...) A Codern, inclusive, 
está tendo atuação decisiva nas tratativas 
com o Departamento de Defesa Comercial 
da Secretaria de Comércio Exterior do 
Ministério de Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio (MDIC) e com a Secretaria de 
Direito Econômico do Ministério da Justiça 
para enfrentar a questão da importação do 
sal chileno, que está gerando impacto ex-

10 Brasil. RELATÓRIO DE AUDITORIA no 29/2008. Exercício 2007, de: (htpp://www.codern.com.br/pdfs/
pca_Relatorio_de_Auditoria.pdf ), acesso em: 1 dez. 2009.
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nas com suas plantas em rios sinuosos e 
também de pouca profundidade fizeram 
com que as embarcações que mais se ade-
quassem a essas restrições, desde 1974, 
fossem quase na sua totalidade vindas da 
Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, 
onde operavam na prestação de serviços 
de navegação interior.

2 – Desde o início das operações do 
Porto-Ilha (1974), a coordenação da trans-
ferência do sal (ou seja, o direcionamento 
das barcaças para as salinas e o controle 
da operação) é feita pela administração da 
Codern, que emite para cada viagem um 
documento chamado Relatório de Cargas 
– RC, sendo que a quantidade de sal trans-
portada por cada barcaça é determinada 
pela balança do porto.

3 – Não existe um contrato específico 
de transferência de sal entre salineiros e 
transportadores. A operação é contínua e 
coordenada pela Codern, com o objetivo 
de atender ao carregamento dos navios no 
Porto-Ilha, e previamente aprovada, sendo 
a tarifa do transporte discriminada na Ta-
bela V do Tarifário do Terminal Salineiro 
de Areia Branca.

4 – Hoje os transportadores, por ex-
clusiva necessidade de caixa, faturam o 
frete semanalmente/mensalmente contra os 
consignatários da mercadoria, com base na 
tonelagem obtida, apurada e informada pela 
Administração do Porto-Ilha (Termisa);

5 – A delimitação da Área Echo determi-
nada pela Marinha do Brasil para o tráfego 
das embarcações que exploram as atividades 
salineiras, classificada como área de “ Nave-
gação Interior Parcialmente Abrigada” (área 
2) – Normam-02 (Normas da Autoridade 
Marítima para Embarcações Empregadas na 
Navegação Interior), é fundamental para a 
sobrevivência da indústria salineira daquela 
região, pois as restrições de navegabilidade 
existentes ali nos rios de acesso às salinas 
exigem características técnicas de embar-

cações próprias da navegação interior, que 
são fundo chato e pouco calado (distância 
medida entre a quilha e a linha-d’água).

6 – O baixo valor agregado do sal torna 
a atividade inviável de ser mantida com 
embarcações novas ou que sejam constru-
ídas especificamente para essa finalidade. 
Qualquer novo custo advindo de uma ação 
desse tipo reduz ainda mais a já baixa 
competitividade do produto, ameaçando 
este importante setor da economia do Rio 
Grande do Norte que, além de oferecer mi-
lhares de empregos diretos e indiretos, tem 
reflexos altamente positivos para a indústria 
da base e a pecuária nacional, sem contar 
com o suprimento de cloro para tratamento 
de água potável do país inteiro. Para melhor 
compreensão e entendimento do problema, 
o custo do serviço de transporte do sal em 
barcaças representa hoje aproximadamente 
25% do preço FOB (do inglês Free on Bo-
ard) do sal exportado e 20% do preço FOB 
no mercado interno;

7 – Outra peculiaridade importante a se 
destacar no transporte interno de sal mari-
nho das salinas para o Terminal Salineiro de 
Areia Branca é a isenção do ICMS no ser-
viço, concedida pelo Estado do Rio Grande 
do Norte por meio do Convênio ICMS 
44/97. É o reconhecimento do Governo do 
Estado de que o Terminal Salineiro opera 
como uma extensão das salinas. E não 
poderia ser diferente, posto que o sal para 
ali levado ainda não está vendido, ainda 
não foi comercializado. Muitas vezes o sal 
estocado no Porto-Ilha leva até cerca de 
um mês para ser vendido e embarcado nos 
navios de cabotagem ou de longo curso.

8 – Com relação ao Sistema Mercante 
(Sistema de Controle da Arrecadação do Adi-
cional ao Frete para Renovação da Marinha 
Mercante – AFRMM), não é demais lembrar 
que desde janeiro/2008, quando o mesmo 
foi informatizado, não está sendo possível 
efetuar o lançamento do Conhecimento de 
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Transporte Aquaviário de Cargas (CTAC), 
emitido mensalmente pelo transporte de sal 
das salinas para o Terminal, devido ao não 
reconhecimento do documento interno da 
Codern chamado Relatório de Cargas. A ri-
gor, não poderia ser diferente, pois afinal o sal 
transportado continua sendo de propriedade 
do produtor, vez que ainda não foi vendido. 
A nota fiscal só passa a existir quando, num 
momento posterior, o sal que já está estocado 
no terminal é comercializado, isto é, vendido 
e embarcado nos navios.

9 – Uma completa regularização da nave-
gação que se fizer no transporte de sal das sa-
linas para o Terminal certamente vai requerer 
flexibilização das normas atuais. Basta lembrar 
que a Resolução 843 exige patrimônio líquido 
mínimo de R$ 2,5 milhões para empresa de 
navegação de apoio portuário, o que, em certos 
casos, não será possível atender.

10 – Verifica-se que o sal nacional vem 
perdendo espaço no mercado interno para o 
sal-gema proveniente do Chile de maneira 
muito rápida. Essa prática afeta os produtores 
de sal do Rio Grande do Norte, os transporta-
dores e, principalmente, o Terminal Salineiro 
de Areia Branca, que perde carga continua-
mente. No ano que passou, o Terminal deixou 
de embarcar 560 mil toneladas de sal, que 
foram trazidas do Chile para o Brasil, e para 
este ano estimam-se importações de 720 mil 
toneladas. Estas importações representam en-
tre 35% e 40% do mercado interno marítimo.

11 – Para enfrentar esta séria ameaça, o sal 
nacional precisa ser mais competitivo. Neste 
contexto, se a navegação das salinas para o 
terminal, por simples hipótese, chegasse a ser 
classificada como ‘cabotagem’, ajudaria ain-
da mais aos exportadores do Chile, na medida 
em que tal classificação resultaria em diversos 
custos adicionais para os transportadores.” 

As empresas valeram-se de parecer eco-
nômico que foi encaminhado à Secretaria 
de Direito Econômico (SDE) do Ministério 
da Justiça.

PARECER/DENÚNCIA À SDE

Em parecer econômico que foi encami-
nhado por empresa do setor, destaca-se, 
entre outros assuntos, que, devido aos in-
dícios, solicitaram à SDE a instauração de 
processo administrativo para investigação 
antitruste da conduta comercial de grupo 
chileno no mercado brasileiro de sal.

Segundo os denunciantes, havia indí-
cios de que o grupo estaria exportando sal 
para o Brasil a preços subcotados, e que a 
subcotação de preços seria feita através da 
fixação de valores para o frete marítimo 
abaixo dos valores cobrados no mercado. A 
conduta ilegal seria caracterizada pela mo-
nopolização do mercado brasileiro, com a 
expulsão dos produtores domésticos, a par-
tir de preços CIF (do inglês Cost, Insurance 
and Freight) ilegalmente baixos, prevista 
no artigo 20 da Lei 8.884/94 (lei antitruste 
brasileira). O Chile é o principal exportador 
de sal para o Brasil, sendo responsável por 
cerca de 90% das importações brasileiras 
nos último anos, sendo as mesmas realiza-
das por via marítima.

Os denunciantes também informaram 
que, nas vendas realizadas para outros 
países, o grupo cobrava valores de frete 
mais elevados do que para o Brasil e que a 
Antaq apresentou estudo que conclui que o 
grupo pratica valores de frete do Chile para 
o porto de Santos inferiores ao praticado 
entre o Porto-Ilha Termisa (RN) e Santos, 
apesar de a distância ser três vezes maior. 
Assim, verificou-se uma grande diferença 
entre o frete praticado em 2007 na rota de 
longo curso (Caleta Patillos – Santos), de 
US$ 15,44/t, e a estimativa do que seria 
cobrado na mesma operação, em valores 
do mercado internacional, que resultaria 
em frete de aproximadamente US$ 35,76/t.

Pode-se verificar na versão pública a 
conclusão do procedimento administrativo no 
08012.001022/2008-25, SDE, sendo represen-
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tantes o Sindicato da Indústria da Extração do 
Sal no Estado do Rio Grande do Norte (Siesal) 
e a Federação da Indústria do Estado do Rio 
Grande do Norte (Fiern), e representada a 
Sociedade Anônima Empresa Marítima – 
Empremar S/A. O assunto, Prática de Fretes 
Subcotados e Criação de Dificuldades ao 
Funcionamento de Empresas Concorrentes, 
foi: “Tendo em vista que a conduta em análise 
trazia indícios mínimos de infração à ordem 
econômica, e com vistas a garantir o seu exa-
me pelo Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) em sede de recurso de 
ofício, sugere-se a instauração de Averiguação 
Preliminar, nos termos do artigo 30 da Lei no 
8.884/94. No entanto, 
considerando os fun-
damentos expostos na 
presente Nota Técnica, 
entende-se que não fo-
ram observados indícios 
de infração à ordem 
econômica suficientes 
para a instauração de 
Processo Administra-
tivo. Por esse motivo, 
recomenda-se o arquivamento da presente 
Averiguação Preliminar, recorrendo-se de 
ofício ao Cade, nos termos do art. 31 da Lei 
no 8.884/94 e do art. 50 da Portaria MJ no 
4/2006.”11

A REGULAÇÃO SOCIAL

A regulação do mercado não deve ser 
aquela da letra fria da lei e das normas 
emitidas pela Agência Reguladora, pois os 
atores do mercado, em última análise, são 
formados por seres humanos, e as empresas 
nada mais são do que criações essenciais 

para atender às necessidades das pessoas e 
que se organizaram na sociedade.

O ente regulador deve sempre conhecer 
de fato o caso concreto antes de emitir nor-
ma, autorização, concessão ou resolução, 
pois, dependendo do caso, poderá trazer a 
ruína para empresas reguladas e dificuldades 
para o usuário, atingindo indiretamente as 
famílias que dependem da existência de um 
mercado regulado com segurança jurídica, 
sem externalidades negativas, com informa-
ções precisas e com justa competição.

“O Estado – a máquina e o poder do 
Estado – é uma potencial fonte de recursos 
ou de ameaças a toda atividade econômi-

ca na sociedade. Com 
seu poder de proibir ou 
compelir, de tomar ou 
dar dinheiro, o Estado 
pode (e efetivamente 
o faz) ajudar ou preju-
dicar, seletivamente, 
um vasto número de 
indústrias.” (MATTOS, 
2004, p. 23).12

Vê-se também, no 
Artigo 4o da lei de criação da Antaq, que se 
define como alguns dos objetivos primordiais 
do Sistema Nacional de Viação a promoção 
do desenvolvimento social e econômico e a 
integração nacional. Portanto, a própria lei de 
criação da Antaq já nasceu com a preocupação 
referente à “regulação social”, no instante em 
que consta de seu corpo, no artigo acima cita-
do, o “desenvolvimento social e econômico” 
da questão viária no País.

O jurista Marçal Justen Filho nos ensina: 
“A Regulação Social – a segunda ‘onda 
regulatória’. Essas concepções foram objeto 
de intensa revisão, a propósito do que se po-

11 BRASIL. VERSÃO PÚBLICA SDE/MJ, procedimento administrativo no 08012.001022/2008-25, de (htpp://
www.cade.gov.br/temp/t1512200915563186.PDF), acesso em: 15 dez. 2009.

12 MATTOS, Paulo. Regulação econômica e democracia: o debate norte-americano/Paulo Mattos (coord.), 
Mariana Mota Prado, Jean Paul Cabral Veiga da Rocha, Diogo R. Coutinho e Rafael Oliva, organizadores. 
São Paulo: Ed. 34, 2004.

O ente regulador deve 
sempre conhecer de fato 

o caso concreto, pois 
poderá trazer a ruína 

para empresas reguladas e 
dificuldades para o usuário



144 RMB4oT/2012

A REGULAÇÃO NA NAVEGAÇÃO MARÍTIMA: O CASO DO SAL

deria identificar como uma segunda onda in-
tervencionista. Trata-se da regulação social, 
que assume outras propostas. Constatou-se 
que o mercado, ainda que em funcionamento 
perfeito, pode conduzir à não realização de 
certos fins de interesse comum. A realização 
de inúmeros outros fins, de natureza socio-
política, também é buscada pela regulação, 
que não pode restringir-se a preocupações 
meramente econômicas. É necessário 
proteger o meio ambiente, por exemplo. A 
racionalidade econômica imediatista conduz 
à destruição deste. A regulação também se 
orienta a garantir direitos de minorias e a 
promover outros valores políticos, sociais e 
culturais.” (JUSTEN FILHO, 2009.)13

A nossa carta magna garante os direitos das 
minorias e também das microempresas (ME) e 
empresas de pequeno porte (EPP), a fim de que 
haja igualdade para todos, e a Antaq cumpre a 
legislação em vigor, incluindo em suas resolu-
ções os direitos específicos das empresas que 
são enquadradas como ME ou EPP.

No mesmo sentido vemos a lição de Bruna: 
“O papel desempenhado pelas instituições nos 
processos decisórios (...), diz respeito ao modo 
pelo qual cada sociedade lida com as questões 
relativas à descoberta das circunstâncias de 
fato relevantes, bem como à maneira pela qual 
soluciona os problemas sociais, com base no 
quadro de valores que determina a congruência 
ou a divergência de motivação dos agentes 
envolvidos”. (BRUNA, 2003, p. 50).14

CONCLUSÃO

A diretoria da Antaq, ao tomar conhe-
cimento de todo o embasamento técnico/

jurídico, houve por bem aceitar toda aquela 
fundamentação no sentido de que a navega-
ção na área do sal fosse a de apoio portuário, 
atendendo plenamente ao interesse nacional, 
pois certamente auxiliou na manutenção 
de milhares de empregos, bem como ao 
clamor das empresas reguladas e mantendo 
a segurança jurídica do mercado regulado. 
Nesse sentido, é pertinente o dizer: “Ao dar 
uma certa liberdade na apreciação do caso 
concreto ao administrador, o legislador não 
estabelece uma liberdade absoluta à admi-
nistração pública, mas assim o faz com o 
fim de proteger o interesse público, sempre 
que se reconhece que na análise do caso 
concreto o administrador poderá encontrar 
uma solução que satisfaça melhor o interesse 
público, preservando-se a finalidade do 
Estado”. (NEVES, 2009, p. 133)15

O regulador deve fincar, cada vez mais, 
sua normatização com alicerces técnicos e 
bem fundamentados, para que haja ordem 
e segurança jurídica no mercado regulado. 
Nesse sentido, também são instrutivos os 
ensinamentos:

“Na verdade, essa modalidade de discri-
cionariedade ocorre pela tendência atual da 
Administração Pública de se despolitizar, 
isto é, tendo em vista o tamanho que o 
Estado atual possui, com cada vez mais 
prestações positivas a realizar em prol da 
sociedade, em especial na regulação das 
atividades econômicas, em reduzir a apre-
ciação política em benefício da apreciação 
cada vez mais técnica e científica nos casos 
em que técnica ou ciência é mais favorável 
ao interesse público do que uma apreciação 
política.” (NEVES, 2009, p. 139)16

13 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 4a ed., São Paulo, Editora Saraiva, 2009.
14 BRUNA, Sérgio Varella. “Agências Reguladoras: poder normativo, consulta pública, revisão judicial”. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 50.
15 NEVES, Rodrigo Santos. Função normativa e Agências Reguladoras – Uma contribuição da teoria dos sistemas 

à Regulação Jurídica da economia. Ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2009.p. 133.
16 NEVES, Rodrigo Santos. Função normativa e Agências Reguladoras – Uma contribuição da teoria dos sistemas 

à Regulação Jurídica da economia. Ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2009.p. 139.
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Para regular definitivamente a navega-
ção na área do sal, a Antaq, por sua dire-
toria, emitiu a Resolução no 1.766, de 23 
de julho de 2010, que aprova a norma que 
estabelece as atividades nos portos e termi-
nais aquaviários por empresas brasileiras de 
navegação autorizadas a operar na navega-
ção de apoio portuário. O inciso XII, art. 
3o da citada resolução que diz: “Transporte 
de sal para o Termisa: é a transferência do 
sal das salinas para o Terminal Salineiro 
de Areia Branca (Porto-Ilha) – Termisa, no 
Estado do Rio Grande do Norte”.

Com referência ao sal proveniente do 
Chile, a situação foi resolvida pela Câmara 
de Comércio Exterior, com a Resolução 
no 61, de 6 de setembro de 2011, onde se 
destaca, verbis: 

Dispõe sobre a aplicação de direito 
antidumping definitivo, por um prazo 
de até 5 (cinco) anos, às importações 
brasileiras de sal grosso que não seja 
destinado a consumo animal, inclusive 
humano, originárias da República do 
Chile e homologa compromisso de 
preço.
O Conselho de Ministros da Câmara 
de Comércio Exterior, no exercício 
da competência conferida pelo art. 2o, 
inciso XV, do Decreto no 4.732, de 10 
de junho de 2003, considerando o que 
consta nos autos do Processo MDIC/
Secex 52100.006293/2009-51, resolve: 
Art. 1o – Encerrar a investigação com a 
aplicação de direito antidumping defini-
tivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, 
às importações brasileiras de sal grosso 

que não seja destinado a consumo ani-
mal, inclusive humano, a ser utilizado 
na fabricação dos seguintes produtos, 
intermediários ou finais: cloro líquido, 
ácido clorídrico, hipoclorito de sódio, 
dicloroetano, soda cáustica, clorato de 
sódio ou carbonato de sódio (barrilha 
sintética), originárias da República do 
Chile, comumente classificadas no item 
2501.00.19 da Nomenclatura Comum 
do Mercosul – NCM, a ser recolhido sob 
a forma de alíquota ad valorem sobre 
o valor aduaneiro da mercadoria, em 
base CIF, equivalente a 35,4%. Art. 2o – 
Homologar compromisso de preços, nos 
termos constantes do Anexo I desta Re-
solução, para amparar as importações 
brasileiras do produto especificado no 
artigo anterior, quando originárias da 
República do Chile, fabricado e expor-
tado pela empresa Sociedad Punta de 
Lobos S.A. Art. 3o – Tornar públicos os 
fatos que justificaram a decisão confor-
me o Anexo II a esta Resolução. Art. 4o 
– Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. Fernando Damata 
Pimentel – Presidente do Conselho.
Vale ressaltar, que, por ocasião da 

audiência pública, houve a manifestação 
de apoio à Nota Técnica emitida pelo 
especialista autor deste texto, por parte da 
Associação Brasileira de Direito Marítimo 
(ABDM), ao diretor-geral da Antaq. 

A Antaq, com mais esta importante 
atuação regulatória, cumpriu sua missão, 
visou harmonizar os interesses de todos os 
envolvidos e preservou o interesse público.

 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<PODER MARÍTIMO>; Porto; Sistema portuário; Recursos econômicos; Administração 
governamental;
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INTRODUÇÃO

Figura como um dos eixos estruturantes 
da Estratégia Nacional de Defesa, 

aprovada pelo Decreto no 6.703, de 18 de 
dezembro de 2008, a reorganização da 
indústria nacional de material de defesa, 
de modo a permitir o atendimento às ne-
cessidades de equipamentos das Forças 
Armadas, baseado em tecnologia nacional.

Fruto da globalização, o desenvolvi-
mento tecnológico de um Estado está as-
sociado à sua capacidade de estreitar laços 

com outros atores, na busca de objetivos e 
benefícios comuns. Nesse sentido, pode-
se afirmar que nenhum país obterá pleno 
sucesso caso busque desenvolver-se de 
forma estritamente autóctone. A troca de 
experiências permitirá a absorção de infor-
mações relevantes para o desenvolvimento 
em qualquer área do conhecimento.

Embora pareça paradoxal, em se tratan-
do de defesa, deve haver uma preocupação 
do Estado em adotar políticas que visem 
minimizar sua dependência externa, forta-
lecendo sua indústria nacional de material 

* O CF (FN) Mesquita é o chefe do Departamento de Pesquisa e Doutrina e o CF (FN) Gioseffi é oficial do De-
partamento de Material, ambos do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais.
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de defesa na busca de um elevado grau de 
desenvolvimento próprio, sem que sejam 
desprezadas as oportunidades de absorção 
de tecnologias externas. Esse desenvolvi-
mento trará inúmeros benefícios econô-
micos, entre eles a geração de empregos, 
a criação de produtos duais e a economia 
de divisas.

A busca de elevado grau de sustentabi-
lidade da indústria nacional de material de 
defesa só será economicamente viável caso 
ocorra uma demanda continuada das Forças 
Armadas que justifique os investimentos e 
a manutenção da estrutura produtiva ati-
vada. Para tal, é imprescindível assegurar 
que o setor de defesa contará com recursos 
orçamentários adequados e que haja pereni-
dade nesse provisionamento, de modo que 
possam ser programadas aquisições e que 
a indústria nacional receba “encomendas 
educativas”.

Consciente de tal realidade, o Corpo 
de Fuzileiros Navais (CFN) tem buscado 
contribuir para a formação da base sólida 
da indústria nacional de material de de-
fesa, não apenas dotando parcela de seu 
acervo material com equipamentos pro-
duzidos no País, mas também buscando 
uma contínua absorção de tecnologias, 
quando das aquisições realizadas em em-
presas estrangeiras, firmando contratos de 
offset, criando empregos, gerando divi-
sas, buscando a desejável interoperabili-
dade das Forças Armadas e contribuindo 
para a estabilidade macroeconômica. Tais 
acordos de compensação atenderão, si-
multaneamente, aos requisitos operativos 
imprescindíveis ao adequado emprego 
dos Grupamentos Operativos de Fuzilei-
ros Navais (GptOpFuzNav1) e à miríade 
de oportunidades para o desenvolvimento 
sustentável e tecnológico do País.

Acrescente-se a esse fato a preocupação 
do CFN em, cada vez mais, estabelecer 
parcerias com empresas nacionais, centros 
universitários e instituições nacionais de re-
ferência para a busca de soluções conjuntas 
de sistemas militares em uso, no intuito de 
aumentar o índice de nacionalização dos 
seus equipamentos.

CONSIDERAÇÕES PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 
MATERIAL DE DEFESA

Importante passo para a reorganização da 
indústria nacional de material de defesa foi 
dado com a promulgação da Lei no 12.598, 
de 22 de março de 2012, que estabelece 
normas especiais para as compras, contrata-
ções e o desenvolvimento de produtos e de 
sistemas de defesa e dispõe sobre regras de 
incentivo à área estratégica de defesa e altera 
a Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010.

Essa normatização foi elaborada em 
conjunto pelos ministérios da Defesa; da 
Ciência, Tecnologia e Inovação; do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio; do 
Planejamento; e da Fazenda, no escopo do 
Plano Brasil Maior, lançado em agosto de 
2011 para aumentar a competitividade da 
indústria nacional, a partir do incentivo à 
inovação tecnológica e à agregação de valor.

Do ponto de vista financeiro, esse novo 
dispositivo legal institui o Regime Especial 
Tributário para a Indústria de Defesa (Re-
tid), que, caso atendidas as especificidades 
da lei para o enquadramento de empresas e 
produtos de defesa, reduz a carga tributária 
sobre produtos e serviços.

No caso de venda no mercado interno, 
ou de importação, dos bens objetos do Re-
gime Especial, ficam suspensas/os:

1 O GptOpFuzNav é uma organização para o combate nucleada por tropa de fuzileiros navais, constituída para 
o cumprimento de missão específica e estruturada segundo o conceito organizacional de componentes, que 
grupa os elementos constitutivos de acordo com a natureza de suas atividades.
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– a exigência da contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita 
da pessoa jurídica vendedora, quando a 
aquisição for efetuada por pessoa jurídica 
beneficiária do Retid;

– a exigência da contribuição para 
o PIS/Pasep – Importação e da Cofins 
– Importação, quando a importação for 
efetuada por pessoa jurídica beneficiária 
do Retid;

– o Imposto sobre Produtos Industriali-
zados (IPI) incidente na saída do estabele-
cimento industrial ou equiparado, quando a 
aquisição no mercado interno for efetuada 
por estabelecimento industrial de pessoa 
jurídica beneficiária do Retid; e

– o IPI incidente na importação, quando 
efetuada por estabelecimento industrial de 
pessoa jurídica benefi-
ciária do Retid.

No caso de ven-
da ou importação de 
serviços de tecnolo-
gia industrial básica, 
projetos, pesquisa, 
desenvolvimento e 
inovação tecnológica, 
assistência técnica e 
transferência de tec-
nologia, destinados a 
empresas beneficiárias 
do Retid, ficam suspensas as exigências de 
contribuição para: 

– o PIS/Pasep e da Cofins incidentes 
sobre a receita de prestação de serviços 
efetuada por pessoa jurídica estabelecida no 
País, quando prestados para pessoa jurídica 
beneficiária do Retid; e 

– o PIS/Pasep – Importação e da Cofins 
– Importação incidentes sobre serviços, 
quando importados diretamente por pessoa 
jurídica beneficiária do Retid.

A capacitação de mão de obra nacional 
para pesquisas no campo científico e tec-
nológico é outro aspecto fundamental para 

a reorganização da indústria nacional de 
material de defesa. Com esse intuito, a Fun-
dação para Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 
conduz o Plano Nacional de Pós-Graduação 
2011-2020, cujas metas, de forma pioneira, 
passarão a constar do Plano Nacional de 
Educação, ainda em desenvolvimento no 
âmbito do Ministério da Educação. Nessa 
área, de maneira promissora, o Governo 
Federal brasileiro estuda a ampliação do 
investimento na educação, acenando com 
a possibilidade de, no prazo de dez anos, 
passar dos atuais 5% para algo em torno 
de 10% do Produto Interno Bruto (PIB).

Essa capacitação possibilitará o empre-
go desses recursos humanos no desenvol-
vimento de projetos voltados para o atendi-

mento das necessidades 
de reaparelhamento e 
modernização das For-
ças Armadas. Ademais, 
o desenvolvimento da 
indústria nacional de 
material de defesa im-
pulsiona o progresso 
tecnológico do País 
pela possibilidade de 
aplicação dessas tec-
nologias em prol de 
atividades civis (caráter 

dual). Exemplo prático foi o desenvol-
vimento da aeronave de ataque AMX, 
cujo projeto, fruto de uma parceria ítalo-
brasileira, alavancou a Embraer, tornando-a 
uma das maiores empresas de fabricação de 
aeronaves do mundo.

Além disso, outros resultados das me-
didas de incentivo à indústria nacional de 
material de defesa podem ser observados 
em ações como, por exemplo:

– a expansão da Helibras, motivada pela 
compra dos 50 helicópteros EC-725 Cou-
gar, em fabricação no Brasil com diversas 
cláusulas de transferência de tecnologia, 

O Governo Federal estuda a 
ampliação do investimento 
na educação, acenando com 
a possibilidade de, no prazo 

de dez anos, passar dos 
atuais 5% para cerca de 

10% do PIB
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capacitação de pessoal e de nacionalização 
de peças;

– o desenvolvimento da viatura blindada 
para transporte de pessoal (VBTP) Guarani, 
visando à produção no Brasil, inicialmente, 
de 2.044 unidades para uso interno, a ser 
realizada pela empresa Iveco2;

– a criação da Itaguaí Construções 
Navais, responsável pela construção do 
estaleiro e da base naval em Itaguaí, no es-
copo do Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos da Marinha do Brasil (Prosub), 
visando à construção do primeiro submari-
no de propulsão nuclear brasileiro; e

– a ampliação da Avibras, com o incen-
tivo ao Projeto Astros 2020, visando ao 
equipamento do Exército Brasileiro (EB) 
e do Corpo de Fuzileiros Navais com lan-
çadores múltiplos de foguetes, apropriados 
às especificidades dos sistemas de apoio de 
fogo de cada uma dessas tropas.

Espera-se que essas novas oportunida-
des possam mitigar problemas crônicos que 
afetam diretamente o desenvolvimento do 
País, tal como a evasão de novos talentos 
(drain brain), que acabam por procurar 
melhores oportunidades para o desenvol-
vimento de projetos científico-tecnológicos 
em outros países.

PROJETOS EM CURSO NO CFN

Nos últimos 15 anos, o CFN vem experi-
mentando um salto tecnológico decorrente 
de aquisições e emprego de meios no estado 
da arte. As aquisições realizadas fora do 
País permitem a absorção de conhecimento, 
em decorrência do emprego de produtos 
de defesa com alto valor tecnológico 
agregado, o que possibilita que empresas 
nacionais absorvam essas tecnologias.

As iniciativas a seguir relacionadas, ado-
tadas no âmbito do CFN, enquanto parcela 
intrínseca do Poder Naval, demonstram o 
incentivo da Marinha do Brasil (MB) à 
indústria nacional de material de defesa:

a) Projeto Veículo Aéreo Não Tripu-
lado (Vant) Carcará

No segundo semestre de 2006, visando 
ampliar o rendimento e a eficiência no exer-
cício de atividades ligadas a inteligência e 
vigilância, o Batalhão de Controle Aerotá-
tico e Defesa Antiaérea (BtlCtAetatDAAe) 
iniciou estudos com o propósito de dotar a 
própria unidade de um mini-Vant tático, 
desenvolvido pelo efetivo da própria Orga-
nização Militar (OM), adequado para atuar 
em apoio aos GptOpFuzNav. Em 5 de abril 
de 2007, foi ativado em caráter experimen-
tal o Pelotão (Pel) Vant, como uma subuni-
dade subordinada diretamente ao comando 
do BtlCtAetatDAAe. Em agosto de 2007, 
durante um exercício militar na região de 
Itaoca (ES), o PelVant foi empregado pela 
primeira vez no contexto tático de uma 
operação, executando tarefas em proveito 
das unidades participantes. A partir de 
2008, foi estabelecida uma parceria com 
a empresa nacional Santos Lab Comércio 
e Indústria, aproveitando as experiências 
adquiridas pelo BtlCtAetatDAAe, incor-
porando ao projeto modernos sensores e 
sistema de controle, com características que 
possibilitaram seu emprego em apoio geral 
aos GptOpFuzNav, originando o projeto 
Vant Carcará.

A assinatura de um contrato comercial 
entre o Comando do Material de Fuzileiros 
Navais (CMatFN) e a supracitada empre-
sa possibilitou a aquisição de dois Vant 

2 A Iveco é uma empresa do Grupo Fiat Industrial que projeta, produz e comercializa uma ampla gama de caminhões 
leves, médios e pesados, veículos comerciais e fora de estrada, urbanos, interurbanos e para aplicações militares 
e defesa civil. A empresa emprega cerca de 25 mil pessoas e opera em 11 países, utilizando excelência em 
tecnologia. Além da Europa, a empresa opera em China, Rússia, Austrália e América Latina.
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Carcará de geração III e três de geração 
IV. Tais equipamentos vêm sendo subme-
tidos a constantes testes operacionais pelo 
BtlCtAetatDAAe.

Em decorrência da iniciativa do CFN, 
foi criado o projeto 9-S.0232.Q/AV, deno-
minado Aprimoramento do Vant Carcará, 
no âmbito do Programa de Ciência e Tec-
nologia da Marinha (Procitem). O Instituto 
de Pesquisas da Marinha (IPqM) gerencia o 
desenvolvimento do projeto Vant Carcará 
na MB, em parceria com a empresa Santos 
Lab Comércio e Indústria, objetivando seu 
contínuo aperfeiçoamento, em especial de 
seus requisitos de estanqueidade, flutua-
bilidade, aumento de alcance, imperme-
abilidade, robustez às interferências ele-
tromagnéticas e sistemas de carregamento 
de baterias, preservando-se os requisitos 
iniciais do projeto.

b) Sistema Lançador Múltiplo de 
Foguetes Astros

Em 9 de dezembro de 2011, tendo 
em vista o empenho da MB em ampliar 
as capacidades do CFN e incentivar o 
desenvolvimento da indústria nacional 
de material de defesa, incluindo-se nesse 
contexto a Avibras Divisão Aérea e Naval 
SA, o CMatFN assinou um contrato com a 
mencionada empresa para o fornecimento 
de uma Bateria de Lançadores Múltiplos 
de Foguetes Astros FN 2020.

Fundada em 1961, a Avibras é uma em-
presa de engenharia totalmente brasileira, 
que possui um complexo industrial com-
posto por quatro instalações, localizadas 
em pontos estratégicos e privilegiados do 
Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. 
Pioneira no Brasil no setor aeroespacial, 
alcançou grande sucesso ao equipar as For-
ças Armadas brasileiras e nações parceiras 
com sistemas avançados de armas. Hoje 
é reconhecida mundialmente na área de 

defesa por sua excelência em engenharia e 
tecnologia avançada, produzindo sistemas 
de defesa ar-terra e terra-terra, veículos aé-
reos não tripulados e mísseis, com software 
e hardware desenvolvidos, projetados e 
integrados na própria empresa.

O Sistema Lançador Múltiplo de Fo-
guetes Astros é composto de uma viatura 
meteorológica, uma viatura comando e 
controle, seis viaturas lançadoras e três via-
turas remuniciadoras. Possui o diferencial 
de disparar foguetes de diferentes calibres 
a partir de uma mesma plataforma. Seu 
volume de fogo, sistemas digitais e eleva-
do alcance, o qual varia de nove a 90 km, 
representa relevante acréscimo ao poder de 
combate dos GptOpFuzNav.

No momento de seu cinquentenário, o 
desenvolvimento do megaprojeto Astros 
2020, irrefutavelmente, contribuirá para 
a permanência da Avibras como uma das 
mais importantes empresas do setor de de-
fesa do Brasil, sendo estratégica para o País, 
na medida em que pesquisa e desenvolve 
tecnologia nacional no campo da defesa.

c) Desenvolvimento de tecnologia 
autóctone, por meio da Estrutura de 
Ciência, Tecnologia e Inovação na MB

A Lei de Inovação Tecnológica no 
10.973, de 2004, define como instituição 
científica e tecnológica o “órgão ou entida-
de da administração pública que tenha por 
missão institucional, entre outras, realizar 
atividades de pesquisa básica ou aplicada 
de caráter científico ou tecnológico”.

Para se enquadrar como instituição cien-
tífica e tecnológica, uma OM deve atender, 
entre outros, aos seguintes requisitos:

– possuir capital intelectual atualizado;
– buscar a aplicação dual de seus pro-

dutos e serviços;
– possuir infraestrutura tecnológica 

atualizada;
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– controlar custos;
– ter uma gestão de qualidade com foco 

nos resultados, na satisfação do cliente 
e na melhoria contínua dos processos e 
produtos;

– disseminar trabalhos científicos;
– ter agilidade no processo decisório; e 
– desenvolver parcerias estratégicas 

com o meio acadêmico e com as indústrias, 
com prioridade para aquelas pertencentes 
à industria nacional de material de defesa.

Dessa forma, como parte do Sistema de 
Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha 
do Brasil (SCTMB), foi criado o Núcleo 
de Inovação Tecnológica (NIT), com a 
finalidade de gerir a política de inovação no 
âmbito desta Força Armada. Por sua vez, 
o NIT é constituído por uma Gerência de 
Inovação Tecnológica (GIT), órgão central 
localizado na Secretaria de Ciência de 
Tecnologia da Marinha (SecCTM) e pelas 
Células de Inovação Tecnológica (CIT) a 
ela vinculadas funcionalmente, sediadas 
nas Instituições Científicas e Tecnológicas 
(ICT)  da MB.

Em janeiro de 2012, o Centro Tec-
nológico do Corpo de Fuzileiros Navais 
(CTecCFN) foi incluído como uma das 
ICT da MB.

Para a consecução do seu propósito, 
cabe ao CTecCFN, entre outras, as tarefas 
de:

– executar atividades de pesquisa, de-
senvolvimento, serviços tecnológicos e de 
inovação de interesse da MB; e

– estabelecer parcerias com instituições 
públicas e privadas dos setores industrial, 
universitário e técnico-científico nas ativi-
dades de ciência, tecnologia e inovação de 
interesse da MB.

Com a criação do CTecCFN, houve um 
incremento na integração do Comando-
Geral do Corpo de Fuzileiros Navais 
(CGCFN) com o Sistema de Ciência e 
Tecnologia da Marinha (SCTM), o que 

contribuirá para o constante aprimora-
mento da inserção da Ciência, Tecnologia 
e Inovação na Marinha, bem como para o 
desenvolvimento dessa área, elaborando 
e conduzindo projetos de natureza dual 
sem prejuízo de suas atuais atividades. Os 
principais projetos no âmbito do CFN são:

– desenvolvimento de um equipamento 
de detecção passiva, destinado à recepção, 
localização de direção e classificação de 
emissões eletromagnéticas de radares, a 
ser instalado em viatura (Mage Defensor 
Veicular);

– laboratório analítico móvel (LAM) 
para apoio ao Sistema de Defesa Nuclear, 
Biológica, Química e Radiológica da MB 
(SisDefNBQR-MB);

– aprimoramento do Vant Carcará;
– desenvolvimento do projeto comba-

tente brasileiro do futuro;
– sistema de Guerra Eletrônica (GE) de 

comunicações terrestres;
– centro de operações de combate (COC) 

digital para as forças de desembarque;
– laboratório de desenvolvimento de 

equipagens operativas;
– antropometria (possibilitará a coleta 

de dados antropométricos de parcela re-
presentativa dos militares do CFN, a fim de 
possibilitar o desenvolvimento de projetos 
e a fabricação de produtos, equipamentos 
e sistemas adequados a essa população);

– laboratório de análise fixo (LAF) para 
apoio às ações do SisDefNBQR-MB;

– laboratório de análise balística;
– purificador de água individual; e
– modernização dos carros de combate 

(CC) sobre lagarta SK105A2S.
Em julho de 2012, foi aprovado pela 

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 
(Faperj) o primeiro projeto de Ciência & 
Tecnologia (C&T) do CTecCFN, referente 
ao desenvolvimento de protótipo de sistema 
para apoio à programação de atividades 
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de manutenção de equipamentos da área 
de segurança. Esse projeto visa ao desen-
volvimento de um software de apoio às 
atividades de manutenção de material de se-
gurança, das Forças Armadas e Forças Au-
xiliares (Polícias Militar, Civil e Federal), 
com a possibilidade de emprego dual em 
empresas responsáveis pela manutenção de 
diversos tipos de meios civis. Sua adoção 
permitirá maior rapidez na determinação de 
prazos e valores de serviços de manutenção, 
com a decorrente redução do tempo e do 
custo final para a realização desses serviços.

d) Viatura Operativa Marruá

O projeto da Viatura Operativa Marruá, 
da empresa Agrale S.A., tem a sua origem 
nos anos 80, quando a Ford do Brasil 
deixou de fabricar o mítico Jipe Willys3, 
produzido no País desde os anos 1950.

A partir desse antigo projeto, o qual foi 
aperfeiçoado de modo a cumprir os requisitos 
operacionais do EB, desenvolveu-se a viatura 
Marruá, traduzida em um veículo militar 
básico, de fácil manutenção e de baixo custo.

A homologação do veículo pelas Forças 
Armadas brasileiras ocorreu no ano de 
2008, quando, após os testes operacionais 
realizados pelo CMatFN, foram incorpo-
radas 39 unidades deste meio ao acervo de 
viaturas leves do CFN.

A iniciativa da Agrale em apresentar a 
Marruá sob várias versões atendeu, inequi-
vocamente, ao aspecto da dualidade, pois o 
seu principal mercado é o civil brasileiro, 
no qual este tipo de veículo tem muita 
aceitação nas zonas rurais, sendo também 
comercializado como veículo de lazer.

e) Processo de nacionalização de so-
bressalentes para os meios do CFN

O CFN tem envidado esforços no 
sentido de buscar a nacionalização de 
alguns itens empregados nos seus meios. 
No presente ano, estão em andamento ou 
foram realizadas, como principais ações, 
as seguintes:

– homologação do protótipo de bateria 
Moura para os CC SL SK105 A2S, que 
está em fase de catalogação como item 
substituto da bateria original; e

– realização, em agosto de 2012, no 
Centro da Avaliação do Exército (CAEx), 
de teste para certificação de protótipo das 
pastilhas de freio da Viatura 5 Ton Unimog, 
desenvolvido pela empresa Ecopads.

Tais iniciativas são demonstrações in-
contestes da forte tendência de incentivo 
à indústria nacional de material de defesa 
e, simultaneamente, de redução da depen-
dência externa em relação à manutenção de 
meios estratégicos brasileiros, assim como 
ao abastecimento de itens críticos neces-
sários às suas características essenciais de 
pronto-emprego.

f) Míssil anticarro (MAC)

Após a análise, pelo Centro de Manu-
tenção de Sistemas da Marinha (CMS), do 
acervo existente de Mac Bill, atualmente 
empregado no CFN, a Diretoria de Sistemas 
de Armas da Marinha (DSAM) sugeriu, em 
face da obsolescência do material e da difi-
culdade para o reparo, que fosse iniciado o 
processo de substituição dos atuais mísseis 
pelos novos MSS 1.2, da empresa Mectron, 

3 O fim do Jipe Willys levou o EB a procurar um substituto, o qual surgiu de um projeto da empresa brasileira 
Engesa e que ficou conhecido como Engesa-4. Tratava-se de um veículo com motorização General Motors, 
aproveitando o motor 250S que equipava veículos da linha Opala então fabricados no Brasil. Posteriormente, 
outras motorizações foram consideradas, mas problemas que a Engesa enfrentou, no início dos anos 90, 
impediram a continuidade do projeto. Informação disponível em http://www.areamilitar.net/DIRECTORIO/
TER.aspx?nn=189, acessada em 21/10/2012.
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com previsão de entrega até o final do ano 
de 2012.

A Mectron faz parte do grupo Odebrecht 
Defesa e Tecnologia4, cujo foco de atuação 
contempla o desenvolvimento e a produ-
ção de sistemas integrados para Defesa, 
Segurança Pública e Segurança Nacional, 
customizando as melhores tecnologias dis-
poníveis com as peculiaridades do ambien-
te onde esses sistemas forem estabelecidos. 

Nesse grupo, a Mectron tem se destaca-
do no cenário industrial brasileiro por sua 
capacitação plena para o desenvolvimento 
e a fabricação de armamentos inteligentes, 
sistemas aviônicos, equipamentos para 
satélites e serviços de logística.

A iniciativa do grupo Odebrecht Defesa 
e Tecnologia é imprescindível para a indús-
tria nacional de material de defesa, pois a 
Odebrecht é uma das poucas empresas bra-
sileiras capazes de agregar diferencial no 
trabalho como main contractor, permitindo 
diversas possibilidades de participação 
de parceiros, quer por meio de joint ven-
tures, consórcios, alianças ou sociedades 
de propósito específico, de forma a obter 
as melhores condições técnicas e comer-
ciais para as Forças Armadas enquanto 
clientes. Além disso, a Odebrecht mantém 
um relacionamento de mais de 60 anos 
com clientes na área militar no Brasil. Em 
Angola, atuou junto à Organização das 
Nações Unidas (ONU) na implementação 
do Projeto Unavem, fornecendo apoio 
logístico às Forças de Paz no processo de 
reunificação daquele país após longos anos 
de guerra civil. Recentemente, nos Estados 
Unidos, em parceria com o Exército ame-
ricano, colaborou em diversos projetos de 
reconstrução da cidade de New Orleans, 
destruída por sucessivos furacões.

Dessa forma, percebe-se que a gestão e a 
implantação de grandes projetos nas áreas de 
defesa e de segurança, a exemplo do míssil 
anticarro MSS 1.2, são feitas por meio da 
estruturação das demandas das Forças Ar-
madas e policiais, da arquitetura financeira 
dos projetos, da absorção de tecnologias, da 
produção industrial no Brasil e em outros pa-
íses, garantindo o gerenciamento integrado 
de todas as etapas dos projetos, bem como 
sua completa execução e performance.

g) Sistema de Defesa Antiaérea

Atualmente, para a resolução de um 
dos problemas de material do CFN, no 
tocante ao estabelecimento de um sistema 
de vigilância antecipada para a defesa 
antiaérea dos GptOpFuzNav, está em fase 
de estudos a possibilidade de substituição 
do radar Giraffe 50AT, em uso pelo CFN, 
pelo radar Saber M-60, desenvolvido pelo 
Centro Tecnológico do Exército (CTEx). 

Caso aprovado para uso pelas Forças 
Armadas, terá também um emprego dual 
de importância estratégica, vital em defesa 
e manutenção de infraestruturas críticas 
e pontos sensíveis do território nacional, 
tais como: represas, hidrelétricas, portos, 
aeroportos, bases militares e civis. Hipote-
ticamente falando, tais estruturas, uma vez 
paralisadas, mesmo que temporária ou par-
cialmente, comprometeriam o quotidiano 
político e econômico do País, assim como 
impactariam diretamente na soberania 
nacional e na vida do cidadão brasileiro.

h) Morteiros 60mm e 81mm

Em 2010, em decorrência da necessidade 
de substituição dos Mrt 60mm e 81mm em 

4 A Odebrecht Defesa e Tecnologia foi criada a partir de sólida experiência internacional da Odebrecht na implemen-
tação de grandes projetos, aliada ainda à vasta bagagem de gestão de empreendimentos de alta complexidade 
e de tecnologia de ponta. Informação disponível em http://www.mectron.com.br/odt-defesaetecnologia.asp, 
acessada em 21/10/2012.
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uso no CFN, o CGCFN constituiu um Grupo 
de Trabalho (GT) para estudar o tema. O 
GT  recomendou a aquisição do Mrt 81mm 
desenvolvido pelo EB, pois o meio já foi 
aprovado em avaliação operacional realiza-
da pelo CAEx. O armamento teve alcance e 
cadência de tiro similares a diversos modelos 
estrangeiros estudados e tem prazo para iní-
cio de produção em 2013. O referido estudo 
recomendou também aguardar a certificação 
do protótipo do Mrt 60mm do EB, que, em 
princípio, possui características que atendem 
ao emprego tático dos GptOpFuzNav.

Ressalte-se que, materializada a aqui-
sição de ambos os morteiros, estará sendo 
atendida a diretriz para a coordenação de 
programas e projetos comuns às Forças 
Armadas, conforme previsto na Portaria 
Normativa 1.065/2010 do MD, principal-
mente no que concerne à nacionalização.

i) Fuzil de combate 5,56mm IA2 – 
Imbel

Apesar de as unidades operativas do 
CFN utilizarem, desde 1996, o fuzil M-16, 
o CGCFN foi favorável à experimentação 
de um lote piloto de 20 unidades do fuzil 
5,56mm IA2, fabricado pela Imbel, cujo 
teste operacional está em andamento e 
permitirá a verificação do atendimento dos 
requisitos específicos da MB e do CFN.

A produção de um fuzil de assalto de 
calibre 5,56mm, por empresa brasileira, 
permitirá a conclusão da substituição to-
tal do fuzil de assalto de calibre 7,62mm 
(FAL), ainda existente em grande quanti-
dade na MB e EB.

A importância dessa substituição de calibre 
remonta a 1980, quando a Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (Otan), visando 
aumentar a mobilidade do soldado e sua capa-
cidade de combater e de duração na ação, op-
tou pela padronização do fuzil calibre 5,56mm 
como arma básica do Pelotão de Infantaria.

Acompanhando a tendência mundial, 
estudos realizados na década de 90 no 
âmbito do CGCFN, com a finalidade de 
adequar os meios de Fuzileiros Navais 
ao conceito de “Força Leve”, concluíram 
que a carga transportada pelos soldados 
ultrapassava 40% do peso do seu corpo, em 
detrimento às recomendações da medicina 
militar, que estabeleceram o limite de 27%. 
Tais estudos concluíram pela necessidade 
da substituição dos fuzis FAL 7,62mm, 
empregados à época pelo CFN, por armas 
de calibre 5,56mm. Dessa forma, após a 
realização de testes operacionais e técnicos 
nos fuzis AUG (Áustria), Famas (França), 
FNC (Bélgica), Galil AR (Israel), L85 AI 
(Reino Unido), M16A2 705 (EUA), M16A2 
723 (EUA), Imbel MD2 (Brasil), SG 551 
LB (Suíça), SG 551 S (Suíça) e SR88A 
(Cingapura), foi selecionado, em 1993, por 
unanimidade de votos de todos os almirantes 
FN, o fuzil M16A2, que apresentou signifi-
cativas vantagens tecnológicas e militares, 
destacando-se o menor peso, sucesso em 
conflitos anteriores ocorridos em ambiente 
operacionais variados e uma sistemática 
logística já consolidada para aquisição de 
material militar junto ao governo dos EUA.

Atualmente, o Fuzil 5,56mm M-16, cuja 
eficácia operacional e logística vem sendo 
comprovada ao longo dos últimos 15 anos de 
utilização pelos Fuzileiros Navais, é emprega-
do por parcela significativa do CFN, porém o 
desenvolvimento do fuzil 5,56mm pelo Brasil 
representa a possibilidade de redução do atual 
hiato tecnológico existente, assim como a 
redução da dependência externa em relação 
a uma arma básica e imprescindível para as 
Forças Armadas brasileiras.

j) Viatura Guarani

No intuito de se verificar a possibilidade 
da realização de testes comparativos com 
a Viatura Blindada Especial (VtrBldEsp) 
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8X8 Piranha IIIC, o CFN vem buscando 
o estreitamento dos laços com o CAEx e 
o CTEx, buscando, assim, acompanhar de 
forma ativa o desenvolvimento da viatura 
Guarani.

Em decorrência de um projeto conjunto 
entre o CTEx e a Iveco, o Guarani foi de-
senvolvido como um veículo anfíbio, com 
tração 6x6, que servirá de plataforma para 
uma nova família de blindados multitarefas, 
com a possibilidade de 11 versões, incluin-
do ambulância, oficina, central de comando 
e reconhecimento armado.

Em agosto de 2012, o EB e a Iveco as-
sinaram um contrato para aquisição de 86 
viaturas Guarani, projeto com financiamen-
to de mais de R$ 10 milhões pela Finep5. 
As outras 2.044 unidades do blindado, pre-
viamente encomendadas pelo EB à Iveco, 
terão diferentes configurações, e a previsão 
é que sejam entregues cerca de cem unida-
des por ano, nos próximos 20 anos.

A produção dos blindados será em fá-
brica totalmente dedicada, em construção 
dentro do Complexo Industrial da Iveco, em 
Sete Lagoas (MG). Quando a fábrica estiver 
operando em capacidade máxima (média 
de cem unidades por ano), a cadeia produ-
tiva deverá envolver no País cerca de 110 
fornecedores diretos e até 600 indiretos.

k) Desenvolvimento de equipagens 
operativas

Está em curso, no âmbito do CFN, o 
aperfeiçoamento do processo de obtenção, 
melhoria do padrão e controle de qualidade 
dos itens de equipagens operativas distri-

buídos aos GptOpFuzNav, por meio da 
especificação técnica dos referidos itens. 
Além disso, a ampliação do nível de atendi-
mento às OM consumidoras foi priorizada 
por meio do desenvolvimento do Centro 
de Produção de Equipagens Operativas 
(CPEO) do CTecCFN. Dessa forma, em 
maio de 2012, foi iniciada a obtenção de 
insumos necessários ao início da produção 
de cinco itens de equipagens operativas, 
selecionados dentre os de possível pro-
dução pelo CPEO. Assim, o CTecCFN 
iniciou os estudos para descrição técnica, 
confecção de protótipos e especificação 
de 35 itens de equipagens, dos quais 13 já 
foram prontificados.

Em setembro de 2012, o CTecCFN 
assinou um Termo de Cooperação Técnica 
e Científica de parceria com duas grandes 
instituições: o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai), do Centro de 
Tecnologia da Indústria Química e Têxtil 
(Senai/Cetiqt) e o Centro Federal de Edu-
cação Tecnológica Celso Suckow da Fon-
seca (Cefet/RJ). Essa parceria contribuirá 
para o aperfeiçoamento e a modernização 
das equipagens operativas empregadas 
pelas OM da MB, possibilitando dotar os 
GptOpFuzNav com material de qualidade, 
produzido integralmente no País, com pos-
sível redução de custos.

INFLUÊNCIA DA INDÚSTRIA DE 
DEFESA INTERNACIONAL

A despeito da consciência do CFN em 
cada vez mais procurar a nacionalização 
de seu acervo militar, as especificidades de 

5 A Finep – Financiadora de Estudos e Projetos – é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI). Foi criada em 24 de julho de 1967 para institucionalizar o Fundo de Finan-
ciamento de Estudos de Projetos e Programas, criado em 1965. Posteriormente, a Finep substituiu e ampliou 
o papel até então exercido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e seu 
Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico (Funtec), constituído em 1964 com a finalidade de financiar a 
implantação de programas de pós-graduação nas universidades brasileiras. Informação disponível em http://
www.finep.gov.br, acessada em 21/10/2012.
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uma tropa anfíbia, de caráter expedicioná-
rio por excelência, exigem uma Força de 
pronto-emprego, autossustentável e ade-
quadamente aprestada para cumprir missão 
por tempo limitado, sob condições austeras 
e em área operacional distante de sua base.

Dessa forma, o material operativo do 
CFN deve possuir certas peculiaridades, 
mantendo consonância com as caracterís-
ticas anfíbias e expedicionárias exigidas 
para o emprego dos Fuzileiros Navais, 
quais sejam:

– ser leve, dispondo de características 
que possibilitem o transporte de forma 
rápida e segura;

– ser compatível com o embarque e 
o desembarque em navios anfíbios e em 
embarcações de desembarque;

– ter flexibilidade, permitindo seu empre-
go em diversos ambientes operacionais; e

– ser resistente à ação deletéria da água 
salgada e da areia.

Para que sejam mantidos pelo CFN os 
GptOpFuzNav em condições de cumprir 
suas tarefas no amplo espectro dos confli-
tos, há necessidade de emprego de material 
bélico no estado da arte,  algumas vezes 
fornecido com exclusividade por empresas 
internacionais. Os carros-lagarta anfíbios 
(CLAnf) exemplificam bem essa situação, 
pois estes meios foram projetados e desen-
volvidos especialmente para os Marines 
dos Estados Unidos da América, a fim de 
permitir a projeção de tropas anfíbias para 
terra, a partir de navios anfíbios posiciona-
dos a grandes distâncias do litoral.

Outro fator a ser considerado refere-se 
a equipamento já em uso consagrado no 
CFN, cuja substituição total e imediata por 
produto nacional requer dispêndio de valo-
res substanciais, com o comprometimento 
da capacidade operacional. Essa situação 
pode ser exemplificada nos equipamentos 
de comunicações israelenses que, em uso 
no CFN desde a década de 1990 e distribu-

ídos por todas as OM, fornecem excelente 
capacidade de comando e controle para os 
GptOpFuzNav. Outro exemplo a ser citado 
é o emprego pelo CFN do fuzil 5,56mm 
M-16, de origem americana, que representa 
70% do seu acervo de fuzil automático leve. 
Ressalte-se que, mesmo com procedência 
estrangeira de alguns meios empregados 
pelo CFN, tem-se buscado negociar cláusu-
las de offset nos contratos de compra, com 
a transferência de tecnologia para os esca-
lões de manutenção dos meios envolvidos, 
possibilitando um upgrade na capacitação 
profissional da mão de obra nacional.

Um terceiro ponto a ser avaliado cri-
teriosamente refere-se a equipamentos 
militares de alta performance, que reque-
rem altos investimentos para pesquisa e 
desenvolvimento, assim como mercado 
consumidor que compense os gastos en-
volvidos. Assim, a aquisição desses tipos 
de equipamentos tende a ocorrer junto ao 
mercado internacional, até que a indústria 
nacional de material de defesa atinja um 
nível de desenvolvimento que a credencie 
para fornecer estes materiais, que hoje 
não figuram como prioridades do parque 
industrial brasileiro. Tal situação pode 
ser exemplificada pelos equipamentos de 
DefNBQR, extremamente sofisticados e 
de custo elevado.

CONCLUSÃO

O CFN e a MB estão acompanhando a 
evolução tecnológica mundial referente ao 
material bélico, procurando desenvolver suas 
próprias capacidades, assim como utilizar, 
tanto quanto possível, equipamentos nacionais.

A despeito dessa iniciativa, a capaci-
dade expedicionária requerida pelo CFN 
implica o uso de equipamentos apropriados 
para uma tropa anfíbia que, em função de 
algumas limitações e prioridades do atual 
parque industrial brasileiro, obriga a aqui-
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sição de material proveniente de países 
estrangeiros, até que empresas nacionais 
consigam desenvolver a tecnologia agre-
gada aos sistemas importados.

A proximidade da realização de grandes 
eventos no Brasil, particularmente a Copa 
do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos 
Rio 2016, com emprego das Forças Arma-
das brasileiras no contexto das atividades 
de segurança, por certo exigirá a aquisição 
de material específico, gerando demanda, 
passível de motivar a indústria nacional 
para se aperfeiçoar e fornecer parcela do 

material necessário, criando uma janela 
de oportunidade para o crescimento da 
indústria nacional de material de defesa.

Assim, o CFN prosseguirá utilizando 
o material que lhe confira a capacidade 
operacional que a MB necessita, em-
pregando, se necessário, equipamentos 
estrangeiros, mas, sobretudo, buscando os 
meios substitutos de origem nacional, que 
assegurem as características necessárias 
aos GptOpFuzNav, contribuindo cada vez 
mais para o desenvolvimento da indústria 
nacional de material de defesa.

 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<FORÇAS ARMADAS>; Corpo de Fuzileiros Navais; Poder Naval Brasileiro; Operação 
anfíbia; Indústria bélica;
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O DESAFIO DA MARINHA DO BRASIL NA PIONEIRA 
ATIVIDADE DE RESGATE SUBMARINO EM ALTAS 
LATITUDES

WALID MAIA PINTO SILVA E SEBA* 
Capitão de Corveta

INTRODUÇÃO

O marco do resgate submarino nos tempos 
modernos pode ser rotulado ao salva-

mento do Submarino Squalus, da Marinha 
dos Estados Unidos da América (EUA), em 
1939, que afundou a uma profundidade de 75 
metros nas águas costeiras da Nova Inglater-

ra. Naquele tempo, havia a sensação genera-
lizada de que o naufrágio de um submarino 
significava a morte de seus tripulantes. Char-
les “Swede” Momsen, especialista naval em 
submarinos, teve a brilhante ideia de usar um 
batiscafo para levar mergulhadores de resgate 
ao submarino. O batiscafo era uma pesada 
plataforma recoberta por um revestimento em 

* Encarregado da Seção de Previsão Meteorológica da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha.
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forma de sino. O aparelho era estabilizado de 
forma a não adernar, e criava um bolsão de 
oxigênio em seu interior. Quando o batiscafo 
chegou ao submarino, os mergulhadores 
amarraram cabos ao casco para permitir 
trazê-lo à superfície. Ao longo de 39 horas 
e com o emprego de quatro mergulhadores, 
Momsen e sua equipe conseguiram salvar a 
vida de 33 tripulantes.

Durante o auge da Guerra Fria, o acidente 
com o submarino nuclear russo K-19, mun-
dialmente conhecido como “The Widow 
Maker”, o fazedor de viúvas, em 1961, 
chamou atenção do mundo para os riscos e 
as possibilidades de salvamento submarino 
em um episódio paralelo de acidente nuclear. 
Também nos anos 60, os naufrágios de dois 
submarinos nucleares dos EUA, o Thresher 
e o Scorpion, respectivamente em 1963 e 
1968, em que todos os seus tripulantes foram 
vitimados, fizeram a Marinha americana 
priorizar o aprimoramento no esforço em 
resgates submarinos, sendo esta doutrina 
adotada também por diversos países.

A utilização de novas ferramentas e novos 
procedimentos nesta atividade foram então 
implementados, destacando-se a operação 
dos sensores Remotely Operated Vehicle 
(ROV), que permitem a aquisição remota de 
imagens em ambiente submarino, em muitos 
casos, para profundidades não acessíveis para 
mergulhadores saturados, como pode ser ob-
servado nas primeiras tentativas da explora-
ção arqueológica do RMS Titanic, localizado, 
primeiramente, a mais de 3.500 metros de 
profundidade, em 1986, nas proximidades de 
Terra Nova, na costa leste do Canadá.

A completa estrutura de um resgate sub-
marino pôde ser acompanhada na íntegra 
pela mídia mundial no ano 2000, durante 
as tentativas de salvamento do submarino 
nuclear russo Kursk, no Mar de Barrents, 
onde os mais modernos navios do tipo 
Diving Support Vessel (DSV) da época 
foram utilizados.

Dentro da crescente responsabilidade 
ambiental difundida nas atividades maríti-
mas referentes às operações de exploração 
petrolífera e de navegação, foi criada dentro 
da atividade de Socorro, Salvamento e Rega-
te Submarino uma nova dinâmica vinculada 
aos cuidados e às precauções referentes ao 
impacto no ambiente marinho, especialmen-
te em áreas de preservação ambiental.

Nesse contexto, e em um evento pioneiro 
na Marinha do Brasil, foi realizado o pla-
nejamento de resgate de uma embarcação 
submersa a 45 metros de profundidade na 
Baía do Almirantado, próxima à Estação 
Antártica Comandante Ferraz (EACF), 
usando-se para isso equipamentos que 
denotam o estado da arte das atividades de 
Socorro, Salvamento e Regate Submarino a 
bordo do DSV Gulmar Atlantis. (ver 2a capa)

A REGIÃO E A 
RESPONSABILIDADE PELA 
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

A região da Baía do Almirantado, situada 
na Ilha Rei George, maior das ilhas compo-
nentes do arquipélago das Shetlands do Sul, 
na Península Antártica, é uma das áreas espe-
cialmente gerenciadas (Asma), estabelecidas 
pelas Partes Consultivas do Tratado Antárti-
co. Nessa ilha está localizada a EACF, que 
marca a presença brasileira na região. Após 
a primeira expedição com a nossa bandeira 
ao continente gelado, em 1983, deu-se início 
à montagem de seus primeiros módulos-
contêineres, numa praia da Enseada Martell, 
ao fundo da Baía do Almirantado. Em 6 de 
fevereiro de 1984, aos 62º05’ S e 058º24’ 
W, era inaugurada a EACF, fruto da visão 
de futuro e do esforço de brasileiros que, ao 
vencerem os desafios inerentes a um ambiente 
longínquo e inóspito, abriram o caminho para 
a pesquisa científica brasileira na Antártica.

A Antártica, o mais meridional dos con-
tinentes, tem influência direta sobre o clima 
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e a biodiversidade do mundo. Tudo o que 
acontece por lá tem consequências no resto do 
planeta, assim como tudo o que é feito no resto 
do mundo acaba refletindo na Antártica. Por 
isso, o continente é um dos mais importantes 
centros de pesquisa sobre o meio ambiente 
existentes, sendo base científica de diversos 
países. A região possui a maior camada de 
gelo do mundo, que cobre cerca de 95% do 
Continente Antártico. Esse gelo representa 
cerca de 70% da água doce de todo o planeta. 
A separação da Antártica dos demais conti-
nentes por mares tempestuosos faz dela a mais 
isolada região do planeta e ajuda a explicar a 
falta de uma fauna superior. Por outro lado, em 
contraste com a massa continental, os mares 
antárticos abrigam uma das mais abundantes 
comunidades biológicas do globo. Ao sul da 
convergência antártica (60º S), está localizada 
a região marítima mais nutritiva do planeta, 
onde prolifera o krill, crustáceo de aproxi-
madamente 5 cm de comprimento, que se 
encontra na base da cadeia alimentar da região. 
A flora, extremamente pobre, é constituída de 
alguns musgos e liquens.

O clima da Antártica é caracterizado 
por temperaturas extremamente baixas. 

Nas menores latitudes do continente, em 
que está localizada a EACF, próximo ao 
litoral e com a influência das águas do Mar 
de Wendell, a temperatura média anual é 
de -10º C, com fortes e frequentes ventos 
com intensidade de até 100 nós.

A região tem significado especial para 
a comunidade internacional em termos de 
meio ambiente e dos efeitos causados nas 
condições climáticas globais. Os ecossiste-
mas terrestres antárticos são caracterizados 
pela descontinuidade, condições ambientais 
inóspitas, baixa diversidade específica e 
taxas de crescimento muito lentas. São 
frágeis, no sentido de que possuem pouca 
capacidade de absorver mudanças sem que 
sejam profundamente alterados. Os ecossis-
temas marinhos, por sua vez, são contínuos, 
apresentando condições ambientais menos 
extremas e diversidade específica bem 
maior do que o continente.

O Protocolo do Tratado da Antártica sobre 
Proteção ao Meio Ambiente, o Tratado de 
Madri, estabeleceu diversos procedimentos 
a serem seguidos na execução de pesquisas 
científicas e no apoio logístico às estações 
antárticas, visando à proteção da flora e fauna 

da região. Impõe, também, 
rigorosas regras e limitações 
à eliminação de resíduos e 
medidas preventivas contra 
a poluição marinha. Requer, 
ainda, a aplicação de proce-
dimentos para a avaliação 
do impacto ambiental das 
atividades desenvolvidas 
na região, inclusive aquelas 
não-governamentais.

Anualmente, durante os 
meses de verão do Hemis-
fério Sul, são planejados os 
cruzeiros científicos e de 
abastecimento, realizados 
por navios da Marinha do 
Brasil, à EACF. Desde 

A Enseada Martell, ao fundo da Baía do Almirantado, local
em que está localizada a EACF
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2009, esses cruzeiros são realizados conjun-
tamente pelo Navio Polar (NPo) Almirante 
Maximiano e pelo Navio de Apoio Oceano-
gráfico (NApOc) Ary Rongel. Entre as ativi-
dades de abastecimento, está o suprimento 
de gêneros alimentícios e frigorificados, 
material de conforto e expediente, além 
de combustível para a geração de energia 
elétrica necessária à EACF.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

O problema inicial

No dia 29 de outubro de 2011, durante 
atividades de abastecimento da EACF pelo 
NPo Almirante Maximiano, uma chata de 
óleo abastecida com 10 mil litros de gasoil 
arctic afundou devido ao mau tempo no 
local. A profundidade local do acidente era 
de 45,5 metros. A referida chata de óleo foi 
localizada pelo sonar de varredura lateral 
do navio, em pesquisa realizada em 30 
de outubro. Desde então, o Comando da 
Força de Submarinos foi incumbido pelo 
Comando em Chefe da Esquadra de realizar 
um levantamento dos recursos necessários 
para permitir a reflutuação da chata. Devido 
a essa situação, decidiu-se pelo envio para 
a área do sinistro, de uma equipe de mer-

gulhadores com equipamentos básicos para 
realizar operação de mergulho autônomo e 
mergulho dependente.

A primeira tentativa

No dia 15 de novembro foi realizada a 
primeira inspeção por mergulho autônomo 
e equipamentos de ROV da Marinha do 
Brasil. As inspeções iniciais feitas por 
ROV não registraram maiores detalhes do 
local do afundamento e da atual situação 
da chata. Dessa forma, em 19 de novembro 
foram iniciadas as operações de mergulho 
autônomo com uma equipe composta por 
dez mergulhadores, um médico e dois en-
fermeiros hiperbáricos.

Em 22 de novembro, a equipe de ROV 
encontrou a chata, a cerca de 200 metros da 
posição inicial, mais próxima de terra e em 
uma profundidade aproximada de 40 metros, 
o que permitiria um mergulho autônomo 
sobre o seu convés. De posse dessa infor-
mação, foi efetuado o planejamento de um 
mergulho autônomo de inspeção utilizando a 
Tabela Limite Sem Descompressão (TLSD), 
que possibilita um mergulho a 39 metros, 
em condições de temperatura superficial do 
mar (TSM) de aproximadamente 0°C, com 
uma autonomia de dez minutos. No dia 28 de 
novembro, a equipe realizou um mergulho 
de ambientação, visando ao teste dos equi-
pamentos. No dia seguinte, foi realizado um 
mergulho exploratório na chata pelo Capitão 
de Corveta Rodrigo Cersosimo Kristoschek 
e pelo Primeiro-Sargento Marcelo Nogueira 
da Silva. Na ocasião, observou-se que a pro-
fundidade real era de 45,5 m, sendo 44,5 m 
no convés, excedendo o limite máximo para 
mergulho autônomo sem descompressão. Os 
mergulhadores fixaram um cabo de amar-
ração na chata com uma boia marcadora e 
reportaram a dificuldade em manter o ritmo 
respiratório nestas condições, o que os levou 
a abortarem o mergulho.

O NPo Almirante Maximiano e o NApOc Ary Rongel, 
em operação conjunta durante a Operação Antártica 

(Operantar) XXVIII
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As necessidades para o resgate

Nesse primeiro mergulho, para inspeção 
da chata de óleo, foram verificadas três 
importantes condições para a realização de 
uma operação de mergulho dependente em 
altas latitudes. São elas:

– necessidade de uma plataforma de 
operação estática (navio com capacidade 
de fundeio a quatro pontos ou navio com 
sistema de posicionamento dinâmico);

– sistema de aquecimento da roupa do 
mergulhador, devido ao aumento de seu 
tempo de permanência submerso; e

– estrado ou sino de mergulho para 
permitir o cumprimento das paradas para 
descompressão.

O problema do resgate da chata de óleo 
apresentava características particulares que 
envolviam as peculiaridades climáticas, a 
dependência de um mergulho saturado e 
as necessárias precauções da conservação 
ambiental da região. Uma vez que o Na-
vio de Socorro e Salvamento Submarino 
Felinto Perry estava em seu período de 
manutenção, e sendo verificada a necessi-
dade tempestiva desta operação de resgate, 
devido à proximidade do término do verão 
austral, decidiu-se pela busca e posterior 
contratação de um navio tipo DSV e pelo 
apoio de consultoria de gestão ambiental 
da Petrobras, visando a uma minimização 
do impacto ao meio ambiente da região.

A cooperação para a comissão

A partir da análise do problema inicial, 
muitas opções para a realização da reflu-
tuação passaram a ser consideradas. Esse 
problema passou a ser visto como uma 
prioridade pela Marinha do Brasil, uma 
vez que estava relacionado ao compro-
misso ambiental assumido pela instituição, 
em caráter geral e agregado à condição 

específica das cláusulas afetas ao Tratado 
de Madri.

A necessidade de cooperação com ou-
tras instituições passou a ser latente, devido 
à particularidade do problema, e, inicial-
mente, foi solicitado o apoio da Petrobras 
e foram verificados os meios disponíveis 
para a realização do serviço pretendido.

A solução encontrada foi a realização 
de uma atividade em conjunto, cuja opera-
cionalização e cujo planejamento estariam 
a cargo da Marinha do Brasil, tendo o su-
porte de gestão ambiental da Petrobras, o 
emprego de mergulhadores e de atividades 
de pesquisa e exploração submarina por 
equipamentos de ROV, a cargo da em-
presa Fugro Brasil Serviços Submarinos e 
Levantamentos Ltda. e a utilização de um 
navio tipo DSV (Diving Support Vessel), 
o Gulmar Atlantis, pertencente à empresa 
Gulmar Atlantis Marine Investments Inc.

A Marinha do Brasil foi partícipe desta 
operação conjunta, no planejamento de toda 
a Comissão. Também foi apresentada a 
necessidade, pela empresa Gulmar Atlantis 
Marine Investments Inc., na assessoria dire-
ta ao comandante do navio Gulmar Atlantis 
na navegação e na meteorologia antártica. 
Para isso foi selecionada uma equipe de 
militares da Diretoria de Hidrografia e 
Navegação (DHN) com experiência em 
operações em águas antárticas. A equipe 
foi composta pelos seguintes militares: 
Capitão de Corveta Walid Maia Pinto Silva 
e Seba, Capitão-Tenente Rafael Teixeira 
Cerqueira, Primeiro-Sargento Ubiraci 
Correa de Assis, Terceiro-Sargento Pablo 
Freitas da Silva e Terceiro-Sargento Fabio 
Ribeiro Pereira.

Na supervisão e coordenação das ope-
rações de mergulho junto à empresa Fugro 
participaram também a Capitão de Corveta 
(Md) Fernanda da Silva Motta, o Capitão de 
Corveta Rodrigo Cersosimo Kristoschek e o 
Capitão-Tenente Eduardo Alexandre Sturtz.
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As reuniões preliminares

As primeiras reuniões foram realizadas 
em janeiro de 2012. Muitos aspectos, das 
mais variadas naturezas, tiveram que ser 
considerados. Os fatores contratuais, de 
responsabilidade ambiental e de procedi-
mentos operativos que seriam adotados na 
tentativa de resgate foram exaustivamente 
debatidos. A peculiaridade do problema 
foi um grande desafio para o planejamento 
realizado pelos militares e praças da Seção 
de Socorro e Salvamento do Comando da 
Força de Submarinos. Neste aspecto, mais 
uma vez, o emprego da cooperação das ins-
tituições supracitadas foi primordial para o 
planejamento final alcançado. Finalmente, 
em 4 de fevereiro de 2012, a concordância 
entre as partes foi estabelecida e a “Comis-
são do Gulmar Atlantis” passou a ser efeti-
vamente considerada para fins de execução.

O meio utilizado: DSV Gulmar Atlantis

Para essa peculiar atividade, a Marinha do 
Brasil contou com o apoio do DSV Gulmar 
Atlantis, navio de bandeira das Ilhas Marshall, 
construído no estaleiro Hanjin, localizado na 
cidade de Busan, na República da Coreia. O 
Gulmar Atlantis possui 115,4 metros de com-
primento e tem capacidade para operar com 

até 18 mergulhadores em mergulho saturado 
de até 300 metros de profundidade, contando, 
para isso, com quatro câmaras hiperbáricas 
e dois sinos de mergulho, além de dois apa-
relhos de ROV. Seu sistema de mergulho 
saturado é um dos mais eficientes encontrados 
para esta atividade, possibilitando de forma 
segura a realização de serviços e reparos 
submarinos e, eventualmente, o emprego em 
resgates e salvamento em águas profundas. O 
Gulmar Atlantis é, portanto, um dos mais mo-
dernos meios à disposição do grupo Gulmar 
Atlantis Marine Investments Inc.

A tentativa de resgate

O Gulmar Atlantis suspendeu com des-
tino à Enseada Martell em 16 de fevereiro 
de 2012, tendo planejada uma pequena 
escala, sem atracação, nas proximidades do 
porto de Punta Arenas, para recebimento de 
gêneros e da equipe de mergulhadores da 
empresa Fugro. Um fator limitante ao ante-
riormente planejado foi o incêndio ocorrido 
na EACF na noite do dia 25 de fevereiro. 
O grupo-base da Estação prestaria o apoio 
com botes infláveis e veículos terrestres 
de tração no reboque da chata, após a sua 
reflutuação, até à praia, próxima à EACF. 
Com esse inesperado acontecimento, o 
apoio estaria significativamente limitado. 

Imagens do ROV da Fugro realizadas na primeira inspeção feita da chata de óleo



RMB4oT/2012 165

O DESAFIO DA MARINHA DO BRASIL NA PIONEIRA ATIVIDADE DE RESGATE SUBMARINO EM ALTAS LATITUDES

A chegada nas proximidades da Estação 
Antártica ocorreu no fim da tarde do dia 28 
de fevereiro. Nesse mesmo dia, foi realizada 
a inspeção inicial por ROV. A localização 
da chata foi dificultada pela não visuali-
zação da boia marcadora, instalada pela 
equipe da Marinha do Brasil no mergulho 
de 28 de novembro de 2011. A presença de 
suspensão em excesso e a natureza turva da 
água também dificultaram a localização da 
chata, o que, finalmente, foi conseguido nas 
primeiras horas do dia 1o de março. Durante 
todo o período da tentativa de reflutuação da 
chata de óleo, o NPo Almirante Maximiano 
passou a prestar apoio às atividades de mer-
gulho do Gulmar Atlantis.

Os primeiros mergulhos foram iniciados 
ainda no dia 1o de março. Um outro fator 
teve que ser considerado antes da tentativa 
de reflutuação. A barreira de contenção, 
antes utilizada durante o uso da chata no 
transporte de óleo para a EACF, estava 
enroscada na embarcação e devia, pri-
meiramente, ser retirada da mesma para 
a continuidade do serviço. Essa etapa foi 
alcançada no dia 2 de março, sendo a bar-
reira estaiada por meio de ferramentas de 
tração manual em dois olhais no convés da 
chata, a fim de garantir sua fixação durante 
o içamento para superfície.

A reflutuação passou a ser realizada 
em partes, sendo inicialmente retiradas 
e levadas à superfície as duas rampas de 
acesso da proa. Em seguida, no intuito de 
evitar um possível derramamento de óleo 
na Enseada Martell, foram instalados con-
tentores plásticos nos suspiros dos tanques.

O resgate final

A parte mais sensível da chata, onde 
estavam os tanques, continuava submersa. 
Adicionalmente ao tamponamento dos 
suspiros, foram instaladas barreiras de 
contenção absorvente ao redor da chata, 

especificamente para o serviço de reflutu-
ação. Em todo o processo, as precauções 
ambientais figuravam como uma prioridade 
desta operação.

Os serviços de resgate da chata de óleo 
foram interrompidos no dia 3 de março, 
devido à passagem de um sistema frontal na 
região onde está localizado o arquipélago 
das Shetlands do Sul, associado a ventos 
com rajadas de 80 nós. O monitoramento 
meteorológico realizado permitiu a detec-
ção dessa condição sinótica no dia anterior, 
auxiliando no planejamento prévio da 
operação.

A tentativa seria a colocação de cintas 
de sustentação ao longo do casco, para o 
posterior içamento pelo guindaste de 140 
toneladas de capacidade do navio. Para 
isso, a proa foi içada em apenas três metros 
do fundo, ficando a popa apoiada ao leito 
marinho. Então, no dia 4 de março, as cintas 
foram passadas pelos mergulhadores, tor-
nando possível o içamento até a superfície. 
(ver 2a capa)

Após o içamento, foi realizado o esgoto 
da água encontrada no compartimento de 
bombas e de combustível dos quatro tanques 
da chata, o que permitiu que a embarcação 
obtivesse uma flutuabilidade positiva. Foram 
também instaladas mantas oleofílicas logo 
após sua chegada à superfície, maior pre-
caução para possíveis vazamentos de óleo.

Logo depois, as cintas de sustentação 
foram desconectadas e a chata foi rebocada 
pelos botes infláveis do NPo Almirante 
Maximiano para a EACF e levada à praia 
pelo único veículo terrestre de tração ainda 
em operação da EACF. (ver 2a capa)

Por fim, foi realizada uma inspeção com 
ROV em uma área de 900 m² ao redor da 
posição onde se encontrava a chata, a fim 
de verificar se foram deixados no leito ma-
rinho materiais ou equipamentos utilizados 
no resgate, visando, com isso, à preservação 
da vida marinha da região antártica.
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CONCLUSÃO

O resgate realizado representou um 
marco na atividade de resgate submarino. 
A peculiaridade de um mergulho saturado 
em altas latitudes esteve rotulada ao com-
plexo planejamento desta operação em um 
ambiente inóspito, em águas geladas e com 
um apoio logístico limitado, em função 
de fatos fortuitos associados ao incêndio 
ocorrido na EACF.

Nessa oportunidade, nossa Marinha 
pôde participar ativamente do intercâmbio 
de conhecimento na doutrina de resgate 
submarino, possibilitando também a 
cooperação mútua entre instituições e al-
cançando um esforço constante das partes 
envolvidas na busca pelo sucesso total do 
resgate pretendido.

Tal esforço representou, portanto, um 
bem-sucedido exemplo de cooperação em 
prol da mentalidade ambiental em uma 
região específica de preservação, definida 
pelo Tratado de Madri. Esta condição de-

nota a preocupação da Marinha do Brasil 
com sua responsabilidade ambiental para 
com a sociedade. A atividade realizada 
pode ser definida como a priorização de 
meios na tentativa de se evitar um dano 
ambiental, mesmo que este possa ser de 
pequeno impacto ao meio ambiente, neste 
caso específico ao ambiente antártico.

AGRADECIMENTOS

A realização desta operação não seria 
possível sem o empenho e apoio das ge-
rências de Engenharia Submarina e Am-
biental da Petrobras, que atuaram como 
órgão de consultoria durante as etapas de 
planejamento e execução do resgate; da 
empresa Fugro, que foi parte ativa nas ope-
rações de mergulho realizadas; e do grupo 
Gulmar Atlantis Marine Investments Inc, 
em especial a tripulação do navio Gulmar 
Atlantis, que, de maneira extremamente 
profissional, apoiou a Marinha do Brasil 
nesta nobre missão.

A equipe, com componentes de diversas instituições que
participaram da “Comissão do Gulmar Atlantis”

 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<ATIVIDADES MARINHEIRAS>; Busca e salvamento; Naufrágio; Mergulho;



SUMÁRIO

   Introdução
   A Excelência em Gestão no mundo contemporâneo
    A Excelência em Gestão Pública no Brasil
    Modelo de Excelência em Gestão Pública
    A Excelência em Gestão na Marinha do Brasil
    A implantação do Programa Netuno na MB
     Pré-requisitos/competências necessárias
   Análise crítica
   Conclusão

A (IN) COMPATIBILIDADE DA EXCELÊNCIA EM 
GESTÃO NO ÂMBITO MILITAR*

BRUNO BAHIENSE DE ALBUQUERQUE E SILVA
Capitão de Corveta (IM)

ALAN AZEVEDO MESSEDER
Capitão de Corveta (IM)

NATIARA PENALVA MUNIZ**
Professora

* Artigo publicado e apresentado no VII Congresso Nacional de Excelência em Gestão, em 2011.
** Mestre em Ciências Contábeis – Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) – e professora do Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso).

INTRODUÇÃO

Em épocas de escassez de recursos 
ou em períodos de maciços investi-

mentos, invariavelmente, a boa aplicação 
e gestão dos bens e recursos públicos é 
condição sine qua non para a boa manu-

tenção ou para alavancar ao máximo o 
crescimento, respectivamente, de qualquer 
organização pública ou privada, civil ou 
militar. A busca pela melhoria da gestão 
é pautada em um processo contínuo, dinâ-
mico e flexível alicerçado em avaliações 
rotineiras.
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O atendimento às reais necessidades da 
Marinha do Brasil (MB) está atrelado à boa 
gestão, aos aspectos extrínsecos e também 
às ferramentas que os gestores utilizam para 
auxiliá-los nesta tarefa. Logo, a constituição 
de uma cultura organizacional voltada para a 
busca contínua da excelência em gestão, da 
utilização dos recursos físicos e monetários 
e do acompanhamento dos resultados de 
curto e longo prazos, bem como a definição 
de estratégias de ação para o cumprimento 
dos seus objetivos gerais, devem servir de 
base para a sustentabilidade da organização.

Este artigo se caracteriza por ser uma 
pesquisa bibliográfica, tendo sido utiliza-
dos livros, teses, artigos e outros meios 
de informação, em periódicos (revistas 
científicas), bibliotecas e sites da internet. 
Foram utilizados indiretamente, ainda, da-
dos de entrevistas e questionários aplicados 
em determinadas Organizações Militares 
(OM), obtidos na pesquisa de Miyazaki 
em 2008. Com os dados gerais obtidos, foi 
elaborada uma análise para verificar a com-
patibilidade entre o modelo de Excelência 
em Gestão e as atividades desempenhadas 
pelas Forças Armadas, bem como para 
elucidar aspectos relevantes relacionados 
aos ajustes necessários que permitiriam 
um efetivo ajuste do modelo à área militar.

A EXCELÊNCIA EM GESTÃO NO 
MUNDO CONTEMPORÂNEO

Na análise da etimologia do termo 
excelência, que vem do latim, conforme 
descrito na figura 1, vem à tona a conotação 
de superioridade extrema ou sem igual.

A Excelência em Gestão exprime a busca 
por parâmetros e padrões estabelecidos de 
qualidade/excelência, com vistas à obtenção 
de economicidade e melhoria na execução e 
no desenvolvimento dos processos, ativida-
des e projetos (BRASIL, 2011a).

Segundo Lima (2009), a Gestão por 
Excelência em diversas empresas, de 
diversos tamanhos e diversos países, é de-
finida por: um modelo de gestão e alguns 
fundamentos que, quando internalizados 
pelas pessoas (funcionários da empresa) 
e institucionalizados como novos hábitos 
e valores, contribuem efetivamente para 
garantir às empresas alto desempenho com 
sustentabilidade.

Para melhorar qualquer processo, é 
fundamental ter o feedback, pois, com base 
nesse resultado, é possível verificar os pro-
cedimentos que são feitos em duplicidade, 
aqueles que deveriam estar sendo executa-
dos e os que apresentam a má utilização de 
recursos físicos e monetários, entre outros 
aspectos que impedem o fluxo eficaz do 
processo e a sua melhoria continuada.

Ressalta-se a importância do processo 
contínuo da melhoria orientado pelas 
avaliações, com vistas à otimização dos 
resultados, que são indissociáveis da Ex-
celência em Gestão.

A Excelência em Gestão Pública no 
Brasil

A Gestão Pública no âmbito do Gover-
no Federal passou por diversas reformas 
administrativas desde a época de Getúlio 
Vargas, ainda na década de 30. Tais re-

Fonte: KRUG apud Dias (2009)

Figura 1 – Significado do termo excelência em latim
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formas não passaram de publicações de 
decretos e leis para criação, extinção, fusão 
e reestruturação de órgãos ou entidades da 
Administração Pública Federal até a adoção 
do Gespública (LIMA, 2007).

O Gespública, Programa Nacional da 
Gestão Pública e Desburocratização, se 
insere em um contexto mais amplo de 
mudança de paradigma administrativo, em 
que a abordagem da Administração Pública 
passa de burocrática a gerencial (Ferreira, 
2009; Brasil, 2005), e constitui-se em um 
novo modelo de gestão com o propósito 
de contribuir para a melhoria da qualidade 
dos serviços públicos e dos ganhos sociais 
(LIMA, 2007).

É fato que a administração gerencial 
que abarcou a Administração Pública, cujo 
processo ainda está em implementação, foi 
adotada para atender aos objetivos explici-
tados no Decreto no 5.378 de 23 de fevereiro 
de 2005, fundamentalmente para reduzir os 
custos e gastos públicos, melhorar a qua-
lidade dos serviços públicos, sempre com 

o foco no cidadão, e acompanhar e avaliar 
os resultados obtidos (SILVA, D, 2009).

A Excelência em Gestão, no âmbito da 
Administração Pública, tem como condi-
cionantes os princípios constitucionais de 
Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, 
Publicidade e Eficiência, que se encontram 
no Artigo 37 da Constituição Federal (Fer-
reira, 2009; Lima, 2007).

– Legalidade – Estrita obediência à lei; 
em que nenhum resultado poderá ser con-
siderado bom e nenhuma gestão poderá ser 
reconhecida como de excelência à revelia 
da lei.

– Moralidade – A Gestão deve ser pauta-
da por um código moral (princípios morais 
de aceitação pública).

– Impessoalidade – Não fazer acepção 
de pessoas, não se admitindo qualquer 
tratamento diferenciado, excetuando-se os 
previstos em lei.

– Publicidade – Ser transparente, dar 
publicidade aos fatos e dados. Esta é uma 
forma eficaz de indução do controle social.

Figura 2 – Ciclo de Melhoria Contínua de Gestão

Fonte: Adaptado de Palvarini 2009
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– Eficiência – Fazer o que precisa ser 
feito com o máximo de qualidade ao menor 
custo possível. Produção de resultado que 
seja a consequência da melhor relação pos-
sível entre qualidade do serviço e qualidade 
do gasto. Não se trata, todavia, de redução 
de custo a qualquer preço.

Complementarmente aos princípios su-
pracitados, surge o princípio da excelência 
dirigida ao cidadão, que  é o princípio de 
maior extensão, na medida em que dá senti-
do e direção (Lima, 2007, p. 55) aos demais.

– Excelência dirigida ao cidadão – Pres-
supõe atenção prioritária ao cidadão e à 
sociedade na condição de coproprietários 
do Estado e usuários do serviço público.

Ressalte-se que o princípio acima ex-
posto denota que a Excelência em Gestão 
aplicada na Adminis-
tração Pública encon-
tra seu foco no cidadão 
não só como persona, 
mas em todas as for-
mas pelas quais se faz 
representar: clubes, 
associações, grupos 
religiosos, agremia-
ções, empresas etc.

Uma vez que a Gestão Pública é orien-
tada pelo princípio geral que versa sobre 
a geração do bem comum, e que a Ad-
ministração Pública tem como função 
constitucional gerar valor para o cidadão 
e a sociedade, entende-se que o princípio 
da excelência dirigida ao cidadão é indis-
sociável da Excelência em Gestão Pública 
(Lima, 2009), apesar de este princípio não 
ser citado por alguns autores.

No intuito de compatibilizar a Ad-
ministração Pública Gerencial com a 
Administração Gerencial praticada pelas 
empresas privadas, sempre resguardado o 
objetivo de gerar valor para a sociedade e 
manter o foco no cidadão, os fundamen-
tos sofreram algumas adaptações, e junto 

com os princípios anteriormente citados 
definem o que se entende por Excelência 
em Gestão Pública.

Modelo de Excelência em Gestão 
Pública

O Modelo de Excelência em Gestão 
Pública (MEGP) é a representação de um 
sistema gerencial constituído de sete partes 
integradas, que orientam a adoção de práti-
cas de excelência em gestão com a finalidade 
de levar as organizações públicas a padrões 
elevados de desempenho e de excelência 
em gestão. O modelo é composto por oito 
critérios que, interligados, possibilitam a 
análise da organização segundo enfoques 
distintos. A gestão do setor público é ava-

liada  de acordo com: 
liderança, estratégias 
e planos, cidadãos, so-
ciedade, informação e 
conhecimento, pessoas, 
processos e resultados.

Segundo a Fundação 
Nacional da Qualidade 
(Site, 2011), os oito 

critérios componentes do MEGP são 
avaliados no transcurso da Autoavaliação 
pelo Comitê de Gestão Organizacional 
estabelecido:

1. Liderança – aborda os processos ge-
renciais relativos à orientação filosófica da 
organização e controle externo sobre sua 
direção; ao engajamento, pelas lideranças, 
das pessoas e partes interessadas na sua cau-
sa; e ao controle de resultados pela direção.

2. Estratégias e Planos – aborda os pro-
cessos gerenciais relativos à concepção e à 
execução das estratégias, inclusive aqueles 
referentes ao estabelecimento de metas e à 
definição e ao acompanhamento de planos 
necessários para o êxito das estratégias.

3. Cidadãos – aborda os processos geren-
ciais inerentes à satisfação do cidadão como 

O princípio da excelência 
dirigida ao cidadão é 

indissociável da Excelência 
em Gestão Pública
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usuário de serviços públicos e destinatários da 
ação decorrente do poder de Estado exercido 
pelas organizações públicas. As organizações 
públicas, mesmo aquelas que prestam servi-
ços exclusivos de Estado, devem submeter-se 
à avaliação de seus usuários, obtendo o co-
nhecimento necessário para gerar produtos e 
serviços de valor para esses cidadãos e, com 
isso, proporcionar-lhes maior satisfação.

4. Sociedade – aborda os processos ge-
renciais relativos ao respeito e tratamento das 
demandas da sociedade e do meio ambiente e 
ao desenvolvimento social das comunidades 
mais influenciadas pela organização.

5. Informações e Conhecimento – 
aborda os processos gerenciais relativos 
ao tratamento organizado da demanda por 
informações na organização e ao desenvol-
vimento controlado dos ativos intangíveis 

geradores de diferenciais competitivos, 
especialmente os de conhecimento.

6. Pessoas – aborda os processos geren-
ciais relativos à configuração de equipes de 
alto desempenho, ao desenvolvimento de 
competências das pessoas e à manutenção 
do seu bem-estar.

7. Processos – aborda os processos ge-
renciais relativos aos processos principais 
do negócio e aos de apoio, tratando sepa-
radamente os relativos a fornecedores e os 
econômico-financeiros.

8. Resultados – aborda os resultados da 
organização na forma de séries históricas e 
acompanhados de referenciais comparativos 
pertinentes, para avaliar o nível alcançado, 
e de níveis de desempenho associados aos 
principais requisitos de partes interessadas, 
com vistas a verificar o atendimento.

Figura 3 – Modelo de Excelência de Gestão Pública

Fonte: Brasil (2011)



172 RMB4oT/2012

A (IN) COMPATIBILIDADE DA EXCELÊNCIA EM GESTÃO NO ÂMBITO MILITAR

Segundo Brasil (2009) apud Ferreira 
2009, os fundamentos que integram a base 
de sustentação do Modelo de Excelência 
em Gestão Pública são os seguintes:

– Pensamento Sistêmico – entendimento 
das relações de interdependência entre os 
processos da organização, e entre a orga-
nização e o ambiente externo;

– Aprendizado Organizacional – busca 
contínua de novos patamares de conhecimento, 
individuais e coletivos, por meio da percepção, 
da reflexão, da avaliação e do compartilhamen-
to de informações e experiências;

– Cultura da Inovação – promoção de 
um ambiente favorável à criatividade, à 
experimentação e à implementação de no-
vas ideias que possam gerar um diferencial 
para a organização;

– Liderança e Constância de Propósitos – 
a liderança é o elemento promotor da gestão, 
responsável pela orientação, pelo estímulo 
e pelo comprometimento para o alcance e a 
melhoria dos resultados organizacionais. É 
exercida pela alta administração; entendida 
como o mais alto nível gerencial e assessoria 
daquela organização. A constância de pro-
pósito diz respeito à manutenção das ações 
para a consecução dos resultados;

– Orientação por Processos e Informações 
– compreensão e segmentação do conjunto 
das atividades e processos da organização que 
agreguem valor para as partes interessadas; 
sendo que as decisões e a execução de ações 
devem ter como base a medição e a análise 
do desempenho, levando-se em consideração 
as informações disponíveis;

– Visão de Futuro – indica o rumo da 
organização. Está diretamente relacionada 
à capacidade de estabelecer um estado fu-
turo desejado que dê coerência ao processo 
decisório. Inclui, também, a compreensão 
dos fatores externos com o objetivo de 
gerenciar seu impacto na sociedade;

– Geração de Valor – alcance de 
resultados consistentes, assegurando o 

aumento de valor tangível e intangível 
de forma sustentada para todas as partes 
interessadas;

– Comprometimento com as Pessoas 
– estabelecer relações com as pessoas, 
criando condições de melhoria da qualidade 
nas relações de trabalho para que elas se 
realizem profissional e humanamente;

– Foco no Cidadão e na Sociedade – dire-
cionamento das ações públicas para atender 
às necessidades dos cidadãos e da sociedade, 
na condição de sujeitos de direitos e como 
beneficiários dos serviços públicos e destina-
tários da ação decorrente do poder de Estado 
exercido pelas organizações públicas;

– Desenvolvimentos de Parcerias – de-
senvolvimento de atividades conjuntamen-
te com outras organizações com objetivos 
específicos comuns, buscando o pleno uso 
das suas competências complementares 
para desenvolver sinergias;

– Responsabilidade Social – atuação 
voltada para assegurar às pessoas a condi-
ção de cidadania com garantia de acesso 
aos bens e serviços essenciais, e ao mesmo 
tempo tendo como um dos princípios ge-
renciais a preservação da biodiversidade e 
dos ecossistemas naturais;

– Controle Social – atuação que se define 
pela indução da participação das partes 
interessadas no planejamento, no acompa-
nhamento e na avaliação das atividades da 
Administração Pública e na execução das 
políticas e dos programas públicos; e

– Gestão Participativa – Estilo de gestão 
que determina uma atitude gerencial da 
alta administração que busque o máximo 
de cooperação das pessoas, reconhecendo 
a capacidade e o potencial diferenciado de 
cada um e harmonizando tanto os interesses 
individuais quanto os coletivos, a fim de 
conseguir a sinergia das equipes de trabalho.

A figura 4 mostra uma visão sistêmica da 
gestão organizacional pública, abarcando 
os componentes já apresentados, e eviden-
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cia a interdependência desses elementos na 
composição do modelo de excelência em 
gestão pública como um todo.

É de suma importância destacar que o 
MEGP baseia-se na adoção do pensamento 
sistêmico, envolvendo os vários elemen-
tos internos e externos da organização; 
apresenta um modelo flexível, com uma 
linguagem simples e respeita as caracte-
rísticas e limitações de cada organização; 
não prescreve ferramentas ou práticas de 
gestão específicas, mas sobretudo analisa 
aquelas que são utilizadas pela organização 
e seu respectivo desempenho. Além disso, 
fornece periodicamente um relatório da 
avaliação com indicações para aperfei-

çoamentos dos processos da organização 
(SANTOS, 2007 apud FERREIRA, 2009).

A Excelência em Gestão na Marinha do 
Brasil

Mais que centros de competência des-
personalizados, as Forças Armadas são ins-
tituições nacionais, balizadas rigidamente 
pelos pilares da hierarquia e da disciplina, 
sendo sua definição preconizada no Título 
V, Capítulo II, da Constituição Federal de 
1988. Segundo o artigo 142 do referido 
capítulo:

As Forças Armadas, constituídas pela 
Marinha, pelo Exército e pela Aero-

Figura 4 – Modelo de Excelência da Gestão®

Fonte: Adaptado de Fundação Nacional da Qualidade, 2011
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náutica, são instituições nacionais 
permanentes e regulares, organizadas 
com base na hierarquia e na disciplina, 
sob a autoridade suprema do Presidente 
da República, e destinam-se à defesa da 
Pátria, à garantia dos poderes consti-
tucionais e, por iniciativa de qualquer 
destes, da lei e da ordem.”
As Forças Armadas (FFAA) brasileiras, 

em sua destinação constitucionalmente 
definida, inserem-se no contexto de um 
Estado social democrático de direito. Como 
instrumentos essenciais deste mesmo Es-
tado, exercem função fundamental não só 
na continuidade da estabilidade das insti-
tuições e no equilíbrio do pacto federativo, 
mas, subsidiariamente, em atividades de 
segurança pública e humanitária. As FFAA 
desempenham também relevante papel na 
sustentabilidade do atual estado de gover-
nabilidade, a qual pode ser definida como as 
próprias condições substantivas e materiais 
do exercício do poder e de legitimidade 
do Estado e do seu governo derivadas da 
sua postura diante da sociedade civil e 
do mercado em um regime democrático 
(MATIAS-PEREIRA, 2007). Nas rela-
ções internacionais do Estado brasileiro 
com outras nações, as FFAA contribuem 
de maneira decisiva para a manutenção 
da soberania nacional, preparando-se 
diuturnamente para enfrentar os desafios 
relacionados à garantia da defesa da Pátria.

A necessidade da busca por excelência 
para o efetivo cumprimento das diretrizes 
constitucionais e melhor execução de tare-
fas subsidiárias inerentes à defesa nacional 
com vistas a contemplar o elevado grau de 
satisfação por parte do cidadão vem corro-
borar a referida aplicabilidade do modelo 
de gestão pública no âmbito militar.

Há que se considerar, por importantes 
e potencialmente controversos, aspectos 
como as práticas ligadas à medição de re-
sultados, amplamente utilizadas no modelo 

de excelência em gestão. Quanto a esta 
peculiaridade, as organizações militares 
podem e já são capazes de gerar uma gama 
de indicadores financeiros que demonstram 
com clareza seus lucros e suas perdas, a 
partir de ferramentas de custeio e gerenciais 
(ex.: Organizações Militares Prestadoras de 
Serviços – OMPS).

Outra prática que cabe ser ressaltada é 
a utilização de parâmetros e indicadores 
ambientais, atinentes à “contabilidade 
ambiental”, utilizados pela Diretoria de 
Portos e Costas – DPC durante as auditorias 
realizadas na estrutura organizacional da 
Marinha do Brasil (MB). Entretanto, faz-se 
mister colocar em prática novas tecnologias 
ambientalmente corretas, tais como as re-
lacionadas ao aproveitamento de energia 
solar e eólica e à coleta de águas pluviais, 
com vistas à obtenção de economia de re-
cursos financeiros e de redução do consumo 
de combustíveis fósseis e à melhoria da 
imagem da MB junto à sociedade, em busca 
da sustentabilidade organizacional. Resta 
concentrar esforços no aperfeiçoamento 
de ferramentas dirigidas à “contabilidade 
social” e ampliar sua aplicação nas OM 
(Organizações Militares), para permitir a 
geração de indicadores capazes de demons-
trar claramente os ganhos ou perdas sociais 
auferidos pelo cidadão.

A implantação do Programa Netuno na 
MB

O Programa Netuno é um processo ad-
ministrativo destinado a aprimorar a gestão 
das Organizações Militares e, consequente-
mente, proporcionar à Marinha do Brasil as 
melhores condições para estar pronta e ade-
quada à estatura político-estratégica exigida 
pelo País. A capacitação profissional é a base 
do Programa, que se caracteriza por ações 
destinadas à avaliação da gestão, à melhoria 
de processos e à gerência de projetos.



RMB4oT/2012 175

A (IN) COMPATIBILIDADE DA EXCELÊNCIA EM GESTÃO NO ÂMBITO MILITAR

O surgimento do Programa Netuno na 
MB pode ser demarcado com a criação 
de dois relevantes documentos: Orcom 
A-11/2006 e Relatório sobre a Implantação 
da Gestão Pública na Marinha do Brasil 
(BRASIL, 2006). Atualmente, o assunto 
tem suas diretrizes pautadas pela orientação 
do comandante da Marinha denominada 
Orcom A-13. Diz a referida orientação:

Implementar medidas destinadas à per-
manente aplicação do Programa Netuno 
em todos os setores da MB, de forma a 
contribuir para o aprimoramento das 
práticas de gestão. [...]. (Brasil, 2011b)

Destaca-se a linha de ação adotada pela 
Alta Administração Naval para solucionar 
a questão da forma de implantação da nova 
sistemática na MB. Optou-se por decidir que 
“o Programa proposto deveria focar no nível 
micro de administração, sendo implantado 
de forma gradual por ODS com participação 
obrigatória das OM” (Brasil, 2006, p.9). 
Faz-se mister atentar para o caráter predo-
minantemente de mensuração do Netuno:

Dessa forma, não se pretende inserir 
condutas que interfiram nas rotinas 
diárias da OM, mas sim disponibilizar 
princípios e fundamentos básicos do Ges-
pública, os quais possibilitarão a revisão 
e a melhoria de procedimentos adminis-
trativos, facilitando o cumprimento de 
suas missões (Brasil, 2006, p. 9).

Pré-requisitos/competências necessárias

São listados cinco projetos/ações/etapas 
em andamento nas OM que já implementa-
ram o Programa Netuno e a serem adotados 
pelas demais que ainda não iniciaram a sua 
implementação, a fim de atingir o objetivo 
de operacionalização do Netuno na MB (Fá-
vero, 2010; Silva, D, 2009; Silva, M, 2009):

a) Divulgação e Conscientização – visa 
apresentar o programa aos comandantes/

diretores e imediatos/vice-diretores das 
OM da MB;

b) Capacitação do pessoal – destina-se à 
disseminação de conceitos por meio da reali-
zação dos cursos sobre Avaliação de Gestão, 
Análise e Melhoria de Processos, Planeja-
mento Estratégico e Excelência em Gestão; 
além disso, visa ressaltar as potencialidades do 
programa e também permitir que os militares 
inscritos nos cursos retromencionados possam 
se tornar agentes multiplicadores e agentes de 
melhoria de gestão no universo das OM;

c) Institucionalização – destina-se à 
implementação dos conceitos adquiridos na 
etapa de capacitação do pessoal, a fim de 
possibilitar a realização da primeira auto-
avaliação da OM, e em seguida identificar 
os processos a serem aperfeiçoados, esta-
belecendo o Plano de Melhoria de Gestão 
– PMGes. Destina-se também a promover 
o treinamento do pessoal da OM;

d) Validação e premiação – a validação, 
coordenada pelo ODS, deve ser realizada 
uma vez por ano. Tem por objetivo con-
firmar as autoavaliações realizadas pelas 
OM. A premiação, por seu turno, objetiva 
estimular as organizações e as pessoas; e

e) Publicação de resultados – voltada 
para a divulgação das OM e pessoas que 
tenham sido premiadas.

ANÁLISE CRÍTICA

Conforme citado por Fávero (2010, p. 
117), o grande desafio para as organizações 
militares tradicionais no que tange à gestão 
pública é conseguir, utilizando a teoria 
institucional, internalizar novos modelos e 
programas de gestão, na tentativa de modi-
ficar os padrões até então existentes em prol 
de melhor prestar serviços aos cidadãos.

Uma forma de realizar essa tarefa é por 
meio da utilização do modelo de processo de 
institucionalização, em que se abre caminho 
para a mudança cultural e a inserção e ab-
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sorção de novos valores, técnicas, métodos 
e programas de gestão como o Programa 
Netuno, em organizações militares (Tol-
bert e Zucker, 1996 apud Fávero, 2010). 
Em paralelo, deve ocorrer o processo de 
desinstitucionalização de antigos processos 
e/ou programas, como processos e práticas 
burocráticas ineficientes, que, apesar de 
consumirem recursos públicos em demasia, 
não agregam valor às organizações públicas.

Silva, M (2009, p. 22-23) complementa 
a listagem de dificultadores, diagnosticando 
oito óbices principais a serem superados 
pela administração naval, em busca de êxito 
na implementação do Programa Netuno:

– reduzido número de docentes para atu-
arem na capacitação da rede de instrutores;

– dificuldade na realização de ciclos 
permanentes de capacitação que possam 
gerar a aplicação perene e atualizada dos 
conhecimentos do Netuno;

– reduzido número de pessoas trabalhan-
do na coordenação do programa;

– número insuficiente de alunos indi-
cados por algumas OM para comporem 
os Comitês de Gestão para a realização da 
capacitação;

– dificuldades na operacionalização da 
capacitação dos Comandos Distritais;

– dúvidas das OM a respeito dos proces-
sos de autoavaliação e validação;

– retorno incompleto sobre as atividades 
de capacitação dos Distritos Navais; e

– resistências à mudança em função da 
cultura organizacional da Marinha.

Adicionalmente, fazem-se dignos de 
registro, ainda, cinco empecilhos rela-
cionados por Miyasaki (2008, p. 52) na 
análise das informações e dados colhidos 
em seu trabalho acadêmico por meio da 
análise gráfica dos resultados obtidos de 
questionários (Miyasaki, 2008, p. 81-96):

– descrédito gerado por programas 
anteriores;

– falta de comprometimento de parte dos 
comandantes/chefes nos diversos níveis e 
baixa prioridade atribuída, por oficiais e 
praças, aos afazeres do Programa no dia 
a dia da OM;

– qualificação prévia do pessoal deficiente;
– acúmulo de funções em razão da falta 

de pessoal; e
– alta rotatividade dos militares.

Diante da necessidade de maiores re-
flexões sobre as formas mais apropriadas 
de compatibilizar a excelência em gestão 
com o âmbito militar, é importante trazer 
para discussão uma visão mais crítica não 
só das práticas metodológicas a serem im-
plementadas a fim de permitir alcançar esse 
propósito, mas sobretudo da adequação 
dos procedimentos a serem adotados que 
garantam a convergência do modelo de 
Excelência em Gestão às particularidades 
castrenses. Dessa maneira, buscar-se-ia 
realizar uma análise em maior profundi-
dade sobre as vantagens e desvantagens 
existentes em cada uma das linhas de ação 
disponíveis para se chegar a esse objetivo, 
de forma a se garantir a maximização da 
aderência do modelo aos aspectos e ca-
racterísticas inerentes às Forças Armadas.

CONCLUSÃO

No trabalho em tela, procurou-se 
primordialmente apresentar avaliações 
comuns sobre o tema, conectar as com-
plementares entre si e, adicionalmente, 
comparar pontos de vista distintos, bus-
cando sempre destacar as partes de maior 
relevância existentes nos textos científicos 
e artigos produzidos mais recentemente 
sobre o assunto.

Em vista dos diversos argumentos, 
ideias e referências acadêmicas apresenta-
dos ao longo de todo este artigo, verifica-se 
a conciliação entre a teoria e a prática da 
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Excelência em Gestão com a singularidade 
de tarefa e propósito das Forças Armadas 
expressos taxativamente no texto da Cons-
tituição Federal de 1988. Há, portanto, indí-
cios da viabilidade de aplicação e validade 
do MEGP no âmbito militar. No entanto, 
faz-se imprescindível promover os devidos 
ajustes quando da operacionalização de 
seus conceitos teóricos no dia a dia e na 
rotina inerente a esse ambiente.

Cabe ressaltar que, apesar da compatibili-
dade existente entre a Excelência em Gestão 
junto ao ambiente militar, sua implementação 

não ocorre de maneira fácil. A reversão, subs-
tituição e/ou adaptação da cultura organizacio-
nal preexistente, por vezes demasiadamente 
burocrática, necessitam de longo tempo de 
maturação dentro das OM, e seus resultados 
somente podem ser alcançados a longo prazo.

Imprescindível ainda se faz, diante dos 
argumentos expostos, e das constatações 
dos vários autores citados, que haja a cons-
cientização da importância em expandir e 
provocar novas discussões sobre o tema, 
de modo a não se esgotarem as reflexões e 
análises aqui expostas.

 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<ADMINISTRAÇÃO>; Administração pública; Controle de qualidade; Gerência;
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COMBATE PARA A MARINHA DO BRASIL
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INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como propósito 
apresentar a possibilidade de cons-

trução da lancha Combat-Boat 90 (CB-90) 
nas instalações industriais da Base Naval de 

Val-de-Cães, em parceria com o estaleiro 
sueco Dockstavarvet AB, destacando as 
vantagens, principalmente sob os pontos 
de vista econômico, logístico e industrial. 
Para isso será feita uma breve explanação 
sobre as características da embarcação e 

* Mestre em Engenharia Mecânica. Serve atualmente na Base Naval de Val-de-Cães, Belém-PA.
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a possibilidade de emprego em operações 
com outros meios navais e de fuzileiros na-
vais da Marinha do Brasil.  Após isso, será 
apresentado o ganho de capacidade indus-
trial que a Marinha do Brasil poderá obter 
na Região Norte do País com a construção 
da CB-90, além da geração de empregos 
diretos e indiretos. Com a possibilidade de 
construção no Brasil, haverá gradualmente 
a  nacionalização de materiais e processos 
de construção da embarcação, com reflexo 
na redução de custos e facilidade da ma-
nutenção dos meios na região amazônica.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No período de 7 a 17 de fevereiro de 
2012 foi realizada, por equipe de enge-
nheiros e técnicos da Base Naval de Val-
de-Cães (BNVC), visita às instalações 
do Estaleiro Dockstavarvet – distrito de 
Docksta-Suécia. O propósito foi coletar 
informações que permitirão adaptar a 
infraestrutura da BNVC para a linha de 
produção da CB-90H, tornando-a apta a 
construir estas embarcações, de forma a 
atender a necessidades operativas especí-
ficas da Marinha do Brasil e do Exército 
Brasileiro na região amazônica, referentes 
às ações, principalmente, de patrulha naval, 
transporte de tropa e desembarque anfíbio. 

EMBARCAÇÃO CB-90: 
CARACTERÍSTICAS E EMPREGO 
DO MEIO

O projeto inicial da CB 90 data do ano 
de 1989, com a embarcação perfazendo 
cerca de 20 anos de operação e contínua 
modernização. No período compreendido 
entre 1989 e 2012, já foram construídas 
e entregues cerca de 250 embarcações 
CB-90.

Nos dias atuais, seis países utilizam a 
CB-90 para aplicações militares, sendo 

estes Estados Unidos, México, Noruega, 
Suécia, Malásia e Grécia, além de outros 
países clientes que adquirem outros tipos de 
embarcações construídas pela Dockstavar-
vet, tais como Rússia, Turquia e Inglaterra.

A Real Marinha sueca, maior cliente da 
Dockstavarvet, possui atualmente 147 uni-
dades da lanchas CB-90, operando nas suas 
mais diversas aplicações; entre elas pode-
mos citar o transporte de tropa e combate; 
NBQ; comando e controle; e ambulância, 
informação confirmada durante a visita 
técnica da BNVC ao Batalhão Anfíbio da 
Real Marinha sueca.

Lancha Combat Boat-90

Segue abaixo um resumo das caracterís-
ticas da embarcação:

Comprimento total 14,90 m

Boca 3,80 m

Calado carregado 0,90 m

Deslocamento leve 17 t

Deslocamento padrão 20 t

Velocidade de cruzeiro 40 nós

Velocidade máxima 45 nós

Capacidade de 
transporte

18 combatentes ou 3 t

Capacidade de 
combustível

2.200 litros

Raio de ação 320 milhas náuticas
(592 km)

Proteção balística Calibre 7,62mm

Características técnicas da CB-90HS
(com proteção balística)

A embarcação CB-90H é fabricada total-
mente em alumínio e possui sua compartimen-
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tação dividida em quatro setores: rampa de 
desembarque, compartimento de navegação, 
transporte de tropa e praça de máquinas.

Em relação à embarcação CB-90H, é 
importante citar algumas características que 
a tornam uma excelente opção para atuação 
na área da região amazônica, tais como:

– a propulsão é independente do sistema 
de geração de energia – caso o sistema 
elétrico sofra avarias, os motores possuem 
alternadores capazes de gerar energia para 
operação básica dos comandos de navega-
ção e combate;

– capacidade de operação em pequenas 
lâminas de água, provendo proteção contra 
choques mecânicos para a embarcação;

– pode operar em águas com partículas 
em suspensão (condições adversas), já tes-
tadas em diversos países, tais como Brasil 
(região amazônica, em 2004), Malásia, 
África e Arábia Saudita;

– excelente manobrabilidade para velo-
cidades elevadas;

– a utilização do sistema com hidrojato 
permite a parada e a reversão de máquinas 
sem inversão do sentido de rotação dos 
motores, reduzindo os esforços de engra-
zamento na redutora e MCP, aumentando 
sua vida útil;

– permite a operação da embarcação 
em manobras de transporte e desembarque 
anfíbio, associada a outras embarcações de 
maior porte, como os navios de desembar-
que-doca,  navios de desembarque de carros 
de combate e fragatas.

Rampa de desembarque de tropa da CB-90

Compartimento de navegação

Transporte de tropa

Praça de máquinas
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Atualmente, além da Suécia, Estados 
Unidos e México constroem a embarcação 
CB-90H, sendo que os Estados Unidos 
possuem a licença do produto e, por meio 
da empresa Safe Boats, constroem integral-
mente a embarcação sem a necessidade do 
fornecimento dos kits de montagem. No 
que se refere ao México, o mesmo funciona 
como uma filial da Dockstavarvet, inclusive 
com um funcionário sueco supervisionando 
o processo produtivo. O estaleiro Astimar, do 
México, recebe os kits de materiais (por meio 
de transporte marítimo em contêineres) da 
Dockstavarvet e realiza a soldagem das peças, 
estrutura do casco e montagem dos demais 
sistemas das lanchas (motores; hidrojato; e 
sistemas hidráulico, elétrico, de navegação, 
de comunicações, de ar condicionado, de 
ventilação, de armas etc.). Para o Brasil, a par-
tir do que foi visto na Suécia pela equipe da 
BNVC, a proposta seria começar com a mon-
tagem das unidades aqui por meio dos kits 
de materiais e gradualmente “nacionalizar” 
materiais e processos da fabricação, iniciando 
com a utilização do alumínio naval brasileiro 
e o corte das chapas do casco utilizando corte 
com jato d’água (que é utilizado na Suécia) 
ou corte com plasma feito no Brasil.

Possibilidades de emprego do meio

Como possibilidades de emprego da 
CB-90, podem-se citar:

1) execução de operações de desembar-
que anfíbio a partir de navio de desembar-
que-doca (NDD);

2) transporte e desembarque de tropa;
3) patrulhamento ostensivo de rios e 

regiões costeiras;
4) operações de interceptação de embar-

cações no combate à pirataria.

Atualmente, seis países utilizam a 
CB-90 para aplicações militares: Estados 
Unidos, México, Noruega, Suécia, Malá-

sia e Grécia, além de outros clientes que 
adquirem outros tipos de embarcação 
construídas pela Dockstavarvet, tal como 
Rússia, Turquia e Inglaterra.

CB-90 operando a partir de navio de
desembarque-doca

Desembarque de tropa

CB-90 operando com navios da
esquadra inglesa

Interceptação de embarcações
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PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO E 
SISTEMAS DA CB-90

O processo de soldagem

O processo de soldagem realizado 
pelo Estaleiro Dockstavarvet é docu-
mentado, certificado e elaborado por um 
inspetor de solda N2 e exige que todos 
os soldadores sejam qualificados dentro 
deste procedimento. A norma de solda-
gem aplicada é a da AWS (American 
Welding Society).

Os processos de soldagem utilizados 
na construção do casco da CB 90 são: 
Metal Inerte Gás (MIG), na soldagem do 
casco; e Tungstênio Inerte Gás (TIG), nas 
tubulações inoxidáveis dos sistemas – os 
mesmos processos de soldagem utilizados 
pela construção naval da BNVC.

As fontes de soldagem usadas são 
inversoras sinérgicas com duplo pulso, 
proporcionando uma solda eficiente e sem 
respingo; além do mais, possuem sistema 
de gravação de parâmetros e tocha com 
controle no punho, facilidade que agiliza 
o processo.

O controle de qualidade dos proces-
sos de soldagem é realizado por meio 
de Ensaio Visual de Soldagem (EVS) 
e Raios X. A BNVC 
aplica Ensaio Visu-
al de Solda (EVS) e 
Líquido Penetrante  
(LP). Hoje, o pro-
cesso de soldagem 
utilizado pela  BNVC 
na fabricação das 
lanchas escolares e 
lanchas sociais aten-
de às exigências do 
fabricante, atestadas 
pelos próprios engenheiros da Docksta-
varvet, quando em visita às instalações da 
BNVC, em novembro de 2011.

Sistemas mecânicos: motores, propulsão 
e hidráulica

O sistema de propulsão é composto por: 
dois motores a diesel; 
duas engrenagens redu-
toras; dois hidrojatos; e 
circuito hidráulico de 
acionamento dos flaps, 
difusores e reversor de 
fluxo.

Os motores prin-
cipais são dispostos 
em praça de máquinas 
paralelamente e fixados 
em jazentes de alumí-

nio apoiados por meio de calços flexíveis. 
Os motores possuem, respectivamente, 
potências de aproximadamente 800 HP (de 

Linha de produção da CB-90

Militar da BNVC realizando soldagem sobrecabeça 
nas instalações da Dockstavarvet

Os processos de soldagem 
utilizados na construção 
do casco da CB 90 são 

os mesmos processos de 
soldagem utilizados pela 

construção naval da BNVC



184 RMB4oT/2012

COMBAT BOAT-90 – UMA NOVA LANCHA DE COMBATE PARA A MARINHA DO BRASIL

fabricação Scania, Volvo Penta ou Cater-
pillar), com RPM máxima de 2.300 RPM.

Os dois Waterjet modelos Rolls-Royce 
FF410 compreendem um sistema hidráu-
lico e um sistema mecânico. A hidráulica 
de comando são dois cilindros hidráulicos 
de simples ação – um atua proporcionando 
ao conjunto seu deslocamento esquerda/
direita e o outro atua de forma a reverter o 
fluxo do jato, permitindo à embarcação seu 
deslocamento para ré.

Referente ao sistema de propulsão com 
hidrojato, o mesmo foi completamente 
desmontado no estaleiro da Dockstavarvet, 
na presença  dos engenheiros e técnicos da 
BNVC. Após inspeção, constatou-se que não 
existe complexidade no arranjo mecânico do 
hidrojato, sendo a sua manutenção possível de 
ser executada na BNVC, com sobressalentes 
e pessoal qualificado. Vale ressaltar que a 
propulsão é independente do sistema de ge-
ração de energia; caso o sistema elétrico sofra 
avarias, os motores possuem alternadores 
de 100 A a 140 A capazes de gerar energia 
elétrica suficiente para operação básica dos 
comandos de navegação e combate.

utilizados nos navios da Marinha do Brasil, 
podendo ser facilmente adaptados. Entre os 
equipamentos utilizados estão: radar, GPS, 
ecossonda e agulha magnética.

Com relação ao armamento, pode-se ins-
talar, mediante análise estrutural prévia, no 
convés principal e acima do compartimento 
de navegação, metralhadoras de calibre 
até 0.50 pol. Atualmente são usadas pelo 
Batalhão Anfíbio sueco CB-90, equipadas 
com o sistema RWS com track fire.

PROPOSTA DE MONTAGEM E/OU 
CONSTRUÇÃO DA CB-90 NA BNVC 
– INFRAESTRURA ATUAL

Atualmente, no galpão da Oficina no 4 
da Base Naval de Val-de-Cães, a Divisão 
de Construção Naval dispõe, há cerca de 
dez anos, de uma infraestrutura voltada 
para construção de lanchas em alumínio 
dos seguintes tipos e modelos:

– Lancha de Ação Rápida (LAR);
– Lancha de Apoio Médico (LAM);
– Lancha Ambiental (LA);
– Lancha Patrulha Fluvial (LPF);
– Lancha de Ação Rápida Cabinada (Larc);
– Lancha Escolar (LE); e
– Lancha Social (LS).

A BNVC dispõe hoje de engenheiros e 
técnicos com experiência comprovada em 
construção de alumínio, além de cerca de 
800 m2 de área coberta do novo galpão de 
Construção Naval, o qual pode receber, 
com espaço suficiente, uma linha de pro-
dução da CB-90.

A estrutura física dispões das seguintes 
áreas:

– setor de corte das chapas com 80m²;
– montagem/soldagem do casco, 40m²;
– montagem/soldagem da superestru-

tura, 40m²;
– instalação dos motores, 40m²;
– instalação elétrica/eletrônica, 40m²;

Desmontagem do sistema de
 propulsão a hidrojato

Sistema de navegação e sistema de 
armas

Os sistemas de navegação utilizados 
na embarcação CB-90 são similares aos já 
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– pintura – três estufas de aproximada-
mente 30m² cada; e

– instalação de acessórios.

A BNVC possui também diversas ofici-
nas que apoiam a construção naval dentro 
das suas especificidades. Dentre estas 
destacam-se: as de mecânica, de soldagem e 
inspeção e de eletricidade e eletrônica. Além 
disso, a Base conta com toda a estrutura 
administrativa/financeira necessária para a 
realização de atuais e futuros projetos.

BASE NAVAL DE VAL-DE-CÃES – 
INFRAESTRUTURA  PARA NOVOS 
PROJETOS

Atualmente, a infraestrutura existente 
vem sendo  utilizada para a finalização da 
fabricação seriada das lanchas escolares 
(374 unidades) e está se preparando para 
iniciar a construção de cerca de 120 lanchas 
sociais, de acordo com contrato existente 
com o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome e com a Empresa 
Gerencial de Projetos Navais – Emgepron, 
além das lanchas de aplicação militar, como 
a Lancha de Ação Rápida – LAR.

A BNVC, como já dito antes, visando 
ampliar a sua capacidade de produção e 
incorporar novos produtos à sua linha de 
produção, vem realizando investimentos 
para implantação de uma nova estrutura 
para construção naval, com a construção do 
novo galpão. A instalação da infraestrutura 

elétrica do prédio, projetada para alimenta-
ção dos maquinários em geral, entre estes 
máquinas de solda e de corte, conformação 
mecânica e sistema de iluminação, já foi 
concluída em maio de 2012.

JUSTIFICATIVA PARA 
CONSTRUÇÃO DA CB-90 NA BNVC

A formalização de uma parceria com o 
Estaleiro Dockstavarvet para a construção 
e montagem da embarcação CB-90 nas 
instalações da Base Naval de Val-de-Cães 
consolidaria e aumentaria sua capacidade 
em relação à construção de embarcações 
de alumínio, gerando vários benefícios que 
poderiam ser observados a curto, médio e 
longo prazos. Entre estes, podemos citar 
os seguintes:

1. diminuição dos custos da embarcação 
com a nacionalização gradativa dos siste-
mas da CB-90;

2. aumento de investimento em infraes-
trutura e pessoal;

3. aumento da capacitação industrial 
regional, com transferência de tecnologia;

4. geração de empregos diretos e indi-
retos na região amazônica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi ratificado pela equipe de visita da 
BNVC que, caso a parceria seja consoli-Galpão novo para a Construção Naval da BNVC

Construção de Lanchas da Ataque Rápido (LAR) no 
galpão novo da Construção Naval
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dada, o objetivo é construir a embarcação 
totalmente em solo brasileiro, dentro das 
instalações da BNVC. Inicialmente, a 
parceria seria realizada nos moldes da exis-
tente entre a Dockstavarvet e a Armada do 
México, que recebe os kits de construção 
e executa a montagem da embarcação. Em 
seguida, com a transferência de tecnologia 
e aquisição de experiência específica na 
construção da CB-90, o estaleiro brasileiro 
(BNVC) certamente possuirá condições de 
nacionalizar e adaptar sistemas existentes 
na CB 90 com tecnologia desenvolvida aqui 
no Brasil (hidráulica, elétrica, sistemas de 
navegação e construção da CB 90 com alu-
mínio proveniente da indústria brasileira).

CONCLUSÕES

Conclui-se do exposto acima que, após 
o investimento inicial em infraestrutura 
e capacitação profissional no Brasil para 
a construção da CB-90, a construção 
em série da embarcação é tecnicamente 
possível de ser realizada na Base Naval 
de Val-de-Cães. Todos os sistemas em-
pregados na CB-90 podem ser instalados 
em solo brasileiro, inclusive com possi-
bilidade de alterações no projeto original 
da embarcação de forma a atender às 
necessidades específicas do cliente (Exér-
cito, Marinha, Polícia Federal, Receita 
Federal etc.).

 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<APOIO>; Construção naval; Base naval; Embarcação;
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INTRODUÇÃO

A República Federativa do Brasil, co-
nhecida simplesmente como Brasil, 

é um país sul-americano situado majorita-

riamente no Hemisfério Sul e totalmente 
no Hemisfério Ocidental. É, juntamente 
com os Estados Unidos da América, o país 
que se encontra entre os cinco primeiros 
lugares nos rankings de população e ter-

* N.R.: Artigo escrito para o Congresso Jornadas do Mar, evento organizado pela Marinha portuguesa ocorrido em 
novembro de 2010. Concorreu na área de Relações Internacionais, Direito e Estratégia, no nível 1o Escalão 
(nível superior), recebendo a premiação de melhor trabalho de sua categoria. Originalmente publicado na 
Revista de Villegagnon no 6/2011, p. 58-71.
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ritório, ficando em quinto lugar em ambos 
os quesitos.

Seu litoral estende-se por quase 7.500 
quilômetros, desde o Rio Oiapoque, na 
fronteira entre o estado do Amapá e a Guia-
na Francesa, até o Arroio Chuí, na divisa do 
Rio Grande do Sul com o Uruguai. Além 
de seu território continental de mais de 8,5 
milhões de km2, possui também uma série 
de ilhas oceânicas, a saber: Arquipélago de 
São Pedro e São Paulo, Fernando de Noro-
nha, Trindade e Martim Vaz (no Espírito 
Santo) e um complexo de pequenas ilhas e 
corais chamado Atol das Rocas. Tais ilhas, 
além de reservas biológicas extremamente 
ricas, são importantes bases estratégicas 
de valor no Atlântico Sul, que conferem 
ao Brasil uma imensa Zona Econômica 
Exclusiva, que em muito contribui para o 
incremento do Poder Marítimo brasileiro, 
com o fornecimento de grandes recursos 
naturais em alto-mar.

Neste trabalho, serão divulgadas as 
perspectivas futuras do Brasil, que final-
mente o fizeram o “país do futuro”, como 
ele era conhecido entre seus habitantes 
desde a década de 50, a ser seriamente 
avaliado pelo mundo como uma das potên-
cias do século 
XXI. Daremos 
grande ênfase 
à  i n f l u ê n c i a 
do mar neste 
processo, mos-
trando a gran-
de importância 
atual e histórica 
que ele possui 
na  fo rmação 
do Brasil atual, 
além do papel 
extremamente 
relevante que 
ele certamente 
terá no futuro.

RESUMO HISTÓRICO
“A vinte e dois de abril
Do ano mil e quinhentos
Foi descoberto o Brasil
Graças aos descobrimentos.
Pedro Álvares Cabral
Que a grande armada conduz
Descobre-o por Portugal
Chamando-lhe “Vera Cruz”.
Na história relatada
Por Pêro Vaz de Caminha
Há beleza retratada
Que o Brasil então já tinha.
E três séculos marcaram
A presença portuguesa
Onde muitos consumaram
Grande prestígio e riqueza.
Mas D. Pedro seu regente
Em gesto heroico se zanga
E o decreta independente
No Grito do Ipiranga!
Desde então os dois países
Pela paz deram as mãos
Mantendo as fortes raízes
Entre dois Povos irmãos!” 

(Euclides Cavaco)

Conquista de Ceuta, óleo de Rocha Vieira
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Tudo começa em Ceuta, 1415. Após a 
conquista daquela cidade pelos mouros, 
os príncipes da Ínclita Geração portuguesa 
curvaram-se orgulhosos perante seu pai, 
El-Rei D. João I, e eram ordenados cavalei-
ros. Estes quatro homens, bem como seus 
descendentes, seriam os mentores de um 
dos mais espetaculares empreendimentos 
da humanidade. Por mares nunca dantes 
navegados, Portugal expandiu a fé e o 
Império ao longo do Atlântico, através do 
Índico ainda além da Taprobana.

Sob a batuta de D. Henrique, “O Na-
vegador”, com as riquezas da Ordem de 
Cristo, o incentivo da burguesia e o apoio 
do Trono, foi organizado o mítico centro de 
estudos náuticos conhecido como Escola de 
Sagres e implementada uma forte política 
de expansão marítima, mantida por toda a 
Dinastia de Avis. Esta expansão culminou 
com Vasco da Gama atingindo Calicute, 
nas Índias, em 1498. Contudo, enquanto 
a Coroa Portuguesa contornava a África, 
Cristóvão Colombo descobriu a América 
para os reis católicos de Espanha, a 12 de 
outubro de 1492. Isto pôs em cheque a se-
gurança da rota portuguesa pelo Atlântico 

Sul. A intranquilidade portuguesa só aca-
bou em 1494, com a assinatura do Tratado 
de Tordesilhas, que estabelecia o domínio 
português a oriente do meridiano que 
distava 370 léguas a oeste de Cabo Verde.

É assim que se apresenta o processo 
histórico que levou à descoberta do Brasil: 
como uma base/entreposto de controle de 
uma área marítima (Atlântico Sul), demarca-
da a partir de um arquipélago (Cabo Verde), 
fruto de uma expansão marítima (Grandes 
Navegações). Desde cedo, a futura nação 
brasileira esteve ligada ao mar e assim se 
manteve ao longo de toda sua história.

Chega-se, assim, a 1500. Pedro Álvares 
Cabral aporta com suas naus e caravelas na 
costa do atual estado da Bahia, no Nordeste 
brasileiro. Inaugura-se o Período Colonial. 
Seguidamente, a América Portuguesa pôs-
se a fornecer itens para o mercado europeu, 
primeiro o pau-brasil, que nomeou a nova 
terra de forma definitiva e que rapidamente 
atraiu corsários, principalmente franceses. 
As capitanias, distritos por meio dos quais 
estava organizada a administração portu-
guesa, eram impedidas de se comunicarem 
entre si e com a sede colonial, Salvador, por 

via terrestre, por 
ordens expres-
sas da Coroa e 
por gigantescas 
barreiras geo-
gráficas. Tais 
comunicações 
deveriam, obri-
g a t o r i a m e n -
te, se dar por 
mar, tal como 
o povoamento 
da terra e as 
relações entre 
a colônia e a 
metrópole. Frei 
Vicente do Sal-
vador, ao escre-Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, óleo de Oscar Pereira da Silva
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ver a primeira História do Brasil, em 1627, 
diz que os portugueses “arranhavam a costa 
como caranguejos”. Desde tal época, estava 
reconhecido o caráter marítimo do Brasil.

Com a colonização efetiva, veio o início 
da produção de açúcar, a grande riqueza 
agrícola do Brasil Colônia. Um dos fatores 
que selecionaram as áreas de produção 
açucareira foi a facilidade de transporte da 
mercadoria para a Europa, com correntes 
e ventos favoráveis. Estes ajudaram, deci-
sivamente, a tornar Pernambuco o maior 
polo mundial da produção de açúcar até 
meados do século XVII. Tamanha riqueza 
novamente atraiu a cobiça estrangeira. Pelo 
mar, os invasores franceses e holandeses 
tentaram desenvolver colônias no Brasil, 
mas malograram em seus esforços, sempre 
sendo bloqueados e/ou confrontados com 
reforços trazidos por armadas portuguesas, 
como a famosa luso-espanhola Jornada dos 

Vassalos, na reconquista de Salvador aos 
holandeses durante o período da União 
Ibérica, em 1625.

No início do século XVIII, com a des-
coberta de metais preciosos na capitania de 
Minas Gerais, modificou-se por completo 
a organização econômica do Brasil. Todos 
os esforços voltaram-se para a produção e 
tributação de ouro e diamantes das minas. 
Por ser o porto de abastecimento das regi-
ões auríferas e o de exportação de ouro para 
Portugal, a própria capital da Colônia foi 
movida de Salvador para o Rio de Janeiro 
pelo Marquês de Pombal, a fim de aumentar 
a fiscalização.

No alvorecer do século XIX, a monar-
quia portuguesa encontrou-se em grave 
perigo. O imperador dos franceses, Napo-
leão I, impunha à Europa sua política de 
Bloqueio Continental ao comércio inglês. 
D. João, o príncipe regente, resolve aban-

Chegada da Família Real portuguesa ao Rio de Janeiro, em 7 de março de 1808, óleo de Geoffrey Hunt
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donar Lisboa e seguir para o Rio de Janeiro, 
junto com toda a Corte portuguesa, sob a 
escolta da Marinha Real Britânica. Aporta 
primeiro em Salvador, e lá redige um dos 
mais importantes decretos da história do 
Brasil, a Abertura dos Portos às Nações 
Amigas. No próprio nome da medida torna-
se claro o caráter naval 
da sociedade brasilei-
ra. É por mar que o 
Brasil comercializava 
e se comunicava com 
o mundo.

Segue-se um perío-
do de forte turbulência 
política no Brasil e 
na Europa. D. João 
revida as agressões na-
poleônicas, ordenando 
expedições navais que tomam de assalto a 
Guiana Francesa e o atual Uruguai, incor-
porado sob o nome de Província Cisplatina. 
Em 1821, D. João VI se vê obrigado a 
regressar a Portugal pela Revolução do 
Porto. Deixa como regente seu filho, D. 

Pedro, que leva a cabo a independência do 
Brasil, nas “margens plácidas do Ipiranga”, 
a 7 de setembro de 1822.

Houve resistência por parte de muitos 
contingentes portugueses estacionados no 
Brasil e de alguns governos provinciais, 
especialmente no antigo estado do Grão-

Pará e Maranhão, que 
tinham laços mais es-
treitos com Lisboa do 
que com o Rio de Ja-
neiro. Para unificar um 
país que se estendia do 
Prata até o Amazonas, 
D. Pedro I, já como 
imperador do Brasil, 
utilizou-se largamen-
te de mercenários in-
gleses para debelar os 

focos de resistência lusitanos. Os mais 
famosos, os almirantes Cochrane e Taylor, 
foram, respectivamente, responsáveis pela 
libertação da Bahia e do Maranhão e pela 
perseguição da frota portuguesa através 
de todo o Atlântico até que esta entrasse 

Combate Naval do Riachuelo, óleo sobre tela de Victor Meirelles

O Império sempre manteve 
uma Marinha forte e 

operante, que se mostrou 
crucial para manter a 

unidade territorial legada 
por Portugal
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na Barra do Tejo, quando, após uma salva 
em homenagem a Portugal, retornou ao 
Brasil, agora livre do domínio lusitano, 
graças ao arrojo, à rapidez e à mobilidade 
que a esquadra e o mar conferiram às tropas 
imperiais. O Império sempre manteve uma 
Marinha forte e operante, que se mostrou 
crucial para manter a unidade territorial 
legada por Portugal. Os conflitos regio-
nais que explodiram após a abdicação de 
D. Pedro I, e mesmo antes, foram todos 
debelados por ações combinadas de blo-
queios navais e por tropas trazidas a bordo 
da esquadra.

Foi também graças a disputas navais 
que o Brasil entrou 
em seu maior conflito, 
a Guerra da Tríplice 
Aliança contra o Pa-
raguai, visando man-
ter abertas as vias de 
comunicação, através 
da Bacia do Prata, até 
a província de Mato 
Grosso. E foi mesmo 
o apresamento de um 
navio, o Marquês de 
Olinda, que provocou a guerra, que também 
teve seu ponto de inflexão marcado pela 
vitória do Almirante Barroso na Batalha 
Naval do Riachuelo, em 11 de junho de 
1865.

Nas discussões diplomáticas que se 
seguiram, tanto no encerramento da guerra 
quanto na demarcação das outras fronteiras 
terrestres no período republicano, a tradição 
brasileira de uma Marinha forte, legada 
pelo Império, seria decisiva. Como disse 
Rio Branco: “É muito bom discutir acordos 
tendo por trás de si uma esquadra com cre-
dibilidade”. Nessa época foram definidas as 
fronteiras do Brasil com seus vizinhos sul-
americanos, incluindo a compra do Acre 
à Bolívia e também a devolução da Ilha 
de Trindade pelo Reino Unido ao Brasil, 

após a intercessão do monarca português 
D. Carlos I, que apresentou documentos da 
época colonial que comprovaram o direito 
brasileiro às ilhas, evitando a evolução do 
caso para algo similar ao que as Malvinas/
Falklands têm hoje.

Posteriormente, o Brasil se viu envolvi-
do nas duas guerras mundiais. Em ambas, 
foi o afundamento de navios mercantes 
brasileiros por submarinos alemães que 
arrastou o País para o conflito e, a despeito 
da participação da Força Expedicionária 
Brasileira nos combates na Itália, mais 
brasileiros morreram no mar do que em 
terra nessas guerras.

O Brasil chega, as-
sim, ao século XXI 
repleto de exemplos 
históricos da importân-
cia que o mar tem para 
a nação. Certamente tal 
importância pode ser 
corroborada por inúme-
ros dados e atividades 
que se desenvolvem no 
momento em nosso am-
plo espaço marítimo, 

nossa imensa Amazônia Azul em pleno 
Oceano Atlântico, o mesmo Mar Tenebroso 
que a Ínclita Geração ousou desafiar seis sé-
culos atrás e que, em última análise, gerou 
este impávido colosso que hoje é o Brasil.

A ECONOMIA BRASILEIRA: UMA 
VISÃO GERAL

Sendo, de acordo com o Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), a oitava maior 
do mundo (2010), a economia brasileira 
credita sua força à sua diversidade, aos 
avanços recentes em áreas-chave, como 
a indústria aeronáutica e a petrolífera, ao 
grande mercado de consumo em expansão 
pelo aumento da renda per capita e ao 
boom nos preços das commodities agrícolas 

Potência mundial na 
agricultura e em recursos 

minerais, o Brasil 
atravessa sua maior fase 

de crescimento nas últimas 
três décadas
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e minerais de produ-
tos para exportação, 
como, por exemplo, 
a soja e o minério de 
ferro. Potência mun-
dial na agricultura e 
em recursos naturais, 
o Brasil atravessa sua 
maior fase de cresci-
mento nas últimas três 
décadas. As perspecti-
vas melhoraram ainda 
mais com as recentes 
descobertas de hidro-
carbonetos nas águas 
ultraprofundas do pré-
sal, ao longo da costa 
sudeste do País.

A produção agrí-
cola correspondia a 4,53% do Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2007 e é 
uma das maiores do mundo, sendo voltada, 
principalmente, para exportação, tendo en-
tre suas principais culturas a soja, da qual 
possui cerca de 35% da produção mundial 
quando se trata de grãos e 25% quando 

se trata de farelos, segundo dados da Or-
ganização Mundial do Comércio (OMC). 
Outros grandes destaques na agropecuária 
brasileira são a produção de açúcar, com 
42% da produção mundial; café, com 26%; 
suco de laranja, 80%; e etanol, 51%.

Isso coloca o setor do agronegócio em 
destaque na balança co-
mercial brasileira, mes-
mo com os subsídios e 
as barreiras comerciais 
praticados pelos países 
desenvolvidos.

Outro importante 
setor da economia bra-
sileira é a mineração, 
no qual tem maior des-
taque o Quadrilátero 
Ferrífero, em Minas 
Gerais, e a Serra de 
Carajás, onde se loca-
liza o Programa Gran-
de Carajás, a mais rica 
reserva mineralógica e 
a maior área de ferro 
de alto teor do mundo, Serra de Carajás, a maior mina a céu aberto do mundo

Porto de Santos, o maior da América Latina
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explorado pela Companhia Vale do Rio 
Doce, campeã mundial em produção de 
minério de ferro.

Para escoar toda essa produção mineral 
e agrícola utiliza-se principalmente o mar. 
Carajás, por exemplo, 
serve-se do porto de 
Itaqui, no Maranhão, 
construído especifica-
mente para atendê-la, 
assim como o porto de 
Paranaguá é utilizado 
para exportar a soja do 
Cerrado, e o porto de 
Tubarão, no Espírito 
Santo, para escoar o 
ferro de Minas Gerais.

Apesar do grande 
espaço físico para a 
atividade pesqueira no Brasil, ela ainda não 
tem relevância em nível mundial no início 

deste século, porém ainda possui muito po-
tencial, o qual será citado posteriormente.

O turismo é uma forte atividade, tendo 
maior destaque as áreas litorâneas do Ceará, 
do Rio Grande do Norte, de Fernando de No-

ronha, da Bahia, do Rio 
de Janeiro e da Região 
Sul do Brasil, destinos 
que sempre tomaram 
conta dos sonhos dos tu-
ristas e que, na atualida-
de, se tornam realidade. 
Vale ressaltar o grande 
enfoque marítimo do 
turismo (externo e in-
terno) no Brasil, como 
as belíssimas praias do 
Nordeste (incluindo as 
ilhas de Fernando de 

Noronha e de Abrolhos), além do mun-
dialmente conhecido Rio de Janeiro, com 

O Brasil é o país mais 
avançado no que tange à 
tecnologia sobre o etanol, 
energia renovável e que 
polui o meio ambiente 
muito menos do que os 

combustíveis fósseis

Comparação territorial entre a Amazônia brasileira e a Europa
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sua baía e suas praias, e do litoral de Santa 
Catarina e sua bela capital, Florianópolis.

Apesar dos recentes esforços das maio-
res economias do mundo em encontrar uma 
fonte de energia alternativa para o petróleo, 
tal ainda não pode ser vislumbrada em curto 
prazo. Nesse aspecto, o Brasil está numa 
posição privilegiada, dado os seus conhe-
cimentos em combustíveis alternativos e a 
atual autossuficiência em petróleo.

Para completar o quadro, em 2007 a 
Petrobras anunciou a descoberta de petró-
leo e gás natural na camada denominada 
pré-sal, que posteriormente verificou-se ser 
um grande campo petrolífero, estendendo-
se ao longo de 800 quilômetros na costa 
brasileira, do estado do Espírito Santo ao 
de Santa Catarina, abaixo da camada de sal 
(rocha salina). O primeiro óleo do pré-sal 
foi extraído em 2008, e alguns poços, como 
o Tupi, estão em fase de teste.

O Brasil é o país mais avançado no que 
tange à tecnologia sobre o etanol, energia 
renovável e que polui o meio ambiente muito 
menos do que os combustíveis fósseis. Possui 
a segunda maior produção e é o primeiro em 
exportação. No País, o etanol é um substituto 
viável para a gasolina desde os anos 70.

Mas o Brasil possui imensas riquezas 
biológicas. Em 1992, já dizia o biólogo 
americano Edward O. Wilson: “A bio-
diversidade é uma das maiores riquezas 
do planeta e, no entanto, é a menos reco-
nhecida como tal”. No Brasil não pode 
ser diferente. Ela é mais bem expressa no 
País pelas exuberantes Amazônia Verde e 
Amazônia Azul e pelo Pantanal, regiões 
que possuem grande valor para a economia 
brasileira, mesmo que não diretamente, 
com benefícios indiretos e potenciais.

Este enorme potencial é devido aos 
diferentes tipos de biomas e climas existen-
tes, o que nos leva às seguintes estatísticas 
mundiais: o maior número de mamíferos, de 
peixes de água doce e de vegetais; segundo 

maior número de anfíbios; terceiro maior de 
aves e quinto maior de répteis. Os números 
impressionam, mas, segundo estimativas 
aceitas pelo Ministério do Meio Ambiente, 
eles podem representar apenas 10% da vida 
no País, dada a imensidão de áreas de difícil 
acesso, como regiões isoladas da Amazônia 
aonde, virtualmente, só se chega pelos rios, 
verdadeiras estradas daquela região.

A população brasileira ocupa principal-
mente a parte oriental do território, mais 
próxima à costa, e é bastante heterogênea 
no que tange a tipos étnicos, mas extrema-
mente unida e harmônica. Ela fala virtual-
mente o mesmo idioma em todas as regiões, 
98% da população se comunica usando o 
português, o restante são dialetos indígenas 
e línguas como o alemão e o italiano, que 
são falados por imigrantes em pequenas 
áreas rurais isoladas.

É senso comum no Brasil que a identi-
dade nacional surgiu da junção do indígena 
ameríndio, do negro escravo e do branco co-
lonizador. Herdou de seus descobridores seu 
jeito aventureiro e explorador, dos africanos o 
espírito trabalhador e a simpatia e dos indíge-
nas o amor à terra e o instinto de preservação 
da natureza que até os dias de hoje contribui, 
e muito, para a situação do País.

No aspecto cultural, podem-se incluir às 
etnias anteriores os italianos, os alemães e os 
japoneses, principalmente, que deram gran-
de contribuição à gastronomia, ao folclore, 
à música e ao artesanato, por meio da forte 
imigração da primeira metade do século 
XX. O País possui, por exemplo, a maior 
população de descendentes de italianos e 
japoneses fora de seus países de origem.

EXERCENDO SUA SOBERANIA: A 
POLÍTICA BRASILEIRA PARA O 
MAR

O Brasil, como signatário da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
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(CNUDM), é subordinado às diretrizes do 
tratado no que condiz aos termos presentes, 
como o direito sobre o mar territorial, o 
conceito de zona econômica exclusiva, os 
direitos sobre o solo e o subsolo do leito 
oceânico e da plataforma continental, sendo 
esta última a que mais desperta o interesse 
do País sobre o uso do seu mar territorial. 
A convenção fixou em 12 milhas o limite 
do mar territorial contíguo ao território 
nacional costeiro, onde se estende a sobe-
rania do Estado nacional. Além disso, o 
País também tem direitos no que condiz à 
exploração de recursos naturais, na superfí-
cie, dentro do mar, no solo e no subsolo do 
leito oceânico por uma área de 200 milhas, 
chamada de Zona Econômica Exclusiva 
(ZEE). O Brasil já exerce seu direito sobre 
seu mar territorial e sobre sua Zona Econô-
mica Exclusiva. É nessas áreas que o País 
produz mais de 80% de demanda petrolífera 
e realiza 95% de seu comércio exterior e in-
trarregional, além da pesca e atividades de 
turismo e transporte de passageiros. Quanto 
à plataforma continental, ficou estabelecido 
que o Estado costeiro exercesse jurisdição 
e direito soberano de recursos naturais até 
a margem continental, ou seja, até a borda 
da plataforma continental, porém com o 
limite de 200 milhas a partir da linha base. 

Vários estados, no entanto, possuem 
uma plataforma continental mais extensa 
que a aceita na convenção, e esta fornece 
subsídios para que os estados interessados 
possam reivindicar o aumento de seu con-
trole sobre essas extensões fora dos limites 
preestabelecidos no tratado. O Brasil foi um 
desses estados e, em 2004, entrou com um 
pedido na Comissão de Limites da Platafor-
ma Continental estabelecida na convenção. 
Um estudo detalhado sobre a extensão da 
plataforma continental brasileira teve iní-
cio em 1987, a fim de estabelecer o limite 
exterior da plataforma continental no seu 
enfoque jurídico, ou seja, determinar a área 

marítima além das 200 milhas na qual o 
Brasil poderá exercer direitos de sobera-
nia sobre exploração de recursos naturais 
na água e no solo e no subsolo marinhos. 
Esse projeto é denominado de Plano de 
Levantamento da Plataforma Continental 
Brasileira (Leplac).

O levantamento identificou as regiões 
em que a plataforma continental se estende 
além das 200 milhas náuticas, onde, por-
tanto, o direito de exploração dos recursos 
do solo e do subsolo é exclusivo do Brasil.

Em algumas regiões, a incorporação de 
zona marítima pode chegar a 350 milhas. 
Todo o estudo foi realizado em conjunto 
entre a Diretoria de Hidrografia e Navega-
ção (DHN), órgão da Marinha do Brasil; 
a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); e 
a comunidade científica. A área reivindi-
cada corresponde a cerca de 960 mil km², 
e somada à ZEE, totaliza-se em cerca de 
4,4 milhões de km² a área marítima sob 
jurisdição brasileira, correspondendo a 

Amazônia Azul
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aproximadamente metade do território na-
cional. Toda esta área está sendo chamada 
de Amazônia Azul, devido a sua riqueza 
natural e sua extensão, comparáveis à Ama-
zônia Verde. O projeto é encabeçado pela 
Comissão Interministerial para os Recursos 
do Mar (Cirm) e tem como base o artigo 
76 da CNUDM.

O estudo apresenta vários conceitos ge-
odésicos, hidrográficos, geológicos e geo-
físicos de natureza complexa, demandando 
um longo tempo de análise e processamento 
de dados dos componentes coletados e ma-
peados ao longo da extensa área de 7.367 
km da costa brasileira. Os investimentos 
já demandaram cerca de US$ 70 milhões, 
sendo a metade desses recursos custeada 
pela Petrobras.

Além do Leplac, vários outros projetos 
foram incorporados à política brasileira 
para o mar, com especial destaque para a 
ocupação permanente do Arquipélago de 
São Pedro e São Paulo (Programa Arquipé-
lago), desenvolvendo ali um amplo sistema 
de pesquisas científicas no âmbito marinho 
chefiadas por especialistas brasileiros; o 
projeto de Recursos Vivos da ZEE (Re-
vizee), que visa equacionar e harmonizar 
as atividades pesqueiras no mar brasileiro 
em prol do bem-estar da nossa sociedade; 
e o Projeto de Recursos Minerais da Pla-
taforma Continental (Remplac), que tem 
como carro-chefe a exploração de possíveis 
sítios de recursos mineralógicos no solo 
da plataforma continental, como nódulos 
polimetálicos e crostas manganesíferas. 
Além disso, os investimentos na área da 
plataforma tendem a crescer ainda mais 
com a recém-descoberta da camada do 
pré-sal, projetando o Brasil como grande 
produtor e refinador de petróleo diante do 
cenário mundial.

É claro que, dentro das diretrizes das 
políticas brasileiras para o mar, há a 
questão da defesa, que se mescla a um 

programa nacional mais amplo, chamado 
de Estratégia Nacional de Defesa (END), 
envolvendo as três Forças Armadas e toda 
a sociedade brasileira. A END organiza-se 
em três esferas estruturantes: a primeira 
diz respeito ao papel das Forças Armadas 
em sua organização, distribuição e apare-
lhamento; a segunda, a reorganização da 
indústria nacional de defesa, a fim de apoiar 
e estruturar as Forças Armadas em produ-
ção e pesquisa de tecnologias de domínio 
nacional, e, como conseguinte, o arrasto 
de vários setores industriais brasileiros; e 
a terceira condiz ao efetivo das Forças Ar-
madas e sobre o futuro do Serviço Militar 
Obrigatório.

A Marinha do Brasil, imbuída na tare-
fa de segurança das águas jurisdicionais 
brasileiras, insere-se na END por meio do 
Plano de Articulação e de Equipamento da 
Marinha do Brasil (Paemb), que estabelece 
projetos e metas para o reaparelhamento, 
a expansão e a redistribuição de suas 
Organizações Militares, bem como o in-
cremento e a capacitação de seu efetivo. 
É dividido em dois volumes, um atinente 
ao Equipamento e Articulação e outro ao 
Detalhamento dos Projetos da Marinha. O 
primeiro especifica os Projetos Individua-
lizados (PI) da Marinha necessários para 
a adequação à END, bem como aquisição 
de meios, reorganização dos efetivos mili-
tares e civis, readequação dos meios e das 
organizações militares navais, aeronavais e 
de fuzileiros navais, com especial destaque 
para a criação de uma segunda esquadra, 
sediada no litoral norte do País, e de uma 
segunda divisão de fuzileiros navais. Além 
disso, o projeto-chave da Marinha do Brasil 
para o Paemb já se encontra em execução: a 
construção do submarino nuclear e da base 
de submarinos convencionais e nucleares 
de Itaguaí-RJ.

Outro ponto-chave que contribuirá para 
o controle da Amazônia Azul e que está 
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em fase de estudo é o Sistema de Geren-
ciamento da Amazônia Azul (SisGAAz), 
que será implementado em conjunto com 
a Força Aérea. Como previsto na END, as 
três forças deixam de trabalhar individual-
mente para que, em conjunto, possam ter 
um maior, melhor e mais organizado con-
trole das atividades em nossas fronteiras, 
tanto terrestres como aéreas e marítimas. O 
SisGAAz segue os moldes do Sistema de 
Vigilância da Amazônia (Sivam), gerencia-
do pelo Exército. A END prevê uma ampla 
rede de informações e pesquisas, algumas 
já em desenvolvimento, como o veículo 
lançador de satélites da Força Aérea e o 
submarino nuclear da Marinha. Há, nesses 
projetos, a participação efetiva de universi-
dades e centros de pesquisas de excelência, 
visando justamente ao fortalecimento da 
indústria nacional de defesa e de todos os 
setores que a apoiam. Um exemplo bem-
sucedido de parceria é o Projeto Antártico 
Brasileiro (Proantar), um convênio entre a 
Marinha, a Força Aérea e vários centros de 
pesquisa nacionais.

O projeto tem como objetivo o desen-
volvimento de pesquisas científicas sobre 
a fauna e a flora da região, bem como os 
fenômenos naturais e meteorológicos que 
lá ocorrem e a sua repercussão no território 
brasileiro. O Brasil mantém uma base de 
pesquisa, a Estação Antártica Comandante 
Ferraz, instalada na Ilha do Rei George, na 
Baía do Almirantado, em 1984*. Além dos 
objetivos científicos, o Brasil tem como pro-
pósito preservar seus direitos no continente 
– de acordo com o Tratado da Antártida, exi-
ge-se a realização substancial de atividade 
científica na região. O Proantar, ao longo dos 
anos, realizou significativas pesquisas sobre 
o clima, os aspectos físico-morfológicos e 
a vida marinha da Antártica, contribuindo 
sobremaneira para o entendimento dos 
complexos sistemas climáticos que com-
põem o planeta. O Proantar é gerenciado 
pela Cirm, o mesmo órgão responsável pelo 
Leplac, tendo esses dois projetos estreito 
envolvimento com as aspirações marítimas 
brasileiras. O órgão é coordenado pelo co-
mandante da Marinha do Brasil, integrado 

ao Conselho Nacional 
de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico 
(CNPq) e ao Ministério 
do Meio Ambiente. A 
Marinha apoia a missão 
brasileira na Antártica 
por meio de seus dois 
navios polares, o Navio 
de Apoio Oceanográfico 
Ary Rongel e o Navio 
Polar Almirante Maxi-
miano, subordinados à 
Diretoria de Hidrografia 
e Navegação, além de 
prestar apoio a aero-
naves baseadas nesses 
navios.

* N.R.: A Estação Antártica Comandante Ferraz está sendo reconstruída em função do incêndio ocorrido em 25 
de fevereiro de 2012.

Estação Antártica Comandante Ferraz
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CAPACIDADES DO BRASIL

Um gigante não pode apenas ficar 
olhando para o chão ou para seu passado. 
Antes de mais nada, para honrar o título 
de impávido colosso que lhe foi atribuído, 
deve olhar para o futuro com confiança, 
com a certeza de que suas potencialidades 
lhe trarão um futuro promissor.

O plano de grandeza brasileiro alicerça-
se em três pilares principais: seu povo, sua 
Amazônia Verde e sua Amazônia Azul. As 
características do povo brasileiro já foram 
apresentadas anteriormente: seu potencial 
criativo é indispensável para qualquer sonho 
de grandeza desta nação, podendo-se dizer 
tranquilamente que em nossas veias corre o 
sangue dos desbravadores e aventureiros que 
tornaram este país possível.

Em relação à Amazônia Verde, podemos 
listar, entre inúmeras potencialidades já 
amplamente divulgadas em estudos diver-
sos mundo afora, as seguintes:

– Corresponde a 1/3 das florestas do 
mundo, numa área equivalente à metade do 
continente europeu (sete Franças).

– Possui o rio maior e mais caudaloso do 
mundo, o Amazonas. Este responde por 21% 
da água doce líquida disponível no mundo 
(contando com seus mais de 500 afluentes), 
num volume total de mais de 80 mil metros 
cúbicos, despejando diariamente.

– Seria, sozinha, o sexto maior país do 
mundo, com uma população de 25 milhões 
de pessoas.

– Fonte de vastas reservas minerais, 
estimadas em mais de US$ 50 trilhões, 
que incluem ouro, estanho, cobre, bauxita, 
manganês, urânio, potássio, enxofre, dia-
mantes e outras gemas preciosas, petróleo, 
gás natural e nióbio (90% das reservas 
descobertas no mundo estão no Brasil).

– O nióbio é vital para a fusão nuclear, 
sendo considerado por muitos especialistas 
como o maior tesouro mineral do futuro. 
Embora, por si só, esta quantidade gigan-
tesca de riquezas pareça suficiente para 
alimentar o futuro de um grande país, não 
é grande o suficiente para o Brasil. Aos bra-
sileiros não basta uma Amazônia apenas.

A Amazônia Azul, incrustada como 
joia valiosa no seio do Mar Tenebroso, 

oferece à nação verde-
amarela capacidades 
ainda maiores. Pelos 
mares foi descoberta, 
pelos mares foi mantida 
unida e pelos mares 
vem se desenvolvendo. 
Nada é mais natural a 
este grande país que, 
nesses mesmos mares, 
encontre assinalada a 
sua fulgurante rota para 
o esplendor.

Algumas potencia-
lidades da Amazônia 
Azul que podem ser 
citadas: exploração de 
hidrocarbonetos e mi-
nerais diversos no leito Vista do Complexo de Brucutu, em Minas Gerais, considerado a maior usina de 

ferro do mundo
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marinho; construção naval e comércio in-
ternacional; exploração da pesca e recursos 
diversos na coluna d’água; e geração de 
energia e turismo.

POTENCIALIDADES DA 
AMAZÔNIA AZUL ESMIUÇADAS

Exploração de hidrocarbonetos e 
minerais

Os investimentos brasileiros em mine-
ração submarina devem chegar a US$125 
milhões até 2014, com verbas do governo 
federal. Isso é apenas o início de um projeto 
audacioso de levantamento topográfico da 
plataforma continental marítima para fins 
comerciais (hoje 1% conhecida), que visa 
tornar possível a exploração de ouro, dia-
mantes, areia, potássio, calcário e diversos 
outros minérios, alavancando a economia 
e desenvolvendo o parque tecnológico e 
industrial do País.

Contudo, a maior descoberta de petróleo 
da década, os megacampos petrolíferos de 

Tupi, Iara e Júpiter são a ponta do iceberg 
de uma enorme área, com estimativas 
iniciais de 16 bilhões de barris de petróleo 
e quantidades gigantescas de gás natural, 
mais que dobrando as reservas atuais do 
País (estimadas em torno de 14 bilhões de 
barris). Esse montante poderá subir para até 
100 bilhões de barris, caso sejam confirma-
das outras previsões estimadas de petróleo 
em uma área que vai desde Santa Catarina 
até o Espírito Santo.

Com isso, a produção do País (que re-
centemente alcançou a autossuficiência em 
petróleo) deve saltar de 2 milhões de barris 
(em 2006) para 12 milhões de barris por volta 
de 2022, garantindo seu ingresso no rol de 
maiores produtores mundiais de petróleo.

Construção naval e comércio 
internacional

A descoberta dessas reservas e a retoma-
da do crescimento do País de maneira sus-
tentável fazem com que um setor brasileiro 
praticamente desativado, a construção na-

val, seja reativado. As 
cifras do comércio na 
região do Atlântico Sul 
são grandes: mais de 1 
bilhão de toneladas de 
mercadorias preciosas 
por ali trafegam, sem 
mencionar que 95% das 
exportações e importa-
ções do Brasil são feitas 
por mar. A abertura de 
rodovias de integração 
do norte brasileiro com 
o litoral peruano apenas 
aumentam a nossa de-
pendência do oceano, 
porém desta vez na di-
reção do Pacífico.

Estaleiros de todo o 
País preparam-se para 

Vista aérea do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ),
na Baía de Guanabara
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um volume imenso de novas encomendas: 
apenas como exemplo, mais 138 platafor-
mas petrolíferas deverão ser criadas até 
2042, segundo estudo do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), num custo médio unitário de 
US$1,7 bilhão. Novos portos e estaleiros 
estão sendo criados e projetados a fim de 
viabilizar o desenvolvimento brasileiro por 
meio de investimentos nacionais e estran-
geiros. Além dessa capacitação material, 
a capacitação humana será uma realidade, 
gerando empregos de melhor remuneração 
e aumento da capacidade tecnológica. O 
Brasil pode, além disso, ser um polo de 
produção para todo o Atlântico Sul, sendo 
o fornecedor de embarcações para países 
produtores, como Angola e Nigéria, cuja 
produção deve crescer 153% até 2030 – o 
maior salto do mundo.

Isso não seria nada mais do que recupe-
rar o posto que é nosso por direito, dever e 
vocação. No seu ponto máximo de aqueci-
mento da indústria naval, o Brasil chegou 
a ocupar o segundo lugar em produção 
naval no mundo. Em 1979, chegamos a 
construir 50 navios, totalizando 1.394.980 
toneladas, sendo nove navios para expor-
tação; a indústria tinha naquele ano quase 
40 mil empregados diretos. A nova onda de 
crescimento da construção naval está nas 
plataformas petrolíferas; nas embarcações 
em alumínio para o mercado de lazer, pesca 
e apoio marítimo; no desenvolvimento de 
tecnologias de construção em materiais 
compostos, ferragens e velas para embarca-
ções na faixa de 20 a 35 pés; e na construção 
militar, abrangendo um amplo espectro de 
embarcações que vão de navios-patrulha 
costeiros a submarinos nucleares.

Pesca e recursos da coluna d’água

O potencial do Brasil para o desenvol-
vimento da aquicultura é imenso, pois o 

País possui 8.400 km de costa marítima, 
5.500.000 hectares de reservatórios de 
águas doces, clima extremamente favorável 
para o crescimento dos organismos culti-
vados, terras disponíveis e ainda relativa-
mente baratas na maior parte do País, mão 
de obra abundante e crescente demanda por 
pescado no mercado interno (o consumo 
médio anual de pescado per capita é de 
apenas 6,8 kg/habitante).

Atualmente, tanto os peixes como os mo-
luscos produzidos nos cultivos estão sendo 
comercializados no mercado interno, exceto 
algumas espécies específicas, como o camarão.

A produção brasileira de pescado au-
mentou 25% nos últimos oito anos, pas-
sando de 990.899 toneladas anuais para 
1.240.813 no ano passado. Somente nos 
últimos dois anos, houve um crescimento 
de 15,7%, conforme os dados estatísticos 
de 2008 e 2009, sendo que a aquicultura 
apresentou uma elevação de 43,8%, passan-
do de 289.050 toneladas/ano para 415.649 
toneladas/ano. A produção da pesca extrati-
va, tanto marítima quanto continental (rios, 
lagos etc.), passou, no mesmo período, de 
783.176 toneladas/ano para 825.164 tone-
ladas/ano, um aumento em torno de 5,4%.

Até 2011, a expectativa do Ministério da 
Pesca e Aquicultura é de que a produção to-
tal de pescado atinja a meta de 1,43 milhão 
de toneladas, conforme previsto no plano 
Mais Pesca e Aquicultura, lançado pelo 
governo em 2008. De acordo com essas 
projeções, a aquicultura responderá por 
cerca de 570 mil toneladas/ano, e a pesca 
extrativa, tanto marítima quanto continen-
tal, por cerca de 860 mil toneladas/ano.

Além dos peixes e moluscos diversos, 
temos também algas. Vistas por muitas 
pessoas como sujeira nas praias, elas podem 
impulsionar diversos setores da economia 
brasileira. No extenso litoral do País, exis-
tem diversas espécies desse organismo, 
mas o potencial delas é pouco explorado.
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Seu uso está na fabricação de cosméticos 
e remédios, além de ter um grande potencial 
nutritivo.

Geração de energia e turismo

O litoral brasileiro e a Amazônia Azul 
podem fornecer meios para manter o País 
como um dos maiores produtores mundiais de 
energias renováveis e limpas: o potencial de 
geração eólica nos 8.500 km de litoral brasilei-
ro é gigantesco, beirando 100 GW de potência 
a ser instalada, além de quase imensurável 
potencial de energia de marés e geotérmica.

O Brasil explora muito mal seu potencial 
turístico e desportivo. Ambos são, poten-
cialmente, mananciais de riquezas para o 
País, além de serem grandes fontes de au-
mento na qualidade de vida da população.

DESAFIOS

É evidente que existe uma série de desa-
fios para melhor exploração da  Amazônia 
Verde e o pleno desenvolvimento do poder 
marítimo do Brasil, a começar por uma po-
lítica para o mar verdadeiramente nacional 
e de longo prazo e uma política condizente 
para a Amazônia, de forma que os projetos 
ora apresentados possam ser mantidos por 
tempo suficiente para produzirem resultados.

Dentre esses desafios, um dos que mais 
merecem atenção é a exploração dos recur-
sos naturais de maneira sustentável.

Sobre a política da Amazônia Azul, garantir 
uma exploração inteligente de todo o mar sob 
jurisdição brasileira, bem como a maximização 
dos recursos explorados, deve ser prioridade. 
Para tal, um maciço investimento em pesquisa 
e desenvolvimento de meios cada vez mais 
seguros deve ser contínuo, o que também 
contribui para a  segurança dos meios material 
e humano. Além disso, fatores naturais devem 
ser levados em consideração. O conhecimento 
dos ciclos de migração e reprodução da vida 

marinha é de total relevância para que o recurso 
vivo não se torne escasso, assim como o estudo 
sobre que áreas são economicamente viáveis 
para a exploração mineralógica, evitando 
desperdícios de investimentos em recursos 
que não compensariam seus custos. Para isso, 
o apoio a pesquisas hidroceanográficas é es-
sencial, bem como investimentos em projetos 
de grande importância para a política do mar, 
como o Proantar e o Leplac.

De modo a executar tais projetos, 
parcerias com iniciativas privadas são ne-
cessárias não só para angariar fundos, mas 
também para integrar a sociedade como um 
todo, incentivando vários setores da indús-
tria, não só os relacionados com os meios 
navais, mas também vários outros, tanto 
de apoio quanto de sobressalentes. Dessa 
maneira, gera-se um projeto contínuo, 
pois parcerias público-privadas são mais 
rentáveis que as políticas exclusivamente 
governamentais, que são dependentes 
do cenário político do País. Um setor da 
sociedade atuante e imbuído nas políticas 
marítimas é assim criado, gerando uma 
consciência política que possa garantir os 
interesses brasileiros no mar e a continui-
dade das políticas para a Amazônia Azul.

Os recursos a serem angariados, contudo, 
não devem ser majoritariamente estrangei-
ros. Estes, embora sejam necessários, não 
estarão comprometidos em utilizar as rique-
zas de nossa Amazônia Azul em melhorias 
socioeconômicas para nossa população, não 
podendo deixar em segundo plano a extrema 
importância de permanecer com o domínio 
estratégico desses recursos. Sendo um país 
com grande desigualdade social, vê-se nes-
ses fatos mencionados a perspectiva de uma 
distribuição da renda gerada não apenas no 
alto escalão, mas sim melhor qualidade de 
vida para todos os habitantes.

A reestruturação da indústria naval é tam-
bém um desafio a ser considerado, pois era um 
setor quase desativado e deverá ser revestido 
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de grande importância nessa nova fase. Devido 
ao passado, a falta de experiência será um fator, 
no início, de grande prejuízo; porém, com o 
passar do tempo, isso será recompensado.

Na nossa Amazônia continental, os 
principais desafios se encontram nas áreas 
de infraestrutura e de transporte. Uma 
integração gradativa e sustentável deve 
ser ponto primeiro para a política da Ama-
zônia. A região é de difícil acesso, sendo 
interligada basicamente por meios aéreos 
e fluviais, o que, no primeiro caso, angaria 
um custo-benefício desfavorável se pen-
sarmos em transporte de matérias-primas 
entre regiões distantes 
em larga escala.

Investimentos em 
ferrovias e rodovias 
são necessários, mas 
sobretudo o setor 
hidroviário deve ter 
prioridade, pois a re-
gião é bem servida de 
rios adequados à nave-
gação. Dessa maneira, 
grandes quantidades 
de mercadorias pode-
riam ser transportadas por balsas e chatas 
pelos rios que cortam a região da maior 
floresta do mundo. É claro que, para isso, 
a infraestrutura local deve ser fortalecida, 
a partir da criação e da melhoria de portos 
fluviais atendidos por outros modais, como 
ferrovias e rodovias, para o transporte para 
lugares não alcançados por rio. A indústria 
local, tanto extrativista quanto de logística, 
precisa estar sintonizada com as políticas 
públicas. Sendo assim, não só uma fiscali-
zação rígida e contínua, mas também um 
programa de exploração coeso, um controle 
permanente e forte das fronteiras e uma po-
lítica de inclusão das comunidades ribeiri-
nhas e indígenas, tanto para produção quan-
to para pesquisa, devem ser implantados. 
Dessa maneira, garante-se não só a proteção 

dos meios naturais a serem explorados, mas 
também o crescimento sustentável de uma 
região riquíssima em recursos naturais e a 
soberania do Brasil sobre um local no qual 
nossos desbravadores de outrora lutaram e 
se sacrificaram para manter imaculado dos 
interesses estrangeiros.

CONCLUSÃO

Ao término desta exposição, pode-se 
afirmar com segurança que o destino da 
nação brasileira esteve, está e sempre 
estará ligado ao mar, a esta grande estrada 

que liga os cantos mais 
distantes do mundo. O 
Brasil, desde seu iní-
cio, deita eternamente 
neste esplêndido berço 
ao som do mar que é 
o Atlântico. Os filhos 
de Sagres devem se 
orgulhar de seu passado 
e manter sempre em 
mente o lema “Navegar 
é preciso”. O mar signi-
fica, ao mesmo tempo, 

caminho e destino, obstáculo e fronteira, 
oportunidades e provações. A todas essas 
variáveis o Brasil deve responder no seu 
presente, sempre tirando lições do passado.

Como disse o famoso poeta português 
Fernando Pessoa:

“Valeu à pena?

Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena

Quem quer passar além do Bojador

Tem que passar além da dor

Deus ao mar o perigo e o abismo deu,

Mas nele é que espelhou o céu”.

Pode-se afirmar com 
segurança que o destino da 
nação brasileira esteve, está 

e sempre estará ligado ao 
mar, a esta grande estrada 

que liga os cantos mais 
distantes do mundo
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Ó Brasil, tal qual o céu, também o teu 
futuro espelha essa grandeza, a grandeza 
do teu mar. Que saibas aproveitá-lo, para 
usufruto das futuras gerações e para glória 
do teu passado. Nossos antepassados por-
tugueses também tiveram essa escolha, 
na encruzilhada histórica que a crise do 
século XIV os colocou, mas, podendo se 
contentar com menos, escolheram perse-
guir a grandeza que nos legaram. Que seja 

o Brasil, “gigante pela própria natureza”, 
capaz de honrar sua história e suas tradi-
ções e perseguir com semelhante vigor as 
oportunidades que hora se apresentam, 
ecoando as palavras que o Ministro Rui 
Barbosa proclamou ao mundo, no início 
do século passado: “Os povos sãos e fortes, 
as nações másculas e livres amam nas suas 
esquadras (e no seu mar!) a imagem de sua 
própria existência”.
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FORJANDO A MENTALIDADE MARÍTIMA DENTRO E 
FORA DA MARINHA DO BRASIL*

FELIPE KOHN MARTINS
Aspirante

“Da Pátria, todo amor, constantes pioneiros,
Por sobre mar ou terra, ou sob o céu de anil,

Ardentes, juvenis, do Mar os Escoteiros,
Só tem por lema audaz: Tudo pelo Brasil!”

Rataplã do Mar (Hino dos Escoteiros do Mar)

A MENTALIDADE MARÍTIMA

Como definição, a mentalidade marítima 
se constitui na “convicção ou crença, 

individual ou coletiva, da importância do 
mar para a nação brasileira e o desenvol-
vimento de hábitos, atitudes, comporta-
mentos ou vontade de agir, no sentido de 
utilizar, de forma sustentável, as potencia-
lidades do mar”.1 A partir dessa premissa 

se desenvolve o Programa de Mentalidade 
Marítima (Promar), da Marinha do Brasil 
(MB), baseado nas seguintes metas:

– conscientizar a população brasileira 
da importância do mar para o cidadão e 
para o País;

– conscientizar a população, em es-
pecial crianças e jovens, da importância 
e da responsabilidade de sua atuação na 
preservação dos mares;

* Publicado na Revista de Villegagnon, no 6/2011, p. 98-101.
1 http://www.mar.mil.br/secirm/promar.htm. Acessado em 14 de agosto de 2011.
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– mobilizar o conjunto da população para 
o efetivo engajamento na preservação do mar 
e na utilização ótima dos seus recursos; e

– permitir que maior parcela da popu-
lação conheça os componentes do Poder 
Marítimo brasileiro e a importância de 
valorizá-los e fortalecê-los.

A FORMAÇÃO DA MENTALIDADE 
MARÍTIMA FORA DA MB

Embora a MB seja a maior propulsora da 
formação dessa menta-
lidade marítima no País, 
essa consciência é forja-
da em crianças e jovens 
e, em auxílio substancial 
aos esforços da Mari-
nha, desenvolvida nos 
grupos de Escoteiros 
do Mar, que se formam 
em espelho às tradições da Marinha do Brasil 
e impulsionam os jovens de 6 a 21 anos à con-
vicção da importância do mar para a Nação, 
agregando diversos costumes  marinheiros.

O PROPÓSITO DO ESCOTISMO DO 
MAR

O Escotismo do Mar procura desenvol-
ver nos jovens o gosto pela vida no mar 
por meio de uma cultura 
marítima e de um espírito 
marinheiro. Os Escoteiros 
do Mar praticam o escotismo 
por meio das artes e técnicas 
marinheiras, navegação a 
vela e a motor, viagens, trans-
portes marítimos, da pesca, 
dos estudos da oceanografia, 
da exploração e dos esportes 
náuticos e subaquáticos e 
incentivando o culto das 

tradições de nossa Marinha. Além das ativi-
dades voltadas diretamente para o mar, essa 
modalidade de escotismo também engloba 
atividades em terra, como acampamentos, 
trilhas, escaladas, rapel e outras que dão aos 
seus praticantes o status de jovens anfíbios.

Tendo a consciência da necessidade 
de profissionais no País engajados nas 
atividades marítimas, o Escotismo do 
Mar apresenta aos jovens as vestimentas 
próprias da cultura marinheira/náutica e a 
familiarização com o ambiente marítimo, 

buscando o seguinte 
ideal: “A formação es-
coteira dos jovens de 
caráter, ligados às coi-
sas do mar, é valorosa 
para o futuro do País”.2

O ESCOTISMO

O escotismo, fundado por Lorde Robert 
Stephenson Smyth Baden-Powell, general 
do Exército britânico, é um movimento 
mundial, educacional, voluntariado, apar-
tidário e sem fins lucrativos. Sua proposta é 
o desenvolvimento do jovem que busca, por 
meio de um sistema de valores que prioriza 
a honra, baseado na promessa e na lei es-
coteira, e, por meio da prática do trabalho 
em equipe e da vida ao ar livre, fazer com 

2 http://www.escoteirodomar.org/ Acesso em 15 de agosto de 2011.

Semelhança às tradições navais: Pavilhões e flâmulas dos escoteiros do 
mar (esq.); e cerimonial à Bandeira (dir.)

“A formação escoteira dos 
jovens de caráter, ligados 

às coisas do mar, é valorosa 
para o futuro do País”



RMB4oT/2012 207

FORJANDO A MENTALIDADE MARÍTIMA DENTRO E FORA DA MARINHA DO BRASIL

que ele assuma seu próprio crescimento, 
tornando-se um exemplo de fraternidade, 
lealdade, altruísmo, responsabilidade, res-
peito e disciplina. A história do escotismo 
está ligada desde o início ao militarismo. 
Seu fundador baseou-se nas suas experi-
ências na coordenação de jovens em suas 
campanhas militares na África e na Índia, 
especialmente no Cerco de Mafeking, na 
África do Sul. O elo do movimento com a 
Marinha do Brasil vem do início do século 
XX, quando oficiais a bordo do Encoura-
çado Minas Gerais, trazendo o navio da 
Inglaterra em 1910, trouxeram também os 
primeiros manuais e os primeiros jovens 
escoteiros, filhos desses oficiais que os 
acompanharam à Inglaterra.

Atualmente, essa proximidade ainda 
existe, e a Marinha está presente em sua 
totalidade na formação desses jovens do 
mar. Um exemplo claro dessa influência 
extremamente positiva da nossa instituição 
é o funcionamento de um Grupo de Esco-
teiros do Mar no Departamento Esportivo 
do Clube Naval (Piraquê): o 123o Grupo 
Escoteiro do Mar Almirante Saldanha. 

ATIVIDADES

As atividades ao ar livre são inerentes 
ao movimento escoteiro e objetivam que 
os jovens tornem-se cidadãos completos 

e úteis à sua pátria. Elas visam à forma-
ção do caráter e da liderança dos jovens 
e se constituem de jogos, excursões, 
acampamentos, escaladas etc. e são or-
ganizadas conforme o chamado Sistema 
de Patrulhas, em que cada patrulha é uma 
equipe com um monitor, cuja função se 
assemelha à de um comandante de Pelotão 
na Escola Naval, pois o jovem deve coor-
denar os seus elementos (subordinados) 
nas diversas atividades e nas formaturas 
e cerimônias. 

Além dessas ações básicas, os Escoteiros 
do Mar desenvolvem outras voltadas para o 
crescimento da mentalidade marítima dos 
jovens, tais como o Grande Jogo Naval, 
que “envolve um tema náutico e conteúdo 
técnico náutico, com a competição sadia 
que é preservada pela promessa e pela lei 
escoteira em primeiro lugar”.3 Também 
celebram o Dia do Escoteiro do Mar no 

3 Idem.

Escoteiros em atividade a bordo 
de navios da Marinha do BrasilEscoteiros em atividade na Escola Naval
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Brasil (11 de junho), fazem aulas de vela e 
participam do Ajuri dos Escoteiros do Mar, 
um acampamento dessa modalidade, que, 
no ano de 2010, utilizou a Escola Naval 
como base para competições.

ESCOTEIROS DO MAR FORAM 
NOTÍCIA

No dia 13 de julho 
de 2011, os Escotei-
ros do Mar do Paraná 
receberam a visita do 
comandante da Ma-
rinha do Brasil, Al-
mirante de Esquadra 
Julio Soares de Moura 
Neto, e do Coman-
dante do 5o Distrito 
Naval, Vice-Almi-
rante Sérgio Roberto 
Fernandes dos Santos. 
O encontro com os 
escoteiros fez parte da 
agenda de visitas do 
comandante às instalações da Capitania dos 
Portos de Paranaguá. (...) Durante a visita 
do alto comando da Marinha, o Almirante 
Moura Neto fez questão de se encontrar 
com os Escoteiros do Mar, quando teve a 
oportunidade de tomar conhecimento dos 
grandes e sólidos avanços que o escotismo 
do mar tem realizado no Paraná. Para a 

Marinha do Brasil, os Escoteiros do Mar 
são um forte parceiro no desenvolvimento 
da mentalidade marítima no Brasil e nas 
ações sociais que a instituição desenvolve 
por missão. Na ocasião, o comandante 
manifestou seu entusiasmo pelo escotismo 
do mar: “O caminho do escotismo é um 

caminho que só pro-
duz cidadãos de bem, 
que querem trabalhar 
pela comunidade e que 
produzem muito para 
o País. Os Escoteiros 
do Mar também produ-
zem para a mentalidade 
marítima, e a Marinha 
do Brasil só tem que 
aplaudir”.

CONCLUSÃO

Em face aos esforços 
da Marinha para desen-
volver na população 
brasileira a consciência 

da importância do mar e da Marinha para 
o País, pode-se ter como um grande aliado 
o movimento escoteiro, que, na sua moda-
lidade do mar, incentiva os jovens a subir 
a bordo dessa ideia chamada “mentalidade 
marítima”, desenvolvida pelo Promar, e a 
formar cidadãos que produzem muito para 
o Brasil.
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“O caminho do escotismo 
é um caminho que só 

produz cidadãos de bem, 
que querem trabalhar 
pela comunidade e que 
produzem muito para o 

País. Os Escoteiros do Mar 
também produzem para a 
mentalidade marítima, e a 
Marinha do Brasil só tem 

que aplaudir”
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Desembargador Federal

 Número de páginas: 21
 Identificação: AV 049/12 – s/no – RMB 4o/2012
 CIR: <GUERRAS>; Comunismo; Islamismo; Totalitarismo; Política Nuclear; Segunda 

Guerra Mundial; Guerra Fria;

 O artigo analisa os Desafios Estratégicos para o Século XXI, apontando, fundamen-
talmente, o islamismo radical como o mais importante repto a ser superado pela democracia 
ocidental após a derrota do nazifascismo, com o fim da Segunda Guerra Mundial (1945), e 
do comunismo, com o fim da Guerra Fria (1991). Descreve as principais características do 
islamismo radical e o desafio da proliferação nuclear e das armas de destruição em massa, 
bem como a lógica da dinâmica nuclear e os renovados desafios da insurgência e da contra-
insurgência.

* Fragmentos de palestra proferida na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (Eceme), em 26 de setem-
bro de 2012, na Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica (Ecemar), em 1o de outubro de 2009, 
na Escola Superior de Guerra (ESG), em 18 de agosto de 2010, na Escola de Guerra Naval (EGN), em 27 
de outubro de 2010.

1 Desembargador federal e ex-membro do Ministério Público; mestre e doutor em Direito; professor adjunto da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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Esta seção destina-se a divulgar ideias e pensamentos e incentivar de-
bates, abrindo espaço ao leitor para comentários, adendos esclarecedores 
e observações sobre artigos publicados. As cartas deverão ser enviadas à 
Revista Marítima Brasileira, que, a seu critério, poderá publicá-las parcial 
ou integralmente. Contamos com sua colaboração para realizar nosso propó-
sito, que é o de dinamizar a RMB, tornando-a um eficiente veículo em be-
nefício de uma Marinha mais forte e atuante. Sua participação é importante.

Recentemente, a Revista Marítima Bra-
sileira1  publicou um artigo em homenagem 
póstuma ao Almirante Max Justo Guedes 
e cujo conteúdo sensibilizou-me.  Ali, 
articulistas que lhe eram próximos – Al-
mirantes Leoncio e Bittencourt e a Capitão 
de Mar e Guerra (RM1-T) Edina – teceram 
considerações a respeito daquele que se 
tornou um referencial da história naval e da 
história marítima, no Brasil e no exterior, 

ALMIRANTE MAX JUSTO GUEDES

e um marco na disseminação e ampliação 
do estudo da história e da propagação da 
cultura na Marinha.

Torna-se certo atrevimento deste oficial 
ousar escrever algo a respeito desse grande 
personagem, visto que jamais serviu com 
ele e nem teve a oportunidade de grande 
convivência, em função das exigências 
da carreira. Entretanto a admiração, que 
começou em 1971, quando eu, aspirante 

1 Volume 132, no 04/06 – abr/jun. 2012.
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do 1o ano, fui apresentado ao então Capitão 
de Fragata Max, vice-diretor do antigo Ser-
viço de Documentação Geral da Marinha 
(SDGM), justifica este atrevimento.

Desde esse primeiro evento, ao longo de 
mais de 30 anos encontrei no Comandante 
Max um grande apoio, tanto em minhas in-
cursões aos arquivos do SDGM para colher 
subsídios para trabalhos acadêmicos quanto 
nos meus pedidos de cessão de uma ou ou-
tra relíquia do acervo da Marinha, para uso 
em representação nas viagens ao exterior 
dos navios em que servia. O Capitão de Mar 
e Guerra Max, já diretor do ex-SDGM, ce-
dia o material sem burocracia, com um leve 
sorriso.  A iniciativa, por vezes, causava 
preocupação aos meus comandantes, pelo 
valor histórico e material dos itens que eu 
levava para bordo.

De certo modo, acredito ter retribuído 
a essas provas de consideração. Uma das 
características do Almirante Max que eu 
mais admirava era a de reunir em um só 
indivíduo as qualidades do historiador e 

do marinheiro. Assim, as suas análises 
integravam história, geografia e os diver-
sos conhecimentos necessários aos hábeis 
navegadores. Isto é evidente em seus estu-
dos, como, por exemplo, nos referentes ao 
descobrimento do Brasil, em que aparece 
um feito que, sempre que possível, abordei 
em conversas informais: de como ele com-
provou que a descoberta do Brasil se dera 
intencionalmente (ver quadro). Coloquei 
o tema na pauta de diálogos com diversos 
interlocutores: professores, alunos do 
Colégio Naval, aspirantes, visitantes civis 
etc. Certa vez, o fiz em sua presença.  Pude 
ver o brilho em seus olhos e o sorriso que 
lhe era peculiar, os quais interpretei como 
manifestação de orgulho e de satisfação 
pelo reconhecimento.

Em 1992, quando a Marinha tomou pos-
se das docas que havia adquirido do Lloyd 
Brasileiro, acompanhei as inspeções e as 
conversas entusiasmadas do comandante do 
1o Distrito Naval, o então Vice-Almirante 
Mauro Cesar Rodrigues Pereira, com o Co-

Acaso ou Intencionalidade?
No livro “O Descobrimento do Brasil”2, o Almirante Max narra como comprovou a 

intencionalidade do descobrimento. Para tanto, baseou-se na descrição do avistamento 
do Monte Pascoal, como narrado por Pero Vaz de Caminha, em sua carta ao rei D. 
Manuel I. Caso a descoberta fosse casual, o avistamento, necessariamente, teria que 
ter ocorrido a partir de uma aproximação por nordeste.

Em 1979, conseguiu um helicóptero da Marinha.  Nele, voando na altura aproximada 
da cesta da gávea de uma nau cabralina, fez várias aproximações, cobrindo todo o setor 
em que o Monte Pascoal era avistado, desde sudoeste até nordeste. Concluiu, então:

O resultado foi mais elucidativo que minha expectativa: Só avistei o monte e as 
“serras mais baixas ao sul dele” da maneira descrita por Caminha quando a 
aproximação se fez vindo exatamente de sueste!
A conclusão lógica, a meu ver, é que a arribada foi proposital, intencional, para 
reconhecer a terra suspeitada já em Portugal e convenientemente situá-la para 
apoio na rota da Índia e não um encontro casual quando a armada passava ao 
largo da costa.”

2 GUEDES, Max Justo, O Descobrimento do Brasil. Rio de Janeiro: Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural 
da Marinha, 1998, página 37.
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mandante Max, discutindo o que se poderia 
fazer naquele espaço.  Essas conversas 
contribuíram para a conformação do atual 
Espaço Cultural da Marinha.

Em 1999, honrou-me com a gentileza de 
mandar transformar trecho de minha ordem 
de serviço de passagem do Comando do 1o 
Esquadrão de Corvetas em artigo da RMB 
(3o trimestre).

Em novembro de 2001, como coman-
dante do Colégio Naval, fui seu anfitrião.  O 
Comandante Max viajou a Angra dos Reis, 
então prestes a comemorar os “400 anos de 
descobrimento”, para reformular a história 
da cidade! Até então, os livros apontavam 
que o navegador português André Gonçal-
ves havia sido o descobridor da região, em 
6 de janeiro de 1502,  Dia dos Reis Magos.

Na “Conferência dos Quinhentos Anos”, 
proferida no Teatro Dr. Câmara Torres, 
em 22 de novembro de 2001, o Capitão de 
Mar e Guerra Max fez uma apresentação 
detalhada à sociedade angrense, projetando 
vários documentos. Expôs que registros 
incorretos levaram alguns historiadores a 
concluir que André Gonçalves comandara 
a primeira expedição exploradora do Bra-
sil, a qual fez o reconhecimento da costa 
e, pela primeira vez, chegou a Angra dos 
Reis. Daí apontá-lo como descobridor da 
região. Mas o comandante fora Gonçalo 

Coelho, como aparece no Tratado Descri-
tivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza 
(1587). Acrescentou que a Baía dos Reis 
já era mencionada em documento de 1504 
e aparecia em mapa de 1508.

Alguns dias depois, lhe escrevi dando 
conta da repercussão de sua conferência 
e enviando recortes de jornais. As repor-
tagens sobre a conferência e a novidade 
de que Angra dos Reis redescobria a sua 
história ocupavam os noticiários das emis-
soras de rádio e de televisão, bem como as 
primeiras páginas dos jornais da região (em 
uma delas, infelizmente, compartilhávamos 
o espaço com a notícia da captura de dois 
fugitivos, mas apenas a nossa foto, com um 
vereador local, era mostrada).

A intelectualidade angrense, no entan-
to, não aceitara passivamente a novidade.  
Notícias davam conta de que consultariam 
instituições portuguesas para confirmar a ve-
racidade da história. Participei a novidade ao 
Comandante Max, destacando que perdiam 
o seu tempo, pois eu já sabia qual seria a 
resposta de Lisboa. Começaria da seguinte 
forma: “Segundo Max Justo Guedes, ....”.

Bingo! Semanas mais tarde, a imprensa 
publicou a resposta, a qual confirmava 
que o descobridor fora Gonçalo Coelho, 
fazendo-se referência aos estudos de Max 
Justo Guedes.

3 Esporte Total e Notícias – ano 5, no 291, 27 de novembro a 3 de dezembro de 2001.

Fragmento da primeira página de tabloide angrense, apresentando as principais manchetes da edição.
Entre elas, a identificação do real descobridor de Angra dos Reis e a prisão de dois fugitivos,

junto a nossa foto com um vereador, que participara da Conferência3.
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Em 5 de novembro de 2003, compareci 
à cerimônia em que passou a direção da 
Diretoria do Patrimônio Histórico e Cul-
tural da Marinha (DPHCM). Ao ouvir as 
diversas ordens de 
serviço, nas quais se 
fez uma retrospectiva 
de sua carreira e de 
sua grande realiza-
ção – o Serviço de 
Documentação Geral 
da Marinha, que teve 
continuidade com a 
DPHCM –, tive cons-
ciência de que, de 
aspirante a capitão de 
mar e guerra, ainda 
que ao largo e um tanto distante, eu fora 
testemunha da construção de uma grande 
organização na Marinha do Brasil. Uma 
Diretoria que, de proa a popa de cada 

um de seus navios-museu e da escuna, 
de um extremo a outro do cais do Espaço 
Cultural e em cada recanto de seus edi-
fícios, apresentava detalhes que, tal qual 

marcos-testemunho, 
remetiam-nos às aspi-
rações, ideias, concep-
ções e realizações do 
Almirante Max Justo 
Guedes. Características 
perenes, independen-
temente de evolução 
ocorrida desde então.4

Naquele dia, foi re-
forçada a minha convic-
ção de que se tratava de 
um marinheiro e histo-

riador admirável, pelo caráter, conhecimen-
to e tirocínio e pela disciplina e capacidade 
de realização e dedicação à Marinha, e um 
exemplo para as futuras gerações.

4 Em 2008, a DPHCM fundiu-se com o Serviço de Documentação da Marinha (SDM), que lhe era subordinado, 
passando a constituir a Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM).

De aspirante a capitão de 
mar e guerra, ainda que ao 
largo e um tanto distante, 

eu fora testemunha da 
construção de uma grande 
organização na Marinha do 

Brasil

O Capitão de Mar e Guerra (FN-Refo) Gil Cordeiro Dias Ferreira enviou-nos corres-
pondência sobre o 80o aniversário dos Grupamentos de Fuzileiros Navais de Ladário e de 
Belém, que transcrevemos a seguir:

Criado em 7 de março de 1808 e cerca de 
um ano depois transferido para a Fortaleza 
de São José, na Ilha das Cobras, onde até 
hoje mantém seu Quartel-General, o Corpo 
de Fuzileiros Navais, mais antiga corpora-
ção militar brasileira e única a preservar sua 

sede num mesmo local há 203 anos, só veio 
a dispor de unidades fora daquele sítio 123 
anos depois de ali se instalar. 

Foi em 13 de outubro de 1932, quando 
foram criadas as duas primeiras Orga-
nizações Militares de Fuzileiros Navais 

GRUPAMENTOS DE FUZILEIROS  NAVAIS
DE LADÁRIO E DE BELÉM

  CLASSIFICAÇÃO  PARA  ÍNDICE  REMISSIVO:
<NOMES>; Guedes, Max Justo; História da Marinha do Brasil; História marítima; Desco-
brimento do Brasil;
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fora da “Pedreira” da Ilha das Cobras: 
a 1a Companhia Regional de Fuzileiros 
Navais (a partir de 1963 denominada 
Grupamento de Fuzileiros Navais de 
Ladário), destinada a prover a segurança 
do Arsenal de Marinha do Ladário (no 
então Distrito de Corumbá, Mato Grosso, 
e desde 1976 Mato Grosso do Sul), hoje 
denominado Base Fluvial de Ladário; e 
a 2a Companhia Regional de Fuzileiros 
Navais (em 1963 passou a chamar-se 
Grupamento de Fuzileiros Navais de 
Belém), destinada a prover a segurança 
do Arsenal de Marinha ali existente (hoje 
Base Naval de Val-de-Cães). 

Essas duas Unidades do Corpo de Fuzi-
leiros Navais – repita-se, as duas primeiras 
fora da Fortaleza de São José – nasceram 
sob as bênçãos de Nossa Senhora de Fá-
tima, pois em 1917, de maio a outubro, 
sempre no dia 13 de cada mês, ocorreram 
as seis aparições de Maria aos três pasto-
rinhos portugueses na cidade de Fátima, 
em Portugal. 

Parabéns, pois, aos dois Grupamentos 
“gêmeos” que em 13 de outubro último se 
tornaram octogenários. E particularmente aos 
Fuzileiros do Pantanal, com os quais servi 
por quatro vezes em minha carreira, a última 
delas como comandante. Pantanal! Adsumus! 

  CLASSIFICAÇÃO  PARA  ÍNDICE  REMISSIVO:
<FORÇAS ARMADAS>; Fuzileiros Navais;
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A RMB expressa o pesar às famílias pelo falecimento dos seguintes colaboradores e assinantes:

15/11/1936  †  03/09/2012 
27/10/1921  †  28/07/2012 
08/08/1927  †  28/09/2012 
10/10/1934  †  23/07/2012
06/05/1936  †  09/09/2012 
03/06/1937  †  02/09/2012

AE Sergio Gitirana Florêncio Chagasteles
CMG João Mário Baptista
CMG Pedro Taaffe Sebastiany
CMG Carlos Rogério de Souza Coelho
CMG Odilon da Silva Filho
CF (IM) Júlio Pinheiro Dantas

 
 
 

 


SERGIO GITIRANA FLORÊNCIO 
CHAGASTELES

Almirante de Esquadra

Nasceu em Maceió, Alagoas, filho 
de Osvaldo Florêncio e de Geny Giti-
rana Florêncio. Promoções: a segun-
do-tenente em 29/12/1957, a primei-
ro-tenente em 13/02/1959; a capitão-
tenente em 13/02/1961; a capitão de 
corveta em 02/09/1966; a capitão de 
fragata em 13/09/1971; a capitão de mar 
e guerra em 31/08/1979; a contra-almi-
rante em 31/03/1987; a vice-almirante em 
31/03/1991 e a almirante de esquadra em 
31/03/1995. Foi transferido para a reserva 
em 30/03/1999.

Em sua carreira exerceu cinco coman-
dos: Aviso Oceânico Bauru, Contrator-
pedeiro Marcílio Dias, 1o Esquadrão de 
Contratorpedeiros, em Chefe da Esquadra 
e Operações Navais. Exerceu três direções: 
Diretorias de Aeronáutica da Marinha, de 
Armamento e Comunicações, e de Material 
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da Marinha. Foi chefe do Estado-Maior da 
Armada, Ministro da Marinha e Coman-
dante da Marinha.

Comissões: Cruzador Barroso, Contra-
torpedeiro Ajuricaba, Navio Veleiro Gua-
nabara, Diretoria do Pessoal da Marinha, 
Comando da Força de Patrulha Costeiro 
do Norte, Centro de Instrução Almirante 
Wandenkolk, Estado-Maior da Armada, 
Comissão Naval Brasileia em Washing-
ton, Centro de Adestramento Almirante 
Marques Leão, Gabinete do Ministro da 
Marinha, Diretoria de Hidrografia e Nave-
gação, Contratorpedeiro Pará, Comando 
da Força Aeronaval, Comando em Chefe 
da Esquadra, Navio-Aeródromo Ligeiro 
Minas Gerais, Escola de Guerra Naval, 
Comando da Força de Contratorpedeiros, 
Capitania dos Portos do Estado da Bahia, 
Estado-Maior da Armada, Adido Naval 

nos Estados Unidos da América e Canadá, 
Gabinete do Ministro da Marinha.

Em reconhecimento aos seus serviços, 
recebeu inúmeras referências elogiosas e as 
seguintes condecorações: Ordem do Mérito 
da Defesa – Grã-Cruz; Ordem do Mérito 
Naval – Grã-Cruz; Ordem do Mérito Mili-
tar – Grã-Cruz; Ordem do Mérito Aeronáu-
tico – Grande Oficial; Ordem de Rio Branco 
– Grã-Cruz; Ordem do Mérito Judiciário 
Militar – Alta Distinção; Medalha Militar e 
Passador de Platina – 5o decênio; Medalha 
Mérito Tamandaré; Medalha Mérito Mari-
nheiro – 4 âncoras; Medalha do Pacificador; 
Medalha Mérito Santos Dumont; Medalha 
Naval de Serviços Distintos; US-LM Esta-
dos Unidos da América – Legião do Mérito; 
CL-GE – Grande Estrela ao Mérito Militar; 
e AR-MN Argentina – Ordem de Maio no 
Mérito Naval.

Esta crônica, feita por um colega de tur-
ma, tem como propósito abordar algumas 
facetas da biografia do Almirante Chagas-
teles mais do ponto de vista pessoal, como 
considerado por seus colegas de turma, do 
que a face profissional, já sobejamente co-
nhecida da maioria dos leitores desta revista.

Como alguém disse certa vez, foram 
muitos os alagoanos que influenciaram de 

CHAGASTELES

algum modo na história deste país. Desde 
o Marechal Deodoro da Fonseca, passando 
por Virgulino Ferreira da Silva (alagoano por 
adoção), pelo grande Graciliano Ramos e por 
tantas outras figuras, chegando aos Collor de 
Mello. Neste contingente existiu um que, não 
só por sua vida pessoal e profissional, mas 
também por sua presença em nossa turma, 
desde os idos de 1952, quando ingressamos 

na Marinha, até seu triste passa-
mento, se destacou ao longo de 60 
anos como colega, amigo e, acima 
de tudo, marinheiro. Refiro-me ao 
querido amigo e colega Chagaste-
les, último ministro da Marinha e 
seu primeiro comandante.

Saído das plagas alagoanas 
ainda em tenra idade, fixou-se 
no Rio de Janeiro, no bairro de 
Copacabana, onde começou ami-
zade desde os 7 anos com muitos Comemoração do Jubileu de Ouro da AACN-52
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garotos de sua idade e que depois tornaram-se 
colegas no Colégio Naval, ligações amistosas 
que se estenderam pelos 60 anos em que 
participou do convívio da turma.

Certa ocasião, deu um depoimento muito 
espontâneo a um colega de nossa turma – 
Associação de Alunos do Colégio Naval 
de 1952 (AACN-52) – que o entrevistou. 
Abaixo, por suas próprias palavras, podemos 
ter bem a ideia da dimensão de sua figura 
humana de companheiro, amigo dedicado, 
pai de família e um grande marinheiro:

“Entrevistador: Como foi sua vida em Ma-
ceió, antes de sua ida para o Colégio Naval?

Chagasteles: Passei minha infância no Rio 
de Janeiro. Minhas lembranças de Maceió se 
resumem a visitas aos parentes, vez por outra, 
e a viagens feitas em navios da Companhia 
Costeira, em Itas, e a uma no D. Pedro I.

No Rio, morava em Copacabana, na 
Av. Nossa Senhora de Copacabana, quase 
esquina da República do Peru e muito 
próximo à Rua Tonelero.

Meus amigos se reuniam na praia e na 
Rua Inhangá, e entre eles destaco o Jonas 
(Capitão de Mar e Guerra [Refo] Jonas 
Figueiredo de Carvalho) e o Rochinha 
(Roberto Rocha de Oliveira, que deixou a 

Marinha antes de se formar), vistos em uma 
das fotos de minha adolescência na praia, 
onde estão Jonas, Carvalhal, Fred Vaz, seus 
irmãos Renato e Rui e eu.

Quanto aos colégios, cursei inicialmente 
o Externato Santo Antônio, o Colégio Pi-
tanga, o Guido de Fontgaland e o Colégio 
Mello e Souza, até o fim do ginásio.

Entrevistador: Quais as razões que o le-
varam a escolher a Marinha como profissão?

Chagasteles: A escolha da Marinha se 
explica por vários fatores: já ter realizado 
viagens em navios na minha infância, ser 
frequentador assíduo da Praia de Copacaba-
na e por influência de dois de meus amigos, 
já citados, o Jonas e o Rochinha. Nunca me 
arrependi da escolha que fiz e, se possível, 
começaria tudo de novo.”

Conforme prosseguia a entrevista, nosso 
amigo evocou algumas lembranças boas e 
más dessa época de sua vida.  Lembrou-se 
da morte de seu pai, ocorrida no próprio ano 
de seu ingresso no Colégio Naval, em 1952, 
logo que chegou a Angra dos Reis. Como 
boas recordações, sem dúvida o destaque 
da convivência com ótimos companheiros 
ao deixar o lar.

Começou a namorar Lúcia na Escola 
Naval, em 1955, casando-se com ela em 
3 de maio de 1958. Tiveram cinco filhos – 
três homens e duas mulheres.

Na praia, com Jonas (dir),
Carvalhal, Fred Vaz e irmãos (1955)
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Difícil destacar na vida desse grande ofi-
cial e marinheiro os momentos marcantes da 
carreira. Entre seus comandos estão o Aviso 
Oceanográfico Bauru, o Contratorpedeiro 
Marcílio Dias, o 1o Esquadrão de Contrator-
pedeiros, o Comando em Chefe da Esquadra. 
Depois veio sua posse como ministro da 
Marinha e como comandante da Marinha.

Foi em sua gestão como comandante da 
Marinha que o Brasil comprou da França 
o Navio-Aeródromo São Paulo, a bordo 
do qual o Almirante Chagasteles entrou 
na barra do Rio de Janeiro, momento ines-
quecível, segundo ele mesmo.

Ao fim da entrevista acima mencionada, 
nosso almirante fez a seguinte declaração: 
“Não tinha planos nem perspectiva de 
chegar a ministro. Em todas as comissões, 
sempre procurei desempenhá-las da me-
lhor maneira possível. O destino e a sorte 
levaram-me até lá. Agradeço especialmente 
aos meus vários comandantes e chefes, cujo 
exemplo procurei seguir em toda a carreira 
(53 anos de efetivo serviço). Minha grati-
dão também aos companheiros da AACN-
52, cujo apoio sempre foi importante e 
decisivo. Os almirantes, oficiais e praças 
com quem servi e os que comigo serviram 
foram fundamentais para o desempenho nas 

minhas várias empreitadas”.
Se Chagasteles cresceu profissional-

mente, também cresceu pessoal e fami-
liarmente e permitiu que nós, seus colegas 
de turma, crescêssemos com ele. Sempre 
agiu junto à turma, em todos os momentos, 
como um igual, a ponto de desfilar, durante 
comemorações no Colégio Naval, em meio 
ao batalhão que formamos, dispensando 
um natural destaque. Ajudava aos colegas 
com problemas pessoais e profissionais, 
sem alarde.  Lembro-me, neste ponto, de 
duas célebres frases de Rui Barbosa: “A 

Pátria é a família amplificada” e “Multi-
plicai a família e tereis a Pátria”, o que me 
deu o ensejo de parodiá-las modestamente: 

“A Marinha é a AACN-52 amplifi-
cada” e “Multiplicai a AACN-52 e 
tereis a Marinha”.

Comparo Chagasteles à figura 
histórica de José da Costa Azeve-
do, o Barão de Ladário. Este foi o 
último ministro da Marinha do Im-
pério; Chagasteles, último ministro 
da Marinha da atual República.

Roberto de Lorenzi Filho
Contra-Almirante (Refo)

Com a família e amigos

Recebendo a Medalha de 50 anos do
Presidente da República
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As histórias aqui contadas reproduzem, com respeitoso humor, o 
que se conta nas conversas alegres das praças-d’armas e dos conveses. 
Guardadas certas liberdades, todas elas, na sua essência, são verídicas e 
por isso caracterizam várias fases da vida na Marinha.

São válidas, também, histórias vividas em outras Marinhas.
Contamos com sua colaboração. Se desejar, apenas apresente o caso 

por carta, ou por e-mail (rmbmateria@dphdm.mar.mil.br).

Na instrução de voo nada é feito sem um 
propósito. Esse fato tem em geral a 

intenção de mostrar ao aprendiz de piloto o 
que ele deve fazer para se livrar, com segu-
rança, nas situações de emergência. Essas 
situações são invariavelmente críticas, e o 
risco de um grave acidente final e fatal é 
uma constante, o que poderá dar ensejo ao 
jovem aprendiz de piloto de aparecer nas 
primeiras páginas dos jornais. Assim, nosso 
“Manicaca”1, que não era muito chegado 
a treinar como entrar e sair da perda em 
parafuso, num belo dia resolveu tirar os 
seus complexos. Essa ocasião foi num dia 
parcialmente nublado na Barra da Tijuca.

Um dos PT-19 que era utilizado para 
os nossos treinamentos, por razão do seu 
temperamento aerodinâmico e não se sa-
bendo por qual motivo aerodinâmico, se 
recusava a entrar em parafuso, girando pela 
direita no sentido dos ponteiros do relógio. 
Toda vez em que se comandava a perda 
em parafuso pelo lado direito, o “diabo” 
do avião dava uma cambalhota e passava a 
girar pela esquerda. Não era uma situação 
que pudesse ser chamada de agradável. 
Essa manobra não é uma das coisas mais 
indicadas para ser feita logo após uma lauta 
feijoada.  O parafuso é contra a natureza do 
homo sapiens, em especial daquele cujo QI 

1 Como eram chamados os aprendizes de piloto.
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é ligeiramente acima de zero. É a mesma 
coisa do paraquedista. Das dezenas de pa-
raquedas que lancei, em diversas ocasiões, 
nenhum saltou sorrindo. Que me perdoem 
os paraquedistas, mas eles não têm espelho 
para ver as suas caras, digo caretas, no 
momento da verdade.

O parafuso é uma das formas de perda 
de sustentação da aeronave, em que ela se 
despenca céus abaixo, nariz para o chão, 
girando em torno de si mema. Não é para 
o ser humano, muito menos para quem está 
fazendo seus primeiros voos nessa coisa 
mais pesada que o ar, máquina infernal 
chamada de avião. O parafuso é uma das 
formas pela qual esta máquina chega mais 
depressa no solo, normalmente de forma 
abrupta, final e fatal se não for interrompida 
a tempo.

Voltando ao nosso “Manicaca”, num de-
terminado dia ele resolve, juntamente com 
outros aprendizes de piloto, outros tantos 
“Manicacas” por suposto, cada um em seu 
avião, ir ao aeroporto de Jacarepaguá e de 
lá sair para as manobras planejadas pelo 
nosso instrutor, o Maranhão, que nesse dia 
também para lá fora.

Durante as conversas com seus colegas, 
nosso “Manicaca” menciona seus temores, 
digamos melhor, seus receios quanto a 
essa estranha manobra. Foi corroborado 
por uns e gozado por outros, depois de 
várias palavras encorajadoras, incentivos 
e afirmações de que tudo é fácil. Palavras 
essas partidas de seus “grandes amigos”, 
verdadeiros urubus sedentos de carniça.  
É aí que o “Manicaca” enche-se de brios 
e resolve mostrar a todos que ele é o ás 
dotado de amplos poderes para dominar o 
alado dragão. E, por que não, aproveitar a 
ocasião para, em perfeitas manobras acro-
báticas, tirar seus complexos para nunca 
mais voltar a temer essa manobra de certo 
risco – mas somente para aqueles que não 
a sabem dominar.

Dotado desse espírito de autodomínio, o 
“Manicaca” aboleta-se no local do piloto, 
pede ao mais próximo que o ajude a dar 
a partida no motor e, depois das devidas 
verificações dos comandos e do motor, em 
desabalada carreira parte para a glória com 
todo o ímpeto da sua santa ignorância.

Já no ar, segue subindo em direção ao 
Recreio dos Bandeirantes, ganhando espa-
ço e altura para suas arriscadas manobras 
que pretendia fazer entre aquele local e o 
início da Barra da Tijuca, naquela época 
praticamente desabitada.

Após uma curva de 180o, com proa já em 
direção à Pedra da Gávea, já estava a cerca 
de 7 mil pés de altitude. A ideia era fazer 
as manobras nas proximidades do campo 
de pouso de Jacarepaguá. Assim, os que 
estivessem lá embaixo poderiam assistir e 
constatar que ele era realmente o ás.

Com o avião nivelado, nosso “Mani-
caca” segue em direção à Pedra da Gávea 
preparando-se mentalmente para iniciar o 
parafuso que o iria levar aos píncaros dos 
ases. É nesse momento que se iniciam as 
suas dúvidas quanto a sua real vontade de se 
despencar céus abaixo em louco parafuso. 
Logicamente o avião não pode parar nos 
céus, e a rota previamente determinada con-
tinua a levá-lo em direção à Gávea, agora 
já bem definida à sua proa. Mas a mente 
de “Manicaca” se recusa a mandar seus 
membros acionar os comandos do PP-GOF. 
E a Pedra da Gávea já toma proporções que 
dizem ao “Manicaca” que o momento da 
verdade é aquele e já.

Pé a fundo no pedal, manche colado na 
barriga e manete do motor para trás. O dra-
gão alado se empina, gira ferozmente para 
a direita e mergulha. Dá uma cambalhota e 
volta a girar pela esquerda em direção ao 
chão. Nosso “Manicaca” observa a Pedra 
da Gávea passar girando da esquerda para a 
direita tal como um satélite ao redor do seu 
sol, e passa mais uma vez e passa mais outra 
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e, assim girando e caindo, o PP-GOF, proa 
ao chão, vai caindo de forma vertiginosa e 
as casinhas vão se tornando mais distintas e 
maiores. O “Manicaca” resolve então tomar 
providências, já que os transeuntes estavam 
bem visíveis, e comanda o leme de direção 
ao centro, manche para a frente, fazendo 
com que seu dragão alado pare de girar. E 
acionando a manete do motor e o manche le-
vemente para trás, o dominado dragão, num 
ronco espetacular, retoma seu voo normal!

O “Manicaca”, agora, cônscio de sua 
vitória, eufórico em voo rasante, retorna ao 
campo de pouso para receber os aplausos da 
galera que, ansiosa, deveria estar à sua espera!

Perfeito pouso, taxeia em direção ao es-
tacionamento com um sorriso de vencedor 

nos lábios. Mas onde estão os colegas para 
aplaudi-lo? Somente o instrutor Maranhão 
para recebê-lo? O que foi que aconteceu? 
Desconfiado, ele estaciona o avião, corta 
o motor, solta o cinto e salta para o chão.

Sua recepção não foi fria em absoluto. 
Foi forte e gritante: “Seu maluco! Por 
pouco você não se mata! Um pouco mais 
e você entrava pelo chão! Foram mais de 
12 giros! Poderia ter entrado em parafuso 
chato!”*

“Manicaca”, espantado com a bronca, 
não se deixa abater. Dominara o dragão 
alado. Realmente nunca mais repetiu a 
manobra, mas os complexos ficaram lá 
mesmo, perto do início da Barra da Tijuca. 
Esta foi a quarta, houve outra logo depois.

* Condição em que se estabelece um equilíbrio de forças que estão atuando no avião, e ele tende a não mais sair 
do parafuso. A situação eventualmente se altera, desde que se quebre o equilíbrio de forças atuantes por meio 
de deslocamento de seu centro de gravidade acompanhado de acelerações bruscas do motor, provocando, 
dessa forma, rompimento do equilíbrio das forças atuantes sobre a aeronave.

Quadro a óleo do PP-GBA de propriedade do autor. Pintor: L. S. Kubrusky
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NOS TEMPOS DA ECHARPE DE SEDA BRANCA – (5)

Por que as inspeções são importantes

Corria ainda o período em que estávamos 
utilizando os aviões arrendados ao Aeroclu-
be em Manguinhos, se bem que já pairavam 
as ameaças vindas da Força Aérea Brasileira 
(FAB) para que fossem interrompidos 
nossos voos com esses aviões. Marinha e 
FAB se digladiavam pelo uso dos céus do 
Brasil. Coisas que nós, os tenentes, não en-
tendíamos muito bem. Isso era para os mais 
antigos – os almirantes e os brigadeiros. A 
tenentada continuava a voar alegremente.

Durante o período em que estivemos 
voando com os aviões do Aeroclube, vez por 
outra surgiam “novidades” que vinham afe-
tar o nosso treinamento. Comigo aconteceu 
um fato curioso. Inicialmente havia apren-
dido a pousar tocando o solo com as rodas 
dianteiras do trem de pouso e a roda menor 
da traseira, a bequilha, todas tocando o solo 
ao mesmo tempo, ou praticamente isso. Era 
o que se chamava de pouso três pontos.

Depois que esse procedimento de pouso 
ficou gravado na nossa, vamos chamar, ha-
bilidade de pilotos principiantes, passamos 
a aprender e praticar o que chamávamos de 
pouso corrido, ou seja, as rodas que primeiro 
tocavam a pista eram as dianteiras, e sobre 
elas o avião corria pista afora até que os es-
tabilizadores da cauda perdiam sustentação e 
o avião vinha arriar a cauda, tocando o chão 
com a bequilha. E assim íamos aprendendo 
novas coisas e também esquecendo outras 
que já havíamos dominado.

Foi assim que o nosso “Manicaca” 
aprendeu uma coisa: o pouso corrido. E 
esqueceu como se fazia o pouso três pon-
tos, coisa que de certo modo lhe foi muito 
favorável em um futuro bem próximo.

Foi exatamente nessa época que surgiu 
uma novidade. Fomos avisados pelo pesso-
al de manutenção do aeroclube de que um 
dos dois T-19, não me lembro qual, se o 
GBA ou se o GOF, trepidava um pouco na 
hora do pouso, quando tocava o solo com a 
bequilha, mas que nada de grave acontecia. 
Era para que, preferencialmente, o pouso 
fosse feito corrido!

“Manicaca” e o resto dos aprendizes de 
piloto continuaram a voar felizes da vida, 
seguindo rigorosamente as instruções de 
como fazer para que o avião não trepidasse 
muito na hora do pouso.

Certo dia, o “Manicaca” sai para cum-
prir extenso programa de treinamento 
indicado pelo nosso querido treinador, o 
Sargento (MU) Maranhão, que incluiria 
curvas acentuadas, perdas dos diversos 
tipos e parafusos e, para encerrar, tentar um 
“tuno”. Assim, o “Manicaca”, cônscio dos 
seus deveres, parte mais uma vez para a gló-
ria, tal como o Barão Vermelho partia para 
suas vitórias nos céus do front de Verdun.

“Manicaca” dirigiu-se para os céus de 
Jacarepaguá e, furiosa e diligentemente, ini-
ciou seus combates contra o dragão alado, 
o qual em sucessivas manobras arrojadas, 
ia dominando a cada nova manobra. Por 
fim, a manobra que mais iria exigir de suas 
habilidades e coragem, a “Tuno”*, foi feita 
com maestria e precisão. Vitória!

Em seu retorno para o Aeroporto de 
Manguinhos, o “Manicaca” prepara-se 
mentalmente para o pouso perfeito. Perna 
do vento, perna base e final, tudo como 
manda o figurino, pouso manteiga, ambas 
as rodas tocaram ao mesmo tempo. Ciente 

* Tuno, como era chamado o “tonnedau”: giro de 360 graus no eixo longitudinal da aeronave, mais conhecido 
como “giro para o lado”.
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das recomendações, o “Manicaca” manteve 
a cauda alta até o limite de sua sustentação. 
Suavemente, a cauda do avião vai descendo 
até que a roda da bequilha toca o chão. É 
nesse momento que o mundo vem abaixo. 
O avião quase que se desmancha, tal a tre-
pidação que se abate sobre ele. “Manicaca”, 
assustado, mal consegue tirar o avião da 
pista, parando logo a seguir. Depois de des-
ligar o motor, o “Manicaca” salta do PT-19 
em que fizera seu treinamento acrobático 
e volta a pé para reportar ao pessoal da 
manutenção tudo o que ocorrera.

Depois de relatar toda a história, foi para 
casa e só voltaria a Manguinhos na outra 
semana. No dia em que voltou, o “Manica-
ca” encontra-se com CT Cleumo, que lhe 
deu um forte abraço, cumprimentando-o 
pelo seu renascimento, e o convidou para 
que ele fosse até ao hangar de manutenção 
e desse uma espiada por lá.

Curioso, o “Manicaca” dirige-se ao hangar 
de manutenção e, ao chegar lá, encontra seu 
avião em cima dos cavaletes, todo pelado, só 
na estrutura tubular, e um soldador fazendo 
umas soldas na estrutura da cauda. O solda-
dor, vendo o “Manicaca” chegar, abre um 
sorriso e diz: “O senhor é que estava voando 
nesse avião? Mas você é um cara de sorte 
mesmo. Imagina, só restavam quatro tubos 
da estrutura, o resto todo estava partido, não 
sei como a cauda não se desprendeu em voo!”

Convicto de que ele realmente era um 
cara de sorte, resolveu que daquele dia em 
diante iria sempre se certificar de que as 
inspeções das aeronaves seriam feitas com 
mais cuidado porque a sorte não iria estar 
ao seu lado sempre.

Pedro Taaffe Sebastiany
Capitão de Mar e Guerra (Refo)

(In memoriam)

O comandante em chefe da Esquadra via-
java no Navio-Aeródromo Ligeiro (NAeL) 
Minas Gerais, realizando exercícios antissub-
marino com algumas fragatas e contratorpe-
deiros. Mar de almirante e céu de brigadeiro.

Numa tarde, um dos contratorpedeiros 
recebe a ordem de, rapidamente, assumir 
posição a contrabordo do Minas. Preocupa-
do, o comandante do contratorpedeiro (CT), 
presumindo que seria para um exercício de 
passagem de carga leve ou transferência de 
combustível, determinou que a guarnição 

PASSAGEM DE CARGA LEVE?

assumisse os postos necessários para a exe-
cução de tais exercícios, enquanto que, pron-
tamente e com rapidez e eficiência, se dirigia 
para o cumprimento da ordem recebida.

Qual a sua surpresa ao verificar que 
no Minas, no bordo em frente ao seu CT, 
estava formada a Banda de Fuzileiros do 
NAeL. Mais surpreso ficou quando a banda 
tocou “Parabéns pra você”. Era o dia do 
aniversário do comandante do CT, que, 
agradecido, recebeu a ordem de regresso a 
seu posto na cobertura.

CERIMÔNIA NA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1946

A Constituição chamada de 1946 foi as-
sinada no dia 18 de setembro daquele ano, 
no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, 
onde se reunia a Assembleia Constituinte, 
pelo presidente desta, o senador Fernan-
do de Mello Vianna. O ato da assinatura 

foi realizado na Tribuna de Honra, que 
era elevada em relação aos assentos dos 
parlamentares.

É interessante recordar que logo abaixo 
daquela tribuna estavam localizadas as guardas 
bandeiras das três escolas militares, sendo o 
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porta-bandeira da Escola Naval o Aspirante Ed-
gar Beauclair, e os cadetes Colares e Gomes de 
Oliveira, respectivamente, da Escola Militar e da 

MARIA JAPONA

Terminada a Segunda Guerra Mundial, 
os navios das diversas forças navais posi-
cionados ao longo de nossa costa voltaram 
ao Rio de Janeiro, para seus habituais locais 
de atracação na Ilha das Cobras.

Naquela época, poucos oficiais possuí-
am carros próprios, e a maioria da oficiali-
dade se reunia, antes das 8 horas, em frente 
ao pátio do antigo Ministério da Marinha, 
hoje Edifício Almirante Tamandaré, onde 
aguardavam os ônibus que os levariam até 
a Ilha das Cobras, quase perto dos locais 
de atracação de seus navios. No local, eram 
colocados em dia as notícias, os aconteci-
mentos e as “fofocas” e eram marcados os 
encontros para mais tarde. Por isso o lugar 
era conhecido como “Jornal da Praia”.

Junto aos oficiais aparecia constante-
mente uma mulher de meia idade, com 
vestido desarrumado e sempre envergando 
uma japona. Tinha problemas mentais que, 
diziam, apareceram quando soube da morte 
de seu marido marinheiro em naufrágio no 
início da guerra. Solicitava sempre algu-
ma coisa, interrompendo a conversa dos 
oficiais, e alguns lhe davam um trocado. 
Passou a ser conhecida como “Maria Ja-
pona”. Ela se considerava a “Favorita da 
Marinha” e, com isso, perturbava qualquer 
senhora que entrasse no Ministério da Ma-
rinha, principalmente as lavadeiras que iam 
apanhar as roupas sujas dos marinheiros e 
levar as limpas e passadas.

Muitas vezes a Maria Japona se excedia 
e jogava pedras nas lavadeiras, obrigando 
a intervenção dos fuzileiros navais de 
guarda, que a colocavam, por poucos 
momentos, no pátio interno do edifício. 
Por isso Maria Japona não gostava de 
fuzileiros navais.

Pelos idos de 1970-71, Maria Japona 
apareceu em Brasília, bem cedo pela ma-
nhã, falando em voz alta e xingando as em-
pregadas que trabalhavam para os oficiais 
que residiam no edifício de apartamentos 
do SH 211, moradia das famílias de oficiais 
que serviam na capital. Chegou a ir a um 
apartamento e depois ao quarto de um casal 
que dormia tranquilamente.

O que fazer? Chamar a polícia? Prendê-
la no Grupamento de Fuzileiros Navais? 
Todos tinham pena dela, devido à sua 
mente perturbada. 

Alguém, no entanto, teve uma brilhante 
ideia: chamou-a e lhe informou que, dentro 
de poucos dias, haveria no Rio de Janeiro 
a eleição para indicar a “Favorita da Mari-
nha”, e que já estavam disputando o título 
as cantoras Marlene e Emilinha Borba. Dois 
dias depois, descobriu-se que Maria Japona 
tinha conseguido uma carona de volta para 
o Rio. Não se sabe o que houve no caminho, 
porque Maria Japona não mais foi vista.

          Bernard David Blower
Almirante de Esquadra (Refo)

Escola da Aeronáutica. Os três acima mencio-
nados viajaram à Europa no Navio-Transporte 
Duque de Caxias, no início de 1947.



DOAÇÕES À DPHDM
SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2012

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA DA MARINHA

DOADORES

Naval Forces
Casa da Palavra
Corpo de Fuzileiros Navais
Flap internacional
Escola de Guerra Naval

Arquivo Nacional
Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG)
Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica
Revista da Armada
Siciedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis

Tecnologia Militar
Arquivo Nacional
Instituto Butantan
Senador Paulo Duque
Associação Brasileira de Energia Nuclear

American Bureau of Shipping (ABS)
Universidade de Sorocaba
Comando da Força de Submarinos
Sra. Therezinha de Noronha
Força de Defesa

LIVROS E PERIÓDICOS RECEBIDOS

ALEMANHA
Naval Forces – v. 33 no 4/2012; ed. especial v. 33/2012
Tecnologia Militar – v. 34 no 3 ago./2012

ESTADOS UNIDOS
Surveyor – no 4, FALL 2012

BRASIL
Biomas Brasileiros (livro) – 2012
Cadernos do CHDD – v. 11, no 20, 1o sem./2012
Revista Jurídica De June – v. 11, no 18, jan.jun./2012



226 RMB4oT/2012

GABARITO

CNT Transporte Atual – v. 18, no 204, set./2012
Notanf – abr.mai.jun./2012
Acervo – v. 24, no 2, jul.dez/2011
Revista da Escola de Guerra Naval – v. 18, no 1, jun./2012
Flap internacional – v. 49, no 479, ago./2012
O Anfíbio – v. 30, ed. especial 2011
Manuscrito de Manoel do Couto Reis – 1785-2011
Gestão de Promotorias de Justiça – 2012
Dans L’Air – no ar (livro) – 1904
O que vi – O que nós veremos (livro) – 1908
Ideias em Destaque – no 38, mai./ago. 2012
MPMG Jurídico – Ed. Esp. Mediação 2012; Ed. Esp. Tec. Mineração 2012
DST Jornal Brasileiro de Doenças Sexualmente Transmissíveis – v. 24, no 1/2012
Revista Intermarket – v. 12, no 66 – 2012
Jardim regado com lágrimas de saudade (livro) – 2009
Subversivos e Pornográficos (livro) – 2009
Engenhocas da moral (livro) – 2009
Mulheres a bordo (livros) – 2009
As metas do Plano Nacional de Cultura (livro) – jun./2012
Cadernos de História da Ciência – v. 7, no 1, jan.jun./2011
Senador Paulo Duque (livro) – 2010
Brasil Nuclear – v. 16, no 39, 2012
O Periscópio – v. 47, no 65, 2012
Revista de Estudos Universitários (UNISO) – v. 37, no 2, dez./2011
Força de Defesa – no 5, abr.mai.jun/2012
Os Últimos Navios do Império Portugal no Mar (livro) – 2001
Coleção Cartográfica Manuscrita do Arquivo Histórico Ultramarino (livro) – 2011
Um Porto para o Rio (livro) – 2012



ACONTECEU  HÁ  100  ANOS

Esta seção tem o propósito de trazer aos leitores lembranças e notícias 
do que sucedia em nossa Marinha, no País e noutras partes do mundo 
há um século. Serão sempre fatos devidamente reportados pela Revista 
Marítima Brasileira.

Com vistas à preservação da originalidade dos artigos, observaremos 
a grafia então utilizada.

PAGINA DE HONRA
(RMB, dez./1912, p. 937-944)

Com o maior desvanecimento a “Revista 
Maritima Brazileira” dedica a sua pagina de 
honra ao Marinheiro Nacional de 1a classe 
Pedro Luiz de Moraes, que, no concurso de 
tiro ao alvo com canhão, obteve a extraordi-
naria porcentagem de 90%.

Estampando-lhe o retrato e a fé de officio, 
a “Revista Maritima Brazileira” se sente orgu-
lhosa e feliz, por prestar uma homenagem ao 
grande apontador, não esquecendo o seu col-
lega marinheiro de 2a classe Henrique Frazel, 
que obteve  no mesmo concurso a porcentagem 
de 60%. O primeiro pertence á guarnição do 
cruzador Bahia, e o segundo á guarnição do 
contra-torpedeiro Santa Catharina.

Nós não podemos deixar de assignalar com 
subido orgulho que esses apontadores emeri-
tos foram educados pelos nossos officiaes en-

carregados de artilharia, formados na nossa 
Escola Profissional de Artilharia.

Marinheiro Pedro Luiz de Moraes
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Nunca receberam elles a instrucção 
dos sargentos inglezes contratados para 
ministrar aos nossos marujos a instrucção 
do tiro. Ao contrario, o que se verificou foi 
que os alumnos dos sargentos estrangeiros 
foram desclassificados no concurso de tiro 
referido, onde não satisfizeram as condi-
ções impostas.

Este fato vem corroborar a nossa velha 
opinião de que capacidade de educador e pre-
paro profissional não faltam no brilhante cor-
po de officiaes da nossa Armada.

Damos em seguida a fé de officio do ma-
rinheiro de 1a classe Pedro Luiz de Moraes.

Eil-a:
(...)

O REJUVENESCIMENTO DOS QUADROS
(RMB, out./1912, p. 667-693)

CONFERENCIA FEITA NO CLUB 
NAVAL PELO 1o TENENTE DA AR-
MADA AURELIO FALCAO

O assumpto de que me vou occupar nesta 
conferencia assignala-se por uma relevancia 
muito acima de minhas forças. Tenho, porem, 
sobre elle algumas idéas e animo-me a apre-
sental-as, revestidas da mais absoluta since-
ridade, confiado na vossa benevolencia.

O problema do re-
juvenescimento dos 
quadros, que tão repe-
tidamente é, entre nós 
officiaes, objecto de 
palestra e discussões, 
tem uma grande im-
portancia no momento 
actual da nossa marinha de guerra, e tem im-
portancia de uma maneira geral em qualquer 
marinha do mundo.

Si bem que não seja possivel esperar que, 
só do facto de ser dotado de pessoal mais novo 
os effectivos de nossos quadros, surja, como 
esperam alguns utopistas, uma marinha per-
feita dos esparsos elementos de que dispomos, 
por outro lado é verdade que o rejuvenesci-
mento dos quadros, como maneira de dotal-
os de pessoal habilitado para as funcções que 

tem de desempenhar, é medida imprescindivel 
para o reerguimento do nosso poder naval.

É forçoso que se diga que, na nossa terra, ha 
mesmo por parte dos profissionaes uma grande 
resistencia para reconhecer dificuldade na tare-
fa de official de marinha, e é crença geral que 
basta demonstrar uma rara habilidade em qual-
quer dos ramos dos conhecimentos humanos que 
tenha ligação, ainda que vaga, com qualquer 
coisa da profissão, para indicar habilitação ao 

mais retumbante succes-
so na carreira.

Porisso tacteamos, 
ininterruptamente sem 
fé, nem confiança, affir-
mando hoje para negar 
amanhã, uma róta feita 
de hesitações e sophismas.

Para levar ao vosso espirito a convicção de 
que estou expondo uma verdade, é sufficiente 
pôr diante dos vossos olhos o facto da acqui-
sição do moderno material naval e a liberdade 
em que continua a officialidade de se interes-
sar, ou não, por elle, não sendo impossivel que 
daqui a dez annos o official nomeado para 
commandar o Minas Geraes, ao tomar conta 
do commando delle, pise pela primeira vez o 
convez de um navio realmente de guerra; ne-
cessitando, portanto, antes que possa tirar par-

O mais assiduo convivio com 
os livros não substitue o tracto 
effectivo com os navios e suas 

particularidades
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tido da sua situação, passar por uma escola de 
aprendizagem e familiarisação com as coisas de 
bordo, visto como o mais assiduo convivio com 
os livros não substitue o tracto effectivo com os 
navios e suas particularidades.

Porque, de duas uma: ou é tão espantosa-
mente facil a nossa profissão que, sem can-
ceiras e só com problematicas leituras nos 
habilitamos a desempenhar com brilho as 
funcções que competem aos que occupam as 
culminancias da classe, e neste caso é mais 
economico e mais pratico emmassar e guardar 
os navios, que assim durarão mais tempo, e 
só embarcar o pessoal 
quando a guerra tornar 
esta medida imprescin-
divel; ou, ao contrario, 
a direcção e aproveita-
mento dos navios exi-
gem qualidades que só a 
pratica confere, e então 
é forçoso obrigar o pessoal a adquirir essa pra-
tica, eliminando aquelles que não possam ou 
não queiram a isto se sujeitar.

Posto que fragil, pode surgir aqui uma 
objecção ao meu argumento, apresentada de 
molde a edificar no espirito dos leigos a crença 
de que sophismo; vou ao encontro della. Dirão 
que a necessidade de manter o material em ac-
tividade resulta da necessidade de trenar os 
artilheiros e o outro pessoal, mas que para os 
postos elevados esta necessidade de trenamen-
to desapparece. Respondo: assim não é, só é 
possivel trenar e preparar o pessoal menos gra-
duado quando os dirigentes sabem em que deve 
consistir este preparo e este trenamento e em 
que condições elle deve e pode ser ministrado.

Que este perfeito conhecimento das necessi-
dades do ensino a bordo não está nem poderia 
estar muito generalisado, é facil de demonstrar. 
Basta lembrar a lamentavel confusão que ge-

ralmente fazemos do preparo technico que de-
vem possuir o official de marinha artilheiro e 
o engenheiro da especialidade artilharia. Que 
confundimos é tão certo, que todos nós acredi-
tamos que a suprema sciencia do artilheiro se 
adquire nas fabricas de canhão. Que são coisas 
diversas, prova-o o facto de ser um perfeito 
constructor de canhões incapaz de dirigir o 
fogo de uma torre do Minas, ou de preparar o 
pessoal que tem de fazel-o.

Isto tudo que venho de dizer assim desco-
sido e desalinhado é o que espontaneamente 
me acode á guisa de demonstração da idéa 

intuitiva que tenho de 
marinha, que apesar de 
rudimentar peço venia 
para expor.

Eu creio que marinha 
de guerra é um conjunto 
de navios destinados a 
defender a Patria. Acho 

que a direcção desses navios, mesmo no porto, 
não está ao alcance de qualquer. Penso que o 
fim do official de marinha é tirar o maior pro-
veito possivel desses navios em caso de guerra. 
Acredito que isto só se póde aprender a bordo 
dos navios, hoje como tenente, amanhã como 
immediato, finalmente como commandante. 
Não creio que marinha de guerra seja uma pro-
fissão facil e rendosa que se possa á vontade 
exercer a bordo do Minas ou na ilha das Cobras. 
Não acho que dirigir um navio de guerra seja 
coisa tão facil que se possa aprender lendo revis-
tas e conferindo copias de assentamentos. Não 
penso que para ser official seja necessario, mas 
tambem não penso que seja bastante ser hydro-
grapho, chimico, astronomo, ou mathematico. 
Não acredito que em commissões que nenhuma 
relação guardam com as coisas de bordo se pos-
sa aprender a ser encarregado do detalhe, im-
mediato ou commandante de um dreadnought.

O ideal, no meu entender,  
seria que o official de marinha 

fizesse toda sua carreira no mar,  
a bordo dos navios
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Assim, admittido que da marinha o mais 
importante são os navios, pois sem elles nem 
mesmo o Estado-Maior valeria de coisa algu-
ma, passarei a expor algumas medidas que, 
penso, sendo praticadas, dotarão os navios de 
pessoal idoneo para tripulal-os.

O ideal, no meu entender, seria que o offi-
cial de marinha fizesse toda sua carreira no 
mar, a bordo dos navios, em cujo serviço me-
lhor que em qualquer escola se pode aprender 
a utilisação das modernas machinas de guer-
ra, comtanto que a bordo dellas não se culti-
vassem a ociosidade e a preguiça, mas fosse 
regra insophismavel mui arduo labutar que 
tendesse ao preparo consciencioso do navio – 
pessoal e material – para o serviço da guerra.

Mas ocorre que as diferentes phases desse 
preparo se desdobram em copia notavel de exi-
gencias que se hão de executar em repartições 
cujo pessoal deve estar ao par das coisas da es-
quadra, donde tem forçosamente de ser tirado. 
Entretanto, a permanencia desta gente fora 
dos navios por um espaço de tempo considera-
vel redunda em prejuizo para seu trenamento, 
e porisso tem que ser curto o prazo de seu afas-
tamento. Por outro lado existem commettidas 
a officiaes da armada certas commissões por 
assim dizer burocrato-scientificas, para cujo 
desempenho, si são necessarios talento e prepa-
ro, comtudo não são exigiveis os frutos que se 
colhem no tirocinio afanoso do mar. 

Estas considerações dividem naturalmen-
te o corpo de officiaes da armada em duas 
grandes classes a que chamarei A e B, e sobre 

cuja existencia basearei todos os argumentos 
que, abusando de vossa benevolencia, esfor-
çar-me-ei para expor.

Na classe A ficarão os officiaes que tenham 
aptidões physicas, moraes e intellectuaes e von-
tade para partilhar do serviço activo dos na-
vios de guerra, donde só se afastarão por tempo 
curto e determinado para o exercicio de outras 
funcções que, ainda que não substituam a vida 
de bordo, exigem de quem vae desempenhal-as 
um perfeito conhecimento dessa vida. Os de-
mais officiaes que por vontade propria não se 
queiram submetter ao regimen acima esboçado, 
ou os que por outras circumstancias, que mais 
adiante exporei, não possam se submetter a 
elle, constituirão a classe B.

A creação destas duas classes A e B 
permittirá estabelecer entre os officiaes o 
regimen da solução sem prejudicar sensivel-
mente o direito de ninguem. Entre nós este 
ponto é sobremaneira melindroso, porque 
effectivamente nós vivemos no paiz dos di-
reitos adquiridos, onde se adquire, segundo 
alguns, até o direito de prejudicar a nação. 
Mas o assumpto é de importancia magna e 
quem quizer resolvel-o não se poderá deter 
pelo respeito supersticioso que possa inspirar 
toda susceptibilidade manhosa que se enco-
lhe atraz do vistoso epitheto de – direito 
adquirido. Os direitos adquiridos por indivi-
duos não podem subsistir desde que collidam 
com os interesses da nação e é claro que estes 
devem sempre vencer inquestionavelmente.

(...)

O MEDICO NAVAL
(RMB, out./1912, p. 695-704)

Carlos Gabaglia – Capitão de corveta, medico

“Antes de tudo, e sobretudo, o medico na-
val tem de ser hygienista.”

A velha medicina da observação abria 
pequeno espaço á hygiene, quando o difficil 
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problema das causas pathologicas, cheio de 
complicadas incognitas, se apresentava irre-
mediavelmente insoluvel.

Agitando-se no vacuo, as conjecturas pro-
phylacticas pareciam mais fantasias mytho-
logicas que locubrações scientificas. Os apa-
gados matizes da incerteza mal esboçavam a 
hygiene dos nossos dias, bem justificando o 
pouco caso com que era olhado o mofino ramo 
da arte de curar, esquecido em um desvão da 
hierarchia medica.

As memoraveis ex-
periencias de Villemin 
e os eternamente ad-
miraveis trabalhos de 
Pasteur, abrindo largos 
horisontes á sciencia 
hipocratica, levaram a 
medicina da observação 
passiva para a experimentação activa.

A revolução foi profunda e completa: a es-
pontaneidade doutros tempos foi substituida 
pela moderna especificidade; sobre as ruinas 
de antigas concepções se levantaram novas 
theorias materialisadas em factos, neste mo-
mento tão claros e positivos que chegam a 
transfigurar a proverbial plasticidade dos fe-
nomenos biologicos na apregoada rigidez dos 
principios mathematicos.

A pathologia, solidamente apoiada na 
bacteriologia, refundio ou criou os institu-
tos da infecção, da herança, do contagio, da 
receptividade... Deste profundo corpus juris 
surgio, forte e brilhante, a nova hygiene; hoje, 
certamente, o ramo, por excellencia, social e 
civilisador das sciencias medicas.

Na reformada ordem de coisas, taes pro-
porções tem assumido a prophylaxia que 
passou a ser o supremo desiderato medico 
de uma época de egoismo, perante o qual 
a molestia representa um mal evitavel e... 

despresivel, como despresiveis são todos os 
fracos para a brutal e empolgante struggle 
for life deste começo de seculo anarchisado e 
deschristianisado.

O papel do medico de marinha tem se 
amoldado ás condições de tempo e logar, 
procurando acompanhar os progressos da 
medicina, dentro das possibilidades da civi-
lisação local.

É de facil comprehensão que a marinha 
veleira das peças de 
bronze e da abordagem, 
da gamella commum e 
do escorbuto não com-
portava um serviço 
sanitario vasado nos 
moldes adoptados por 
um dreadnought nosso 
contemporaneo.

A meu ver, não é na superioridade mate-
rial dos recursos profissionaes de hoje que se 
encontra a melhor medida da distancia entre 
o funccionario de saude do encouraçado Mi-
nas Geraes e o cirurgião de uma alterosa náu. 
É no espirito director da acção sanitaria que 
enxergo a profunda separação entre o passado 
e o presente, espirito que, dominado pelo ideal 
contemporaneo da prophylaxia mais ampla, 
exige uma esclarecida hygiene capaz de man-
ter a efficiencia do pessoal no mesmo pé da do 
aperfeiçoado material dos tempos presentes. 
Única situação, convem ponderar, que pode 
justificar os pesados encargos das forças na-
vaes, no tempo de paz.

A minha opinião não está aceita entre 
nós com a segurança que devera ter um tal 
assumpto, vital para a marinha militar. A 
melhor prova de que um grande numero de 
meus confrades opina de maneira differente 
é encontrada nos pedidos de botica, eloquen-
tes documentos, onde se pode ler claramente o 

O papel do medico de marinha tem 
se amoldado ás condições de tempo 
e logar, procurando acompanhar os 
progressos da medicina, dentro das 
possibilidades da civilisação local
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modo por que cada um comprehende a acção 
do medico de marinha1. 

Si me animo a expor nas paginas da Re-
vista Maritima o meu desautorisado parecer, 
contrariando uma corrente muito forte, é por-
que a minha sinceridade, despida de qualquer 
intenção subalterna, 
acredita que o papel de 
hygienista, attribuido 
ao medico da marinha, é 
o mais consentaneo com 
os interesses nacionaes, 
com o adiantamento da 
medicina e com o grosso 
bom senso, que, ainda hoje, deve ser o melhor 
juiz para dirimir questões intrincadas.

(...)
Seja como for, o que considero de benefica 

influencia para a salubridade da marinha é 
que os meus jovens collegas do corpo de sau-
de da armada voltem suas vistas, com amor, 

para a hygiene, procurando familiarisar-se 
com os fecundos methodos deste ramo da me-
dicina. Neste terreno é que está a verdadeira 
especialisação do medico naval.

Para concluir, peço venia aos meus confra-
des da marinha para lembrar que o beri-beri 

ha muito que deixou de 
dizimar as guarnições 
japonezas, mercê da 
confiança depositada 
pela saude naval no 
imperio do Sol Nascen-
te na força da hygiene. 
É o exemplo apontado 

a todos aquelles que, sinceramente, queiram 
contribuir para a efficiencia pessoal da mari-
nha militar brazileira.

Nestes termos, o medico naval tem de ser 
antes de tudo e sobretudo hygienista.

“Scout” Bahia, em Itacurussá, agosto de 
1912.

1 N.A: Basta citar cigarros anti-asthmaticos para escola de aprendizes marinheiros, e caixa de resecção Farabeuf, grande modelo, 
para navio sem sala operatoria, dispondo apenas de uma enfermaria com dois leitos.

OS PERIGOS POSSIVEIS DA ALIMENTAÇÃO PELO PEIXE
(RMB, out./1912, p. 725-735)

COMMUNICAÇÃO FEITA Á ACA-
DEMIA DE MEDICINA E Á SOCIEDA-
DE DE MEDICINA E CIRURGIA DO 
RIO DE JANEIRO PELO DR. JAIME 
SILVADO.

A colossal massa d’agua dos oceanos, rios, 
lagos e mares interiores offecere-nos enorme 
quantidade de animaes, ricos de materia nu-
tritiva, os quaes são, por isto mesmo, utilisa-
dos na alimentação dos diversos povos. Ma-
miferos, reptis, peixes, moluscos e crustaceos, 
sem falar de outros animaes de organisação 

inferior, encontram-se em todas essas collec-
ções aquaticas, servindo de alvo aos ataques 
do homem, que, na luta pela vida, é forçado 
a caçal-os ou pescal-os para transformal-os 
em alimentos dos mais variados. Muitas das 
populações do planeta que habitamos vivem 
de peixe, juntando a elle os demais productos 
do mar; outras, em melhores condições de vida, 
tendo á escolha os animaes terrestres e os ve-
getaes variados que o solo nos pode fornecer, 
ainda assim consomem peixe, como um meio de 
variar a alimentação. Muitos paizes fazem da 
pesca uma das maiores fontes da sua receita e 

O papel de hygienista,  
attribuido ao medico da marinha, 

é o mais consentaneo com os 
interesses nacionaes
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exportam em grande escala os productos da 
exploração do mar e dos rios, que excedem de 
muito ás necessidades de seu consumo. 

Á vista do exposto, claro é que não deve-
mos ser indifferentes ao estudo daquillo que 
se relacionar com essa questão, a qual, si é 
industrial por um lado, é hygienica por ou-
tro. É porque ella interessa de perto á saude 
da collectividade que eu me abalanço a vir 
occupar vossa attenção, tratando dos peri-
gos que podem surgir do uso mal orientado 
da alimentação pelo peixe. O meu intuito é 
tão sómente promover o estudo de tão im-
portante questão, sobre a qual, mais doutos 
do que eu, espargireis as vossas luzes, corri-
gindo-me, onde eu claudicar, completando-
me, onde fôr eu omisso. 

Ditas estas palavras, a titulo de pream-
bulo, passo a tratar do assumpto.

A possibilidade de tornar-se nocivo ao 
homem o peixe dado á venda é facto tão 

veridico e positivo que a ninguem é licito 
contestal-o.

Como, porém, pode ser o peixe nocivo? De 
muitos modos, como passo a expor. 

O peixe, assim como os animaes terrestres 
de que se alimenta o homem, pode, em dadas 
condições, intoxicar-nos, por estar alterado 
ou descomposto, bem como pode transmittir-
nos molestias de que tenha soffrido. Em ou-
tros casos, porém, póde o peixe damnificar-
nos em virtude de condições intrinsecas do 
seu organismo, que o tornam venenoso.

Nos primeiros casos a intoxicação é um 
accidente; no segundo é um facto de facil 
previsão. Foi baseado em considerações des-
ta ordem, que, no meu trabalho sobre Peixes 
Normalmente Nocivos, eu firmei esta diffe-
renciação, condensando num quadro synthe-
tico o magno assumpto, que em linhas geraes 
acabo de explanar.

 (...)

CHRONOMETROS DE PEQUENO FORMATO
(RMB, nov./1912, p. 847-882)

Renato Bayardino, Capitão-Tenente, encarregado dos chronometros da marinha

Chronometros de torpedeiro

Adoptados ha pouco tempo na nossa ma-
rinha, esses chronometros são no emtanto re-
gulamentares, ha já algum tempo, a bordo dos 
torpedeiros das marinhas franceza, allemã, in-
gleza, americana e de diversos outros paizes, 
sendo designados pelos nomes de “montres 
pour torpilleurs” na França; “torpedoboot 
chronometer”, na Allemanha; “deckwatches”, 
na Inglaterra; “torpedoboat watches”, nos 
Estados Unidos e “chronomètres de bord”, 
na Suissa, que é um dos mais importantes e 
melhores centros de fabricação d’essas peças.

Á primeira vista parece que estes chrono-
metros de pequeno formato nada mais são do 
que simples relogios de algibeira e para quem 
não tiver conhecimento das provas a que elles 
são submettidos nos diversos Observatorios 
que mantêm um serviço de observação de chro-
nometros, parecerá não ser possivel depositar 
n’elles confiança, como nos grande chronome-
tros de marinha com que estamos habituados.

(...)
Termino citando as palavras do sr. A. Le-

beuf, director do Observatorio de Besançon:
“A astronomia theorica, creada por Kepler, 

Newton e seus successores, dotada da luneta 



234 RMB4oT/2012

ACONTECEU  HÁ  CEM  ANOS

astronomica por Galileu, o abbade Picard, 
Auzout... tem necessidade de um guarda tem-
po de precisão; os relojoeiros com Huyghens, 
Graham, dão-lhe a pendula astronomica, quase 
perfeita, desde o tempo de Bradley.

A solução theorica do problema das lon-
gitudes é importante para dar vida á nave-
gação; é necessario o chronometro de mari-
nha que construirão quase simultaneamente 
Harrison na Inglaterra, J. Leroy e depois 
Berthoud, na França. Desde então, o pro-
gresso da mechanica de relojoaria accelera-
se a passos gigantescos e quando apparece 
a fada Electricidade, ella encontra em to-
dos os grandes relojoeiros os instrumentos e 
meios que reclamam suas multiplas applica-
ções. Mas a evolução persegue sem descan-
ço, ao passo que a pendula astronomica com 
Bréguet, Winnerl, Fénon, tóca á perfeição, 
o chronometro de marinha, soberano incon-
testado da relojoaria durante mais de um 
seculo, desce lentamente do seu throno. Não 
que elle tenha cessado de ser o instrumento 
horario preciso por excellencia e a pedra de 
tóque do verdadeiro relojoeiro, mas simples-
mente porque novos tempos chegaram, com a 
navegação a vapor, que substitue a navega-
ção a vela; o telegrapho, com ou sem fios, que 
resolve, como por encanto, o problema das 
longitudes, tão arduo no XVIIIo seculo; a 
navegação submarina, de fórmas tão varia-
das e emfim e sobretudo a éra das viagens e 
dos sports “à outrance”, onde o chronometro 
de marinha, demasiadamente pesado, de-
masiadamente volumoso, deve ceder o lugar 
ao chronometro de bolso, mais joven, mais 
amoldavel aos diversos usos, occupando me-

nos lugar e realizando a terceira phase da 
relojoaria moderna. 

Alliando uma precisão, insuspeitada ha 
alguns annos apenas, a uma facilidade de 
emprego incomparavel, o chronometro de 
bolso2 é o benjamin da relojoaria e o subs-
tituto favorito do seu irmão mais velho o 
chronometro de marinha. Como este, sem 
duvida, n’um dia longinquo, elle empalli-
cederá diante de um feliz concurrente; 
mas sua derrota mesmo marcará um novo 
triumpho da relojoaria e até lá a quantos 
acontecimentos memoraveis não terá elle 
sido associado?

A ennumeração seria evidentemente de-
masiado longa; rendamos-lhes simplesmente 
este testemunho, de que elle é, na aurora do 
seculo XX, o mais fiel companheiro do homem, 
o seu mais util servidor, o menos importuno, e 
victima frequente da sua ingratidão.”

Julgo esta opinião um tanto exagerada, 
e o testemunho d’isso nos dão os regula-
mentos dos diversos Observatorios que em 
geral, como vimos, exigem limites mais es-
treitos para as variações de marcha admit-
tidas n’um chronometro de marinha, que 
n’um de pequeno formato. Em todo o caso 
uma opinião valiosa como a do Director 
do Observatorio de Besançon, que acaba-
mos de citar, próva como podem e devem 
ser levadas em consideração as indicações 
de um chronometro de pequeno formato e 
os resultados das observações levadas a 
effeito, utilisando-se de um chronometro 
d’essa especie.

Observatorio Nacional – Rio de Janeiro 
22 de outubro de 1912. 

2 N.A.: Já fizemos notar uma vez que emquanto em Neuchatel e em outros Observatorios os chronometros de pequeno formato 
são divididos em “chronometros de torpedeiro” (designados por varios nomes conforme o paiz) e “chronometros de bolso”, 
submettidos a provas differentes, em Genève e em Besançon todos os chronometros de pequeno formato são designados pelo 
nome de chronometros de bolso e submettidos a provas de 1a e de 2a classe.
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MISCELLANEA

NOVEMBRO – 1912
 
O TUNNEL SUBMARINO DO PASSO 

DE CALAIS –  Os trabalhos emprehendidos 
nos Alpes demonstraram que a construcção de 
um tunnel que, sob as aguas do Passo de Calais, 
estabelecesse uma communicação entre a França 
e a Inglaterra, seria relativamente facil.

Longos e minuciosos estudos vieram, além 
disso, demonstrar que os interesses economi-
cos e politicos dos dois paizes só poderiam 
lucrar com a abertura desse tunnel submarino 
que, desenvolvendo extraordinario trafego, 
em pouco tempo remuneraria as despezas que 
as obras exigissem, calculadas, approximada-
mente, em 400 milhões de francos.

Os conselhos municipaes de Boulogne e 
de Calais se manifestaram adversarios dessa 
idéa que desde muitos annos é discutida.

Mas, em França, com excepção desses jui-
zos inteiramente contrarios ao projecto, toda 
a gente lhe é favoravel.

Seria um erro suppôr que o mesmo succede na 
Inglaterra, onde, até pouco tempo, a opposição 
era radical e unanime. Si hoje ha em certas clas-
ses uma tendencia em sentido inverso, os homens 
de Estado, os parlamentares, as collectividades 
scientificas e litterarias mantêm attitude, já por 
vezes revelada, isto é, uma hostilidade irreducti-
vel com relação ao grande tunnel.

Á imprensa desagrada formalmente a pro-
posta alludida, que ella combate como outr’ora 
guerreou a abertura do canal de Suez.

(...)

DEZEMBRO – 1912

O CANAL DO PANAMÁ – Uma nova 
do mais alto interesse: o canal do Panamá 

dará passagem aos primeiros navios no meia-
do de 1913. Está affixado officialmente a 
sua abertura para 1915. Mas os trabalhos de 
iniciativa americana têm-se adiantado de tal 
modo que uma antecipação de quase dois an-
nos trará ao mundo a fruição desta conquista 
gradissima da industria humana. 

Fallemos um pouco deste colossal empre-
endimento.

Quando os americanos puzeram mãos á 
obra do córte do Panamá, optaram pela cons-
trucção do canal em eclusas ou comportas, 
embora o plano concebido e encetado pela 
companhia universal Fernando Lesseps, se-
gundo o qual o canal seria rasgado de nivel.

Um canal de eclusas, pareceu aos Estados 
Unidos ser mais accessivel a um largo trafico, 
mais segura para os navios que o atravessas-
sem, menos exigente de dinheiro para ser leva-
do a effeito, e, finalmente, de mais rapida cons-
trucção. Foi então adoptado este plano para o 
empreendimento, e a verdade é que, pelo menos 
quanto á ultima das vantagens enunciadas, já 
não póde haver duvidas, as obras começaram 
em 4 de maio de 1904 e, a despeito de todas as 
difficuldades que se receavam, a obra antecipa-
se, como já dissemos ao prazo fixo que lhe fôra 
designado para conclusão.

(...) 

A INGLATERRA E OS ESTADOS-
UNIDOS PERANTE O “PANAMÁ-
BILL” – A questão é conhecida. Havia um 
tratado entre os Estados-Unidos e a Ingla-
terra, regulando a navegação no futuro canal 
do Panamá.

Esse tratado acaba de ser desrespeitado 
pelos Estados-Unidos que, com prejuizo 
da navegação européa e principalmente da 
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ingleza, submetteu a sua navegação a um 
regimen de favor.

Nestas condições, será, de certo, inte-
ressante, ver como a abertura do canal 

do Panamá vem modificar as actuaes 
correntes de navegação e de commercio 
internacional.

(...)

NOTICIARIO MARITIMO

OUTUBRO – 1912
 
MARINHA NACIONAL

BAIXA DO SERVIÇO – O caça-torpe-
deiro Gustavo Sampaio, que fazia parte da 
Flotilha de Matto-Grosso, foi desarmado 
e excluido do quadro 
de navios da armada, 
devendo o seu casco 
ser vendido em hasta 
publica e recolhidos ao 
arsenal de marinha de 
Ladario os machinis-
mos, artilharia e obje-
tos que possam ainda 
ser aproveitados.

 O torpedeiro Gustavo Sampaio 
foi adquirido na Inglaterra em novembro de 
1893.

MARINHAS ESTRANGEIRAS 

ALLEMANHA

INDISCREÇÕES DA IMPRENSA – 
São faceis de imaginar os inconvenientes que 
traz a publicação nos jornaes de pormenores 
relativos á construcção de navios de guerra, 
organisação dos serviços militares, etc.

As autoridades allemãs, conscias desses 
inconvenientes e para evitar a sua constan-
te repetição, fizeram um appello á imprensa, 

pedindo que não se publiquem noticias a res-
peito do novo material e sobre qualquer in-
vento que interesse á armada imperial, pois 
taes noticias, assim divulgadas, facilitam a 
espionagem estrangeira.

A circular enviada á imprensa sobre este 
delicado assumpto dizia: “Desde muito tem-

po os nossos jornaes 
vem publicando os ca-
racteristicos dos subma-
rinos allemães, os quaes 
entretanto deveriam 
ficar em segredo. Ulti-
mamente foi publicada 
a descripção completa 
do novo canhão Erhar-
dt contra balões e ae-

roplanos, comprado pela autoridade militar. 
No interesse publico, o principe Henrique de 
Prussia fez retirar esse canhão  de um navio 
sobre o qual estava montado para experien-
cia, afim de evitar que assim elle pudesse ser 
examinado por pessoas não autorisadas ou 
mesmo suspeitas.

Taes indiscreções, que só podem servir ao 
inimigo, devem ser evitadas. Façamos como 
as nações estrangeiras cuja imprensa rara-
mente publica dados positivos e pormenores 
sobre assumptos militares de seus paizes. É 
uma questão de patriotismo.”

Gostariamos immenso que estas linhas 
pudessem influir no animo dos jornalistas de 
nossa terra, pois habitualmente são por de-

Façamos como as nações 
estrangeiras cuja imprensa 

raramente publica dados positivos 
e pormenores sobre assumptos 

militares de seus paizes. É uma 
questão de patriotismo
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mais minuciosos nos informes que publicam 
em seus jornaes sobre assumptos militares.

É entretanto preciso confessar que muitas 
vezes essas informações são hauridas em fon-
tes officiaes.

Não é por mal que esses factos se dão aqui 
e algures: questão apenas de habito, que com o 
tempo e um pouco de boa vontade será corrigido.

INGLATERRA

FROTA AEREA MILITAR – A im-
portancia militar da aerostação está sendo 
reconhecida por todas as nações, deixando de 
constituir um elemento de sport para tornar-
se um auxiliar poderoso e terrivel nas guerras 
modernas.

O exercito italiano nas operações contra os 
turcos, Tripolitania, empregou com successo, 
mais de uma vez, esses temerosos apparelhos.

A França, a Allemanha, o Japão e outras 
potencias, ligando grande importancia ao es-
tudo da aviação militar, tem creado corpos de 
aviadores e fundado escolas especiaes para o 
ensino theorico-pratico de nova arma.

A Inglaterra, sempre cautelosa, não cos-
tuma adoptar á primeira vista os mais recom-
mendados eventos, e deixou porisso durante 
algum tempo entregue á iniciativa particular, 
e ao esforço individual de alguns officiaes, o 
estudo e a pratica da navegação aerea; mas 
agora, reconhecendo as vantagens do seu 
emprego, resolveu organisar uma frota aerea 
militar, mandando construir vinte e cinco ae-
roplanos, e creou um corpo de aviadores mi-
litares, que tem de fazer os seus estudos na 
Escola de Aviação.

Este corpo chama-se “Royal Flying Corps” 
e comprehenderá duas secções, uma terrestre e 
outra maritima, dependentes respectivamente 
dos ministerios da Guerra e do Almirantado.

Os candidatos civis e militares, que dese-
jam uma collocação no referido corpo, farão 
uma aprendizagem especial militar ou mari-
tima, conforme se destinarem ao serviço de 
terra ou de mar, mediante a posse de um certi-
ficado do Real Aero Club.

Ao entrar para o corpo receberá cada can-
didato approvado um premio de 70 libras es-
terlinas. 

A secção maritima, para a qual foram en-
comendados tambem doze hydroplanos, terá 
o seu quartel provisorio na Escola de Aviação 
em Eastchurch.

Com essas providencias e o auxilio do ele-
mento civil, que na Inglaterra não se despre-
za, conta o governo inglez ter em pouco tem-
po organisado um serviço completo de aviação 
militar terrestre e maritima, em condições de 
prestar valioso concurso ás operações da sua 
esquadra.  

NOVEMBRO – 1912
 
MARINHA NACIONAL

ESCOLA DE APRENDIZES EM 
GOYAZ – Parece que o estado de Goyaz, a 
exemplo do de Minas Geraes, terá dentro em 
pouco a sua escola de aprendizes marinheiros, 
installada em local que será opportunamente 
escolhido.

Sobre este assumpto o sr. ministro da Ma-
rinha, em officio ao 1o secretario da Camara 
de Deputados, declarou, respondendo á con-
sulta feita a respeito do projecto apresentado 
ao Congresso Nacional, pedindo a creação 
dessa escola, que é favoravel á idéa.

Quanto á escolha definitiva do local em 
que deva ser estabelecida a escola, uma vez 
approvado o projecto, o ministerio da mari-
nha aguardará o resultado de prévios estu-
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dos, a exemplo do procedido com a escola de 
Aprendizes Marinheiros de Pirapora, Estado 
de Minas Geraes.

De todos os estados da União, é o de 
Goyaz o unico que não possue uma escola que 
forneça contingentes para nossa marinha e, 
com franqueza, não vemos motivo para essa 
desigualdade, principalmente agora, que o 
futuroso estado vai ser ligado á capital da 
Republica por uma estrada de ferro, tornan-
do-se, portanto, mais faceis e rapidas as com-
municações com o litoral.

MARINHAS ESTRANGEIRAS 

ALLEMANHA

COMBUSTIVEL LIQUIDO – Segundo 
informações publicadas pela imprensa ingle-
za, parece que os nossos “dreadnoughts” não 
queimarão mais carvão.

O couraçado “Mariborough”, cuja quilha 
foi assentada no estaleiro de Devanport em 
25 de janeiro deste anno, será lançado ao mar 
na quinta-feira 24 de outubro, e espera-se que 
a Duqueza de Mariborough presidirá á cere-
monia do seu baptismo.

Logo que o couraçado tenha sido lança-
do ao mar, será posta no estaleiro a quilha 
de um dos couraçados do programma vota-
do para este anno. Será do mesmo typo do 
“Mariborough”, porém maior e mais podero-
so. Sua feição caracteristica, porém, consis-
tirá no facto de queimar oleo combustivel em 
vez de carvão nas suas fornalhas. Os seus 
depositos de combustivel liquido comporta-
rão 2700 toneladas.

Não será o primeiro navio de guerra da 
armada ingleza a usar combustivel liquido 
exclusivamente, pois mais que 60 dos seus 
destroyers, e 36 torpedeiras são construidos 

para queimar esse combustivel e não carre-
gam nenhum carvão a bordo. Mais ainda, 
todos os modernos couraçados e cruzadores 
inglezes têm fornalhas que tanto podem 
queimar oleo combustivel como carvão. A 
quantidade de oleo carregado elevou-se de 
400 toneladas no “King Edwards” a 1200 
no “Princess Royal”.

As vantagens do oleo combustivel são 
notaveis. Com o mesmo peso de oleo um na-
vio de guerra corre uma distancia maior 40% 
do que com o carvão e caminhará com maior 
velocidade. O recebimento de oleo pode ser 
feito no alto mar ao passo que o de carvão 
terá que ser feito no porto. Com o oleo ha uma 
grande economia de trabalho, visto que esse 
combustivel é levado ás fornalhas por meio de 
encanamentos, dispensando assim o trabalho 
manual de muitos homens, o que não acontece 
com o carvão.

DEZEMBRO – 1912
 
MARINHAS ESTRANGEIRAS

FRANÇA

DIRECÇÃO DOS NAVIOS QUANDO 
HA NEVOEIRO, PELO TELEGRAPHO 
SEM FIO – Encontramos no Le Yatch de 2 
de novembro, uma noticia sobre este impor-
tante problema, que parece agora perfeita-
mente resolvido pelo cidadão francez Valoris.

Baseando-se no principio conhecido, se-
gundo o qual a intensidade da energia elec-
trica emittida por uma estação de telegrapho 
sem fio, varia na razão inversa do quadrado 
da distancia, pode-se dar a cada instante a 
um navio no mar sua posição exacta, medindo 
a quantidade de energia recebida realmente 
pelo referido navio.
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Alem disto, por meio de um dispositivo 
especial, dois navios assignalam simultane-
amente e automaticamente sua presença e a 
derrota seguida por elles respectivamente, a 
começar de cinco milhas de distancia, o que 
faz evitar qualquer abalroamento.

A principal difficuldade consiste em obter 
uma recepção de energia constante para uma 
mesma unidade de distancia quaesquer que 
sejam as variações, athmosphericas.

O sr. Valoris, inventou um apparelho, 
muito engenhoso, que permitte regular auto-
maticamente a potencia da radiação de sua 
estação emissora, na razão inversa dos phe-
nomenos exteriores.

Sob o ponto de vista de segurança da na-
vegação esta descoberta é de uma utilidade 
inestimavel; resta porém que a pratica confir-
me a sua applicação e é isto naturalmente o 
que nós todos desejamos.
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As publicações, do Brasil e do exterior, são incorporadas ao 
acervo da Biblioteca, situada na Rua Mayrink Veiga, 28 – Cen-
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Nesta edição da Review, da Escola de 
Guerra Naval dos Estados Unidos da Amé-
rica (EUA), mais uma vez, foram publica-
dos importantes artigos para reflexão de 
analistas, de estrategistas 
e dos demais interessados 
por assuntos de Defesa. 
Dentre eles destacamos 
três, por suas temáticas.

No artigo “Comando do 
Mar: Um antigo conceito ad-
quire novo formato”, Rubel 
defende que o entendimento 
correto do conceito de co-
mando do mar é essencial 
para avaliação do papel da 
Marinha dos EUA no am-
biente contemporâneo, par-
ticularmente ao se observar 
a capacidade de Negação do 
Uso do Mar adquirida pela 
China. O autor, com propriedade, analisa a 
distinção entre comando do mar (duradouro e 
global) e controle do mar (local e intermiten-
te), elaborando sobre a importância relativa 
do grande poderio naval norte-americano em 
cada cenário.

COMANDO DO MAR
Robert C. Rubel*

ENTRE A PAZ E A BATALHA AERONAVAL
Jeffrey E. Kline e Wayne P. Hughes Jr.**

“PREPONDERÂNCIA DECISIVA NO MAR”
Capitão de Fragata (Inglaterra) Kevin Rowlands***

(Naval War College Review, EUA, outono 2012, volume 65, número 4, 
p. 21-33, p. 35-40 e p. 89-105)

Uma visão complementar sobre uma 
futura confrontação com a China é apresen-
tada por Kline e Hughes em “Entre a paz 
e a batalha aeronaval: Uma estratégia para 

a guerra no mar”. Neste 
artigo, os autores propõem 
uma alternativa ao dogma 
da batalha aeronaval de-
senvolvido pela Marinha 
e pela Força Aérea dos 
EUA para que se evitem 
ataques diretos ao territó-
rio chinês. Assim como 
Rubel, eles priorizam os 
submarinos de ataque para 
contraposição ao controle 
do mar pela China, assim 
como defendem a criação 
de uma força de pequenos 
navios combatentes de 
superfície que, operando 

com aliados de Marinhas locais, atuariam 
nos litorais do leste asiático, tanto na paz 
como durante crises.

Finalizando, destaca-se o trabalho 
em que Kevin Rowlands apresenta uma 
revisão da literatura, por vezes escassa e 

* Capitão de Mar e Guerra da Reserva da Marinha dos EUA, foi aviador naval na ativa. É professor e decano de  
Estudos de Guerra Naval no NWC (Naval War College, EUA).

** Capitães de Mar e Guerra da Reserva da Marinha dos EUA e professores de pós-graduação no Naval Postgra-
duate School, em Monterey, na Califórnia, EUA.

*** Oficial da ativa da Marinha Real Britânica. Ao longo de sua carreira, serviu em fragatas, contratorpedeiros e 
navios-aeródromo. Possui mestrado em estudos de defesa e educação. É doutorando pelo King’s College London.



242 RMB4oT/2012

REVISTA  DE  REVISTAS

insuficiente, sobre diplomacia naval, desde 
os tempos de Alfred Thayer Mahan até os 
mais recentes estudos de James Cable e de 
Edward Luttwak.

Nele, o autor advoga que, “como no 
presente, ‘defesa por mísseis balísticos no 
mar, cooperação na segurança dos teatros, 
implementação de zonas com restrições 
de voos, presença avançada e posiciona-

mento global de forças são todas formas 
pós-modernas de diplomacia naval’, há 
necessidade de reflexão mais sistemática 
sobre o funcionamento onipresente das 
Marinhas em tempos de paz”. Esse alerta 
se torna relevante neste momento especial 
em que a Marinha dos EUA se prepara para 
rever sua estratégia marítima fundamental 
para o século corrente.

Nesta sua edição comemorativa da pas-
sagem dos 30 anos do Conflito do Atlântico 
Sul, a Guerra das Malvinas, o Boletín publica 
seis densos artigos que tratam de vários de 
seus aspectos políticos, estratégicos e de nível 
estratégico operacional.

A qualidade dos tex-
tos, sua diversidade te-
mática e de estilos de re-
dação e, principalmente, 
a variedade de autores, 
alguns tendo participado 
do conflito exercendo 
cargos de responsabilida-
de, impedem a seleção de 
apenas um ou dois para 
resumo ou indicação aos 
leitores da RMB.

Para bem se aquilatar a 
qualidade dos articulistas, 
basta dizer que o prólogo 
da revista é de autoria 
do Almirante Enrique E. 
Molina, protagonista no conflito na quali-
dade de comandante do Contratorpedeiro 
ARA Destructor e que posteriormente foi 
autoridade máxima da Armada argentina.

Abaixo indicamos os títulos dos artigos 
com seus respectivos autores, por conside-

GUERRA DAS MALVINAS - NÚMERO COMEMORATIVO DOS 30 ANOS DO 
CONFLITO DO ATLÂNTICO SUL

Diversos autores
(Boletín del Centro Naval, Argentina, ano 130 – Vol. CXXX, no 834, set./dez. 2012)

rá-los leitura recomendada a pesquisadores 
daquele importante episódio em que se 
envolveu nosso país vizinho.

– Malvinas: um caso de estudo, do Al-
mirante (EUA) Harry Train.

– Malvinas: a guerra 
justa. Pormenores da crise 
argentino-britânica de 
1982, do Almirante Jorge 
I. Anaya.

– Reflexões e experi-
ências sobre a atuação da 
infantaria da Marinha na 
defesa das Ilhas Malvinas 
em 1982, do Contra-Almi-
rante Carlos A. C. Büsser.

– O conflito do Atlân-
tico Sul: a hipótese de 
uma guerra fabricada, do 
Doutor Mariano César 
Bartolomé.

– Malvinas hoje: Esta-
do x corporação e provi-

são de defesa, do Contra-Almirante Carlos 
A. Frasch.

– Documentos que sustentam a soberania 
das Ilhas Malvinas, Geórgias e Sandwich do 
Sul, e de Saint Pierre e Miquelon, do Capitão 
de Fragata Pablo Martín Bonuccelli.
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“Comando é o ato inerente à autoridade 
para tomar decisões e determinar ações; 
controle é o ato de monitorar e influenciar 
essa ação”, conforme previsto na doutrina 
naval da Marinha dos Estados Unidos da 
América (EUA). Essa é a frase com que 
Kermit Jones ini-
cia este seu artigo, 
em que analisa 
o interessante e 
contemporâneo 
tema da influên-
cia da tecnologia 
nos processos de 
administração e 
de decisão.

S e g u n d o  o 
autor, apesar dos 
comandantes li-
derarem homens 
e mulheres sob 
seus comandos 
corretamente por 
meio do contato 
direto, há aparen-
te desconexão en-
tre a liderança da 
instituição como um todo e a capacidade de 
se realizarem mudanças pela via da tecnolo-
gia: “O uso de nova tecnologia muitas vezes 
leva ao microgerenciamento de situações 
operativas e impede o desenvolvimento da 
liderança”, afirma Jones. 

Para ilustrar o tema que aborda, o autor 
evoca o dia 6 de junho de 1944, o Dia-D da 
Segunda Guerra Mundial, no qual 160 mil 
homens desembarcaram na costa francesa 
a partir de 5 mil navios e 13 mil aeronaves 
sem comunicações em “tempo real” com 

A VANGUARDA DA MARINHA DOS EUA
Tenente (Marinha dos EUA – Corpo de Capelães) Kermit E. Jones*

(Proceedings, EUA, setembro 2012, p. 54-58)

Washington, e o compara com a operação 
militar que resultou na morte de Osama Bin 
Laden, na qual o Presidente dos EUA rece-
bia imagens ao vivo por meio de câmeras 
de capacetes dos participantes com os quais 
possuía comunicações diretas.

Para  Jones , 
as novas tecno-
logias  mudam 
constantemente a 
forma pela qual a 
liderança se con-
cretiza, e sérios 
problemas podem 
surgir quando, em 
vez de prover in-
formação a res-
peito do processo, 
elas impedem que 
os comandantes 
operem autono-
mamente dentro 
de contexto de 
controle por veto. 
O resultado é a 
erosão da capaci-
dade do coman-

dante de unidade de liderar dentro dos 
parâmetros consentidos por seus superiores 
hierárquicos. Para o autor, no exemplo do 
ataque a Bin Laden, caberia a pergunta: 
quem comandava a operação?

Dentre outras observações, Jones cita 
que a tecnologia, apesar de seu potencial, 
pode resultar apenas em gerenciamento por 
níveis superiores e não em liderança em 
todos os níveis. Arrisca-se produzir uma 
geração de oficiais que não processa, apenas 
passa informação adiante. Apesar de trazer a 

* Formado na Academia Naval de Anápolis em 1998, foi oficial de guerra de superfície e serve atualmente como capelão.
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vantagem de evitar omissões de informações 
que ocorriam outrora, as novas tecnologias 
resultam em que as lideranças de nível in-
termediário não têm mais tempo de corrigir 
ou de refinar a informação antes do conhe-
cimento do alto escalão. Segundo Kermit 
Jones, esse sistema maximiza o erro humano 
e não deixa espaço para ação corretiva ou 
para geração de conhecimento positivo. 
Para ele, esse conceito pode funcionar bem 
em negócios, mas deve ser cuidadosamente 
aplicado e adaptado à administração militar.

Em suas observações finais, o Tenente 
Jones deixa a questão: “A culpa é da tec-
nologia ou a geração mais nova de líderes 
conhece tão pouco seu campo de atuação 
que os comandos superiores se sentem na 
obrigação de exercer seu microgerencia-
mento?” E ele mesmo conclui: “Devemos 
cuidar para não criarmos uma geração de 
líderes receosa de tomar decisões sem 
orientação em tempo real ou permissão da 
autoridade superior, ou mesmo que depen-
da integralmente da tecnologia”.

Este artigo se dedica a uma revisão da 
situação atual e dos desenvolvimentos 
previstos no campo dos submarinos de 
propulsão diesel-elétrica, ou seja, aqueles 
que não possuem propulsão nuclear. 

A abordagem inclui análises relativas à 
propulsão, aos tipos existentes e aos países 
construtores e compradores. O Brasil não 

SUBMARINOS CONVENCIONAIS: 
SITUAÇÃO ATUAL E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS

Francisco Javier Álvarez Laita
(Tecnologia Militar, no 4/2012, p. 38-42)

Submarino da classe Kilo em sua viagem para 
entrega na Ásia

Classes de submarinos convencionais



RMB4oT/2012 245

REVISTA  DE  REVISTAS

“O desempenho de mulheres e homens 
lado a lado no Iraque e no Afeganistão 
tornou irrelevante a Política de Exclusão 
de Combate (Combat 
Exclusion Policy). 
É hora de retirar o 
asterisco aposto em 
‘Fuzileiros*’.”

Com esta afirma-
tiva, as autoras sumarizam o tema deste 
artigo em que se propõem a defender o 
fim da discriminação 
imposta pela política 
de exclusão de mu-
lheres em tarefas de 
combate no Corpo 
de Fuzileiros Navais 
dos Estados Unidos 
da América (EUA), o 
USMC (United States 
Marine Corps).

Segundo elas, a 
política imposta pelo 
Ministério da Defesa 
dos EUA, que proíbe 
a designação de mu-
lheres para unidades 
de combate, em vez 
de unir o Corpo, pro-
move a cisão ao afirmar que homens e mu-
lheres fuzileiros são diferentes, apesar das 

FUZILEIROS OU FUZILEIROS*?
Majores (FN, EUA) Chris e Jeannette Haynie**
(Proceedings, EUA, novembro 2012, p. 46-51)

grandes variedades de capacidades existen-
tes em cada um dos gêneros. “A política 
institucionaliza o conceito de que todos 

os homens fuzileiros, 
com base apenas em 
seu gênero, são capa-
zes de realizar tarefas 
de combate, enquanto 
as mulheres não.”

Apesar de possuírem experiências pesso-
ais que contribuiriam para sua argumenta-

ção, Chris e Jeannette 
destacam que relatá-
las seria apenas “uma 
gota no oceano”. Elas 
entendem que o mais 
importante é realiza-
rem um exame mais 
abrangente da política 
(e da forma como vem 
sendo implementada), 
de onde ela surgiu, 
quais suas premissas 
básicas e como ela 
vem sendo aplicada na 
prática no Iraque e no 
Afeganistão.

Com essas ques-
tões em mente, as au-

toras observam, por exemplo, que cerca de 
300 mil mulheres já serviram nesses dois 

* O asterisco, na Marinha dos EUA, é indicador do gênero da militar.
** A Major Chris Haynie é oficial de infantaria e serve em Planejamento, Política e Operações do Quartel-General 

do USMC. A Major Jeannette Haynie é piloto de AH-1W Cobra e encontra-se em adestramento no Estado-
Maior Conjunto, J-34, Homeland Defense/Theater Security.

Cabo Fuzileiro Naval (EUA) Mallory R. Ortiz em 
patrulha no Afeganistão, em maio de 2012

é analisado pelo autor no que diz respeito 
à capacidade de construção. Essa análise 
aborda os seguintes países: Alemanha, Chi-

na, Coreia do Sul, Espanha, EUA, França, 
Grécia, Itália, Índia, Japão, Paquistão, Reino 
Unido, Rússia, Suécia, Taiwan e Turquia.
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1 Millenials, segundo as autoras, são os representantes da geração atual, que cresce em mundo no qual os homos-
sexuais buscam igualdade de direitos, as famílias possuem casais com rendas iguais e onde há número maior 
de mulheres do que de homens se formando em nível superior.

países, em variedade de atividades sem 
precedente na história moderna, incluindo 
combates terrestres e situações de risco de 
exposição ao inimigo. “Como e por que 
isso aconteceu, considerando-se a política 
em vigor?”, indagam. E procuram respon-
der por meio de argumentos baseados no 
tipo de guerra em andamento, não linear, 
assimétrica e suscetível a mudanças bruscas 
de andamento por se travarem, em grande 
parte, em ambientes urbanos. Citam tam-
bém o desempenho, 
na última década, do 
USMC, que, com em-
prego de mulheres na 
forma citada, vem 
obtendo sucessos em 
seus confrontos.

Passam ainda por 
uma análise compa-
rativa da mudança do 
desempenho físico 
das mulheres ocorrida 
nas últimas décadas 
e usam em sua argu-
mentação dados nu-
méricos de resultados 
obtidos por mulheres 
nas últimas olimpíadas. “Nós não contesta-
mos as capacidades do homem médio ver-
sus a mulher média. Porém nem o homem 
médio nem a mulher média entram para o 
Corpo de Fuzileiros Navais”, sustentam 
as autoras, aduzindo que os feitos de mu-
lheres nos últimos dez anos no Iraque e no 
Afeganistão comprovam as capacidades 
destas. “Mulheres fuzileiros navais carre-
gam o mesmo equipamento, caminham as 
mesmas distâncias e suportam toda a sorte 
de condições difíceis, lado a lado com os 
homens fuzileiros. Elas treinam, sofrem e 
se desgastam tanto quanto os homens. Mas 

segue existindo a política de exclusão de 
décadas atrás, baseada apenas no desempe-
nho médio de homens e mulheres.” 

As majores seguem em seu texto buscan-
do se contrapor a outros argumentos usados 
por aqueles que se opõem às mulheres em 
postos de combate e que entendem que a 
presença feminina impacta negativamente 
na coesão das unidades e em sua prontidão 
e seu desempenho. São alegadas razões tais 
como relacionamentos ou comportamentos 

sexuais impróprios, 
percepção de trata-
mento preferencial 
ou diferenciado, ha-
bilidades empregadas 
erradamente, fatores 
higiênicos, suposta 
intolerância com fata-
lidades femininas em 
combate e custos asso-
ciados a necessidades 
logísticas de conforto 
para a integração com-
pleta dos gêneros. Para 
elas, as pessoas que 
fazem essas alegações 
desconhecem os su-

cessos que ocorrem diuturnamente em todo 
o USMC ou usam seus argumentos apenas 
como mera retórica pouco fundamentada.

Surgem também ponderações das auto-
ras que se baseiam nas mudanças culturais 
já ocorridas nas novas gerações (62% do 
USMC possui menos de 26 anos), os mil-
lennials1, cujo mundo é significativamente 
diferente do dos atuais líderes políticos e 
militares. “A verdade é que juntar homens 
e mulheres é o status quo reconhecido 
pelos millenials; assim eles vêm fazendo 
ao longo de todo o tempo”, afirmam Chris 
e Jeannette.

Cabo Fuzileiro Naval (EUA) Danielle N. Colwell
 em treinamento para instrutora de artes marciais, 

no Afeganistão
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“A integração de mulheres a navios e 
esquadrões era inevitável, sensata e justa? 
Sim. Ela estava em sintonia geral com a 
conjuntura cultural? Sim. Alguém questio-
nou se contribuiria para melhorar nossa ca-
pacidade de cumprir 
a missão principal: 
prontidão para susten-
tar longas operações 
de combate no mar? 
Alguém questionou 
se homens e mulhe-
res conseguiriam se 
manter afastados uns 
dos outros? Alguém 
se importa?”

Essas são as ques-
tões centrais deste ar-
tigo, por meio do qual 
o Comandante Eyer 
expõe suas opiniões 
e dúvidas sobre o ain-
da polêmico (mesmo 
na Marinha norte-
americana) tema do 
emprego de mulheres 
em funções ligadas ao combate.

Sua abordagem inicia caracterizando a 
vida do marinheiro em portos estrangeiros 
até aproximadamente a década de 1990, 
quando eram aceitos e até mesmo encoraja-
dos comportamentos libertinos. Os afasta-
mentos se caracterizavam pela desconexão 

TRIPULAÇÃO MISTA: REALIDADE X TABU
Capitão de Mar e Guerra (Reserva, EUA) Kevin Eyer*

(Proceedings, EUA, outubro 2012, p. 44-48)

quase completa com o “lar”, e os homens 
“trabalhavam duro, mas jogavam duro”; 
os afastamentos eram físicos e também 
psicológicos, e havia complacente laisez-
faire por parte dos comandantes em geral.

Entretanto, observa 
Eyer, esses valores 
mudaram: a Marinha 
dos Estados Unidos da 
América (EUA) dei-
xou de ser manchada 
por “comportamentos 
desregrados movidos 
a álcool”. Tem-se a 
impressão de que a 
Marinha é hoje uma 
organização sóbria e 
profissional da qual 
“os piores elementos 
da fraqueza humana 
foram retirados. Cer-
tamente, essa é a ima-
gem que as lideranças 
prezam e alardeiam 
vigilantemente”.

Mas seria ingenui-
dade acreditar nessa mitologia, afirma 
o autor. Afinal, “a natureza humana não 
mudou”. Assim, prossegue, apesar dos 
crescentes esforços da Marinha em legislar 
a moralidade, os marinheiros descobriram 
novas formas de serem o que são – mari-
nheiros. Ao longo do tempo, substituíram 

* Serviu em sete cruzadores em sua carreira, tendo comandado três deles: o USS Thomas S. Gates (CG-51), o USS 
Shiloh (CG-67) e o USS Chancellorsville (CG-62). É colaborador frequente da Proceedings.

Por tudo isso, as oficiais concluem que 
a atual política norte-americana, baseada 
em habilidades pressupostas e não na 

avaliação de mérito de cada indivíduo, é 
uma falha grave do sistema e um ataque à 
meritocracia.
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suas históricas diversões no estrangeiro 
por aquilo que é mais simples e está mais 
próximo: ter relações com seus/suas com-
panheiros/as de bordo.

Para Eyer, o ponto de inflexão de 
comportamento foi a convenção anual 
Tailhook, em setembro de 1991, em Las 
Vegas, EUA, durante a qual aviadores na-
vais foram acusados de assediarem 87 mu-
lheres ou de se portarem de forma “impró-
pria e indecente” com elas. Desse episódio 
resultaram ações disciplinares contra 140 
oficiais e, apesar de poucos se lembrarem 
do ocorrido, esse acontecimento é, para o 
autor, a chave para o entendimento da nova 
cultura que se desenvolveu na Marinha dos 
EUA a partir de então. A exposição públi-
ca negativa da Força decorrente daquela 
convenção alterou fundamentalmente a 
Marinha e resultou, direta ou indiretamente, 
na integração plena de mulheres a navios e 
esquadrões de aviação. Segundo Eyer, “em 
resumo, Tailhook gerou a mais devastadora 
mudança social experimentada pela Mari-
nha desde a integração racial”.

Assim, prossegue o Comandante Eyer, 
observadores casuais – civis ou aqueles que 
nunca serviram em unidades integradas de 
combate – parecem convencidos de que 
homens e mulheres podem servir juntos 
(e estão servindo) sem entrarem em maio-
res considerações sobre seus respectivos 
gêneros. “Isso é ridículo”, afirma Eyer, 
levantando evidência em contrário: a quan-
tidade recorde de comandantes, imediatos 
e suboficiais (command master chiefs) – a 
“trindade”, por ele definida – que vem 
sendo enquadrada por má conduta pessoal. 
Para ele, se aqueles que têm tanto a perder 
não estão se comportando adequadamente, 
o que se deve esperar dos marinheiros?

Ao longo de sua análise, Eyer busca 
explicar por que se levou cerca de 20 anos 
para chegar à crise atual. Em primeiro 
lugar, devido ao tempo necessário para se 

chegar à quantidade necessária de mulheres 
em serviço para que ocorresse a completa 
integração. E ele exemplifica citando que, 
em 1999, apenas poucos navios de guer-
ra possuíam alguma integração, mesmo 
assim da ordem de apenas 10 a 20%. Em 
segundo lugar, ambos os sexos possuíam 
saudável receio um do outro – “era uma 
terra incógnita para todos”. Como terceiro 
motivo o autor cita que muitos indivíduos 
eram hostis às mulheres em serviço na 
Força Armada. E, finalmente, todos eram 
altamente reativos, e casos de má conduta 
eram investigados agressivamente pela 
administração naval.

Eventualmente, passou-se a ter mulheres 
suficientes para servir nos navios, e, hoje, 
muitas tripulações apresentam até 40% de 
mulheres. Dessa forma, prossegue Eyer, 
gradativamente o medo e a resistência 
anteriores arrefeceram e a fraternização se 
tornou endêmica e um problema grande 
demais para ser controlado no nível de 
comando. No entanto, má conduta sexual 
e fraternização são proibidas pelos regula-
mentos navais com base em que acarretam 
degradação da coesão das unidades de 
combate. Assim, conclui Eyer, se a missão 
é de manter prontidão para sustentar longas 
operações de combate no mar, qualquer 
coisa que degrade essa capacidade deve 
ser julgada problemática. E aí está o dile-
ma: fraternizar é ruim para a eficiência em 
combate e é violação de regulamento e, por 
outro lado, admitir que homens e mulheres 
não se portam corretamente apesar dos 
muitos anos de esforços para obtenção da 
diversidade de gêneros seria admitir fracas-
so. O que fazer?

O artigo cita que, além dos EUA não 
estarem em guerra (no sentido clássico) e de 
não haver no futuro previsível possibilidade 
de uma ocorrer, existe grande interesse no 
sucesso do esforço de “mulheres no mar”, 
acarretando em menor preocupação com 
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a eficiência em combate em comparação 
a esse expediente político. Dessa forma, 
o autor entende que existe consenso entre 
líderes e autoridades no sentido de ignorar 
as más condutas inerentes ao problema, em 
reedição da política do “don’t ask, don’t 
tell” (“não pergunte se não quiser saber”).

Para Eyer, a Marinha vem lidando com 
a situação fingindo que ela não existe. No 
entanto, ele alerta, a “trindade” acima cita-
da é cobrada ao extremo, mesmo nos casos 
de mera desconfiança de má conduta, sendo 
estes usados como exemplos. A quantidade 

desses casos – cerca de 10% das destitui-
ções de comandantes – tem se mantido nos 
últimos anos e serve para demonstrar que 
“as coisas não vão bem no que se refere à 
integração dos gêneros”.

O Comandante Eyer apresenta também 
sugestões de soluções para se lidar com essas 
questões e busca analisá-las com profundida-
de. Em sua conclusão, procura, ainda, identi-
ficar caminhos a percorrer no futuro que, via 
de regra, buscam responder a questão: “O que 
você prefere, unidades de combate prontas ou 
diversidade de gêneros?”.

Nesta nova concepção para a construção 
naval desenvolvida pela empresa noruegue-
sa Ulstein, o bulbo de proa integra-se total-
mente na proa e a roda de proa inclina-se 
para trás a partir da linha-d’água. Segundo 
o autor, testes realizados demonstraram 
inúmeras vantagens nessa nova arquitetura 
de proa para navios.

De acordo com este artigo, mais de 40 
navios já foram construídos ou estão em 
construção adotando esta inovação. Esse 
desenho de proa, denominado Ulstein 
X, fundamentalmente reduz a resistência 

REVOLUÇÃO NA ARQUITETURA NAVAL – A PROA ULSTEIN X
Dieter Dellinger*

(Revista de Marinha, Portugal, setembro/outubro 2012, p. 34-35)

hidronimâmica ao avanço e em velocida-
des superiores mesmo em mar grosso, se 
comparado com o dos navios possuidores 
de bulbo de proa. Isso se deve ao menor 
afundamento da proa, ficando a roda sem-
pre acima da superfície da água. Segundo 
Dellinger, “o movimento do navio é mais 
suave em todas as condições de mar, o 
que permite menor número de acelerações 
negativas e reduz o ‘peso’ da água arrastada 
pela proa, induzindo apreciável economia 
de combustível”.

* Colaborador assíduo da Revista de Marinha, de Portugal.

Navio sísmico norueguês com proa Ulstein SX120 
X Oceanic Vega entregue em 2010, sendo o 

primeiro navio com o novo tipo de proa

Comportamento da proa Ulstein X em mar alteroso
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A perda de velocidade em rotas atlân-
ticas em navios com bulbo ou outros tipos 
de proas cortadas em mar com ondulações 
de 2,5 a 10 metros pode chegar a 50%, 
enquanto que, se usando a proa Ulstein 
X, ela não passa de 19%, assevera Dieter 
Dellinger. Ele cita em seu artigo vários 

testes já realizados, os quais concluíram 
que se pode poupar entre 7 e 18% de 
combustível com esse desenho de proa. 
Em seu texto, Dellinger explica que esse 
desempenho se deve principalmente à di-
ferença de ondas de arrasto criadas pelos 
diferentes tipos de proas.

Os trabalhos publicados nesta primeira 
edição da revista que veio a suceder o 
Bulletin d’études de La Marine, que teve 
50 números publicados entre fevereiro de 
1994 e outubro de 2011, tiveram como 
propósito a preocupação de confrontar a 
realidade inerente às intervenções no mar 
com as regras do Direito.

Todos esses temas foram debatidos em 
seminário organizado pela Cour de Cassa-
tion (Tribunal de Cassação) e pela Marinha 
nacional francesa, em abril de 2011. Da 
leitura desses trabalhos depreende-se a pre-
ocupação com a necessidade de se garantir 
a segurança no mar, uma vez que cerca de 
80% das trocas comerciais são nele realiza-

A AÇÃO DO ESTADO NO MAR E A SEGURANÇA 
DOS ESPAÇOS MARÍTIMOS: A FUNÇÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA*

Diversos autores**
(Études Marines, Centre d’études superiéres de La Marine, França, No 1, outubro de 2011)

das e que os mais de 4 mil atos de pirataria 
contabilizados nos últimos 20 anos geraram 
insegurança a muitos Estados.

Nota-se também a manifestação da ne-
cessidade de as nações cooperarem estreita 
e coordenadamente na prevenção aos tráfi-
cos ilícitos (entorpecentes, escravos, armas, 
imigrantes clandestinos etc.) e à poluição 
das águas com base no Direito nacional e 
internacional.

Em resumo, nas palavras do autor da 
alocução inaugural do seminário, Jean-Louis 
Nadal, procurador-geral do Tribunal de 
Cassação, “há que se ter particular atenção 
à confrontação do duplo olhar do magistrado 
e do marinheiro para esse único objetivo”.

* Tradução e adaptação do original em francês por Maria do Rocio Pereira Corrêa.
** Participantes em seminário organizado pela Cour de Cassation e pela Marine Nationale da França, em abril 

de 2011.
*** Tradução e adaptação do original em francês por Maria do Rocio Pereira Corrêa.
**** Participantes nos seminários organizados pelo Centre d’études superiéres de La Marine, da França, em 

dezembro/2011 e janeiro e março/2012.

Neste segundo número da revista Études 
Marines, recém-recebido, o mar é o tema 

PLANETA MAR: AS RIQUEZAS DOS OCEANOS***
Diversos autores****

(Études Marines, Centre d’études superiéres de La Marine, França, no 2, julho de 2012)

principal. Nele são reproduzidos trabalhos 
apresentados e debates realizados em semi-
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nários sobre o tema ocorridos na França em 
6 de dezembro de 2011 e em 26 de janeiro 
e 30 de março de 2012.

A fim de ilustrar a gama de informações 
publicada pela revista, apresentamos a 
seguir adaptação do prefácio da edição, de 
autoria do diretor do Centre d’études su-
periéres de la Marine, 
Vice-Almirante Jean-
Louis Vichot.

Jean Monnet dizia: 
“Os homens não acei-
tam mudanças senão 
na necessidade e eles 
não veem a necessi-
dade senão na crise”. 
Este período de crise 
será propício à tomada 
de consciência das 
perspectivas estratégi-
cas do mundo maríti-
mo? Das perspectivas humanas que trazem 
o mundo do mar? Dos recursos minerais, 
energéticos e bioló-
gicos dos oceanos? 
Dos fluxos marítimos 
essenciais à economia 
mundial? Dois mil e 
doze, estratégia amar-
ga? Dos planos de es-
tratégias que preparam 
a nova versão do Livro 
Branco sobre a Defesa 
e a Segurança Nacional, o maior risco que 
pesa hoje sobre a França é a implosão da 
moeda comum, o euro!

A Europa está assentada sobre um te-
souro. Primeiro poderio marítimo mundial, 
com mais de 25 milhões de km2 de zonas 
econômicas exclusivas, dos quais 11,5 mi-
lhões só da França, a Europa possui o mais 
vasto domínio marítimo mundial. Mas são 
raros aqueles que têm consciência disso, 
e mais raros ainda os que compreendem 
isso: que este domínio marítimo pode tra-

zer à nossa vida cotidiana as riquezas e as 
aplicações que ele pode gerar. É por isso 
que nos parece essencial chamar a atenção 
de nossos concidadãos sobre a perspectiva 
que abrem os oceanos para as riquezas que 
eles procuram.

Abordemos as perspectivas estratégicas 
em primeiro lugar. 
Há 20 anos, em 1991, 
quando me encontrava 
na Escola Superior de 
Guerra Naval, seu di-
retor, o Almirante Guy 
Labouérie, nos inicia-
va no Stratomonde. 
Vinte anos após, po-
dereis constatar, nas 
páginas que seguem, a 
que ponto sua reflexão 
era premonitória. Só o 
extraordinário desen-

volvimento da China tinha escapado à sua 
sagacidade, sem dúvida porque a China 

não estava ainda alerta 
sobre o mar. Com sua 
visão atrasada do Stra-
tomonde – aquela de 
um mundo onde serão 
atores de seu destino 
as nações ou as juntas 
de nações que tiverem 
compreendido as es-
tratégias marítimas –, 

a China tem sabido explorar os oceanos em 
seu próprio proveito.

Falemos das riquezas humanas. Os 
homens e as mulheres que vão ao mar de-
senvolvem nesse meio particular os traços 
de caráter e uma maneira de se comportar 
que fazem deles personalidades originais. 
Isso porque o homem não é um mamífero 
marinho, porque o mar é vasto e impre-
visível – acolhedor, hostil –, porque os 
maiores de nossos navios – porta-aviões ou 
superpetroleiros, grandes navios de passa-

“Não se nasce marinheiro, 
torna-se.” A prática do 

mar desenvolve humildade, 
rigor, disciplina, 

solidariedade e antecipação

Os homens e as  
mulheres que vão ao mar 
desenvolvem nesse meio 
particular os traços de 

caráter e uma maneira de 
se comportar que fazem 

deles personalidades 
originais



252 RMB4oT/2012

REVISTA  DE  REVISTAS

geiros ou enormes porta-contêineres – não 
são nada mais que um ponto no oceano. O 
mar marca de maneira indelével aqueles 
que são levados a fazer desta prática seu 
ofício. “Não se nasce marinheiro, torna-se.” 
A prática do mar desenvolve humildade, ri-
gor, disciplina, solidariedade e antecipação. 
O mar ensina a medir o risco, a aceitá-lo e 
a reduzir as consequências, e esta tomada 
de consciência acompanha sem cessar a 
reflexão e a ação do marinheiro.

O mar ensina também a “viver junto”, 
o que os marinheiros chamam de espírito 
de tripulação, a necessidade imperiosa de 
aceitar o outro, tal como ele é, de ajudar 
a desenvolver suas habilidades, a fim de 
podermos contar com ele no momento pró-
ximo. O mar ensina a confiar naqueles que 
ficam em terra, seres queridos ou membros 
da nossa organização, que nos dão apoio e 
nos dirigem.

Esses são os valores e sua utilidade em 
terra que queríamos pôr em evidência no 
primeiro seminário do ano escolar 2011-
2012: “Forje nossa vitória, seja cúmplice do 
mar”. Neste seminário, vocês conhecerão 
testemunhos de marinheiros, e também 
de pessoas que empregaram marinheiros, 
e compreenderão melhor o que um mari-
nheiro pode trazer a todo empreendimento 
humano, no mar e também em terra, quando 
escolhe, frequentemente por razões fami-
liares, nela começar uma segunda carreira.

Mas o mar não traz só riquezas humanas. 
Ele abre também perspectivas de riquezas 
mais que materiais, as riquezas “terra a 
terra”.

Hoje, em 2012, na França, 305 mil 
pessoas têm empregos ligados à atividade 
marítima (sem contar os empregos ligados 
ao turismo próximo ao litoral), o mesmo 
que no setor automotivo, e duas vezes mais 
que no setor aeronáutico. Nós vivemos num 
planeta mal denominado: a Terra deveria 
chamar-se Mar, porque embora vivamos 

efetivamente mais sobre o solo firme, é 
bem de água líquida, de água salgada, que 
nossa Terra é essencialmente recoberta. É 
uma boa notícia, porque este manto d’água 
recobre e protege enormes riquezas, das 
quais somente 20% são conhecidas.

Se as primeiras matérias se rarefazem 
em terra, não cessamos de descobri-las no 
mar, no volume dos oceanos e nas suas 
profundezas: riquezas minerais e energé-
ticas; metais preciosos e hidrocarbonos; 
moléculas de todo tipo, que permitem curar 
numerosas doenças; riquezas biológicas; e 
peixes e plânctons, que nutrem uma parte 
crescente da humanidade.

Ainda que a parte terrestre de nosso 
planeta esteja quase totalmente conhecida 
e inventariada, resta explorar os oceanos.

Desde a constatação feita pelo Almiran-
te Labouiérie, produziu-se um fato novo: 
as riquezas que descobrimos no mar são 
cada vez mais acessíveis. Há 20 anos, o 
progresso da ciência e da tecnologia avan-
ça sem cessar, empurrando os limites da 
exploração do fundo dos mares. Sabemos, 
atualmente, procurar hidrocarbonetos e 
minerais em profundidades de mais de 2 
mil metros, e empresas francesas figuram 
entre as campeãs do mundo neste campo.

Sem verdadeira vontade nacional, sem 
plano estratégico estatal e sem subvenções 
suficientes, pesquisadores, inventores, enge-
nheiros, empresários e marinheiros tornaram 
a França campeã mundial, ou pelo menos 
europeia, na exploração dos oceanos. Além 
disso,  a França tem outra oportunidade nas 
Zonas Econômicas Exclusivas (ZEE) de 
seus outros mares, cujas riquezas está pres-
tes a explorar. Esse é o tema da 2a palestra, 
que vocês assistirão em breve: “Planeta Mar, 
um oceano de riquezas”. Devemos continuar 
a tornar conhecidas essas riquezas, incenti-
var e ajudar nossas empresas a dimensioná-
las e a lhes dar valor. Deveremos também 
protegê-las, afirmando a soberania da França 
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sobre suas zonas econômicas exclusivas, por 
meio da participação em atividades de regu-
lação em foruns internacionais. Proteger o 
mar e seus recursos é uma necessidade que 
só a Marinha nacional é capaz de satisfazer, 
mesmo que em mares distantes e por longo 
tempo.

As riquezas do mar 
não dizem respeito 
somente aos fundos 
marinhos e ao seu 
volume. As riquezas 
do mar são também o 
tráfego marítimo que 
o atravessa e o fluxo 
imaterial nos cabos 
submarinos e o de 
matérias-primas ou de bens de consumo 
sobre sua superfície.

Nós dependemos, na nossa vida co-
tidiana, dos fluxos 
marítimos. Lembrem-
se: quando o tsunami 
devastou o Japão, em 
março de 2011, as usi-
nas na França pararam 
e pessoas ficaram de-
sempregadas, porque 
suas atividades, na 
metrópole, dependiam 
de peças ou de ma-
terial produzido no 
Japão, transportados 
para a França pelo 
mar. Tal é o tema da 3a Assembleia: “As 
redes marítimas da economia mundial”.

Desde a Antiguidade, aplicando o prin-
cípio de Arquimedes, o navio sempre foi o 
meio de transporte a longa distância mais 
econômico, portanto o mais empregado. É 
também o meio de transporte mais ecológico.

O custo desse meio, diminuído ainda 
pelo gigantismo dos navios, permitiu, com 
a desmaterialização do fluxo financeiro, se-
parar fisicamente os lugares de extração das 

matérias-primas, os lugares de produção, 
os lugares de consumo. Esses lugares têm 
apenas obrigação de se situarem próximos 
à costa. Por isso a população mundial se 
concentra no litoral: é a mundialização da 
economia, a “maritimização” do mundo. 

Portanto, esses flu-
xos marítimos não são 
fixos: eles dependem 
de múltiplos fatores, 
como a mudança cli-
mática, a evolução 
econômica do país de 
partida e de destino, 
a segurança dos ocea-
nos e dos estreitos, as 
limitações dos canais 

internacionais, as evoluções das caracte-
rísticas dos portos, sua adaptação às trans-
formações dos navios, e o desenvolvimento 

de seus hinterlands. 
A França tem uma 
vantagem que convém 
ressaltar: a duplicação 
do Canal do Panamá 
em 2014, que irá, cer-
tamente, afetar os flu-
xos marítimos, dando 
uma nova perspectiva 
aos portos franceses da 
metrópole e de além-
mar, em particular das 
Antilhas. Resta aos 
poderes públicos pre-

parar esses portos para essa oportunidade, 
desenvolvendo suas capacidades de acolher 
navios e mercadorias. Milhares de empre-
gos podem ser criados nas nossas costas e 
ao longo dos rios que aí deságuam.   

Nesse domínio também a Marinha 
nacional tem um papel a representar: não 
só contribuir para a segurança contra a 
pirataria, ao largo ou próximo das costas 
hostis, mas também no acesso aos portos, 
com a guarda marítima e as alfândegas, e ao 

“Todo aquele que controla 
o mar, controla o comércio; 
todo aquele que controla o 
comércio mundial, controla 

as riquezas do mundo 
e, consequentemente, o 

mundo” 
                 Sir Walter Raleigh, 1610

Proteger o mar e seus 
recursos é uma necessidade 
que só a Marinha nacional é 
capaz de satisfazer, mesmo 
que em mares distantes e 

por longo tempo
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longo de nossos litorais, vigiando o tráfego 
marítimo e participando de operações de 
assistência e salvamento.  

“Todo aquele que controla o mar, con-
trola o comércio; todo aquele que controla 
o comércio mundial, controla as riquezas 
do mundo e, consequentemente, o mun-

do”, dizia Sir Walter Raleigh, em 1610. A 
França, sem pretensão hegemônica, pelo 
seu bem e da Europa, não deve ser “um 
peão sobre o oceano”, como apregoado 
pelo Almirante Labouérie. A razão de ser 
da Marinha nacional deve ser defender no 
mar os interesses da França e da Europa.
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Foi anunciado, em 22 de outubro, um 
acordo de cooperação entre o Ministério 
da Defesa/Marinha do Brasil; a Petrobras; 
o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (MCTI) e a Vale para a aquisição 
de um novo navio hidroceanográfico de 
pesquisa. O valor total do investimento será 
de R$ 162 milhões.

A Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep) será a responsável pelo repasse dos 
recursos do MCTI, em um total de R$ 27 
milhões, mesma quantia a ser aportada pela 
Marinha. A Vale vai destinar R$ 38 milhões 
e a Petrobras, 70 milhões. O acordo foi 
anunciado durante cerimônia que contou 
com as presenças do ministro da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Marco Antonio 
Raupp; do gerente- executivo do Centro de 
Pesquisas da Petrobras, Marcos Assayag, 

CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE NAVIO DE PESQUISA

e de representantes das outras instituições 
envolvidas.

O novo navio de pesquisa hidrocea-
nográfico será equipado com o que há de 
mais avançado em tecnologia de experi-
mentação marinha. O objetivo é ampliar a 
infraestrutura embarcada existente no País, 
a geração de conhecimento e a formação 
de recursos humanos sobre o ambiente 
marinho na região do Atlântico Sul e Tro-
pical, promovendo avanços das pesquisas 
nas áreas de Química, Geologia, Biologia, 
Física Marinha e Ambiental. A ênfase será 
nos trabalhos de levantamento de recursos 
minerais, óleo e gás e prospecção em águas 
sob jurisdição brasileira.  A aquisição do 
navio será de responsabilidade da Marinha 
do Brasil, que prevê sua entrega para 2013.

(Fonte: www.agenciapetrobras.com.br)

Foi realizada, em 29 de novembro últi-
mo, a Cerimônia de Ativação da Agência 
da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro 
em São João da Barra (AgSJBarra). O 
evento foi presidido pelo comandante do 1o 
Distrito Naval (Rio de Janeiro-RJ), Vice-
Almirante Elis Treidler Öberg. Assumiu o 
cargo de agente o Capitão-Tenente (AA) 
Luiz Carlos da Silva. 

O comandante de Operações Navais, 
Almirante de Esquadra Gilberto Max Roffé 
Hirschfeld, expediu a seguinte Ordem do 
Dia sobre a ativação:

“A Agência da Capitania dos Portos em 
São João da Barra, localizada à margem 
direita do Rio Paraíba do Sul, próxima ao 
porto de São João da Barra, foi criada em 
1847. Na época, tal região se caracterizava 

ATIVAÇÃO DA AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS DO 
RIO DE JANEIRO EM SÃO JOÃO DA BARRA

como um entreposto de vital importância 
para a economia regional, por viabilizar o 
transporte de madeiras e o escoamento da 
produção açucareira, gerando um grande 
tráfego de embarcações naquela região.

Os registros históricos demonstram que 
a atuação da Agência esteve diretamente 
relacionada aos períodos de oscilação da 
economia, tendo até mesmo, por decor-
rência da atividade portuária e pesqueira, 
sido elevada à categoria de Delegacia du-
rante alguns anos, retornando à condição de 
Agência em períodos de menor movimento. 

Com o desenvolvimento do transporte 
ferroviário e, em seguida, do rodoviário, 
juntamente com o avançado assoreamento 
do Rio Paraíba do Sul, que ocasionou a 
restrição de acesso ao porto para embarca-
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A Marinha passou a ter, desde 4 de de-
zembro último, sua primeira Organização 
Militar (OM) no Estado do Acre. Nesse dia, 
foi realizada a cerimônia de Ativação da 
Agência Fluvial de Cruzeiro do Sul.

O evento aconteceu nas dependências 
daquela Agência, presidido pelo coman-
dante de Operações Navais, Almirante 
de Esquadra Gilberto Max Roffé Hirs-
chfeld. Assumiu o cargo de agente fluvial 
o Capitão-Tenente (T) Claudenilson dos 
Santos Viana. 

O comandante de Operações Navais 
expediu a seguinte Ordem do Dia alusiva 
ao evento:

“O sinuoso Rio Juruá e seus afluentes 
estão, gradativamente, se tornando um 
dos mais importantes corredores fluviais 
da região da Amazônia Ocidental, inter-

ATIVAÇÃO DA AGÊNCIA FLUVIAL DE CRUZEIRO DO SUL

ligando áreas produtivas aos mercados 
consumidores, no País e no exterior. Este 
fato é caracterizado pelo aumento do 
crescimento econômico que se observa no 
decorrer dos anos, com o elevado número 
de embarcações e pessoas envolvidas nas 
atividades ligadas à navegação.

A Agência Fluvial de Cruzeiro do Sul, 
criada pela Portaria no 577/MB, de 27 de 
novembro de 2012, do comandante da 
Marinha, abrange, em sua jurisdição, os 
municípios de Ipixuna e Guajará, localiza-
dos no Estado do Amazonas e, no Estado 
do Acre, os municípios de Mâncio Lima, 
Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal 
Thaumaturgo, Jordão e Cruzeiro do Sul. 
Este último, um importante polo logístico 
que permite o abastecimento, por via fluvial 
e terrestre, a diversos municípios do Estado 

ções de maior calado, a economia regional 
entrou em declínio, levando à extinção das 
operações comerciais daquele porto. Con-
sequentemente, as atividades da Agência se 
restringiram, progressivamente, ao controle 
e à fiscalização das embarcações de pesca 
regional e das de esporte e recreio, bem 
como aos aspectos inerentes ao ensino 
profissional marítimo. 

Em 1998, por problemas diversos, a 
Agência em São João da Barra foi extinta. 
Desde então, todas as atividades executadas 
por aquela OM passaram à responsabilida-
de da Delegacia da Capitania dos Portos 
em Macaé. O fechamento da Agência 
dificultou o controle e a regularização das 
embarcações e dos profissionais da pesca na 
intensidade necessária, visto que a distância 
entre os municípios de São João da Barra 
e Macaé é de aproximadamente 160 km.

Atualmente, com o aumento das ativida-
des marítimas da região, em consequência 

da aceleração do ritmo de crescimento 
econômico, a Marinha do Brasil, ciente de 
suas responsabilidades, decidiu reativar a 
Agência em São João da Barra.

A sua criação, pela Portaria no 377/MB, 
de 3 de agosto de 2012, do comandante da 
Marinha, possibilitará o incremento das 
ações em prol da segurança do tráfego 
aquaviário, do ensino profissional maríti-
mo, da salvaguarda da vida humana e da 
prevenção da poluição hídrica no município 
de São João da Barra, que está localizado 
no norte do Estado do Rio de Janeiro, com 
cerca de 36 mil habitantes e distante 324 
km da capital do Estado.

Assim, pela sua importância, está de-
positada a confiança naqueles que aqui 
servirem, honrando nossas tradições e 
contribuindo para o desenvolvimento da 
região.”

(Fontes: Bonos nos 828, de 27/11/2012, 
e 835, de 29/11/2012)
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do Acre. Cruzeiro do Sul, a segunda maior 
cidade do Estado, é um tradicional ponto 
de apoio à população acreana que se des-
loca diariamente a partir das comunidades 
ribeirinhas.

A ativação dessa Agência possibilitará o 
controle e a regularização das embarcações, 
com o incremento das atividades relativas à 
autoridade marítima no alto e médio Juruá, 
realizando ações em prol da segurança do 
tráfego aquaviário, da salvaguarda da vida 

humana e da prevenção da poluição hídrica. 
Tal ato reveste-se de grande importância 
para a Marinha do Brasil, que terá, no es-
tado do Acre, a sua primeira Organização 
Militar.

Parabenizo, portanto, este importante 
Estado da Região Amazônica e desejo 
felicidades à tripulação da Agência Fluvial 
de Cruzeiro do Sul.”

(Fontes: Bono no 841, de 30/11/2012, e 
Bono Especial no 851, de 4/12/2012)                                                 

Foi realizada, em 17 de setembro último, 
a Cerimônia de Ativação da Policlínica Na-
val de Campo Grande (PNCG), na cidade 
do Rio de Janeiro. O evento foi presidido 
pelo diretor-geral do Pessoal da Marinha, 
Almirante de Esquadra Luiz Fernando 
Palmer Fonseca e, na ocasião, tomou posse 
como primeiro diretor o Capitão de Fragata 
(Md) Luiz Fernando Alves de Souza Freire. 

O Almirante Palmer expediu a seguinte 
Ordem do Dia alusiva ao evento: 

“Celebramos hoje a ativação da Policlíni-
ca Naval de Campo Grande, criada pela Por-
taria no 329/MB de 5 de dezembro de 2011, 
e inaugurada em 10 de setembro de 2012.

O antigo Ambulatório Naval de Campo 
Grande (ANCG) foi inaugurado em 15 de 
julho de 1983, com a missão de promo-
ver ações de atenção básica de saúde aos 
usuários do Sistema de Saúde da Marinha 
residentes na Zona Oeste do município do 
Rio de Janeiro, e realizou, em média, 17 
mil consultas médicas e 9 mil atendimentos 
odontológicos por ano. Esteve subordinado, 
inicialmente, à Policlínica Naval Nossa Se-
nhora da Glória e, a partir de maio de 2006, 
ao Centro Médico Assistencial da Marinha.

Em 2006, a reestruturação das unidades 
de saúde, no âmbito do Comando do 1o Dis-
trito Naval, ganhou significativo impulso. 

ATIVAÇÃO DA POLICLÍNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE

O redimensionamento planejado teve como 
foco a melhor distribuição das atividades 
assistenciais, de modo a oferecer, cada vez 
mais, atenção de saúde com qualidade, 
equidade e com melhor acessibilidade. 
Aliadas a outras importantes iniciativas, 
foram planejadas as construções de poli-
clínicas, em substituição gradual aos am-
bulatórios navais de apoio, reservando ao 
Hospital Naval Marcílio Dias as atividades 
de maior complexidade.

Em paralelo, em vista dos projetos de 
investimentos desenvolvidos pela MB, tais 
como o Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos, convencionais e movidos à 
propulsão nuclear, na região de Sepetiba-
Itaguaí, e a construção da vila olímpica 
na área do Guandu do Sapê, com a con-
sequente fixação de usuários do Sistema 
de Saúde da Marinha (SSM) na região, 
a Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha 
estabeleceu, nas Orientações Setoriais de 
2009, a necessidade de se elaborar um 
estudo sobre a capacidade de atendimento 
do ANCG. Foi estimado que, em futuro 
próximo, aproximadamente 60 mil usuários 
serão beneficiados com uma nova unidade 
de saúde na região.

Destarte, a construção da nova Policlí-
nica Naval de Campo Grande teve início 
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em dezembro de 2010, segundo um projeto 
moderno e funcional, semelhante ao empre-
gado na Policlínica Naval de Niterói, abran-
gendo cerca de 4 mil m2 de área construída. 
Destina-se ao atendimento muldisciplinar 
em saúde, com ênfase na atenção de baixa 
e média complexidade. 

A PNCG dispõe de 16 consultórios médi-
cos, 11 consultórios odontológicos, um ser-
viço de estabilização de pacientes com cinco 
leitos, um laboratório de análises clínicas, 
um serviço de radiodiagnóstico e um servi-
ço de fisioterapia. Dentre as especialidades 
médicas e afins, além das oferecidas atual-

mente no ANCG (Clínica Médica, Pediatria, 
Ginecologia/Obstetrícia e Psicologia), estão 
previstas as de Cardiologia, Otorrinolarin-
gologia, Ortopedia, Urologia, Oftalmologia 
e Psiquiatria e serviços de Ultrassonografia, 
Mamografia e Fonoaudiologia.

A Diretoria-Geral do Pessoal da Ma-
rinha parabeniza os usuários do SSM por 
mais esta conquista, que inequivocamente 
trará mais conforto e segurança à Família 
Naval e que bem traduz o lema ‘Pessoal, o 
nosso maior patrimônio’.”

(Fontes: Bono no 624, de 12/9/2012, e 
Bono Especial no 640, de 17/9/2012)

Foi realizada, em 30 de novembro úl-
timo, a cerimônia de Batismo e Mostra de 
Armamento do Navio-Patrulha Oceânico 
(NPaOc)  Apa. A solenidade, presidida  
pelo chefe   do   Estado-Maior   da  Armada, 
Almirante de Esqua-
dra  Fernando Eduar-
do Studart Wiemer, 
aconteceu na Base 
Naval de Portsmouth, 
no Reino Unido. 

O navio teve como 
madrinha a Sra. Lú-
cia de Almeida Rêgo 
Florêncio Chagas-
teles, esposa do ex-
ministro da Marinha 
Almirante de Esqua-
dra Sergio Gitirana Florêncio Chagasteles. 
Assumiu o comando do NPaOc  Apa o Ca-
pitão de Corveta Carlos Marcelo Fernandes 
Considera. 

A seguir, transcrevemos a Ordem do Dia 
do Almirante Wiemer relativa ao evento:

“De acordo com o disposto na Portaria 
no 482, de 5 de outubro de 2012, do co-

CERIMÔNIA DE BATISMO E MOSTRA DE ARMAMENTO 
DO NAVIO-PATRULHA OCEÂNICO APA

mandante da Marinha, e conforme previsto 
no artigo 1-3-1 da Ordenança Geral para 
o Serviço da Armada, realiza-se hoje a 
Mostra de Armamento do Navio-Patrulha 
Oceânico Apa.

As duas últimas dé-
cadas foram de grandes 
mudanças políticas, 
econômicas e sociais 
para o Brasil, fazendo 
com que alcançasse 
relevante crescimento 
e colocando o nosso 
país em uma posição 
de destaque no cenário 
mundial.

Essa nova estatu-
ra, alavancada pela 

riqueza dos recursos naturais existentes 
na ‘Amazônia Azul’, impõe premente 
necessidade de dotar a Marinha do Brasil 
com meios e sistemas de vigilância e mo-
nitoramento, em quantidade e capacidade, 
que contribuam para maior consciência 
situacional marítima, em especial dentro 
das áreas de interesse estratégico do Brasil.

O NPaOc Apa
(Foto – BAE Systems)
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Nesse contexto, como parte do Progra-
ma de Obtenção de Meios, a incorporação 
do segundo navio-patrulha oceânico de 
1.800 toneladas, construído pela BAE 
Systems Maritime – Naval Ships, marca 
um importante incremento para a segurança 
e proteção das nossas águas jurisdicionais.

A principal característica desses meios é 
a flexibilidade, o que torna possível serem 
utilizados em diversas tarefas, tais como: 
operações de patrulha naval, assistência hu-
manitária, busca e salvamento, fiscalização, 
repressão às atividades ilícitas e prevenção 
contra a poluição hídrica.

O Apa é o quarto navio batizado com 
este nome, referência a um importante rio da 
região do Pantanal, que delimita a fronteira 
entre o Brasil e o Paraguai, e cuja bacia hi-
drográfica tem uma extensão de 12 mil qui-
lômetros quadrados em território brasileiro.

A sua construção teve início em 10 
de setembro de 2008. Hoje, a cerimônia 
de batismo, pela Excelentíssima Senhora 
Lúcia de Almeida Rêgo Florêncio Cha-
gastelles, simboliza o momento em que o 
navio ganha alma, e as virtudes de honra, 
coragem e abnegação, inerentes aos nautas 
de ontem e de sempre, são incorporadas por 
todos a bordo. 

O recebimento de um navio é momento 
singular para a primeira tripulação e seu 
comandante, pois serão eles que irão dar 
vida operativa ao meio, tendo a responsabi-
lidade maior no seu aprestamento. O árduo 
trabalho desenvolvido por esses valorosos 
marinheiros, cultuando o companheirismo, 
o espírito de sacrifício e as tradições navais, 
trará reflexos diretos nas futuras missões e 
conquistas do NPaOc  Apa.

Nesta tão especial cerimônia, em 
que tenho a honra de presidir a Mostra 
de Armamento e incorporar à Armada 
brasileira uma nova unidade, com mui-
ta alegria congratulo-me com todos os 
aqui presentes e formulo ao comandante 
e aos oficiais e praças que recebem o 
navio votos de sucesso e felicidade na 
singradura que hora se inicia. Por fim, 
conclamo todos a manter a tradição 
dos homens do mar de bem cumprir as 
missões que lhes são atribuídas, com a 
certeza de pleno sucesso.

Navio-Patrulha Oceânico Apa, que o 
Nosso Senhor dos Navegantes esteja sem-
pre no seu timão, mantendo-o em derrota 
segura! Bons ventos e mares tranquilos!”

(Fontes: Bonos nos 834, de 29/11/2012, 
e 842, de 30/11/2012)

Foram comemorados, em 11 de novem-
bro último, os 94 anos da assinatura do 
Armistício da Primeira Guerra Mundial. 
O comandante de Operações Navais, Al-
mirante de Esquadra Gilberto Max Roffé 
Hirschfeld, expediu a seguinte Ordem do 
Dia alusiva à data:

“Em 11 de novembro de 1918 foi assina-
do em Rethondes, França, o armistício que 
pôs fim à violenta campanha da Primeira 
Guerra Mundial, a chamada Grande Guerra. 

A Grande Guerra, causada por an-

ARMISTÍCIO DA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL

tagonismos crescentes entre as grandes 
potências da época, eclodiu a pretexto 
do assassinato do herdeiro do Império 
Austro-Húngaro e desenvolveu-se com 
a participação central de dois eixos prin-
cipais, a Tríplice Aliança – Alemanha, 
Áustria-Hungria e Itália – e a Tríplice En-
tente – França, Grã-Bretanha e Rússia. O 
Brasil, inicialmente, assumiu uma postura 
de neutralidade.

O nosso país foi atingido no seu co-
mércio marítimo em função da campanha 
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submarina alemã, que resultou no afunda-
mento de três navios mercantes brasileiros: 
o Tijuca, o Lapa e o Macau.  

Em consequência, o governo proclamou 
o estado de guerra contra a Alemanha e 
seus aliados em 26 de outubro de 1917, 
alinhando-se às nações da Tríplice Entente.  
Em janeiro de 1918, o então ministro da 
Marinha, Almirante Alexandrino Faria de 
Alencar, criou a Divisão Naval em Opera-
ções de Guerra (DNOG), integrada pelos 
cruzadores Rio Grande do Sul e Bahia e 
pelos contratorpedeiros Piauí, Rio Grande 
do Norte, Paraíba e Santa Catarina, além do 
Tênder Belmonte e do Rebocador Laurindo 
Pitta. O Comando da Divisão coube ao 
Contra-Almirante Pedro Max Fernando de 
Frontin, um dos oficiais de maior prestígio à 
época e com grande experiência profissional.

A DNOG suspendeu para a Europa 
em maio daquele mesmo ano. Teve como 
principal tarefa patrulhar a área compreen-
dida pelo triângulo marítimo cujos vértices 
eram a cidade de Dacar, na costa africana; o 
arquipélago de São Vicente, no Atlântico; 
e Gibraltar, na entrada do Mediterrâneo, 
com o propósito da neutralização dos sub-
marinos inimigos que ameaçavam o tráfego 
marítimo aliado na região.

Muitos foram os desafios enfrentados: 
a permanência em um teatro de operações 
distante do País, a superação da carência de 
sobressalentes, a complexa logística para 
disponibilizar o combustível utilizado pelos 
nossos navios (o carvão) e a preparação das 
tripulações para o combate antissubmarino. 

A determinação do Almirante Frontin 
e de seus comandantes subordinados e 
suas valorosas tripulações garantiram o 
cumprimento da missão. O “batismo de 
fogo” da Força ocorreu na véspera da 
chegada a Dakar, quando um submarino 
alemão lançou um torpedo na marcação 
do Tênder Belmonte, sem sucesso. Após a 
detecção, foi revidado o ataque com o lan-
çamento de bombas de profundidade. Essa 
ação, conduzida pelo Contratorpedeiro Rio 
Grande do Norte, logrou êxito e teve como 
consequência a conquista do respeito e do 
reconhecimento dos ingleses, com quem 
operávamos conjuntamente.

Além das Forças Navais da Tríplice 
Aliança, a gripe espanhola, que assolava 
Dakar, também foi um inimigo a ser com-
batido. Mais uma vez nossos marinheiros 
comprovaram a capacidade de superação 
quando, mesmo convalescentes da epide-
mia, guarneceram seus postos e viabiliza-
ram a operação dos navios, permitindo que 
a nossa Força realizasse o patrulhamento da 
área atribuída.

Ao comemorarmos o 94o ano da assi-
natura do Armistício, renovamos nosso 
respeito àqueles marinheiros da Divisão 
Naval em Operações de Guerra e também 
ao trabalho dos aviadores navais e médicos 
da Marinha no teatro de operações europeu. 
Seus legados são exemplos de patriotismo 
e abnegação, marcados pelo sacrifício da 
vida de dez oficiais e 146 praças.”

(Fonte: Bono Especial no 778, de 
9/11/2012)

Foi comemorado, em 13 de dezembro 
último, o Dia do Marinheiro. A Presidenta 
da República, Dilma Roussef, e o Coman-
dante da Marinha, Almirante de Esquadra 
Julio Soares de Moura Neto, assim se 
manifestaram sobre a data: 

DIA DO MARINHEIRO

MENSAGEM DA PRESIDENTA DA 
REPÚBLICA

“Em homenagem ao Almirante Joaquim 
Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré, 
comemora-se hoje o Dia do Marinheiro. 
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Neste momento, cabe-nos reverenciar a me-
mória desse grande brasileiro, cujo legado 
de patriotismo e abnegação tem inspirado, 
ao longo do tempo, os homens e as mulhe-
res que servem na Marinha a se dedicarem, 
diuturnamente, a cumprir as suas tarefas 
com profissionalismo e dedicação.

Congratulo-me com a Marinha que, 
espelhando-se em seu Patrono, mantém a 
determinação e a perseverança necessárias 
para cumprir a sua missão constitucional, 
contribuindo para a garantia da democracia 
e da soberania do Brasil.

Celebramos hoje mais um ano em que 
nossa Força Naval prestou, ao Brasil e a 
todos os cidadãos, relevantes serviços dos 
quais todos podemos nos orgulhar muito.

O Programa Nuclear da Marinha, de 
imensa relevância estratégica e grande 
complexidade, está avançando e em muito 
contribui para o avanço tecnológico da 
nossa indústria, indispensável para o nosso 
desenvolvimento.

O Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos (Prosub) também colhe bons 
resultados, dos quais um exemplo concreto 
será a inauguração, no início de 2013, em 
Itaguaí, no Rio de Janeiro, da Unidade de 
Fabricação de Estruturas Metálicas (Ufem), 
complexo industrial onde serão montadas 
as seções dos submarinos.

Em 2012, foram incorporados à nossa 
frota o Amazonas e o Apa, dois de três re-
cém-adquiridos navios-patrulha oceânicos 
de 1.800 toneladas, que serão empregados 
em ações de patrulha naval necessárias à 
proteção das bacias petrolíferas da Platafor-
ma Continental, principalmente do Pré-Sal.

A participação na Missão de Estabilização 
das Nações Unidas no Haiti (Minustah) e o 
Comando da Força Tarefa Marítima da Força 
Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) 
contribuem para a consolidação do papel do 
Brasil no cenário internacional, como ator im-
portante e consciente de suas responsabilidades.

Lembro, ainda, a importante atuação no 
cumprimento das atividades de caráter cívico-
social, como a assistência médico-hospitalar 
prestada pelos ‘Navios da Esperança’ às 
populações ribeirinhas residentes nos lon-
gínquos rincões da Amazônia e do Pantanal.

Dispor de uma Força Naval pronta e à al-
tura dos objetivos nacionais é fundamental 
para qualquer país. A implementação das 
ações previstas na Estratégia Nacional de 
Defesa nos permitirá contar com os meios 
navais, aeronavais e de fuzileiros navais, 
em quantidade adequada e sempre aptos a 
garantir os nossos interesses e nossa sobe-
rania no mar e nas hidrovias.

Nesta celebração não poderia deixar de 
mencionar a nomeação da primeira mulher 
para o posto de oficial-general de nossas 
Forças Armadas. Coube à Força Naval 
esse pioneirismo ao indicar para a patente 
de contra-almirante a médica Dalva Maria 
Carvalho Mendes.

A nova almirante soma-se à extensa lista 
de mulheres que, cada dia mais, assumem 
posições de liderança em seus respectivos seg-
mentos em nosso país. Simbólica em um país 
que vem promovendo significativas mudanças 
sociais, sua nomeação mostra que a igualdade 
entre homens e mulheres é uma causa viável e 
justa, que em muito contribuirá para o Brasil 
mais desenvolvido que almejamos.

Marinheiros, fuzileiros navais e funcio-
nários civis que, incansavelmente, trabalham 
em prol dessa secular instituição, prestando 
relevantes serviços a nosso país, recebam, 
neste 13 de dezembro, os cumprimentos, o 
reconhecimento, a admiração e a confiança 
da Presidenta da República e de toda a Nação.

Parabéns à Marinha do Brasil!”
 
 ORDEM DO DIA DO COMANDAN-

TE DA MARINHA

“O que significa ser um ‘marinheiro’? 
Como definir o que, ainda jovem, jura 
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defender a Pátria nos mares e rios, com o 
sacrifício da própria vida, se preciso for?

Ele é aquele que, simbolizando os 
homens e as mulheres que labutam 
incansavelmente em nossa instituição, 
honra o seu uniforme, preserva os valores 
basilares da hierarquia e da disciplina e 
bem representa o País durante as viagens 
aos mais diversos continentes.

É alguém que escolhe uma vida de dedi-
cação integral à Nação, caracterizada pela 
alegria e o orgulho do dever cumprido; que 
demonstra, diuturnamente, todo o seu amor 
e devoção pela Força; que preza o convívio 
a bordo das nossas organizações, onde com-
partilha a lealdade e o companheirismo; e 
que tem a clara noção de que a construção 
da Marinha almejada depende da união dos 
esforços de cada um de seus componentes, 
pois todos são importantes e têm um papel 
a desempenhar.

‘Sou marinheiro e outra coisa não quero ser.’
Essas são palavras do nosso Patrono, 

o Almirante Joaquim Marques Lisboa, 
Marquês de Tamandaré, que traduzem, 
com a notoriedade de sua biografia, todo 
esse significado.

Hoje estamos reunidos para prestar as 
merecidas homenagens a Tamandaré, esse 
insigne brasileiro que contribuiu decisiva-
mente para resguardar o Império da desa-
gregação política e territorial, promovendo 
a concórdia e a paz, sendo um modelo de 
intrepidez, lealdade e ética a ser seguido 
por todos.

O 13 de Dezembro, sua data de nasci-
mento em 1807, foi instituído como o Dia 
do Marinheiro pelo Aviso Ministerial de 4 
de setembro de 1925, que visou ‘render-lhe 
as honras reclamadas pelos seus inesti-
máveis serviços à liberdade e à união dos 
brasileiros...’

Cabe a nós relembrarmos, permanen-
temente, o legado de bravura e abnegação 
representado por sua longeva carreira, 

iniciada em 1823, ao embarcar na Fragata 
Niterói durante a Guerra da Independência, 
e que foi pontilhada, ao longo do século 
XIX, por inspiradores atos de extraordiná-
ria coragem, testemunhados durante todas 
as campanhas militares em que a Marinha 
se viu envolvida.

Entre essas, merecem destaque a Guerra 
Cisplatina; a pacificação das insurreições 
ocorridas no período da Regência, tais 
como a Setembrada e a Abrilada, ambas 
em Pernambuco; a Cabanagem, no Pará; a 
Sabinada, na Bahia; a Balaiada, no Mara-
nhão; e, já no Segundo Reinado, o começo 
da Guerra da Tríplice Aliança.

Uma passagem, que comprova o perfil 
destemido, porém humano e cavalheiro de 
seu caráter, ocorreu em 1848, no comando 
da Fragata D. Afonso, nosso primeiro navio 
de guerra de grande porte com propulsão 
a vapor e que estava sendo construído na 
Inglaterra. Durante uma das provas de mar, 
atendeu a um pedido de socorro e realizou o 
salvamento, com grande risco, da tripulação 
e dos passageiros do mercante inglês Ocean 
Monarch, resgatando cerca de 150 pessoas.

Faleceu no Rio de Janeiro, em 20 de 
março de 1897, e, em 13 de dezembro de 
2004, teve seu nome inscrito no Livro dos 
Heróis da Pátria.

Assim, rememorar o seu exemplo e os 
seus valores serve de inspiração para que 
continuemos firmes, seguindo em frente 
mesmo diante das dificuldades, certos de 
que as conquistas somente serão alcançadas 
com muita dedicação e que a Nação exige, 
antes de tudo, um total comprometimento.

Sob esse enfoque, devemos ter sempre 
em mente que a nossa maior responsa-
bilidade é contribuir para a garantia da 
soberania e dos interesses do Brasil na 
Amazônia Azul e nas águas interiores. O 
mar responde por cerca de 95% do nosso 
comércio exterior, que se utiliza dos 40 
portos organizados, estabelecidos ao longo 
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do litoral de 8.500 km de extensão e dos 
40 mil km de hidrovias navegáveis. Das 
áreas marítimas de exploração, são extra-
ídos 2,1 milhões de barris de petróleo por 
dia, que correspondem a 90% da produção 
nacional. Com o começo das atividades 
na bacia do Pré-Sal, tais valores serão 
elevados substancialmente.

Cumprindo as diretrizes da Estratégia 
Nacional de Defesa, estamos desenvol-
vendo importantes ações que visam as-
segurar um Poder Naval com capacidade 
de contribuir para a proteção das nossas 
águas jurisdicionais e que seja adequado à 
estatura do País no cenário internacional.

Ressalto, portanto, algumas realizações 
em 2012:

No Setor do Pessoal, destaco a inau-
guração da Policlínica Naval de Campo 
Grande, que prestará assistência de saúde a 
um público estimado em 62 mil usuários, e 
a expressiva participação de nossos atletas 
nas Olimpíadas de Londres, tendo sido 
obtidas, na modalidade de judô feminino, 
uma medalha de ouro e uma de bronze.

Na Área do Material, gostaria de evi-
denciar:

– a prontificação dos navios-patrulha 
Macaé e Macau, de 500 toneladas, estando 
em construção cinco outras unidades da 
mesma classe, de um total de 27 preten-
didas, que serão empregadas na proteção 
permanente das bacias petrolíferas, inclu-
sive as do Pré-Sal;

– a incorporação dos navios-patrulha 
oceânicos Amazonas e Apa, de 1.800 to-
neladas. O terceiro deles, o Araguari, será 
recebido em abril de 2013;

– a aquisição, em andamento, por meio 
de um Acordo de Cooperação firmado 
entre os Ministérios da Defesa (por meio 
da Marinha) e da Ciência, Tecnologia e 
Inovação e as empresas Petrobras e Vale 
S.A., de um navio de pesquisa hidroceano-
gráfico, com capacidade de transportar 56 

pesquisadores e dotado de equipamentos 
no ‘estado da arte’;

– a continuação das atividades visando à 
implementação do Programa de Obtenção 
de Meios de Superfície (Prosuper), ainda 
não aprovado; da retomada, em futuro 
próximo, da construção das corvetas classe 
Barroso; e do Sistema de Gerenciamento 
da Amazônia Azul (SisGAAz), atualmente 
na fase de desenvolvimento da arquitetura; 

– recebimento de quatro helicópteros de 
múltiplo emprego, MH-16 Seahawk, que 
serão utilizados em ações antissubmarino 
e antissuperfície, aumentando a capacidade 
operativa da Esquadra; e

– o Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos (Prosub), que teve um ano 
marcante, com a prontificação, em Itaguaí, 
no Rio de Janeiro, da Unidade de Fabrica-
ção de Estruturas Metálicas (Ufem), onde 
serão montadas as seções dos submarinos, e 
a conclusão da abertura do túnel de ligação 
entre as Áreas Norte e Sul do Estaleiro e 
Base Naval; as seções de vante e meio-
navio do primeiro submarino convencional, 
que estarão prontas, na França, em feverei-
ro de 2013, e as seções de ré, que tiveram a 
construção principiada na Nuclep; e o início 
do projeto de concepção do submarino com 
propulsão nuclear. 

Além disso, desejo mencionar que a 
Força-Tarefa Marítima, componente da 
Força Interina das Nações Unidas no Lí-
bano (Unifil), permanece sob o comando 
de um almirante brasileiro, tendo como 
seu atual capitânia a Fragata Liberal, e que 
o desmonte da Estação Antártica Coman-
dante Ferraz está em curso, com previsão 
de encerrar-se na Operação Antártica 
deste ano, de modo a permitir a constru-
ção da nova Estação a partir do verão de 
2013/2014.

Meus comandados!
No Dia do Marinheiro, quando deve-

mos rememorar os feitos e preservar os 
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exemplos de honra, correção e patriotismo 
do nosso Patrono, concito-os a, unidos, 
renovarem a crença em nossa instituição 
e o entusiasmo pela carreira abraçada, 
continuando a envidar todos os esforços 
na busca do aprimoramento da Marinha, 
mantendo-a aprestada e capacitada a cum-
prir a sua missão.

Às senhoras e aos senhores que estão 
sendo homenageados com a imposição 
da Medalha Mérito Tamandaré, transmito 
os meus agradecimentos pelos relevantes 

apoio e colaboração prestados à nossa 
instituição, pelos quais foram merecedores 
desse justo reconhecimento. Peço-lhes que 
continuem a contribuir para o fortaleci-
mento de uma mentalidade marítima junto 
à sociedade, enfatizando a importância da 
‘Amazônia Azul’ e das hidrovias para o 
engrandecimento do Brasil, um país pre-
destinado a ser grande e reconhecido como 
ator importante no cenário internacional.”

(Fontes: Bonos Especiais nos 873 e 874, 
de 12/12/2012)
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Antecipando as comemorações do Dia 
do Marinheiro, celebrado em 13 de dezem-
bro, a Diretoria de Patrimônio Histórico e 
Documentação da Marinha (DPHDM), lo-
calizada no Rio de Janeiro (RJ), promoveu 
uma série de atividades para marcar a data. 

Da programação constaram: apresenta-
ção do Conjunto Fuzibossa; exposição de 
viaturas anfíbias para visitação pública; 
oficinas sobre a “Amazônia Azul”, arte e 
educação; esporte e recreação; Biblioteca 
Volante, com leitura cantada para o públi-
co infanto-juvenil; “Escovódromo”, para 
ensinar a correta escovação dos dentes às 
crianças; e visita guiada sobre curiosidades 
históricas dentro do Contratorpedeiro Bau-
ru, que atuou na Segunda Guerra Mundial. 
Além disso, houve encenação de piratas, 
show de mágica, salão fashion para crianças 
e jovens e a chegada do Papai Noel, com 
seus ajudantes marinheiros.

Em parceria com as Voluntárias Cisne 
Branco (VCB), a DPHDM também reco-
lheu brinquedos e livros infantis novos ou 
em bom estado para serem doados às ins-

COMEMORAÇÃO DO DIA DO MARINHEIRO PELA DPHDM 

tituições apoiadas pelas VCB. As crianças 
que foram fantasiadas com o tema maríti-
mo, preferencialmente, ganharam ingressos 
para um dos passeios no mar. 

(Fonte: www.mar.mil.br)

Foi comemorado, em 27 de setembro 
último, o Dia Marítimo Mundial. O diretor 
de Portos e Costas, Vice-Almirante Ilques 
Barbosa Junior, emitiu a seguinte Ordem 
do Dia alusiva à data:

“No transcurso do Dia Marítimo Mun-
dial, sempre é oportuno relembrar a impor-
tância dos oceanos nas relações internacio-
nais, tanto para a sobrevivência como para 
a prosperidade dos países. Nesse sentido, 
constatamos que, na história da civilização 
humana, tem predomínio o emprego dos 
espaços oceânicos para a consolidação e 
as disputas de lideranças, por meio da pro-

DIA MARÍTIMO MUNDIAL

jeção de poder, em todos os seus aspectos: 
político-estratégico, militar, científico e 
tecnológico e econômico.

Também é oportuno lembrar que as 
atividades marítimas sempre exigem 
complexas matrizes para uma adequada e 
competente implantação de seus benéficos 
desdobramentos, tanto na consolidação 
como no desenvolvimento dos países. 
Assim ocorreu em Portugal, quando im-
plantou a matriz da Escola de Sagres e 
quando, mesmo diante de significativas 
dificuldades geopolíticas, foi possível 
a formação de um império, tendo como 
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ícone um gigante com dimensões conti-
nentais: o Brasil.

Quando analisamos os desafios su-
perados por aqueles que planejaram e 
implantaram a matriz da Escola de Sagres, 
constatamos que o Brasil está diante de 
desafios semelhantes, tanto em magnitude 
como em complexidade. Essa convicção 
decorre da relevância político-estratégica 
da Amazônia Azul para o presente, o ama-
nhã e o futuro do Brasil, especialmente ao 
verificarmos a influência da exploração 
de petróleo e gás e do comércio exterior 
na consolidação e no desenvolvimento da 
nossa economia e, por consequência, na 
qualidade de vida dos brasileiros.

Dessa maneira, para o constante equa-
cionamento dos desafios da Amazônia 
Azul, vem sendo necessário aprimorar 
uma ampla matriz, que envolve, entre 
outros, os desafios das profundidades de 
exploração e distâncias da costa do pré-sal, 
do crescimento das atividades de pesca, 
esporte e recreio e da navegação de longo 
curso, cabotagem, offshore e interior. Para 
atendimento desses desafios, a Marinha 
do Brasil, em estreita coordenação com as 
comunidades marítima e portuária, vem 
dando continuidade à modernização dos 
Centros de Instrução – o Centro de Ins-
trução Almirante Graça Aranha (Ciaga) e 
o Centro de Instrução Almirante Braz de 
Aguiar (Ciaba), assim como implantando 
medidas que contribuirão ainda mais para 
ampliar a qualidade e a quantidade dos 
profissionais que, direta ou indiretamente, 
conduzem as nossas riquezas pelos mares. 

Adicionalmente, para bem apoiar o 
desenvolvimento nacional, mantemos as 
balizas do pleno atendimento das atribui-
ções da Autoridade Marítima, quais sejam: 
a segurança da navegação, a salvaguarda da 
vida humana no mar, a preservação ambien-
tal, o ordenamento do tráfego aquaviário 
e o ensino profissional marítimo. A partir 

desse proceder, permanecemos atendendo 
às orientações da Organização Marítima 
Mundial (IMO). Para tal, permanentemente 
analisamos as orientações constantes na 
Convenção Internacional para a Salvaguar-
da da Vida Humana no Mar, a Solas, em 
outras convenções internacionais, diretrizes 
e recomendações da IMO.

A escolha da IMO do tema do Dia Ma-
rítimo Mundial de 2012, ‘Cem anos após 
o Titanic’, caracteriza mais um estímulo 
para a Autoridade Marítima brasileira, 
e as comunidades marítima e portuária 
permanecerem buscando a excelência nas 
atividades nos mares, rios e lagos. Para 
fortalecer a excelência alcançada, ampliare-
mos, em breve, as parcerias existentes com 
importantes lideranças empresariais, dos 
armadores, dos sindicatos e das empresas.

A matriz da Amazônia Azul receberá 
o acréscimo de universidades e institutos 
federais no apoio à formação de marítimos, 
aquaviários, fluviários e pescadores. Novos 
simuladores estão sendo implantados e 
outros serão desenvolvidos com apoio do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, da Agência Financiadora de Projetos 
(Finep), da Universidade de São Paulo, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
da Universidade Federal Fluminense, da 
Petrobras, da Transpetro, do Centro de 
Análise de Sistemas Navais, do Instituto 
de Pesquisas da Marinha e de empresas.

As Normas da Autoridade Marítima 
também vêm sendo aprimoradas, consi-
derando o crescimento das atividades ma-
rítimas, fluviais, lacustres e portuárias, de 
tecnologias nos navios e embarcações, em 
instalações em terra, assim como a disponi-
bilidade de preparados recursos humanos.

Assim, fortemente estimulados pela 
dimensão dos desafios da Amazônia Azul, 
temos razões para nos congratularmos no 
Dia Marítimo Mundial. Estamos preparan-
do o futuro do Brasil, a partir de um pas-
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sado marcado por inúmeros exemplos de 
empreendedorismo, como os implantados 
por Irineu Evangelista de Sousa, o Barão e 
Visconde de Mauá, e de um presente reple-
to de realizações, em que, entre outros, tem 
destaque a liderança mundial na exploração 
de petróleo em águas ultraprofundas.

Aproveito a oportunidade para transmi-
tir a todos os integrantes das comunidades 
marítima e portuária os cumprimentos da 
Diretoria de Portos e Costas pela passagem 

do Dia Marítimo Mundial, em especial 
às distintas tripulações dos Comandos de 
Distritos Navais, do Ciaga, do Ciaba e 
das capitanias, delegacias e agências, que 
diuturnamente contribuem para o cum-
primento das atribuições da Autoridade 
Marítima brasileira.

Nosso lema: Mares e rios seguros e 
limpos!”

(Fonte: Bono Especial no 672, de 
27/9/2012)

Foi comemorado, em 6 de novembro 
último, o Dia Nacional do Amigo da Mari-
nha. O comandante da Marinha, Almirante 
de Esquadra Julio Soares de Moura Neto, 
assim se expressou em relação à data: 

“Expressamos o nosso reconhecimento e 
prestamos as justas homenagens, exaltando 
todos os homens e mulheres pertencentes 
às Soamar*, que se dedicam permanente-
mente à importante tarefa de contribuir para 
a conscientização da sociedade brasileira 
quanto à importância de nosso mar e nos-
sos rios, ressaltando a responsabilidade da 
Marinha em protegê-los. 

Oriundas da criação, em 1972, da As-
sociação Santista dos Amigos da Marinha 
(Asam), as Soamar reúnem hoje mais de 
14 mil afiliados, distribuídos por 54 asso-
ciações regionais, localizadas em diversos 
pontos do território brasileiro, além de uma 
entidade nacional, a Soamar-Brasil.

Ao longo de sua existência, as diversas 
Soamar, fruto da atuação voluntária de seus 
componentes, dotados de reconhecido valor 
moral, espírito marinheiro e interesse ímpar 
pelos assuntos do mar, vêm cumprindo um 
papel importante ao difundir as atividades 
da Marinha e desenvolver uma mentalidade 
marítima.

DIA NACIONAL DO AMIGO DA MARINHA

Um país cujas águas jurisdicionais, que 
denominamos ‘Amazônia Azul’, somam 
4,5 milhões de km2; que possui um litoral 
de 8.500 km; e que conta com 40 mil km 
de hidrovias interiores necessita, para a 
defesa dos seus interesses, de um Poder 
Naval aparelhado, adestrado e com credibi-
lidade, que seja compatível com a estatura 
político-estratégica do Brasil no cenário 
internacional.

Além de tudo isso, este dia tem um signi-
ficado especial por ser a data do aniversário 
de nascimento do Almirante de Esquadra 
Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, ex-
ministro da Marinha e chefe naval estimado 
e respeitado, que foi escolhido Patrono 
das Soamar justamente pelo trabalho que 
desenvolveu em prol da consolidação e 
multiplicação dessas associações.

Prezados soamarinos e soamarinas! 
Admiramos e reconhecemos o elevado es-
pírito cívico e a dedicação com que apoiam 
decisivamente as atividades diuturnas 
da Marinha. Nós, marinheiros, fuzileiros 
navais e servidores civis, apresentamos os 
sinceros agradecimentos, desejando-lhes 
um continuado sucesso.

Muitas felicidades! Bravo Zulu!”
(Fonte: Bono no 766, de 6/11/12)

* N.R.: Sociedade dos Amigos da Marinha.
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O Dia dos Inativos da Marinha foi 
celebrado, em 10 de outubro último, com 
cerimônia realizada na Casa do Marinhei-
ro, na cidade do Rio de Janeiro, presidida 
pelo comandante da Marinha, Almirante 
de Esquadra Julio Soares de Moura Neto.

Na ocasião, foram lidas a Mensagem do 
comandante da Marinha e a Ordem do Dia 

MARINHA COMEMORA DIA DOS INATIVOS

do diretor do Pessoal Militar da Marinha, 
Vice-Almirante Domingos Savio Almeida 
Nogueira, que ressaltaram a importância 
dos oficiais, praças e servidores civis ina-
tivos e aposentados para a Força Naval. 

Após as leituras, um grupo de inativos e 
aposentados foi agraciado com o Distintivo 
do Militar Inativo (DMI) e o Distintivo do 
Servidor Civil Inativo (DCI) da Marinha do 
Brasil. O propósito dos distintivos, criados 
em 2011, é identificar e distinguir o militar 
e o servidor civil inativo da Marinha na 
situação de reserva remunerada, reforma 
ou aposentadoria.

Ao final da cerimônia militar, o ex-
ministro da Marinha Almirante de Es-
quadra (Refo) Mauro Cesar Rodrigues 
Pereira agradeceu a iniciativa da Marinha 
em homenagear o seu pessoal inativo. O 
ex-ministro ressaltou o orgulho que sente 
da atual força de trabalho da Marinha, por 
manter a confiabilidade que a sociedade 
tem na instituição. O evento contou, ainda, 
com estandes de diversas Organizações 
Militares, nos quais o público presente pôde 
participar de atividades socioculturais.

(Fonte: www.mar.mil.br)
O Dia dos Inativos foi comemorado 

com cerimônia na Casa do Marinheiro

Em 6 de novembro último, o Monitor 
Parnaíba completou 75 anos de existência. 
Embora seja o navio mais antigo da Marinha 
do Brasil em atividade, o Monitor Parnaíba 
continua em plenas condições operacionais, 
que o permitem cumprir a missão de “par-
ticipar de operações atinentes à Patrulha 
Naval nos rios da bacia do Rio Paraguai, 
de operações ribeirinhas singulares ou 
combinadas e de busca e salvamento da 
vida humana, socorro e salvamento, Assis-
tência Cívico-Social (Aciso) às populações 

MONITOR PARNAÍBA COMPLETA 75 ANOS

ribeirinhas e, ainda, cooperar em ações de 
inspeção naval e, quando necessário, em 
atribuições subsidiárias, a fim de contribuir 
para a aplicação do Poder Naval da Flotilha 
de Mato Grosso na área de jurisdição do 
Comando do 6o Distrito Naval”.

Este monitor fluvial foi totalmente 
projetado e construído por brasileiros no 
Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, 
marcando a retomada da construção naval 
nacional no século XX. Sua construção foi 
fruto de uma política de industrialização na-
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cional implementada pelo então Presidente 
Getúlio Vargas.

O Monitor Parnaíba, quinto navio a 
ostentar esse nome em homenagem a esse 
rio do Piauí, que em tupi significa “braço 
corrente no mar”, teve sua quilha batida 
em 11 de junho de 1936 e foi incorporado 
à Armada em 6 de novembro de 1937, 
tendo como madrinha a Sra. Darcy Sarma-
nho Vargas, esposa do Presidente Getúlio 
Vargas. 

Em 1938 foi incorporado à Flotilha de 
Mato Grosso, a fim de operar no Pantanal. 

Em 7 de abril de 1943, 
como parte do esforço de 
guerra nacional visando à 
Segunda Guerra Mundial, 
o Monitor Parnaíba rece-
beu a ordem de “seguir o 
mais rapidamente possí-
vel para o Rio de Janeiro”, 
dando início a uma série 
de breves preparativos 
para o que seria a missão 
de maior relevância já 
atribuída ao navio. Por 
mais que pudesse pare-
cer que o maior desafio 
seria a participação na 
guerra, a travessia Ladá-
rio – Rio de Janeiro, por 
si só, já era uma grande barreira a ser 
transposta. No dia 24 de junho atracou 
no Rio de Janeiro e, durante sua estadia, 
realizou experiências de máquinas e de 
armamento, inclusive com bombas de 
profundidade. Já avaliado e considerado 
pronto para o combate, recebeu nova 
instrução para deslocar-se até Salvador, 
para ser incorporado ao Comando Naval 
do Leste, a fim de realizar missões de 
escolta de comboios e patrulhamento da 
costa, tendo desatracado juntamente com 
o Monitor Paraguaçu e o Navio Mineiro 
Cananeia, em 4 de novembro.

Durante uma das missões de escolta, 
em 2 de dezembro, o Parnaíba foi palco 
de demonstrações de coragem e espírito 
de sacrifício, principalmente por parte do 
Capitão-Tenente Norton Demaria Boiteux 
(imediato) e do Suboficial Maximiano José 
dos Santos (chefe de Máquinas), notável per-
sonagem da história do navio e da cidade de 
Ladário, atual sede do navio. Encontrava-se 
o Parnaíba escoltando cinco navios mercan-
tes americanos, a cerca de 75 milhas ao largo 
de Salvador, quando irrompeu um violento 
incêndio na praça de caldeiras, provocado 

por retrocesso de chamas.
Tal fato assumiu tama-

nha proporção que, não 
sendo atendidos os pe-
didos de socorro feitos 
aos que ainda se achavam 
à vista, foram arriadas 
as embarcações para um 
eventual abandono em caso 
de explosão das caldeiras 
ou dos tanques de óleo. 
Felizmente, tal medida não 
foi necessária, pois, ao fim 
de 45 minutos de faina, 
conseguiu-se extinguir 
o incêndio, cortando-se 
o óleo para as caldeiras, 
tendo o navio regressado 

e atracado ao porto sem nenhum auxílio 
externo. Já com as suas condições resta-
belecidas, continuou a cumprir missões 
para o Comando Naval do Leste até 17 de 
dezembro de 1944, quando recebeu ordem 
de regressar a Ladário para ser reincorpo-
rado ao Comando Naval de Mato Grosso. 
Em 25 de maio de 1945, após 3.570 milhas 
navegadas e 24 dias de mar em operações 
de guerra, foi reincorporado à Flotilha de 
Mato Grosso, sediada em Ladário (MS).

Após mais de 50 anos de serviço, apesar 
das boas condições estruturais, o Parnaíba 
apresentava grande defasagem tecnológi-
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ca em relação aos 
demais navios que 
operavam na re-
gião. Foi tomada, 
então, a decisão de 
iniciar um projeto 
de modernização, 
que resultaria no 
aumento da sua 
vida útil. Em 27 de 
setembro de 1997, 
foi celebrado, en-
tre a Marinha do 
Brasil e o Consór-
cio SCL/PEN, o 
contrato para es-
sas obras, assinado 
pelo, na época, Contra-Almirante Julio 
Soares de Moura Neto, comandante do 6o 
Distrito Naval, ex-comandante do navio e, 
atualmente, comandante da Marinha.

Em janeiro de 1998, foi iniciado o Pe-
ríodo de Modernização, sendo concluído 
em 6 de novembro de 1999, dia do seu 62o 
aniversário de incorporação e data em que 
iniciou seu novo ciclo de vida.

Dentre as principais modificações que 
o navio sofreu, estão a implantação de um 
sistema de governo elétrico-hidráulico; 
a modernização completa do sistema 
de geração e distribuição de energia; a 
substituição total da planta de propulsão a 
vapor por dois motores diesel Cummins-
Wärstila CW-6-170 de 925 HP cada, a 
1.680 rpm;  a substituição dos canhões 
de 40 mm Bofors L/60 por dois L/70, 
oriundos da Fragata Liberal; a moderni-
zação de seus sensores e equipamentos 
de comunicações; e a instalação de um 
convés de vôo, que o capacitou a realizar 
operações aéreas de pouso e decolagem 
com aeronaves até o porte de UH-12/13 
(Esquilo) e fainas de pick-up e Vertrep 
com aeronaves até o porte de UH-14 
(Super Puma).

Após a modernização, o navio passou 
a dispor de maior autonomia, eficácia, 
mobilidade, flexibilidade e maior poder 
combatente.

Em 11 de novembro de 2007, após 62 
anos navegando exclusivamente em rios e 
águas interiores, o Parnaíba suspendeu do 
seu porto sede, em Ladário, se fazendo ao 
mar em 5 de dezembro de 2007, para cum-
primento da Comissão de Representação 
Militar – Coremil-07. Nessa empreitada, 
o navio participou da Semana da Marinha 
em Porto Alegre (RS), abrilhantando as 
comemorações do Bicentenário de Nasci-
mento do Almirante Tamandaré. Realizou, 
ainda, paradas por necessidade logística e 
para representação junto às sociedades e 
às Marinhas dos países visitados, nos por-
tos de Assunção (Paraguai), Montevidéu 
(Uruguai), Rio Grande (RS), Buenos Aires 
(Argentina), Rosário (Argentina) e Porto 
Murtinho (MS).

A pernada Montevidéu-Rio Grande 
marcou significativamente o reencontro 
do navio com a água salgada. Como parte 
integrante da sua preparação para tal feito, 
o Parnaíba passara por um Período de 
Docagem de Rotina (PDR), com duração 

Monitor Parnaíba
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de três meses, na Base Fluvial de Ladário, 
onde foram priorizadas as obras de estan-
queidade e adaptação do navio para atender 
aos requisitos de navegação em mar aberto.

Em 18 de janeiro de 2008, após dois me-
ses e sete dias de comissão, 50,5 dias de mar 
e 4183,14 milhas navegadas, retornou ao 
seu porto sede no Pantanal Matogrossense.

No período de 2 de agosto a 16 de setem-
bro de 2011, o navio participou da Operação 
Multinacional Combinada Acrux-2011, 
juntamente com outros navios da Flotilha 
de Mato Grosso, integrando a Força-Tarefa 
Multinacional 69 (FT 69), composta por na-
vios das armadas da Argentina, do Paraguai 
e do Uruguai, executando ações de escolta, 
defesa aproximada, vigilância, interdição 
fluvial, segurança de Base de Combate Flu-
tuante (BCF) e Apoio de Fogo Naval (AFN), 
sendo, naquela ocasião, a Argentina o país 
anfitrião. Essa foi uma excelente oportuni-
dade de o navio poder mostrar seu poder 
combatente às nações que se utilizam da 
Hidrovia Paraguai-Paraná até a foz do Rio da 
Prata, destacando a sua capacidade de realizar 
operações aéreas, sendo o único navio com 
tal capacidade da FT 69 e, em última análise, 
o único atualmente com esta capacidade nas 
bacias dos rios Paraguai e Paraná.

Já no ano de 2012, no período entre 3 e 
22 de maio, o navio voltou a fazer parte de 
uma comissão representativa juntamente 
com uma Marinha amiga, desta vez com a 
Armada do Paraguai, a Comissão Platina, 
que é realizada anualmente, tendo como 
uma de suas tarefas a participação dos meios 
navais brasileiros nas comemorações de 
aniversário da independência da República 
do Paraguai. Além de servir para estreitar os 
laços de amizade com aquele país, a Platina 
representou, mais uma vez, a oportunidade 
de mostrar ao povo de uma nação estrangeira 
um pouco de nossa Marinha, contribuindo 
para a dissuasão do Poder Naval brasileiro 
na principal hidrovia do Pantanal.

OUTROS NAVIOS DA MB COM O 
MESMO NOME

Todos os navios que ostentaram o nome 
“Parnaíba” são marcados pela participação 
em combate ou por importantes momentos 
da história de nosso país.

O primeiro dos navios, uma lancha-
canhoneira, lutou pelo Império contra os 
insurgentes na Balaiada, no Maranhão, 
entre os anos 1838 e 1841, incorporada à 
Força Naval comandada pelo, na época, 
Capitão-Tenente Joaquim Marques de Lis-
boa, que viria a ser Almirante e Marquês de 
Tamandaré, Patrono da Marinha do Brasil.

O segundo Parnaíba, uma canhoneira a 
vapor, foi incorporado em 11 de junho de 
1859, mesma data que, alguns anos mais 
tarde, seria marcada pela Batalha Naval 
do Riachuelo, atualmente Data Magna da 
Marinha. Nesse combate, o brioso Parna-
íba tomou parte integrando a 3a Divisão 
Naval da Esquadra, sob o comando do 
Almirante Barroso. Foi no seu convés que 
se registraram e tornaram-se imortalizadas 
as cenas heroicas e os atos de bravura do 
Guarda-Marinha Greenhalgh e do Imperial 
Marinheiro Marcílio Dias.

O terceiro navio a ostentar o nome foi 
uma corveta mista, incorporada em 1879, e 
que teve como comandante, dentre outros, 
o então Capitão de Fragata Luís Filipe de 
Saldanha da Gama. Em 16 de novembro de 
1889, coube à Parnaíba transportar, em parte 
da viagem, a família imperial brasileira, ba-
nida do País pela implantação da República.

O quarto navio batizado Parnaíba, um 
cruzador auxiliar, serviu à Marinha do Brasil 
entre agosto e novembro de 1917, sendo 
logo desincorporado e transferido para a 
frota da Companhia de Navegação Lloyd 
Brasileiro. Em maio de 1942, foi torpedeado 
e afundado, vítima da campanha submarina 
alemã na Segunda Guerra Mundial.

(Fonte: www.mparnaiba.mb)
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O Comando do 9o Distrito Naval (Manaus-
AM) inaugurou, em 9 de agosto último, 
quatro novos Próprios Nacionais Residenciais 
(PNR), moradias destinadas aos militares que 
servem na Agência Fluvial de Boca do Acre, 
na cidade de Boca do Acre, no Amazonas.

A cerimônia de inauguração foi presidida 
pelo capitão dos portos da Amazônia Oci-
dental, Capitão de Mar e Guerra Paulo Cesar 
Machado, e prestigiada pelas autoridades 
da Prefeitura Municipal e por membros da 
sociedade local.

As novas residências, além de suprir a 
carência de imóveis para os militares lota-
dos naquela Agência, irão trazer bem-estar 
para a Família Naval em Boca do Acre.

9o DN INAUGURA MORADIAS EM BOCA DO ACRE (AM)

Inauguração de PNR pelo capitão dos portos, 
pela prefeita municipal e pelo agente fluvial 

de Boca do Acre

O Simulador de Sinalização Náutica 
Comandante José Manoel Domingues foi 
inaugurado, em 31 de outubro último, em 
cerimônia na Diretoria de Hidrografia e 
Navegação (DNH), em Niterói (RJ). O 
simulador proporcionará aos alunos dos 
Cursos de Aperfeiçoamento e Especiali-
zação em Faroleiro uma sólida compre-
ensão da operação de equipamentos de 
Sinalização Náutica, realizando fainas 

DHN INAUGURA SIMULADOR DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA

afetas à profissão em um ambiente pró-
ximo à realidade.

Na cerimônia de inauguração, presidi-
da pelo diretor da DHN, Vice-Almirante 
Marcos Nunes de Miranda, foi prestada 
homenagem póstuma ao Capitão de Fragata 
José Manoel Domingues (falecido em 17 
de setembro de 2010), com a presença de 
familiares e amigos.

(Fonte: Bono no 741, de 24/10/2012) 

A Petrobras e a Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE) inauguraram em 
23 de outubro último, em Recife (PE), o 
Museu de Oceanografia daquela instituição 
de ensino. O Museu possui uma ampla 
infraestrutura laboratorial voltada para 
pesquisas de caracterização e monitora-

PETROBRAS E UFPE INAUGURAM MUSEU E LABORATÓRIO 
PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL MARINHO

mento ambiental de ecossistemas marinhos, 
visando ao conhecimento da biodiversidade 
e à avaliação de impacto em áreas onde 
há atividades da indústria petrolífera. A 
construção do prédio faz parte de um pro-
jeto da Rede de Monitoramento Ambiental 
Marinho (MAM), que recebeu recursos de 
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Fachada do Museu de Oceanografia da UFPE

aproximadamente R$ 1,5 milhão. Este é o 
quinto museu oceanográfico no Brasil e o 
primeiro do Norte/Nordeste.

A UFPE possui um acervo científico da 
biodiversidade do Atlântico Sul Ocidental 
composto por cerca de 13 mil amos-
tras de crustáceos, 7 
mil de moluscos, 4 
mil de outros inver-
tebrados (poliquetas 
e esponjas), 8 mil de 
plâncton (fitoplânc-
ton e zooplâncton) e 
1.300 de peixes. Com 
a nova infraestrutura, 
será possível armaze-
nar essas amostras de 
forma adequada para 
garantir sua preservação e o fácil acesso 
aos pesquisadores.

Atividades de triagem, preservação de 
amostras e identificação dos organismos 
poderão ser ampliadas com esta infraes-
trutura, possibilitando mais agilidade na 
elaboração de diagnósticos ambientais.

Um laboratório de cultivo de plâncton 
será implantado na nova infraestrutura, 
permitindo testes de laboratório com várias 
espécies marinhas e experimentos com 
espécies invasoras, auxiliando na identifica-
ção dos organismos e nos estudos sobre me-

didas de controle dos 
possíveis impactos 
ambientais. A UFPE 
tem atuado em diver-
sos serviços tecnoló-
gicos na área ambien-
tal para a Petrobras, 
sendo que atualmente 
desenvolve um pro-
jeto de avaliação dos 
organismos bentôni-
cos e planctônicos na 

porção offshore das bacias Potiguar e Ceará. 
As atividades de exploração e produção de 
petróleo nessa área ocorrem em águas rasas, 
sendo realizado monitoramento contínuo 
para avaliar alterações que podem ocorrer 
na área a longo prazo.

 (Fonte: www.agenciapetrobras.com.br)

– Contra-Almirante (EN) Arthur Paraizo 
Campos, diretor técnico do Enriquecimento 
da Empresa Indústrias Nucleares do Brasil, 
em 24/9; 

– Contra-Almirante José Renato de Oli-
veira, subchefe de Operações do Comando 
de Operações Navais, em 5/10;

– Contra-Almirante José Roberto 
Bueno Junior, diretor do Centro de 

ASSUNÇÃO DE CARGOS POR ALMIRANTES

Comunicação Social da Marinha, em 
26/11;

– Contra-Almirante Fernando Antonio 
Araújo de Figueiredo, vice-diretor do 
Colégio Interamericano de Defesa, em 
30/11;

–Contra-Almirante (Md) Sérgio Pereira, 
diretor do Centro de Medicina Operativa da 
Marinha, em 11/12.

Alunos do Colégio Naval (CN) partici-
param, em 27 de agosto último, no Theatro 

ALUNOS DO COLÉGIO NAVAL SÃO PREMIADOS EM 
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA

Municipal do Rio de Janeiro, da cerimônia 
de premiação da Olimpíada Brasileira de 
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Alunos do CN que participaram da Obmep

Matemática das Escolas Públicas (Obmep). 
A cerimônia foi presidida pela Presidenta 
da República, Dilma Rousseff, e contou 
com a participação do ministro da Educa-
ção, Aloizio Mercadante; do governador do 
Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral e 
de outras autoridades.

Receberam a medalha de ouro, refe-
rente às suas participações na Obmep 
em 2011, os alunos Renan Luiz Brito 
dos Santos (3o ano), Gabriel De Togni de 
Souza (2o ano), Roberto Tadeu Abrantes 
de Araújo (1o ano), Bruno Francesco 
Farinole Dall’Antonia (1o ano), Rafael 
Machado Mota Garcia (1o ano) e Lucas 
Lima Correia (1o ano). 

Os alunos Lucas Barros Gonçalves 
(3o ano) e Marcos Vinicius Ferreira 
Bezerra (1o ano) foram premiados, em 
cerimônia anterior, com as medalhas de 
prata e de bronze, respectivamente. No 
final do evento, os alunos Brito, Abran-
tes e De Togni subiram novamente ao 
palco para serem homenageados como 
tri, tetra e pentacampeões da Obmep, 
respectivamente.

(Fonte: www.mar.mil.br)

Em uma iniciativa da Associação Bra-
sileira de Educação (ABE), da Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI) e do jornal 
Folha Dirigida, a Es-
cola Naval, mais anti-
ga instituição de ensi-
no superior do Brasil, 
foi reconhecida por 
dedicar-se de forma 
marcante à educação 
superior, sendo eleita 
Instituição Educacio-
nal de 2012, ao lado 
de outros dois estabe-
lecimentos de ensino. 

A escolha foi feita, 
em votação direta, 
por um colegiado eleitoral constituído por 
6.431 nomes representativos da comunida-

ESCOLA NAVAL ELEITA 
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL DE 2012

de educacional e cultural do Rio de Janeiro. 
Em entrevista à Folha Dirigida, o coman-
dante da Escola Naval, Contra-Almirante 

Antônio Carlos Soares 
Guerreiro, ressaltou a 
importância do prêmio 
para a instituição: “Re-
presenta a valorização 
de um ensino consis-
tente e ético. Desen-
volvemos um trabalho 
árduo para que nossos 
procedimentos sejam 
verdadeiramente en-
riquecedores para os 
aspirantes, como são 
chamados nossos alu-

nos. Ser reconhecida como Instituição Edu-
cacional proporciona às outras instituições 

Escola Naval, Rio de Janeiro
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a oportunidade de conhecer a realidade da 
nossa escola, que há mais de dois séculos 
funciona e traz resultados significativos 
para nosso país. Ficamos extremamente 

satisfeitos, pois esse reconhecimento mos-
tra que estamos cumprindo fidedignamente 
nossa missão”. 

(Fonte: www.mar.mil.br)

Foram promovidos ao posto de Contra-
Almirante, por Decreto Presidencial, 
contando antiguidade a partir de 25 de no-
vembro de 2012, a Capitão de Mar e Guerra 

PROMOÇÃO DE ALMIRANTES

(Md) Dalva Maria Carvalho Mendes e o 
Capitão de Mar de Guerra Oscar Moreira 
da Silva Filho.

(Fonte: Bono no 824, de 26/11/2012)

O Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro 
(AMRJ) lançou, em 11 outubro último, a 
segunda Embarcação de Desembarque de 
Viaturas e Materiais (EDVM) – casco 131. 
A manobra incluiu a inspeção de estanquei-
dade, a movimentação da embarcação para 
o Cais Sul Interno e a instalação de rampa 
de acesso após a atracação.

As EDVM utilizadas pelas Forças Anfí-
bias são transportadas em navios-doca e em-
pregadas na transferência de tropas e equi-
pamentos entre navio e terra. São também 
utilizadas em operações com mergulhadores 
de combate, recolhimento de náufragos, 
reparo de outras embarcações e no apoio a 
navios em operações de salvamento.

O casco 131 possui 21,81 metros de 
comprimento, 6,39 m de boca moldada, 
calado carregado de 1,4 m e capacidade 
para transportar 72 toneladas de carga.  
Pode ser também aplicado no transporte 
de até 80 homens e 32 t de carga.

O projeto básico dessas embarcações, 
elaborado pelo Centro de Projetos de Navios, 
foi desenvolvido integralmente no Sistema 
Foran, utilizado para a elaboração de projetos 
de construção naval, proporcionando solu-

AMRJ LANÇA EMBARCAÇÃO DE DESEMBARQUE 
DE VIATURAS E MATERIAIS 

ção integrada para o desenho completo da 
embarcação, incluindo a definição do casco, 
cálculos de arquitetura naval, outffiting, es-
trutura e eletricidade. Todo o detalhamento 
para a construção foi realizado pelo AMRJ.

Das cinco EDVM em construção, o 
AMRJ entregou, em março de 2012, a pri-
meira embarcação, a Caieiras. As demais 
embarcações – Comandatuba, Catagua-
ses e Cotunduba – deverão ser entregues 
até meados de 2013, estando previsto o 
lançamento do terceiro casco ainda em 
2012.  Esse projeto faz parte do processo 
de retomada da construção naval no AMRJ.

(Fonte: www.mar.mil.br)

Embarcação de Desembarque de Viaturas e 
Materiais (EDVM)
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O Depósito de Combustíveis da Marinha 
no Rio de Janeiro (DepCMRJ) recebeu, 
em 20 de setembro último, a Chata para 
Transporte de Óleo Combustível (CTOC) 
Pelicano. Esta é a primeira de uma série 
de quatro embarcações contratadas pela 
Diretoria de Engenharia Naval (DEN) 
junto ao Estaleiro B3 Boat Indústria de 
Embarcações Ltda. 

Construída em Salvador (BA) a par-
tir de requisitos técnicos de projeto e 
de desempenho elaborados pela DEN, 
a nova embarcação, que possui casco 
duplo, em atendimento a normas am-

DepCMRJ RECEBE CHATA PARA TRANSPORTE
 DE ÓLEO COMBUSTÍVEL

bientais, transporta até 400 mil litros de 
combustível e possui comprimento de 
36 metros e boca moldada de 10 metros. 
A incorporação da CTOC Pelicano ao 
Sistema de Abastecimento da Marinha 
(SAbM) possibilitará o incremento da 
capacidade operativa do DepCMRJ nas 
fainas de abastecimento de combustível 
aos meios navais com maior rapidez, 
segurança operacional e preservação 
do meio ambiente, conforme a visão 
de futuro do SAbM de “Abastecer para 
combater”. 

(Fonte: Bono no 668, de 27/9/2012)

Com o propósito de reduzir a dependên-
cia do Sistema de Abastecimento da Mari-
nha (SAbM) com relação ao uso do modal 
rodoviário no fornecimento de materiais 
armazenados nos Órgãos de Distribuição 
(OD) localizados no Complexo Naval de 
Abastecimento (CNAb), foi realizada, em 
24 de setembro último, a entrega 
de itens de suprimento de mate-
rial comum à Base Naval do Rio 
de Janeiro (BNRJ) por meio do 
emprego do modal marítimo, 
utilizando-se uma Embarcação 
de Desembarque de Viaturas e 
Material (EDVM) para o trans-
porte do caminhão da Base da 
Abastecimento da Marinha no 
Rio de Janeiro (BAMRJ) até o 
Complexo Naval de Mocanguê. 

A concretização de tal opera-
ção confirma a viabilidade de se 
utilizar o modal marítimo como 

USO DE EDVM VIABILIZA GANHO 
DE EFICÁCIA LOGÍSTICA

uma alternativa para o abastecimento das 
Organizações Militares (OM) localizadas 
na sede com segurança, rapidez e ganho 
de eficácia logística, conforme a visão de 
futuro da Diretoria de Abastecimento da 
Marinha de “abastecer para combater”.

(Fonte: Bono no 666, de 26/9/2012)

EDVM desembarcando caminhão
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A Marinha do Brasil, em conjunto com a 
Frente Parlamentar de Apoio ao Programa 
Antártico Brasileiro, realizou, em 31 de 
outubro último, reunião na Câmara dos De-
putados, em Brasília (DF), para discutir os 
desafios para a manutenção das pesquisas 
antárticas do Programa Antártico Brasileiro 
(Proantar). 

Estiveram presentes o presidente da 
Frente Parlamentar, senador Cristovam 
Buarque; a vice-presidente da Frente Parla-
mentar, deputada Jô Moraes; 
o comandante da Marinha, 
Almirante de Esquadra Ju-
lio Soares de Moura Neto; 
o secretário da Comissão 
Interministerial para os Re-
cursos do Mar (Cirm), Con-
tra-Almirante Marcos Silva 
Rodrigues; representantes 
dos Ministérios da Ciência, 
Tecnologia e Inovação e do 
Meio Ambiente, além de 
outras autoridades.  

Para o senador Cristovam Buarque, o 
Proantar consegue, ao mesmo tempo, dar 
notoriedade internacional ao Brasil e possi-
bilitar a realização de importantes pesquisas. 

O Proantar completou 30 anos em ja-
neiro de 2012 e permitiu, ao longo desse 
período, a formação de centenas de cientis-
tas e de um vasto acervo de estudos em di-
versas áreas do conhecimento. A presença 
brasileira na Antártica culminou em 12 de 
setembro de 1983, com a inclusão do País 
no seleto grupo de Membros Consultivos, 
colocando-o em posição privilegiada no 
cenário global e em condições de participar 
ativamente das importantes decisões sobre 
o futuro do Continente Gelado.  

Nesse período, o Proantar pôde realizar 
uma média anual de 20 projetos de pesqui-

MARINHA E FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO 
DISCUTEM DESAFIOS DO PROANTAR

sas sobre oceanografia, biologia marinha, 
glaciologia, geologia, meteorologia e 
arquitetura, além de permitir à Marinha do 
Brasil realizar uma das maiores operações 
de apoio logístico do País, em termos de 
complexidade e distância. 

A Frente Parlamentar de Apoio ao Pro-
grama Antártico Brasileiro foi constituída 
em 2007 com o propósito de atuar junto aos 
órgãos competentes, a fim de auxiliar no 
levantamento de recursos e na transposição 

de obstáculos para obter os 
meios necessários ao de-
senvolvimento do Programa 
Antártico Brasileiro de forma 
plena. Atualmente, a Frente 
conta com 54 senadores e 
121 deputados. 

OPERAÇÃO 
ANTÁRTICA 
(OPERANTAR XXXI)

A 31a Operação Antártica (Operantar 
XXXI) teve início na primeira quinzena de 
outubro de 2012, com a partida do Navio 
Polar Almirante Maximiano do porto do 
Rio de Janeiro com destino à região An-
tártica. Também participam da Operação o 
Navio de Apoio Oceanográfico Ary Rongel 
e o Navio de Socorro Submarino Felinto 
Perry. A operação se estenderá por um 
período de um ano.

Na Operantar XXXI, serão apoiados 21 
projetos científicos de diferentes áreas de 
conhecimento, selecionados pelo Minis-
tério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
e pelo Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq), 
envolvendo cerca de 200 pessoas, entre 
pesquisadores e alpinistas. 

(Fonte: www.mar.mil.br)
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O Navio de Socorro Submarino (NSS) 
Felinto Perry partiu do Rio de Janeiro, em 
14 de outubro último, rumo à Antártica, 
iniciando viagem com destino à Baía do 
Almirantado, visando prestar apoio à 
Operação Antártica (Operantar XXXI). 
Após escala logística 
no Porto Novo do Rio 
Grande (RS), o navio 
seguiu com aproxima-
damente cem tripu-
lantes e em torno de 
20 militares que irão 
trabalhar no desmonte 
da Estação Antártica 
Comandante Ferraz 
(EACF), a base bra-
sileira na Antártica, atingida por incêndio 
em fevereiro deste ano. 

O Felinto Perry, que normalmente atua 
em resgate de tripulação de submarinos em 
caso de acidentes e em serviços de mergu-
lho, fará trabalho logístico na Operantar 
XXXI junto ao Navio Polar Almirante Ma-
ximiano, que já partiu para a Antártica, ao 
Navio de Apoio Oceanográfico Ary Rongel, 
ao Navio Mercante Germania e a outro de 

NSS FELINTO PERRY TAMBÉM APOIA OPERANTAR XXXI

apoio logístico da Marinha argentina. Eles 
irão atuar, de novembro deste ano a março 
de 2013, no desmonte da base brasileira e 
também na instalação dos 29 módulos an-
tárticos emergenciais, com capacidade para 
abrigar até 66 pessoas. Já a reconstrução 

da EACF está prevista 
para começar no verão 
de 2013/2014.

O navio de socorro 
submarino chegou à 
Antártica no início de 
novembro e lá per-
manecerá até o final 
de fevereiro. Atuará 
também no transporte 
de material retirado 

da área da Estação Comandante Ferraz. O 
Germania, que tem grande capacidade para 
carga, transportará módulos e pessoal do 
Arsenal de Marinha. 

O Felinto Perry, que completou 24 
anos de incorporação à Marinha do Brasil, 
esteve no continente gelado em outubro de 
2010, em viagem para abastecimento de 
combustível da base brasileira.

(Fonte: www.naval.com.br)

O Navio Polar (NPo) Almirante Maxi-
miano suspendeu do Arsenal da Marinha 
do Rio de Janeiro em 6 de outubro último, 
com destino ao Continente Antártico, para 
participar da Operação Antártica XXXI, 
no período de novembro de 2012 a março 
de 2013. O retorno do navio está previsto 
para 18 de abril de 2013. 

Os portos de Rio Grande (RS), Ushuaia 
(Argentina), Punta Arenas (Chile) e Buenos 
Aires (Argentina) estão no roteiro do navio 
antes de chegar à Antártida. Os tripulan-

OPERANTAR XXXI 

Navio Polar Almirante Maximiano
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Familiares e amigos foram se despedir da tripulação 
no dia 6 de outubro

tes ficarão aproximadamente sete meses 
em viagem, apoiando diversas pesquisas 
científicas. 

Por possuir diversos equipamentos e ins-
talações que potencializam as pesquisas, o 
NPo Almirante Maximiano funciona como 
uma plataforma flutuante. Nele embarcam 
pesquisadores de diversas instituições de 
ensino e institutos de 
pesquisa científica. 
Entre seus equipamen-
tos, destacam-se um 
guincho oceanográfi-
co (capaz de recolher 
amostras de água em 
profundidades de até 
8 mil metros), cinco 
laboratórios, uma es-
tação meteorológica, 
sistema de posiciona-
mento dinâmico (Dy-
namic Positioning, que permite ao navio 
manter-se parado em determinada latitude 
e longitude), ecobatímetro multifeixe 
(permite elaborar imagem 3D do fundo do 
mar), um perfilador de corrente marinha, 
um perfilador de sedimentos do subsolo, 
quatro embarcações infláveis, dois heli-
cópteros orgânicos e um recém-instalado 
guincho geológico.

Além do NPo Almirante Maximiano, 
participam da  Operantar XXXI os seguin-
tes navios:  Navio de Apoio Oceanográfico 
Ary Rongel e Navio de Socorro Submarino 

Felinto Perry, ambos da Marinha do Brasil; 
Navio de Apoio Logístico ARA San Blas, 
da Marinha argentina; e Navio Mercante 
Germania, afretado para apoiar o desmonte 
da Estação Antártica Comandante Ferraz 
(EACF) e a instalação dos Módulos An-
tárticos Emergenciais. A operação conta, 
ainda, com o apoio do Ministério do Meio 

Ambiente, responsá-
vel pela análise de 
impacto ambiental do 
desmonte da ECAF, e 
da Força Aérea Bra-
sileira, que apoiará 
com dez voos para a 
Antártica, empregan-
do aeronaves C-130. 
Neste ano, 18 proje-
tos apresentados pelo 
Ministério da Ciência 
e Tecnologia foram 

aprovados para ir a campo naquele conti-
nente. No ano em que o Programa Antártico 
Brasileiro completa 30 anos, a Marinha do 
Brasil mobilizará grande capacidade opera-
cional e logística para manter ininterruptas 
as pesquisas e a presença do Brasil na An-
tártica. Dentre os recursos que serão usados 
para apoiar as pesquisas brasileiras no mar 
e em terra, destacam-se os três navios bra-
sileiros mencionados, a Estação Antártica 
argentina Câmara, refúgios, acampamentos 
e aeronaves.

(Fonte: Secirm)

Como parte da preparação para atingir 
sua capacidade operativa, o Navio-Tanque 
(NT) Marajó, cuja tarefa principal é re-
abastecer no mar os navios da Esquadra, 
realizou com sucesso, em 23 de outubro 

NT MARAJÓ ATRACA NO DepCMRJ PARA 
ABASTECIMENTO E VOLTA A REALIZAR FAINA DE 

TRANSFERÊNCIA NO MAR

último, a primeira faina de Transferência 
de Óleo no Mar (TOM), após um longo 
período de manutenção. A TOM ocorreu 
nas proximidades das Ilhas Maricás, lito-
ral do Rio de Janeiro, foi executada pelos 
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e Revitalização, iniciado em outubro de 
2009, sob a coordenação da Empresa Ge-
rencial de Projetos Navais (Emgepron) e 
o controle da Diretoria-Geral de Material 
da Marinha. 

Com vistas ao retorno à plena capaci-
dade de operação com os meios da Esqua-
dra, o navio realizou, de 1o a 5 de outubro, 
exercícios e manobras em cumprimento 
aos eventos previstos pela Comissão de 
Inspeção e Assessoria de Adestramento 
para a Verificação Inicial de sua Inspeção 
Operativa e para a Vistoria de Segurança 
de Aviação, movimentando-se na área 
marítima da cidade do Rio de Janeiro. 
Após, o NT Marajó ingressou na Fase 
II de Adestramento, já apto para operar 
com aeronaves. Os adestramentos no 
mar na Fase II visaram à realização da 
Verificação de Eficiência de sua Inspeção 
Operativa. 

 (Fontes: Bono no 744, de 25/10/2012, e 
www.mar.mil.br)

métodos Stream e Close-In e contou com 
o apoio da Fragata União. 

Na preparação para a transferência de 
óleo no mar, o NT Marajó atracou no De-
pósito de Combustíveis da Marinha do Rio 
de Janeiro (DepCMRJ) em 19 de outubro, 
navegando em período noturno, em canal 
perfeitamente balizado e com profundida-
des que alcançam até dez metros.

Esse evento é um significante marco 
alcançado, com o apoio dos Setores Ope-
rativo, do Material e do Abastecimento, 
bem como das Organizações Militares 
Prestadoras de Serviços envolvidas. Além 
disso, confirma a capacidade do DepCMRJ 
em receber navios de grande calado para 
a realização de abastecimento ou de des-
tanqueio de combustíveis com rapidez, 
segurança operacional e cuidado com o 
meio ambiente.

No dia 28 de setembro, o Marajó havia 
sido transferido para o Setor Operativo, 
após concluir o Período de Manutenção 

NT Marajó atracado no DepCMRJ

Transferência de Óleo no Mar

O Salvamar Sueste, sob a responsabi-
lidade do Comando do 1o Distrito Naval 
(Rio de Janeiro-RJ), recebeu do Salvamar 

MB RESGATA TRIPULANTE DE NAVIO PESQUEIRO INGLÊS

Brasil, em 6 de setembro último, solicitação 
para Evacuação Aeromédica (Evam) de 
um tripulante do Navio Pesqueiro Argos 
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Tripulante de navio pesqueiro é removido da 
aeronave para hospital da região

Marine, de bandeira da Grã-Bretanha, que 
estava situado a 194 milhas náuticas de 
Cabo Frio, na Região dos Lagos (RJ). 

O tripulante, um homem de 44 anos, 
apresentava sintomas de ataque cardíaco 
e foi medicado no navio por meio de 
atendimento médico por telefone. Um 
helicóptero modelo Super Puma, da 
Força Aeronaval, trazendo um médico a 
bordo, realizou com sucesso o resgate do 
tripulante, que foi conduzido a hospital 
da região.

(Fonte: www.mar.mil.br)

Após serem acionados pelo Serviço de 
Busca e Salvamento do Comando do 5o 
Distrito Naval (Rio 
Grande-RS), em 20 
de setembro último, 
o Navio-Patrulha Ba-
bitonga e uma aero-
nave do 5o Esqua-
drão de Helicópteros 
de Emprego Geral 
prestaram socorro a 
um dos tripulantes 
do Barco de Pesca 
Santo Antônio VI, que 
se encontrava a cerca 
de 130 km do porto de Rio Grande, nas 
proximidades do Farol de Mostardas. O 
pescador Jocildo dos Santos havia sofrido 

NPA BABITONGA E AERONAVE DO 5o DN RESGATAM 
TRIPULANTE DE PESQUEIRO

acidente e necessitava de cuidados médicos 
emergenciais.  

Conduzido ao navio 
com suspeita de fratura 
na perna direita, o tri-
pulante foi removido 
pela aeronave até a 
área de pouso da Capi-
tania dos Portos do Rio 
Grande do Sul. Além 
do socorro prestado, 
foi realizado o reboque 
do barco pesqueiro até 
as proximidades do 
porto de Rio Grande, 

pois a embarcação estava com seu eixo 
propulsor avariado. 

(Fonte: www.mar.mil.br)

Resgate de tripulante acidentado a cerca de 130 km 
do porto de Rio Grande

A Petrobras Biocombustível e o Minis-
tério da Pesca e Aquicultura assinaram, 
em 25 de outubro último, memorando de 
entendimentos para ampliar programas 

RESÍDUOS DA PESCA PODEM VIRAR BIODIESEL 

cooperativos com foco na pesquisa e pro-
dução de biodiesel a partir de matéria-prima 
residual do pescado. A parceria foi firmada 
no evento de lançamento do Plano Safra 
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da Pesca e Aquicultura, com a presença da 
Presidenta da República, Dilma Rousseff.

A parceria tem o propósito de promover 
estudos para utilização desta matéria-prima 
na produção de biodiesel. A iniciativa está 
alinhada ao Plano Safra, que visa à expansão 
da atividade e do comércio pesqueiro e tem 
como meta produzir 2 milhões de toneladas 
anuais de pescado até 2014. A Petrobras Bio-
combustível já desenvolve iniciativas para 
avaliar o aproveitamento de óleo de peixe 
para biodiesel. Um exemplo é a parceria no 

projeto piloto Biopeixe realizado com pisci-
cultores da região de Jaguaribara, no Ceará, 
para prospecção no Açude Castanhão.

O acordo tem como principais objetivos 
ampliar o aproveitamento e a produtividade 
dos recursos naturais, pesqueiros e aquíco-
las, aumentar a renda dos pescadores e agre-
gar valor à sua produção, além de promover 
o desenvolvimento técnico, científico e de 
inovações tecnológicas para a atividade.

(Fonte: Gerência de Imprensa/Comuni-
cação Institucional da Petrobras)

Foi realizada na cidade de Cartagena das 
Índias, Colômbia, de 16 a 19 de outubro 
último, a X Conferência Naval Interame-
ricana Especializada em Controle Naval 
do Tráfego Marítimo (X CNIE-CNTM). 
O evento foi aberto pelo diretor da Esco-
la Naval de Cadetes Almirante Padilla, 
Contra-Almirante Pablo Romero Rojas, 
representando o comandante da Armada da 
República da Colômbia, Almirante Roberto 
García Márquez.

Participaram da X CNIE-CNTM o co-
ordenador da Área Marítima do Atlântico 
Sul (Camas), Contra-Almirante da Armada 
da República Oriental do Uruguai Daniel 
Héctor Nuñez Rodríguez; os comandantes 
locais de Controle Operativo das Marinhas 
da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 
Equador, México, Paraguai e Uruguai, bem 
como representante da Rede Naval Intera-
mericana de Telecomunicações (RNIT).

A Conferência serviu para fortalecer 
os laços de amizade e cooperação entre as 

X CNIE-CNTM

Marinhas integrantes do Plano para a Co-
ordenação da Defesa do Tráfego Marítimo 
Interamericano (Plano Codeftrami), além 
de proporcionar o intercâmbio profissional 
das experiências regionais para a integração 
e adoção de mecanismos de ajuda mútua 
destinados a fortalecer a segurança do 
tráfego marítimo.

(Fonte: www.mar.mil.br)

Participantes do evento na cidade de 
Cartagena das Índias, Colômbia 

O comandante da Marinha, Almirante de 
Esquadra Julio Soares de Moura Neto, pro-

V CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA

feriu, em 13 de novembro último, a palestra 
“Histórico da contribuição da Marinha do 
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Brasil para o desenvolvimento da Ocea-
nografia Nacional e perspectivas futuras”, 
na solenidade de abertura do V Congresso 
Brasileiro de Oceanografia (CBO’2012). O 
evento foi realizado de 13 de 16 de novem-
bro no Centro de Convenções Sul América, 
na cidade do Rio de Janeiro.

Cerca de 2.500 congressistas estiveram 
presentes, com destaque para os especia-
listas de diferentes países, de instituições 
de ensino e pesquisa brasileiras e latino-
americanas, além de profissionais ligados 
a órgãos ambientais e setoriais, à iniciativa 
privada e a organizações não governamen-
tais (ONGs). Eles ministraram palestras, 
wokshops e minicursos. A programação 
foi pautada pela diversidade de temas e 
de características regionais dos ambientes 
marinhos. A resposta dos manguezais às 
mudanças climáticas; conflitos socio-

ambientais na zona costeira brasileira; 
energias renováveis e sustentabilidade 
nos oceanos; desafios tecnológicos na 
exploração do pré-sal; e gestão e seguran-
ça da navegação em portos foram alguns 
dos assuntos abordados na quinta edição 
do CBO.

Simultaneamente, foi realizada a VII 
Feira Técnico-Científica Brasil Oceano, 
com espaço aberto às empresas e entidades 
do setor. A Feira permitiu o contato direto 
entre empresas e congressistas, com a 
apresentação, promoção e comercialização 
de novos produtos, serviços e tecnologias 
para um público diversificado. 

Os eventos foram organizados pela 
Associação Brasileira de Oceanografia 
(Aoceano).

(Fontes: Bono no 777, de 9/11/2012, e 
www.brandpress.com.br) 

Foi realizado na cidade do Rio de 
Janeiro, nas dependências do Windsor 
Atlântica Hotel, em Copacabana, de 4 a 7 
de novembro último , o XVII Congresso 
Internacional de Direito Marítimo. O 
evento foi organizado pelo Instituto Ibero-
Americano de Direito Marítimo. 

Foram discutidos no Congresso os se-
guintes assuntos: segurança da navegação; 
prevenção da poluição; mudanças legisla-
tivas no Código Comercial (do ângulo do 

CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO MARÍTIMO

Direito Comparado) e do Direito do Mar 
com a extensão da plataforma continental 
brasileira e a Amazônia Azul; pirataria; 
unificação do Direito Marítimo; o Código 
de Navegação para o Brasil; a relação entre 
o direito do consumidor e o transporte ma-
rítimo; planos de contingência de terminais 
e portos; questões de offshore; natureza de 
plataformas, remoção de cascos soçobrados 
e reciclagem de navios. 

(Fonte: Bono no 734, de 22/10/12)

No ano em que comemora o seu cin-
quentenário, a Sociedade Brasileira de 
Engenharia Naval (Sobena) realizou a 24a 
edição do Congresso Nacional de Transporte 
Aquaviário, Construção Naval e Offshore. 

CONGRESSO SOBENA 2012  

O evento ocorreu na sede da Federação 
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan), de 15 a 19 de outubro último. 

Realizado a cada dois anos, o Congresso 
Nacional de Transporte Aquaviário, Cons-
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trução Naval e Offshore é o mais tradicio-
nal e importante foro para apresentação e 
discussão de pesquisas e desenvolvimentos 
técnicos em projeto, construção e operação 
de navios e estruturas oceânicas. Paralela-
mente ao Congresso, aconteceu a Expona-
val 2012, com a divulgação de produtos e 
serviços da área naval e offshore. 

O Sobena 2012 incluiu sessões técnicas 
com mais de cem trabalhos abrangendo 
os principais tópicos de interesse do setor 
marítimo; premiação para os melhores 
trabalhos técnicos elaborados por jovens 
autores; painéis de debates sobre os temas 
mais relevantes do cenário atual, com a 
participação de especialistas; conferências 
apresentadas por renomados especialistas 
nacionais e estrangeiros; e eventos de con-
fraternização.

No dia 17, foi realizado debate sobre 
as tecnologias para o aproveitamento da 
energia dos oceanos. O especialista da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) Segen Es-
tefen mostrou que a 
energia proveniente 
dos mares ainda é 
irrelevante se com-
parada com outras 
formas de geração de 
energia, mas que, nos 

próximos anos, pode ser uma alternativa 
para muitos países. Segundo ele, a energia 
gerada pelos oceanos seria capaz de aten-
der toda a demanda energética mundial. 
As opções de geração de energia são das 
mais variadas, como de ondas, variação 
de maré, corrente da maré, entre outras. O 
potencial da América do Sul neste modelo 
de geração energética é de 4.600 TW/h, e 
a costa do Chile é onde há o melhor local 
para geração pelas ondas. 

A Sobena foi fundada nos primórdios da 
fase moderna da construção naval brasilei-
ra, em 15 de março de 1962, com o objetivo 
de congregar engenheiros, técnicos e outros 
profissionais que atuam na indústria marí-
tima nacional. Ao longo de sua história, a 
entidade acompanhou a evolução da moder-
na indústria marítima no Brasil, apoiando, 
como sociedade técnica, o desenvolvimento 
da engenharia naval no País.

(Fontes: www.sinaval.org.br e www.
portalnaval.com.br)

Foi realizada em Brasília, de 16 a 21 
de outubro último, a Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia. A Exposição foi mon-
tada no Pavilhão de Exposições do Parque 
da Cidade, e a participação da Marinha do 
Brasil foi coordenada pela Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha. 
A Força foi representada por estandes do 
Centro Tecnológico da Marinha em São 

MARINHA NA SEMANA NACIONAL 
DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Simulador de aviso de instrução do Casnav
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Paulo (CTMSP), da Secretaria da Comissão 
Interministerial para os Recursos do Mar 
(Secirm), do Centro de Análises de Sistemas 
Navais (Casnav) e do Instituto de Estudos 
do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM). 

Na exposição da Marinha, o público 
interagiu com os projetos apresentados, 
com destaque para o Simulador de Aviso 
de Instrução do Casnav, no qual o público 
visitante teve a sensação de manobrar um 
navio. O propósito desse equipamento é 
aperfeiçoar o treinamento dos aspirantes 
da Escola Naval. 

No estande do IEAPM, os visitantes 
interagiram com o simulador do globo 
terrestre, em que puderam conferir o clima 
em todo o planeta. O CTMSP apresentou 
o Programa Nuclear da Marinha, e as 
crianças e adolescentes apreciaram as 
maquetes do reator nuclear e do submarino 
à propulsão nuclear. A Secirm expôs a 
importância da “Amazônia Azul” e ma-
quetes dos Penedos de São Pedro e São 
Paulo e também reproduziu um ambiente 
da Antártica.

(Fonte: www.mar.mil.br)

Foi realizada de 15 a 19 de outubro 
último, na cidade do Rio de Janeiro, 
a XIX Reunião do Comitê do Acordo 
Latino-Americano sobre Controle de Na-
vios pelo Estado Reitor do Porto, também 
chamado de Acordo de Viña del Mar. 
A cerimônia de abertura do evento foi 
presidida pelo comandante de Operações 
Navais e diretor-
geral de Navega-
ção da Marinha do 
Brasil, Almirante 
de Esquadra Gil-
berto Max Roffé 
Hirschfeld. 

E m  d i v e r s a s 
reuniões de traba-
lho, foram apre-
sentados e anali-
sados temas pro-
postos pelos países 
participantes. Este ano, participaram 
do evento as autoridades da Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, 
Equador, Guatemala, Panamá, Peru, 
República Dominicana e Uruguai, bem 
como os representantes do Memorando de 
Entendimento do Mar Negro (Black Sea 

XIX REUNIÃO DO ACORDO DE VIÑA DEL MAR

Mou) e do Memorando de Entendimento 
Equasis (Equasis Mou). 

O Acordo estabelecido na cidade de 
Viña del Mar, no Chile, em 1992, tem man-
tido os navios substandards, que possuem 
os padrões de segurança abaixo do estabe-
lecido das convenções internacionais,  afas-
tados das águas jurisdicionais dos países 

membros. Assim, 
as medidas adota-
das têm auxiliado 
o fortalecimento 
da segurança da 
navegação, a sal-
vaguarda da vida 
humana no mar e a 
prevenção ambien-
tal, atribuições da 
Autoridade Maríti-
ma Brasileira.

Adicionalmen-
te, o propósito do Acordo é estreitar a co-
laboração entre as Autoridades Marítimas 
dos países membros, principalmente acerca 
de medidas adotadas para a supervisão dos 
navios estrangeiros que visitam os respec-
tivos portos.

(Fonte: www.mar.mil.br)

Participantes da XIX Reunião do Comitê do Acordo 
Latino-Americano sobre Controle de Navios pelo 

Estado Reitor do Porto
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Foi encerrada em 20 de setembro último, 
pelo comandante da Marinha, Almirante de 
Esquadra Julio Soares de Moura Neto, a 
XXIII Reunião de Administradores de Pro-
gramas Antárticos Latino-Americanos (Ra-
pal). O encontro, realizado na cidade do Rio 
de Janeiro, foi aberto em 17 de setembro, 
em cerimônia que contou com a presença 
do ministro da Defesa, embaixador Celso 
Amorim, e do comandante da Marinha. 
Participaram do Rapal representantes da 
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equa-
dor, Peru, Uruguai e Venezuela. 

O propósito da reunião foi discutir e 
buscar soluções comuns para questões ope-
racionais e logísticas relacionadas com as 
atividades desenvolvidas na Antártica pe-
los países participantes. Foram discutidos 
66 documentos de trabalho e informação 
nas Comissões de Assuntos Científicos, 
Ambientais e Técnicos e de Assuntos 
Operacionais, Educacionais e Logísticos.

Ao final do encontro, os países partici-
pantes se comprometeram a apoiar o Brasil 
no processo de reconstrução da Estação 
Antártica Comandante Ferraz (EACF). 
Em outubro, com o término do inverno 
no continente, três navios da Marinha do 
Brasil e uma embarcação contratada para 

XXIII REUNIÃO DE ADMINISTRADORES DE 
PROGRAMAS ANTÁRTICOS LATINO-AMERICANOS

apoio logístico partiram rumo à Antártica 
para iniciar o trabalho de desmontagem das 
partes da EACF afetadas pelo incêndio de 
fevereiro, além de realizar a montagem de 
módulos emergenciais que abrigarão parte 
dos pesquisadores brasileiros. Outra parte 
ficará na Base Câmara, unidade pertencente 
à Argentina. 

“Este apoio que estamos recebendo de 
todos os países que fazem parte da Rapal 
nos dá força para que consigamos vencer 
os desafios do desmonte da EACF e da 
construção da nova estação, para que o 
Brasil, que chegou à Antártica há 28 anos, 
continue no continente apoiando a pesqui-
sa e marcando sua presença”, ressaltou o 
comandante da Marinha do Brasil.

A Rapal é um fórum internacional criado 
em 1987 que reúne os diretores dos progra-
mas antárticos de Argentina, Brasil, Chile, 
Equador, Peru e Uruguai. Nesta edição, 
Colômbia e Venezuela participaram como 
observadores. A próxima reunião, em 2013, 
será realizada no Chile.

(Fonte: www.mar.mil.br)

Comandante da Marinha na cerimônia de 
encerramento da XXIII Rapal

 Foto oficial da XXIII Rapal
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Foi realizado, de 24 a 26 de outubro últi-
mo, nas dependências do Hotel de Trânsito 
A Ressurgência, em Arraial do Cabo (RJ), 
o VII Seminário Brasileiro sobre Água de 
Lastro (VII Sebal). O evento, promovido 
pelo Instituto de Estudos do Mar Almirante 
Paulo Moreira, da Marinha do Brasil, foi 
parte do programa de Simpósios de Ciência 
e Tecnologia para 2012.

O propósito do seminário foi reunir 
pesquisadores, empresas de sistemas de 
tratamento de água 
de lastro, instituições 
marítimas, portuárias, 
ambientais e sanitá-
rias do Brasil e auto-
ridades marítimas das 
Américas, Europa e 
África, para discutir e 
divulgar a implemen-
tação de procedimentos para o controle de 
introdução de espécies invasoras via água 
de lastro e os sistemas de tratamento da 
água de lastro aprovados pela Organização 
Marítima Internacional (IMO).

Água de lastro é a água do mar captada 
pelo navio para garantir sua segurança 
operacional e sua estabilidade. Em geral, 
os tanques são preenchidos com maior ou 
menor quantidade de água para aumentar 
ou diminuir o calado dos navios durante as 
operações portuárias.

VII SEMINÁRIO BRASILEIRO SOBRE ÁGUA DE LASTRO

A importância de se debater este tema 
está no fato de que embarcações que na-
vegam em águas internacionais correm o 
risco de transportar espécies exóticas den-
tro dos tanques dos navios. Estas espécies 
exóticas alteram o equilíbrio ecológico 
local e podem causar impactos negativos na 
pesca, na aquicultura, na saúde e em outras 
atividades econômicas. Isto ocorre porque, 
em novos ambientes, alguns organismos 
ficam livres dos predadores naturais e, em 

condições favoráveis, 
acabam dominando a 
fauna local.

Existem registros 
no mundo inteiro de 
bioinvasão por meio 
da água de lastro. No 
Brasil, há, por exem-
plo, a espécie invasora 

Limnoperna fortunei – o mexilhão doura-
do, uma espécie nativa de rios e arroios 
chineses e do sudeste asiático que entrou 
em águas sulamericanas por meio da água 
de lastro. O impacto negativo do mexilhão 
dourado no Brasil tem sido grande, causan-
do entupimento de tubulações, filtros de usi-
nas hidroelétricas e bombas de aspirações 
de água; degradação das espécies nativas e 
problemas relacionados com a pesca.

(Fontes: Bono no 704, de 10/10/2012, e 
www.mar.mil.br)

O Instituto de Estudos do Mar Almi-
rante Paulo Moreira (IEAPM) realizou, 
entre 6 e 9 de novembro último, o II 
Seminário sobre Modelagem Numérica 
Oceanográfica (II ModOceano). Este 
segundo encontro, que aconteceu no 

IEAPM REALIZA O II SEMINÁRIO 
SOBRE MODELAGEM NUMÉRICA OCEANOGRÁFICA

Hotel de Trânsito A Ressurgência, em 
Arraial do Cabo (RJ), reuniu dezenas de 
pesquisadores da área e teve como tema 
principal os avanços na área de modela-
gem numérica, assimilação de dados e 
previsão oceânica.
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Foi realizado em 31 de outubro último, 
na Escola de Guerra Naval, o seminário 
“O Direito do Mar em foco: 30 anos da 
Convenção da Jamaica”. Este foi o segundo 
seminário de 2012 promovido pelo Centro 
de Estudos Político-Estratégicos (Cepe). 

O evento, aberto à participação dos 
almirantes e de oficiais superiores em 
cargo de comando e direção, constou das 
seguintes palestras: “O debate em busca 
do consenso – As negociações para os 
termos finais da Convenção da Jamaica”, 
pelo Almirante de  Esquadra Airton Ro-
naldo Longo; “O Brasil e as negociações 
sobre o Direito do Mar”, pelo embaixador 
Luiz Filipe de Macedo Soares Guimarães; 
“A Convenção de Montego Bay e o novo 
Direito do Mar”, pelo professor doutor 
Adherbal Meira Mattos, da Universidade 

 “O DIREITO DO MAR EM FOCO: 
30 ANOS DA CONVENÇÃO DA JAMAICA”

Federal do Pará; “O papel do Brasil nos 
organismos internacionais ligados ao 
Direito Marítimo com destaque à IMO”, 
pelo Almirante de Esquadra Mauro Cesar 

A modelagem numérica de circulação 
oceânica e costeira é uma das áreas da oce-
anografia que tem despertado interesse da 
comunidade científica, do setor privado e de 
instituições militares, demandando, ainda, 
considerável investimento em pesquisa e 
desenvolvimento.

Atualmente, há 
um esforço em âm-
bito mundial na ela-
boração de sistemas 
regionais e globais 
baseados em integração de dados reais 
e modelos numéricos. Os esforços têm o 
propósito de simular campos de corrente 
e densidade, com o intuito de aprimorar 
a previsão de impactos ambientais por 
vazamentos e/ou derrames (de hidrocar-
bonetos e outras substâncias), subsidiar 
as operações de Socorro e Salvamento no 
mar (SAR) e de táticas militares e, ainda, 

de tornar mais confiáveis os sistemas 
de previsão atmosférica e de operações 
da indústria do petróleo e da pesca. 
Existem, nesse contexto, em todo o País 
colaborações de instituições de pesquisa 
voltadas para a obtenção de um sistema de 

previsão oceânica e 
costeira para o litoral 
do Brasil.

O II ModOcea-
no tem como meta o 
estabelecimento do 

fórum de discussão iniciado no primeiro 
encontro de âmbito internacional, ocorrido 
em 2008, voltado para o estado da arte da 
modelagem numérica de circulação, visan-
do propiciar à comunidade oceanográfica 
brasileira um espaço de debate científico 
focado no desenvolvimento de um sistema 
de previsão.

(Fonte: www.mar.mil.br)
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Rodrigues Pereira; “A codificação do Di-
reito do Mar”, pelo professor doutor Paulo 
Emílio Vauthier B. de Macedo; “A cons-
trução jurisprudencial do Direito Interna-
cional sobre o Mar”, pelo professor doutor 
Wagner Menezes, da Universidade de São 
Paulo; e “Perspectivas da exploração dos 
fundos marinhos”, pelo professor doutor 

Rodrigo Fernandes More, da Universidade 
Católica de Santos. 

Também foram realizados debates, sob 
moderação do professor doutor Antônio 
Celso Alves Pereira e do Capitão de Fragata 
André Panno Beirão.

(Fontes: Bono no 751, de 29/10/12, e 
Bono Especial no 722, de 17/10/12)

Uma frota de navios-tanque (bunker), 
cada um com capacidade para 40 mil 
metros cúbicos de óleo, utilizada de 
forma compartilhada pelas petroleiras é 
uma das alternativas para implantar no 
Brasil uma estrutura eficaz de combate 
a acidentes com derramamento de óleo 
offshore. A questão foi abordada durante 
a realização do 19o Oil Spill Seminar 
(seminário internacional sobre combate 
ao derramamento de óleo), realizado no 
Rio de Janeiro, de 15 a 18 de outubro 
último, organizado pela Norwegian Oil 
Spill Control Association, a Nosca.

A Petrobras é reconhecida pelos técni-
cos que realizaram suas apresentações so-
bre o combate a derramamento de óleo nas 
operações offshore como a petroleira com a 
estrutura mais eficaz com navios de apoio e 

SEMINÁRIO NOSCA DISCUTE FROTA PARA CONTER 
DERRAMAMENTO DE ÓLEO

equipamentos. O seminário apresentou os 
avanços nos equipamentos, como barreiras 
flutuantes, boias para recolhimento de óleo 
(skimmers) e embarcações.

Uma das limitações identificadas é a 
capacidade de mobilizar navios capazes de 
receber o óleo recolhido nas operações de 
contenção do derramamento. Os equipa-
mentos de recolhimento do óleo derramado 
estão mais eficientes e recolhendo volumes 
que necessitam uma capacidade de tanques 
maior que a dos navios de apoio marítimo. 
Uma das soluções é a construção de uma 
frota de navios bunker, com capacidade 
para 40 mil metros cúbicos, cuja tecnologia 
os estaleiros brasileiros já dominam, para 
ser usada de forma compartilhada pelas 
petroleiras que atuam no País.

(Fonte: www.sinaval.org.br)

Foi realizado em Brasília, no auditório 
do Comando da Aeronáutica, em 31 de 
outubro e 1o de novembro de 2012, o II 
Simpósio de Controle Interno do Minis-
tério da Defesa. A finalidade do evento 
foi promover a troca e a atualização de 
conhecimentos na área de Controle Interno 
do Poder Executivo Federal.

II SIMPÓSIO DE CONTROLE INTERNO 
DO MINISTÉRIO DA DEFESA

O simpósio foi aberto pelo ministro da 
Defesa, Celso Amorim, e contou com a 
participação do presidente do Tribunal de 
Contas da União (TCU), ministro Benjamin 
Zymler, e do chefe da Controladoria-Geral 
da União (CGU), ministro Jorge Hage So-
brinho. Também estiveram presentes à 
cerimônia de abertura o comandante da 
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Marinha, Almirante de Esquadra Júlio So-
ares de Moura Neto; o comandante da Ae-
ronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Juniti 
Saito; e o secretário de Economia e Finanças 
do Exército, General 
de Exército Araken 
de Albuquerque, que 
representou o coman-
dante do Exército; 
além de outras autori-
dades civis e militares.

Os palestrantes, 
oriundos do Minis-
tério da Defesa, do 
TCU, da CGU e da STN, discorreram sobre 
temas atuais de interesse do controle inter-
no para uma plateia composta de militares 

e funcionários civis que servem na Defesa 
e nos Comandos da Marinha, do Exército 
e da Aeronáutica, totalizando mais de 170 
participantes.

Coordenado pela 
Secretaria de Controle 
Interno do Ministério da 
Defesa (Ciset-MD), o 
Simpósio é realizado a 
cada dois anos, e o deste 
ano foi organizado pelo 
Comando da Aeronáu-
tica, com o apoio da 
Marinha do Brasil e 

do Exército Brasileiro. Caberá à Marinha a 
organização do III Simpósio, em 2014.

(Fonte: Bono no 824, de 26/11/2012)

Foi realizado, nas dependências do 
Centro de Adestramento Almirante Newton 
Braga, na cidade do Rio de Janeiro, em 29 
e 30 de outubro último, o II Simpósio de 
Pagamento de Pessoal das Forças Armadas. 

O evento é uma realização da Secre-
taria-Geral da Marinha, organizado pela 
Pagadoria de Pessoal da Marinha, com 
periodicidade anual e tem como propósito 

II SIMPÓSIO DE PAGAMENTO DE PESSOAL
DAS FORÇAS ARMADAS

reunir representantes da Marinha, do Exér-
cito, da Força Aérea e do Ministério da 
Defesa para debater assuntos relacionados 
à remuneração dos militares, pensionistas 
de militares e servidores civis vinculados 
às Forças Armadas, trocar experiências 
na área de pagamento pessoal e debater a 
padronização de procedimentos.

(Fonte: Bono no 704, de 10/10/2012)

Foi realizado, de 29 a 31 de agosto 
último, no Centro de Perícias Médicas 
da Marinha (CPMM), o XIII Simpósio 
de Perícias Médicas da Marinha, alusivo 
ao 154o Aniversário de Criação da 1a 
Junta Médica da Marinha, evento que 
deu início às atividades médico-periciais 
na Força. 

Presidida pelo diretor de Saúde da 
Marinha, Vice-Almirante (Md) Celso 
Barbosa Montenegro, a cerimônia de aber-

XIII SIMPÓSIO DE PERÍCIAS MÉDICAS DA MARINHA

Da esq. para dir.: diretor do CPMM, 
CA (Md) Sérgio Pereira; diretor de Saúde da 

Marinha, VA (Md) Celso Barbosa Montenegro; 
ex-diretor de Saúde da Marinha, VA (Refo-Md) José 

Carlos Monteiro de Melo
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tura contou com a presença de almirantes, 
ex-diretores de Saúde da Marinha e ex-
diretores do CPMM, além de titulares de 
Organizações Militares da área de Saúde da 

Marinha e representantes das outras forças 
singulares e auxiliares, entre participantes 
e palestrantes. 

(Fonte: www.mar.mil.br)

O Comando de Operações Navais 
realizou, de 23 a 25 de outubro último, o 
simpósio “Cooperação entre Marinhas em 
prol da Segurança e da Consciência Situa-
cional no Atlântico Sul”. O evento aconte-
ceu na Escola Naval, na cidade do Rio de 
Janeiro, com a presença de representantes 
das Marinhas da África do Sul, de Angola, 
da Namíbia e da República Democrática 
do Congo. 

A MB participou com representantes do 
Estado-Maior da Armada, do Comando de 

SIMPÓSIO “COOPERAÇÃO ENTRE MARINHAS 
EM PROL DA SEGURANÇA E DA CONSCIÊNCIA 

SITUACIONAL NO ATLÂNTICO SUL”

Operações Navais, do Comando-Geral do 
Corpo de Fuzileiros Navais, do Comando 
em Chefe da Esquadra, dos Comandos do 
1o e 4o Distritos Navais (Rio de Janeiro-
RJ e Belém-PA, respectivamente) e do 
Comando do Controle Naval do Tráfego 
Marítimo. O propósito do simpósio foi am-
pliar a cooperação no âmbito da segurança 
marítima e das operações navais entre a 
Marinha do Brasil e as Marinhas amigas 
do continente africano. 

(Fonte: Bono no 726, de 19/10/2012)

48o CAMPEONATO MUNDIAL DE 
PENTATLO NAVAL

Competição realizada pelo Conselho 
Internacional do Esporte Militar (Cism) 
em Berga, Suécia, de 17 a 25 de agosto, 
com a participação de 11 países (Alema-
nha, Brasil, Equador, Espanha, Finlândia, 
Indonésia, Noruega, Paquistão, Polônia, 
Suécia e Turquia). O Brasil, com sua equipe 
composta integralmente por militares per-
tencentes ao Centro de Educação Física Al-
mirante Adalberto Nunes (Cefan), sendo14 
disputando as provas no feminino e 52 no 
masculino, obteve os seguintes resultados.

– Por equipes: Feminino - 2o lugar e 
Masculino - 4o;

– Individual Feminino: 3o lugar - MN 
Simone Lima e 5o - MN Jessica Lessa;

RESULTADOS ESPORTIVOS

– Individual Masculino: 4o lugar - 3oSG 
Max Santos.

CAMPEONATO MUNDIAL UNI-
VERSITÁRIO DE MATCH RACE DE 
VELA

Competição realizada em Nice, na 
França, e pela primeira vez disputada na 
modalidade feminina de Match Race, em 
veleiros classe J-24. A Marinha do Brasil 
(MB), que participou com duas equipes, 
compostas por atletas pertencentes ao 
Cefan, conquistou o 1o e o 2o lugares. 
A tripulação campeã foi formada pelas 
marinheiras Renata Decnop (timoneira), 
Fernanda Decnop e Juliana Mota e pela 
atleta civil Larissa Juk. As vice-campeãs 
foram as marinheiras Juliana Senfft 
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(timoneira) e Gabriela Sá e outras duas 
tripulantes civis.

 
CAMPEONATO BRASILEIRO DA 

CLASSE HPE-25 DE VELA
A Equipe de Vela da Marinha do Brasil, 

competindo com o barco Atik, da Escola 
Naval, sagrou-se campeã, tendo como 
integrantes da tripulação os marinheiros 
Henrique Haddad e Felipe Haddad, milita-
res pertencentes ao Cefan. A competição foi 
realizada pelo Iate Clube do Rio de Janeiro, 
na Baía da Guanabara, de 7 a 9 de setembro, 
com 26 barcos participantes.

25a CORRIDA 
DO CORPO DE 
FUZILEIROS NA-
VAIS 

Realizado em 
30 de setembro, no 
Aterro do Flamen-
go, Rio de Janeiro-
RJ, o evento, inte-
grante da programa-
ção da comemoração do 204o aniversário 
do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), 
contou com aproximadamente 5 mil pes-
soas, entre militares e civis, competidores 
individuais e componentes dos pelotões 
representativos. Estiveram presentes, ainda, 
um pelotão representativo do Batalhão de 
Operações Especiais da Polícia Militar do 
Rio de Janeiro (Bope) e atletas de diversas 
instituições civis e militares do Rio de 
Janeiro. Foram os seguintes os resultados, 
por modalidade. 

– Masculino 5 km: 1o lugar - MN Cosme 
Ancelmo de Souza (Cefan), 2o - CB (FN) 
Guilherme de Oliveira Junior (Base de 
Fuzileiros Navais da Ilha do Governador), 
3o - CB (FN) Jefferson dos Santos Vieira 
(Batalhão Humaitá); 

– Feminino 5 km: 1o lugar - CB Denise 
Paiva Lucas Campos (Cefan), 2o - Fernanda 

da Nóbrega dos Santos, 3o - Brígida Anjosé 
de Figueiredo; 

– Masculino 10 km: 1o lugar - 3o SG 
Alex Passos Barbosa (Cefan), 2o - 2o SG 
(FN) Marcelo José Alves (Batalhão Pais-
sandu), 3o - 3o SG (FN) Leandro Melo de 
Souza (Centro de Instrução Almirante 
Sylvio de Camargo-Ciasc); 

– Feminino 10 km: 1o lugar - Raimunda 
Maria Brito da Fonseca, 2o - Lindalra Sales 
da Cunha, 3o - Gloria Maria Castor; 

– Pelotão Masculino (10 km): 1o lugar - 
Comando do 7o Distrito Naval, 2o - Ciasc, 
3o - Batalhão de Operações Especiais de 

Fuzileiros Navais 
(B t lOpEspFuz-
Nav); 

– Pelotão Fe-
minino (5 km) – 1o 
lugar - Centro de 
Instrução Almiran-
te Alexandrino, 2o 
- Comando do 7o 
DN, 3o – Comando 
Geral do Corpo de 

Fuzileiros Navais.

XIV CAMPEONATO BRASILEIRO 
DE ORIENTAÇÃO - 3a ETAPA

Realizado em 13 e 14 de outubro, em 
Santa Rosa (RS). A competição, organizada 
pela Confederação Brasileira de Orien-
tação, contou com a participação de 385 
atletas. A equipe da MB/Adaan obteve os 
seguintes resultados.

– Feminino - Categoria Elite: 1o lugar 
- CB Mirian Ferraz Pasturiza (Cefan) e 2o - 
CB Tânia Maria Jesus de Carvalho (Cefan)

– Masculino - Categoria Elite: 3o lugar 
- 3o SG (FN) Robson Figueira Rengifo 
(Equipe MB/Adaan – 1o Esquadrão de 
Helicópteros de Instrução - EsqdHI-1)

Com esse resultado, a CB Mirian sa-
grou-se bicampeã brasileira de Orientação 
na Categoria Elite.
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 67a REGATA ESCOLA NAVAL DE 
VELA

Realizada em 14 de outubro. A equipe 
de Vela da Comissão de Desportos da Mari-
nha (CDM) conquistou o título na categoria 
HPE-25, competindo com o barco Atik. A 
tripulação campeã, formada integralmente 
por militares do Cefan, foi composta pelas 
marinheiras Renata Decnop (comandante/
timoneira) e Isabel Swan e pelo Primeiro-
Tenente Leonardo Mataruna.

COMPETIÇÃO MATCH RACE PE-
TRÓPOLIS DE VELA (OPEN) 

Realizada pelo Iate Clube do Rio de 
Janeiro, em 20 e 21 de outubro, na Baía de 
Guanabara. A CDM foi representada por 
duas equipes com barcos da classe J-24, 
que conquistaram o 1o e o 2o lugares da 
prova. Na tripulação campeã, estavam as 
marinheiras Renata Decnop e Isabel Swan. 
Na vice-campeã, os marinheiros Henrique 
Haddad e Mario Trindade, todos perten-
centes ao Cefan.

21o CAMPEONATO MUNDIAL MI-
LITAR DE TAEKWONDO 

Realizado entre 19 e 20 de outubro, na 
cidade de Ho Chi Minh, Vietnã. A delega-
ção brasileira foi composta por 16 atletas, 
sendo 11 representantes da MB. Entre 31 
países participantes, a equipe brasileira 
ficou em 4o lugar geral, levando-se em 
consideração os resultados das equipes fe-
minina e masculina. No individual, o Brasil 
conquistou sete medalhas, sendo quatro 
delas por atletas da MB-Cefan. 

– Equipe feminina: 2o lugar;
– Equipe masculina: 8o lugar;
– Acima 73 kg: 1o lugar - MN Helloray-

ne Zatta Oakes Paiva; 
– Até 49 kg: 3o lugar - MN Fernanda de 

Mattos da Silva;
– Até 62 kg - 3o lugar - MN Fernanda 

Soares de Souza; 

– Acima de 87 kg: 3o lugar - MN Gui-
lherme Cesário Félix.

SOLDIER MARATHON AND HALF 
MARATHON 2012 – 3a EDIÇÃO

Corrida em comemoração ao Dia do 
Veterano Militar, realizada pelo Exército 
Americano, em 10 de novembro, na cidade 
de Columbus, Georgia, EUA. O evento 
contou com 376 atletas masculinos e 249 
atletas femininas de elite e aproximada-
mente 3 mil. Os militares da MB-Cefan 
obtiveram os seguintes resultados.

– Maratona Feminino: 1o lugar - CB 
Denise Paiva Lucas Campos; e 

– Meia Maratona Masculino: 1o lugar - 
2oSG Alex Passos Barbosa.

CAMPEONATO MUNDIAL UNI-
VERSITÁRIO DE LEVANTAMENTO 
DE PESO OLÍMPICO

No evento, realizado entre os dias 5 e 
10 de novembro na cidade de Eilat, em 
Israel, duas atletas da MB tiveram destaque, 
obtendo resultados inéditos para o País. A 
MN Jaqueline Ferreira, Categoria 75kg, 
conquistou a prata na modalidade Arranco, 
com a marca de 106 kg (recorde brasilei-
ro), o bronze na modalidade Arremesso e 
a prata no seu Total Olímpico. Já a MN 
Rosane Santos, Categoria 53 kg, foi bronze 
na modalidade Arranco, com a marca de 
84 kg (recorde brasileiro), e bronze em seu 
Total Olímpico. 

 
MATCH RACE BRASIL DE VELA
A equipe masculina de vela da MB, 

formada pelos marinheiros Henrique Ha-
ddad, Felipe Haddad e Mario Trindade, 
conquistou o bicampeonato. A competição, 
realizada em 11 de novembro, na Baía de 
Guanabara, Rio de Janeiro-RJ, contou com 
a participação de oito tripulações de clubes 
náuticos e marinas do Brasil. No feminino, 
a MB ficou em 7o lugar e fez história ao 
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Na madrugada de 11 de setembro últi-
mo, atendendo a mais uma solicitação do 
Governo do Estado 
do Rio de Janeiro, a 
Marinha do Brasil, 
autorizada pela Pre-
sidenta da República, 
Dilma Roussef, efe-
tuou apoio logístico 
de transporte blindado 
para operações poli-
ciais desencadeadas 
pelo Batalhão de Ope-
rações Policiais Es-
peciais (Bope) e pelo 
Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) na 
comunidade da Chatuba, em Mesquita (RJ). 

MB APOIA MAIS UMA VEZ O COMBATE AO CRIME NO RJ

Para tanto, foi ativado um Grupa-
mento Operativo de Fuzileiros Navais 

(GptOpFuzNav-Rio 
V) envolvendo 103 
fuzileiros navais e 
quatro viaturas blin-
dadas VtrBldEsp SR 
8x8 TP Piranha IIIC 
e uma VtrBldEsp SR 
8x8 SOC Piranha 
IIIC, pertencentes à 
Força de Fuzileiros 
da Esquadra (FFE). 
O chefe do Estado-
Maior do Comando 

da Tropa de Desembarque, Capitão de 
Fragata (FN) Glenio Ricardo Gadas de 

Viaturas blindadas da Marinha do Brasil

apresentar para competir pela primeira 
vez uma tripulação 100% feminina, repre-
sentando o Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha. As tripulantes foram as 
marinheiras Renata e Fernanda Decnop, 
Juliana Senfft, Gabriela Sá e Isabel Swan, 
as grumetes Larissa Juk e Tatiana Ribeiro e 
as alunas da Escola de Formação de Oficiais 
da Marinha Mercante Camila Martelo e 
Carolina Duarte.

PORTO ALEGRE MATCH CUP DE 
VELA

Na competição, realizada no Clube Velei-
ros do Sul, em Porto Alegre (RS), de 22 e 25 
de novembro, os atletas MN Henrique Duarte 
Haddad, MN Felipe Duarte Haddad e MN 
Mario Trindade Neto conquistaram o 2o lugar. 

XV CAMPEONATO SUL-AMERICA-
NO DE ORIENTAÇÃO

Disputado de 14 a 18 de novembro, na 
cidade de Rio Negro (PR). A equipe MB/
Adaan obteve os seguintes resultados.

– Revezamento feminino: 1o lugar - Gru-
mete Letícia Saltori e MN Sônia de Conti 
(ambas da CDM), 2o - Grumete Elaine Lenz 
(CDM) , 3o - 1o Ten Thaiane Couto (EN), 
CB Tânia Maria Jesus de Carvalho e CB 
Mirian Ferraz Pasturiza (ambas do CDM);

– Revezamento masculino: 2o lugar - 
1oTen Ronaldo André Castelo dos Santos 
de Almeida (Cefan), 3o SG (FN) Robson 
Figueira Rengifo (Esqd HI-1) e CB (FN) 
Fábio Kuczkoski (2o Batalhão de Infantaria 
de Fuzileiros Navais), 2o - ADAAN/MB; 

– Damas - Categoria Elite: 1o lugar - 
CB Mirian Ferraz Pasturiza, 2o - Grumete 
Elaine Dalmares Lenz e 3o CB Tania Maria 
Jesus de Carvalho (todas do CDM) 

– Damas - Categoria Muito Difícil: 1o 
lugar - MN Rozana de Souza Albuquerque 
(CDM);

– Damas - Categoria Iniciante: 1o lugar 
- CB Denise Paiva Lucas Campos (CDM); 

– Masculino - Categoria Elite: 5o lugar 
- 3o SG (FN) Robson Figueira Rengifo 
(Esqd HI-1).
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Matos, foi designado como comandante do 
GptOpFuzNav-Rio V e oficial de Ligação 
junto à Secretaria de Segurança Pública do 
Rio de Janeiro e seus órgãos subordinados 
envolvidos na operação. 

Participaram da operação 14 oficiais 
e 89 praças, dos quais alguns militares 
com experiência em missões de paz no 
Haiti e de garantia da lei e da ordem.  
Diferentemente da incursão ocorrida em 
2010 no Complexo do Alemão e na Vila 
Cruzeiro, as forças policiais não enfren-
taram qualquer tipo de resistência para 
ocupar a comunidade. Para o cumpri-
mento da missão, o GptOpFuzNav-RIO 

V  foi organizado com um Grupamento 
de Comando, um Grupamento de Combate 
Terrestre (GptCT) e um Destacamento de 
Apoio de Serviços ao Combate (Dasc). 
A concentração dos meios de material e 
pessoal ocorreu no Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento de Praças do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Rio de 
Janeiro (CFap-CBMERJ), que também 
serviu como Posto de Comando.

Os meios que participaram da operação 
foram empregados a partir de 1h15, saindo 
do CFap-CBMERJ, e regressaram para o 
Comando da Força de Fuzileiros da Esqua-
dra (ComFFE) antes do amanhecer. 

O Ministério da 
Defesa chinês anun-
ciou, em 25 de se-
tembro último, que o 
primeiro porta-aviões 
das Forças Armadas 
do país, o Liaoning, 
começou a operar. 
Isto se dá em um mo-
mento de tensão pelo 
conflito marítimo com 
o Japão pela sobera-
nia das Ilhas Diaoyu/
Senkaku.

Após um ano de testes, o Exército de 
Libertação Popular celebrou a cerimônia 
de inauguração da embarcação, com a 
presença de altos funcionários do governo 
comunista, segundo informações da agên-
cia oficial Xinhua.

O Liaoning foi construído em 1985 pela 
União Soviética, mas, após a queda do 
regime comunista naquele país, o porta-
aviões, na época chamado Varyag, passou 
a ser propriedade ucraniana, e a China o 
adquiriu há 13 anos. A China comprou, 

LIAONING – PRIMEIRO NAVIO-AERÓDROMO DA CHINA 

no passado, outros antigos porta-aviões 
soviéticos, embora eles tenham se tornado 
museus ou atrações turísticas.

Após anos de remodelações, a primeira 
viagem de teste do porta-aviões chinês 
aconteceu em 10 de agosto de 2011, embora 
até 11 de setembro não se soubesse com 
que nome a embarcação seria batizada. 
A imprensa especulou nomes como Mar 
Amarelo, Pequim e Mao Tsé-tung. 

No entanto, segundo as normas do exér-
cito chinês, os grandes navios devem rece-
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Força Marítima de Autodefesa da Japão 
(JMSDF – Japan Maritime Sef Defense 
Force, em inglês) é o nome formal do ramo 
naval das forças de autodefesa japonesas. 
Ela foi formada em sequência à dissolu-
ção da Marinha Imperial do Japão após a 
Segunda Guerra Mundial e é considerada 
uma das Marinhas mais bem equipadas e 
treinadas.

A cada três anos, a JMSDF realiza sua 
Parada Naval – Fleet Review –, na qual 
busca apresentar à sua população e a re-

MARINHA DO JAPÃO REALIZA “FLEET REVIEW 2012”

presentantes estrangeiros o seu potencial 
em navios, aeronaves, submarinos e outros 
meios de combate. A repercussão do evento 
na mídia em geral é entendida como uma 
prestação de contas ao povo do gasto de 
verbas públicas.

Para tanto, o primeiro-ministro e outras 
altas autoridades do país, adidos militares 
e representantes de diversos países e a 
população em geral (mais de 8 mil civis) 
embarcaram nos diversos navios partici-
pantes a fim de assistir às demonstrações.

O Porta-helicópteros Ise e outros navios

Aeronave em sobrevoo

ber nomes de províncias do país, enquanto 
as fragatas podem ser batizadas com nomes 
de cidades grandes ou médias.

O Liaoning está equipado para lançar 
ataques antimísseis contra aviões e outros 
navios, embora as autoridades militares 
chinesas afirmem que seu principal uso será 
para treinamento.

A inauguração do porta-aviões ocorre 
em um momento de forte tensão diplomá-
tica entre a China e o Japão, gerada quando 
Tóquio adquiriu de um empresário japonês 
três ilhas do Arquipélago Diaoyu/Senkaku, 
controlado de fato pela administração japo-
nesa, mas que Pequim reivindica há décadas.

Ter seu próprio porta-aviões era um 
velho desejo do governo chinês, que já 

pensava em adquirir esta embarcação, 
considerada o auge tecnológico de uma 
Marinha moderna nos anos 40, antes 
inclusive da instauração do regime 
comunista.

O gigante asiático era o único membro 
permanente do Conselho de Segurança da 
Organização das Nações Unidas (ONU) 
que não contava com navio-aeródromo, e 
o tema inquietava Pequim, que considerava 
este fato inadmissível, levando em conta 
o tamanho de seu exército (2 milhões de 
soldados). Até agora, os únicos países da 
Ásia que contavam com este tipo de navio 
eram a Índia e a Tailândia.

(Fontes: www.thehindu.com e www.
bbc.co.uk)
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A parada deste ano coincidiu com a co-
memoração do 60o aniversário de criação da 
força e foi realizada em meio ao aumento de 
tensão por disputas territoriais com a China 

Demonstração de lançamento de flares

O público prestigiando a Fleet Review

Submarinos e hovercrafts A bandeira-símbolo da Marinha Imperial japonesa 
também adotada pela JMSDF

pelas ilhas chamadas Senkaku, 
pelo Japão, e Diaoyu, pela China.

O evento ocorreu em 14 de ou-
tubro, na Baía de Sagami, 40 km 
a sudeste de Tóquio, e envolveu 
cerca de 45 navios, dentre mo-
dernos contratorpedeiros, novos 
submarinos e hovercrafts com 
capacidade de desembarque an-
fíbio e 30 aeronaves, tanto de asa 
fixa como rotativa. Participaram, 
ainda, outros países, como EUA, 
Austrália e Cingapura, por meio 
de um navio cada. 

(Fontes: http://www.mod.
go.jp; http://www.japantimes.co.jp; http://
en.wikipedia.org; http://www.times-stan-
dard.com; http://www.sldinfo.com; e http://
www.naval.com.br)
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A Comissão Mista de Orçamento da 
Câmara dos Deputados aprovou, em 17 de 
outubro último, três projetos de créditos que 
destinam R$ 2,23 bilhões para órgãos federais 
dos poderes Executivo e Judiciário. Um dos 
projetos (PLN 10/12) destina R$ 93,4 milhões 
para a Marinha permanecer à frente da Força 
Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil, 
na sigla em inglês). No total, o PLN 10 destina 
R$ 809,2 milhões para diversos órgãos.

No ano passado, o Brasil assumiu o co-
mando da missão de paz no litoral libanês 

BRASIL CONTINUARÁ À FRENTE DA FTM-UNIFIL

a pedido do Conselho de Segurança da 
Organização das Nações Unidas (ONU). 
Foi a primeira vez que o comando da Unifil, 
criada em 1978, ficou a cargo de um país 
não pertencente à Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (Otan).

Com o início da guerra civil na Repú-
blica Árabe Síria (que faz fronteira com o 
Líbano), no ano passado, a Unifil assumiu 
o papel de evitar a entrada de armas ilegais 
naquele país. 

(Fonte: www.naval.com.br)

Como parte dos exercícios programa-
dos para a Operação Naval multinacional 
Atlasur-IX/2012, realizada ao longo da 
costa sul-africana, a Corveta Barroso alcan-
çou, em 1o de outubro, as águas do Oceano 
Índico ao navegar a leste do meridiano de 
20o E, que passa pelo Cabo Agulhas e re-
presenta a linha limítrofe entre os oceanos 
Atlântico e Índico.

Com este feito, a Corveta Barroso, 
apesar de seus poucos anos incorporada 
à Esquadra, teve a oportunidade de nave-
gar nos três oceanos: no Atlântico, onde 
normalmente opera; no Pacífico, onde, 
em 2010, tomou parte da Comissão do 
Bicentenário da Independência do Chile, 

CORVETA BARROSO NAVEGA NO OCEANO ÍNDICO

Corveta Barroso durante a Operação Atlasur IX

visitando portos daquele país; e, a partir 
de agora, também no Índico.

(Fonte: www.mar.mil.br)

O Grupo-Tarefa (GT) 235.1, composto 
pelos Navios-Varredores Anhatomirim, 
Albardão e Araçatuba, subordinados ao 
Comando do 2o Distrito Naval (Salvador-
BA), realizou, entre 24 de setembro e 2 
de outubro, Exercício de Contramedidas 

FORÇA DE MINAGEM E VARREDURA REALIZA 
EXERCÍCIO DE CONTRAMINAGEM EM ALAGOAS

de Minagem no litoral de Alagoas. Na 
Operação Atobá, nome dado ao exercício, 
o GT foi acionado ainda no mar, de forma 
inesperada, quando regressava de uma 
comissão de adestramento no litoral sul 
da Bahia.
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Navio-Varredor Albardão

Os três navios chegaram à área de 
operação nas primeiras horas da manhã de 
26 de setembro. Em menos de seis horas, 
estabeleceram um canal varrido de duas 
milhas náuticas no acesso ao porto de Ma-
ceió e ao Terminal da Braskem, de acordo 
com a porcentagem de limpeza requerida 
pelas instruções do Comando de Operações 
Navais (ComOpNav).

(Fonte: www.mar.mil.br)

A Marinha do Brasil (MB) abordou 6 
mil embarcações em ações de Patrulha 
Naval e Inspeção Naval e realizou 17 mil 
procedimentos médicos na Operação Ágata 
6, realizada de 9 a 23 de outubro último, 
sob coordenação do Ministério da Defesa. 
Além da MB, participaram da operação o 
Exército Brasileiro, a Força Aérea Brasi-
leira, ministérios, agências reguladoras, ór-
gãos de fiscalização e segurança e agências 
federais, estaduais e municipais.

Cerca de 10 mil militares atuaram na 
Ágata 6, que teve como propósito intensificar 
a presença do Estado brasileiro em uma faixa 
de 4.200 km de fronteira, abrangendo os es-
tados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Rondônia e Acre, nos quais as equipes de 
assistência médica e odontológica atenderam 
a aproximadamente 4 mil pessoas. A aborda-
gem das embarcações aconteceu nas calhas 
dos rios Solimões e Paraguai. 

MARINHA DO BRASIL NA OPERAÇÃO ÁGATA 6

Em 15 dias de intensas atividades, o Co-
mando da Força Naval Componente, exer-
cido pelo comandante do 9º Distrito Naval 
(Manaus), Vice-Almirante Antonio Carlos 
Frade Carneiro, reportou o cumprimento 
dos propósitos estabelecidos, contribuindo 
para a redução dos ilícitos transfronteiriços 
e ambientais.

(Fonte: www.mar.mil.br)

Destacamento de Fuzileiros Navais 

A Marinha do Brasil (MB) participou, 
entre os dias 17 e 28 de setembro, da Ope-
ração Amazônia 2012. O evento teve como 
intuito a realização de operações conjuntas 
entre a Marinha, o Exército Brasileiro 
e a Força Aérea Brasileira, ampliando a 

MB PARTICIPA DA OPERAÇÃO AMAZÔNIA 2012

integração entre as três Forças por meio 
da simulação de exercícios de guerra na 
Região Norte. 

Para a operação, foram criados países 
fictícios, onde situações de crise e estratégi-
ca política foram simuladas, dando origem 
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Da esq. para dir.: VA Caroli, Gen Ex Villas Bôas e 
Maj Brig Egito

A Marinha do Brasil (MB) participou, 
de 24 a 31 de agosto último, da Operação 
Brasbol 2012, que contou com meios na-

MB PARTICIPA DA OPERAÇÃO BRASBOL 2012

vais, de fuzileiros navais e uma aeronave da 
área de jurisdição do Comando do 6o Dis-
trito Naval (Ladário-MS) e também meios 

a um propósito a ser alcançado até 28 de 
setembro, por meio do emprego conjunto 
de meios logísticos e operacionais das três 
Forças.  As ações aconteceram nos estados 
do Amazonas, Pará, Rondônia e Acre. 

Dessa forma, a iniciativa previu tam-
bém o adestramento do Estado-Maior 
do Comando do Teatro de Operações e 
Estados-Maiores das Forças Componentes; 
o desenvolvimento de 
ferramentas e capaci-
dades que poderão ser 
aplicadas em qualquer 
situação e local; a in-
tegração dos sistemas 
operacionais; o ades-
tramento logístico, de 
sistemas de comando 
e sistemas operacio-
nais; a avaliação e atu-
alização da doutrina 
de operações conjun-
tas; e realizações de ações cívico-sociais, 
além de intensificar a presença do Estado 
da região. 

Estiveram envolvidos nos exercícios 
cerca de 5 mil militares, sendo 800 da 
Marinha. Dez meios navais foram empre-
gados: dois navios-patrulha fluviais classe 
Pedro Teixeira e três da classe Roraima, 
pertencentes ao Comando do 9o Distrito 
Naval (Manaus-AM); dois navios-patrulha 
da classe Piratini e um da classe Grajaú, 
do Comando do 4o Distrito Naval (Belém-
PA), dois navios de assistência hospitalar 
da classe Osvaldo Cruz,  além de três ae-
ronaves Esquilo. Os exercícios de patrulha 
e controle de calhas e hidrovias realizados 

por esses meios aconteceram no Rio Soli-
mões – de Iranduba até a foz do Rio Purus 
– e na área do Rio Purus – da foz do rio 
até Paricatuba. 

Na abertura do evento, o comandante 
do Teatro de Operações da Operação 
Amazônia, General de Exército Eduardo 
Dias da Costa Villas Bôas, expôs os propó-
sitos e a natureza da operação. “Queremos 

criar uma doutrina 
única, de forma que 
as forças atuem não 
paralelamente, mas 
de forma integrada 
para a defesa da nossa 
soberania.” Participou 
da abertura, por meio 
de videoconferência, 
o chefe do Estado-
Maior do Comando 
de Operações Navais, 
Vice-Almirante Ney 

Zanella dos Santos.
Foi realizada, ainda, uma coletiva de im-

prensa com a participação do comandante 
da Operação, General de Exército Villas 
Bôas, que esclareceu sobre as atividades 
que serão realizadas, o efetivo militar e a 
importância do adestramento das forças. 
Também estiveram presentes o subchefe de 
Operações do Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas do Ministério da Defesa, 
Vice-Almirante Luiz Henrique Caroli, que 
abordou o planejamento do Ministério da 
Defesa, e o Major-Brigadeiro do Ar Anto-
nio Carlos Egito do Amaral, que expôs so-
bre atividades da Força Aérea Componente. 

(Fonte: www.mar.mil.br)
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Os navios navegaram no Rio Paraguai, de Ladário até Puerto Bush

navais e infantes de Marinha da Armada 
Boliviana (Arbol). O trecho disponibilizado 
para a comissão foi de Ladário até Puerto 
Busch, na Bolívia, totalizando 251,6 milhas 
náuticas navegadas no Rio Paraguai.

A operação teve como missão incre-
mentar o grau de adestramento, manter o 
controle de uma área ribeirinha, controlar o 
tráfego fluvial e realizar operações aéreas, 
a fim de aumentar o grau de interoperabi-
lidade e os laços de amizade e cooperação 
entre as duas Marinhas.

A Força-Tarefa Combinada foi coman-
dada pelo comandante da Flotilha de Mato 
Grosso, Capitão de Mar e Guerra Daniel 
Silvino da Costa Nogueira, e empregou 
uma aeronave UH-12, uma Companhia 
de Fuzileiros Navais (CiaFuzNav), três 

lanchas-patrulha, um 
catamarã, dois aero-
deslizadores e 80 mi-
litares da Arbol.

Na área de opera-
ções, próximo a Puerto 
Busch, a Força-Tarefa 
Combinada recebeu 
a visita do adido na-
val do Brasil na Bolí-
via, Capitão de Mar e 

Guerra (FN) Antonio Sergio Constantino, 
e do Comandante do 5o Distrito Naval da 
Arbol, Comandante Cosme Alvarez Daza.

Durante a comissão, foi também reali-
zada uma Evacuação Aeromédica (Evam) 
real de ribeirinho de nacionalidade para-
guaia, que se encontrava ferido na margem 
brasileira do Rio Paraguai, e conduzido 
combate a incêndio de grande dimensão na 
vegetação próxima a Puerto Busch.

Ao término das ações, houve reunião de 
avaliação em Puerto Busch, com o propó-
sito de comentar e corrigir discrepâncias 
observadas durante o exercício. 

Esta foi a segunda Operação Conjunta 
bianual de caráter naval realizada entre Bra-
sil e Bolívia – a primeira aconteceu em 2010.

(Fonte: www.mar.mil.br)

O Navio de Assistência Hospitalar 
(NAsH) Carlos Chagas recebeu, em 26 de 
setembro último, durante a Operação Ama-
zônia, visita do ministro da Defesa, Celso 
Amorim, acompanhado do comandante do 
Exército Brasileiro, General de Exército 
Enzo Martins Peri; do comandante da Força 
Aérea Brasileira, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Juniti Saito; do comandante de Operações 
Navais, Almirante de Esquadra Gilberto 
Max Roffé Hirschfeld; do comandante do 

NASH CARLOS CHAGAS NAS 
OPERAÇÕES AMAZÔNIA E MATRINXÃ

NAsH Carlos Chagas
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Amazônia Ocidental 
afetadas pelas cheias 
em decorrência do 
regime das águas da 
Bacia Amazônica. 

Durante a Asshop 
foram assistidos cer-
ca de 3.500 ribeiri-
nhos, totalizando mais 
7.300 atendimentos. 
Destes, 3.400 aten-
dimentos médicos, 
3.300 procedimentos 
odontológicos, 310 

procedimentos de enfermagem, 105 exa-
mes laboratoriais e 220 vacinações. Além 
disso, foram ministradas à população 
palestras sobre higiene bucal e pessoal, 
DST/Aids, aleitamento materno e uso de 

drogas, segurança do 
tráfego aquaviário e o 
conceito da Amazônia 
Azul. Nesse período, 
20 localidades foram 
atendidas pelo “Navio 
da Esperança”.

Outra ação desen-
volvida pelo NAsH 
ocorreu em 21 de ju-
nho, quando prestou 
assistência hospitalar 
pela primeira vez aos 
bebês trigêmeos de 

uma família em Aramanaí (PA). A equipe 
médica do navio havia auxiliado o parto 
dessas crianças em 2011. A família dos 
bebês pôde receber da Marinha do Brasil, 
mais uma vez, assistência médica, bem 
como orientações de medicina preventiva, 
saúde bucal e cuidados com doenças in-
fecto-contagiosas. Nessa oportunidade, os 
bebês receberam a primeira dose da vacina 
contra poliomelite, na campanha nacional 
da qual o NAsH Carlos Chagas participou.

(Fonte: NAsH Carlos Chagas)

9o Distrito Naval, Vice-Almirante Antonio 
Carlos Frade Carneiro e de outras autori-
dades civis e militares. O navio pertence 
ao Comando da Flotilha do Amazonas, 
subordinado ao Comando do 9o Distrito 
Naval (Manaus-AM).

O NAsH Carlos 
Chagas integrou a 
Operação Amazô-
nia, realizada de 16 a 
28 de setembro, com 
ações de Assistência 
Hospitalar (Asshop) 
realizadas nas comu-
nidades ribeirinhas 
do Rio Sol imões. 
Foram promovidas, 
ainda, Ações Cívico-
Sociais (Aciso) em 
conjunto com o Exército Brasileiro e a 
Força Aérea Brasileira no município de 
Iranduba (AM).

Durante os meses de maio a junho 
deste ano, o NAsH havia participado de 
outra operação na Amazônia, a  Operação 
Matrinxã. Na ocasião, prestou Asshop às 
comunidades ribeirinhas dos rios Negro e 
Amazonas e seus afluentes.  A Operação 
teve como tarefa auxiliar a Secretaria de 
Defesa Civil do Estado do Amazonas na 
assistência às populações ribeirinhas na 

Atendimento à população ribeirinha durante a Operação Matrinxã

Atendimento aos bebês trigêmeos em Aramanaí
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O Navio de Desembarque de Carros de 
Combate (NDCC) Almirante Saboia rece-
beu, em 7 de novembro último, a aeronave 
Seahawk (MH-16), do 1o Esquadrão de 
Helicópteros Antissubimarino (HS-1), que 
realizou seu primeiro pouso a bordo de um 
navio da Marinha do Brasil.

As operações aéreas tiveram início 
às 10h40, a 15 milhas náuticas ao sul da 
Ilha Rasa (Rio de Janeiro-RJ), e foram 
realizados 30 pousos/decolagens. Ao final, 

NDCC ALMIRANTE SABOIA 
REALIZA QUALIFICAÇÃO COM SEAHAWK

obteve-se a qualificação de quatro pilotos 
e da equipe do navio.

(Fonte: www.mar.mil.br)

O Almirante Saboia operando com Seahawk

O Comando do 4o Distrito Naval (Belém-
PA) realizou, de 13 a 22 de agosto último, 
uma operação de Patrulha Naval de grande 
porte na região dos Estreitos, no estado do 
Pará. Para a operação, foram disponibilizados 
vários meios operativos da Marinha: o Navio-
Auxiliar Pará, levando a bordo um destaca-
mento do Grupamento de Fuzileiros Navais 
de Belém e seis Embarcações de Transportes 
de Tropa (ETT); os navios-patrulha Parati, 
Pampeiro, Guanabara e Guarujá; o Aviso-
Patrulha Tucunaré; uma lancha de ação 
rápida (LAR-01); militares da Capitania dos 
Portos da Amazônia Oriental e da Base Na-
val de Val-de-Cães; além de unidades-tarefa 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 
composta por sete fiscais e um helicóptero, 
e da Polícia Militar do Estado do Pará, com 
cinco policiais fluviais e seis ambientais.

Com o propósito de fiscalizar o cumpri-
mento da lei e de regulamentos referentes à 
segurança do tráfego aquaviário, foram rea-
lizadas atividades de Inspeção Naval, ação 
de presença, levantamentos operacionais 
(principalmente hidrográficos), coberturas 

4o DN REALIZA PATRULHA NAVAL NA REGIÃO DOS 
ESTREITOS NO PARÁ

de eixos e apoio logístico aos demais órgãos 
públicos na fiscalização ambiental e repres-
são ao crime na região dos Estreitos.  Os 
resultados foram: 248 embarcações inspe-
cionadas, 48 apreendidas e 50 notificadas. 
Também foram efetuadas 41 coberturas de 
eixo em embarcações regionais. Os agentes 
do Ibama autuaram várias madeireiras em 
situação irregular e apreenderam equipa-
mentos, madeiras e animais silvestres.

Ao final, os moradores do município de 
Breves (PA) foram saudados por um desfile 
naval composto pelos meios participantes 
da operação.

(Fonte: www.mar.mil.br)

Navio-Patrulha Parati em ação de Inspeção Naval e 
cobertura de eixo no Furo de Breves
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O Comando do 4o Distrito Naval (Be-
lém-PA) realizou, de 24 a 28 de setembro 
último, Patrulha Naval na região de Vigia 
(PA). Sob o planeja-
mento e a execução 
do Comando do Gru-
pamento de Patrulha 
Naval do Norte, a 
operação empregou o 
Navio-Auxiliar Pará, 
levando a bordo um 
Pelotão do Grupa-
mento de Fuzileiros 
Navais de Belém e 
seis Embarcações de 
Transportes de Tropa 
(ETT); o Navio-Patrulha Guanabara e o 
Aviso de Patrulha Tucunaré; três Lanchas 
de Ação Rápida (LAR); uma Lancha de 
Apoio ao Ensino e Patrulha (LAEP) e mili-
tares da Capitania dos Portos da Amazônia 
Oriental, além de um delegado da Polícia 

COM4oDN REALIZA PATRULHA NAVAL EM APOIO AO 
PARÁ E AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Civil, dois agentes do Grupo Tático Es-
pecial de Pronto Emprego, dez policiais 
militares do Batalhão Fluvial do Estado 

do Pará e funcionários 
do Ministério Público 
do Trabalho.

Com o propósito 
de fiscalizar o cumpri-
mento da lei e de regu-
lamentos referentes à 
segurança do tráfego 
aquaviário, foram re-
alizadas atividades de 
inspeção e patrulha 
naval e ação de pre-
sença, levantamentos 

operacionais e campanhas educativas 
afetas à segurança da navegação e cober-
turas de eixos, além de apoio logístico aos 
demais órgãos nas ações de repressão ao 
crime na região.  

(Fonte: www.mar.mil.br)

Patrulha Naval na região de Vigia (PA)

A Capitania Fluvial de Tabatinga, 
subordinada ao Comando do 9o Distrito 
Naval (Manaus-AM), apreendeu, em 15 
de outubro último, 16 papelotes e 20 
trouxinhas de cocaína e pedras de pasta 
base de cocaína (aproximadamente 18 
gramas) durante Inspeção Naval na em-
barcação Comandante Luzeiro, que se 
encontrava navegando no Rio Solimões, 
próximo à cidade de Tabatinga (região 
da tríplice fronteira Brasil, Colômbia 
e Peru).

Durante a inspeção de rotina, o ma-
terial encontrado estava acondicionado 
dentro de uma mochila, sem portador 
identificado. Na ocasião, a Marinha con-

MARINHA APREENDE DROGAS NO SOLIMÕES

tou com a participação da Polícia Federal 
em Tabatinga (Operação Sentinela). De-

Drogas apreendidas pela 
Capitania Fluvial de Tabatinga
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pois de realizado o teste para confirmação 
da droga, um casal e um menor, passagei-
ros da embarcação, foram conduzidos à 

sede da Polícia Federal de Tabatinga para 
prestarem esclarecimentos.

(Fonte: www.mar.mil.br)

O  m i n i s t r o  d e 
Estado da Pesca e 
Aquicultura, Marcelo 
Crivella, e o coman-
dante da Marinha, 
Almirante de Esqua-
dra Julio Soares de 
Moura Neto,  este 
representando o mi-
nistro de Estado da 
Defesa, Celso Amo-
rim, assinaram, em 10 
de setembro último, o 
Termo de Entrega de 
Lanchas-Patrulha do 
Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) 
para a Marinha do Brasil. 

O MPA transferiu para a Marinha, por 
meio de cessão em caráter permanente, 
16 embarcações, de acordo com os 
Termos de Cessão e Aditivo celebrados 
pelas referidas instituições. As lanchas-
patrulha serão utilizadas pelas Orga-
nizações Militares (OM) da Marinha 
componentes da estrutura da Autoridade 
Marítima Brasileira responsáveis pela 
implementação da Lei de Segurança do 
Tráfego Aquaviário, na realização de 
Inspeção Naval. 

De forma prioritária, as embarcações 
serão empregadas na fiscalização da ati-
vidade pesqueira e no combate à pesca 
ilegal, em conjunto com o MPA e o Ins-
tituto Brasileiro do Meio Ambiente dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 
Após a assinatura do Termo, o ministro e 
o comandante da Marinha se dirigiram ao 

MB RECEBE LANCHAS-PATRULHA 
DO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA

cais do 1o Distrito Naval (Rio de Janeiro-
RJ), onde visitaram uma lancha-patrulha 
que se encontra em operação. 

Características da lancha-patrulha: 
– comprimento total: 11 m (36 ft), sem 

plataforma de popa;
– comprimento da linha d’água: 9,80m; 
– boca: 3,68 m;  
– calado extremo: 1,30 m; 
– contorno: 5,75 m; 
– capacidade de água doce: 250 litros; 
– motorização: 2 x Volvo Penta D6/HS 

80A – 370 HP; 
– capacidade de combustível: 2 x 600 

litros (1200 litros); 
– deslocamento leve: 7.500 kg; 
– deslocamento carregado: 9.500 kg; 
– pontal: 1,75 m; 
– pé direito da cabine: 1,95 m; e 
– capacidade de lotação: dois tripulantes 

e sete profissionais não tripulantes.
(Fonte: www.mar.mil.br)

Lancha-Patrulha
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Qualquer usuário da internet já pode 
acompanhar online, em tempo real, o mo-
vimento dos cruzeiros marítimos no cais de 
Santos e no de São Sebastião (ambos no Es-
tado de São Paulo), sabendo o horário exato 
em que determinado navio estará saindo ou 
entrando desses locais. Isso é feito graças ao 
Projeto Albatroz, criado pela SMD Marine 
Systems, que passa as informações por 
meio do Port and Vessel Monitoring System 
(PVMS), desenvolvido pela empresa. 

A tecnologia do PVMS utiliza equipa-
mento instalado nos navios, o AIS (Auto-
matic Identification System), que recebe 
sinal do GPS (Global System Position) e 
envia as informações da embarcação via 
rádio, por meio do protocolo TDM (Time 
Division Multiplexing). O sistema, com 
rede de torres e receptores localizados em 
vários pontos dos portos, capta e trata es-

SISTEMA PIONEIRO ACOMPANHA ONLINE 
MOVIMENTO MARÍTIMO EM SANTOS E SÃO SEBASTIÃO

ses sinais, armazenando-os em um banco 
de dados e disponibilizando-os visualmen-
te para todos os usuários. A ferramenta já 
é utilizada em complexos portuário como 
os de Salvador (BA), Paranaguá (PR), Val-
paraíso e Quintero (Chile) e Callao (Peru).

O PVMS apresenta outras funcionali-
dades, como uma régua virtual que mede a 
distância do navio em milhas e quilômetros, 
um tracking que permite que a tela movi-
mente de acordo com o trajeto específico 
de uma embarcação e um recurso que 
armazena a movimentação e manobras nos 
portos monitorados por 15 dias. 

O sistema pode ser acessado nos sites 
www.albatroz.tur.br e www.pvms.com.
br (este bilíngue) e em perfil no Twitter 
(twitter.com/pvmsport). 

(Fonte: Assessoria de Imprensa da SMD 
Marine Systems)

O Grupo Bravante, nova marca do 
Grupo Brasbunker, entregou, em 28 de 
novembro último, o Mar Limpo III, segun-
do navio produzido no Brasil dedicado ao 
combate de vazamentos de óleo no mar. A 
cerimônia de entrega aconteceu no cais do 
Espaço Cultural da Marinha, na cidade do 
Rio de Janeiro.

O Mar Limpo III faz parte da frota de 
navios que serão entregues pela compa-

GRUPO BRAVANTE ENTREGA MAR LIMPO II 
PARA COMBATE DE VAZAMENTOS DE ÓLEO NO MAR

nhia até 2014 (Mar Limpo IV,V,VI e VII), 
com a finalidade de garantir qualidade, 
agilidade e segurança às operações de 
controle e combate a  vazamentos, seja 
nas áreas do pós ou do pré-sal. Os navios 
estão sendo construídos em São Gonça-
lo (RJ), todos em parceria com a Rolls 
Royce e com mais de 70% de componen-
tes nacionais. 

(Fonte: Máquina Public Relations)

A Capitão de Mar e Guerra (Md) Dalva 
Maria Carvalho Mendes foi promovida, 

PRIMEIRA MULHER A ALCANÇAR O POSTO DE 
ALMIRANTE NA MB

por Decreto Presidencial, em novembro 
último, a contra-almirante, tornando-se a 
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Contra-Almirante (Md) Dalva

primeira mulher na Marinha do Brasil a al-
cançar este posto. A solenidade de troca de 
platinas foi presidida pelo diretor de Saúde 
da Marinha, Vice-Almirante (Md) Celso 

Barbosa Montenegro, em 26 de novembro, 
no Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), 
Rio de Janeiro. 

A Contra-Almirante Dalva pertence à 
primeira turma de mulheres que ingressou 
no Corpo Auxiliar Feminino da Reserva, 
em 1981, como médica na especialidade 
de anestesiologia. Desde então, exerceu 
diversas atividades nas áreas assistencial e 
de ensino no HNMD, chegando a ocupar 
o cargo de vice-diretora de Ensino, no 
período de 2008 a 2009, assumindo depois 
a direção da Unidade Integrada de Saúde 
Mental da Marinha (Uism). Atualmente, 
exerce o cargo de diretora da Policlínica 
Naval Nossa Senhora da Glória (PNNSG). 
A oficial soma 31 anos de serviços na Ma-
rinha em cargos técnicos e administrativos.

A Marinha do Brasil foi a pioneira entre 
as Forças a admitir as mulheres em suas 
fileiras e primeira na história do Brasil a 
promover uma mulher a um dos postos mais 
altos da hierarquia militar. 

(Fonte: www.mar.mil.br)

A Agência da Capitania dos Portos em 
Porto Seguro (BA) foi elevada a Delegacia 
da Capitania dos Portos em Porto Seguro, 

AGÊNCIA DE PORTO SEGURO É ELEVADA A DELEGACIA

em cerimônia realizada naquela Organiza-
ção Militar, em 19 de outubro último. O 
evento foi presidido pelo comandante do 
2o Distrito Naval (Salvador-BA), Vice-Al-
mirante Antônio Fernando Monteiro Dias, 
e contou com a presença do Capitão dos 
Portos da Bahia, Capitão de Mar e Guerra 
André Novis Montenegro; do prefeito de 
Santa Cruz Cabrália, Jorge Pontes; e do 
presidente da Sociedade dos Amigos da 
Marinha (Soamar) Porto Seguro, Moacyr 
Andrade. Assumiu o cargo de delegado o 
Capitão de Corveta (T) Carlos Augusto 
de Souza Junior. Na ocasião, houve o 
descerramento de uma placa comemo-
rativa e a inauguração da nova rampa de 
embarcações e do píer flutuante.

Descerramento de placa comemorativa alusiva à 
elevação da Delegacia
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O Navio-Patrulha Pampeiro, subordina-
do ao Grupamento Naval do Norte do Co-
mando do 4o Distrito Naval, sob o comando 
operacional do comandante da Flotilha do 
Amazonas, apreendeu uma embarcação 
com cinco pessoas, que transportava armas 
e munição ilegalmente, na calha do Rio 

NPA PAMPEIRO APREENDE ARMAS E MUNIÇÃO

sil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea 
Brasileira e coordenada pelo Ministério 
da Defesa. A operação tem como propó-
sito proporcionar o treinamento conjunto 
entre as Forças Armadas em regiões do 
território nacional que possuem caracte-
rísticas peculiares; difundir o sentimento 
de patriotismo e a mentalidade de defesa 
junto à população; e realizar Ações Cívico 
Sociais nas comunidades do baixo Soli-

mões e Purus, por meio de Assistências 
Hospitalares e Patrulhas Navais. 

A embarcação apreendida a contrabordo 
do NPa Pampeiro

A elevação de categoria da Organiza-
ção Militar vem atender à necessidade 
de incremento da presença da Marinha 
na região, motivada pelo expressivo 
crescimento das atividades náuticas em 
Porto Seguro e adjacências. A Delegacia 
da Capitania dos Portos em Porto Se-
guro tem jurisdição em 21 municípios, 
totalizando 350 km de costa, 2.426 
embarcações registradas, 626 amadores 

habilitados e 5.312 marítimos inscritos. 
Sua missão é contribuir para a orien-
tação, a coordenação e o controle das 
atividades relativas à Marinha Mercante 
e a organizações correlatas no que se 
refere à segurança da navegação, defesa 
nacional, salvaguarda da vida humana e 
prevenção da poluição hídrica.

(Fonte: Bono no 724, de 18/10/2012 e 
www.mar.mil.br)

Solimões. A ação aconteceu no 
dia 22 de setembro último, nas proxi-
midades da foz do Rio Purus.

Foram encontrados um rifle calibre 22, 
uma espingarda calibre 12, uma espin-
garda calibre 28, uma espingarda calibre 
26 e mais de 50 unidades de munição de 
diversos calibres.

A apreensão aconteceu durante a 
Operação Amazônia 2012, realizada de 
forma conjunta entre a Marinha do Bra-

Na Operação, os navios estabeleceram 
o controle da área fluvial, contribuindo 
para a segurança do tráfego aquaviário e 
o combate a ilícitos.

(Fonte: www.mar.mil.br)
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A Shell anunciou, em 18 de outubro últi-
mo, o corte de aço inicial para a construção 
do primeiro navio-plataforma do mundo 
com tecnologia integrada para liquefação de 
gás natural. A companhia anglo-holandesa 
deu início às primeiras etapas para a fabri-
cação do Prelude Floating Liquefied Natural 
Gas (FLNG), instalação que irá explorar 
campos de gás a 200 quilômetros da costa 
da Austrália e converter a substância para a 
forma líquida ainda em alto mar, dispensan-
do o uso de gasodutos para conversão em 
unidades terrestres e posterior transporte.

“Estamos cortando mais de sete tone-
ladas de aço para a fabricação do Prelude, 
mas no total serão utilizadas mais de 260 
mil toneladas de aço para a construção do 
navio. Isso é cinco vezes a quantidade de 
aço utilizado na construção da ponte Har-
bour, em Sydney, Austrália”, informou o 
diretor de tecnologia de projetos da com-
panhia, Matthias Bichsel. 

PRIMEIRO NAVIO DO MUNDO PARA PRODUÇÃO DE GÁS

Quando concluído, 
o Prelude FLNG terá 
488 metros de com-
primento, o que fará 
dele a maior instalação 
flutuante em alto-mar 
já construída, além de 
pesar mais de 600 mil 
toneladas quando esti-
ver totalmente equipa-
do e com seus tanques 
de carga cheios. Terá, 
ainda, mais de 3 mil 

quilômetros de cabos elétricos, o que equi-
vale à distância entre Barcelona e Moscou.

Uma equipe de especialistas da Shell 
irá gerenciar a construção do projeto para 
garantir que este seja entregue com segu-
rança e qualidade e dentro do cronograma 
previsto. Nos períodos de maior movimen-
tação, cerca de 5 mil pessoas irão trabalhar 
na construção do FLNG na Coreia do 
Sul, e outras mil construirão o sistema de 
atracação da torre, equipamentos e poços 
submersos em outras partes do mundo. Pio-
neira na tecnologia FLGN, a Shell espera 
começar a produção em 2016.

O Prelude FLNG é a mais recente con-
quista da Shell no que diz respeito a novas 
tecnologias para a indústria de óleo e gás, 
reforçando sua liderança em tecnologia 
e inovação. A Shell espera que este seja 
apenas o primeiro de vários outros projetos 
de FLNG.

(Fonte: www.portalnaval.com.br)

A Superintendência da Zona Franca de 
Manaus (Suframa) investirá R$ 800 mil 
para financiar um estudo técnico e científico 
sobre as potencialidades do Polo Naval 

SUFRAMA VAI CUSTEAR ESTUDO SOBRE POLO NAVAL

do Amazonas. Esse estudo irá nortear as 
decisões do poder público na implantação 
e estruturação do complexo da construção 
náutica e naval do estado.
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Os municípios de Simões Filho, Ma-
ragojipe e Nazaré, no Recôncavo Baiano, 
vão sediar centros de formação de mão de 
obra para a indústria naval. A iniciativa é 
da Secretaria da Indústria Naval e Portuária 
do Estado da Bahia (Seinp), em articulação 
com as secretarias de Trabalho, Emprego, 
Renda e Esporte (Setre) e de Educação 

CENTROS QUALIFICAM PESSOAL PARA O 
ESTALEIRO PARAGUAÇU (BA)

(SEC), com objetivo inicial de formar tra-
balhadores especializados para o Estaleiro 
Enseada do Paraguaçu, naquele estado.

O centro principal será na Base Naval 
de Aratu, em Simões Filho. Os outros vão 
para Maragojipe, pela proximidade com o 
empreendimento, e Nazaré, por ser a cidade 
que irá receber o polo industrial gerado pelo 

De acordo com o edital, o estudo 
deve conter os seguintes dados: análise 
do mercado para determinar a demanda 
pela implantação do polo, o atendimento 
da demanda e a potencial concorrência; 
viabilidade financeira para se calcular a 
rentabilidade e o tempo de retorno dos 
investimentos previstos; viabilidade socio-
econômica e socioambiental; viabilidade 
técnica e prospecção tecnológica, bem 
como um projeto básico.

Segundo o governo, a implantação do 
Polo Naval (na região do Puraquequara, 
Zona Leste de Manaus) deve gerar, em 
um primeiro momento, em torno de 10 mil 
empregos diretos e movimentar negócios 
de aproximadamente R$ 3 bilhões com a 
construção de barcos esportivos e de luxo, 
lazer, turismo, além de flutuantes, balsas e 
pequenas embarcações. A previsão de con-
clusão da primeira etapa é de até três anos.

A área também deve servir para planta 
industrial de novo porto para Manaus, 
planta industrial de um mineroduto para 
escoamento da produção de caulim, um 
porto de carga e descarga, um aeroporto 
militar e de cargas, um grande estaleiro 
âncora de construção naval e offshore e 
um estaleiro da indústria militar, além de 
toda a infraestrutura social de apoio ao em-
preendimento, como sistema de transporte 
e acesso viário e energia fornecida pelo 

Linhão de Tucuruí. A Cidade Operária, por 
meio do Projeto Minha Casa, Minha Vida, 
vai dispor de serviços de saúde, segurança, 
comércio local e lazer.

O processo para a cessão da área por 
parte da União já foi iniciado, assim como 
os trâmites para licenciamento e regulari-
zação. Em 10 de outubro último, foi publi-
cado no Diário Oficial do Estado o Decreto 
32.875, pelo qual a área onde o Polo será 
instalado foi declarada área pública para 
fins de desapropriação dos terrenos de 
particulares, bem como os estudos para a 
avaliação da indenização dos seus respec-
tivos proprietários.

As articulações para a atração de po-
tenciais investidores para o Polo Naval do 
Amazonas foram o eixo da participação 
da Suframa no 24o Congresso Nacional de 
Transporte Aquaviário, Construção Naval e 
Offshore/Exponaval, o Sobena 2012, even-
to ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, de 
15 a 19 de outubro. Na ocasião, a Suframa, 
em parceria com Secretaria de Estado de 
Planejamento e Desenvolvimento Econô-
mico (Seplan-AM) e o Serviço de Apoio à 
Micro e Pequena Empresa do Amazonas 
(Sebrae-AM) e estaleiros do estado, expôs 
a um público especializado as vantagens 
fiscais concedidas às empresas que se ins-
talam na Zona Franca de Manaus.

(Fonte: www.portalnaval.com.br)
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estaleiro. Com a instalação dos centros, o 
Governo do Estado quer garantir o aprovei-
tamento da mão de obra local, feminina e 
masculina, promovendo o desenvolvimento 
dos municípios no entorno do estaleiro. A 
capacitação será por meio de qualificação 
profissional pela Setre e promoção de cur-
sos técnicos pela SEC na área naval.

Também haverá capacitações para a 
formação de profissionais em outras áreas, 
a exemplo do comércio, da hotelaria, de 
pequenas indústrias e da construção civil. 
Com a chegada do empreendimento, a 

tendência é que haja um aquecimento da 
economia da região e, com isso, surjam 
inúmeras vagas de trabalho.

Em 18 de outubro último, representantes 
das três secretarias se reuniram para avaliar 
os cursos que serão oferecidos nos centros 
de formação. Em maio e junho deste ano, 
a Seinp promoveu encontros com represen-
tantes dos 16 municípios do entorno do Es-
taleiro Enseada do Paraguaçu. O primeiro, 
em Salinas da Margarida e o segundo, na 
Seinp, em Salvador.

(Fonte: http://portalmaritimo.com) 

O Abrigo do Marinheiro (AMN) reassu-
miu a função de estipulante (responsabilidade 
jurídica e garantias por eventuais inadimplên-
cias, entre outros atributos) da carteira de 
planos de saúde da Marinha do Brasil. 

A decisão foi tomada após avaliação 
feita por um Grupo de Trabalho (GT) criado 
pela Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha 
para avaliar a aceitabilidade da contratação 
de uma administradora de benefícios para 
a referida carteira. Após considerar todos 
os aspectos envolvidos, o GT concluiu pela 
conveniência do AMN reassumir a função 
de estipulante, mantendo uma administra-
dora para realizar as atividades de apoio. 
Em razão das implicações na estrutura do 
AMN, esta medida será implementada gra-
dativamente a partir deste semestre.

De forma concomitante, com a finali-
dade de dar curso e celeridade às ações 
decorrentes dos estudos realizados, den-
tre elas aquelas que têm por propósito 
proceder à revisão do atual contrato da 
Carteira de Planos de Saúde, tanto no mé-
rito quanto no seu equilíbrio financeiro e 
mecanismos de controle, bem como para 
melhor preparação do AMN para partici-

ABRIGO DO MARINHEIRO REASSUME 
RESPONSABILIDADE JURÍDICA DE PLANOS DE SAÚDE

pação ativa das negociações dos futuros 
reajustes, especialmente para 2013, foi 
criado, em 4 de setembro, o Grupo Exe-
cutivo de Negociações (GEN), composto 
por uma equipe multidisciplinar constitu-
ída de médicos, advogados, administra-
dores e militares da ativa e da reserva, 
todos voluntários, sendo presidido pelo 
diretor do Abrigo do Marinheiro. Durante 
as negociações, o AMN contratará uma 
consultoria especializada, indicada pela 
Diretoria de Saúde da Marinha (DSM), 
para assessorar o GEN.

Entre outras ações identificadas pelo 
GT, foi considerada prioritária e de caráter 
emergencial a adequação plena do caráter 
associativo dos beneficiários da carteira de 
planos de saúde às Resoluções Normativas 
da Agência Nacional de Saúde, de modo 
que o AMN possa legitimamente represen-
tar a Família Naval. Nesse novo contexto, 
evidencia-se a imperiosa necessidade de 
todos aqueles que já usufruem de planos 
de saúde ou que pretendem deles usufruir 
filiarem-se  formalmente  ao  Abrigo  do  
Marinheiro. Para isso, deverá  ser preen-
chida  a  Ficha  Associativa  disponível  no 
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site:  (www.abrigo.org.br), onde também 
se encontram o Estatuto do AMN e demais 
informações necessárias ao seu preenchi-
mento. Ressalta-se que não há qualquer 
custo para se associar ao AMN. Aqueles 
que ainda não possuem serviços ofertados 
pelo AMN são também convidados a se 
cadastrar gratuitamente. 

O Abrigo do Marinheiro é uma as-
sociação civil sem fins lucrativos, com 
título de utilidade pública, que se destina 
a trazer benefícios à Família Naval, por 
intermédio de atividades e serviços tais 
como planos de saúde, seguros, projetos 
sociais, assistenciais, recreativos e es-
portivos, complementares às atribuições 
institucionais já realizadas pela Marinha 
do Brasil. 

Outras informações poderão ser obtidas 
pelo telefone (021) 2104-5511 e e-mail 
jurdss@abrigo.org.br.

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA DSS-AMN/TJ-RJ

O Departamento de Serviços Sociais do 
Abrigo do Marinheiro (DSS-AMN), por in-
termédio de seu Serviço Jurídico, firmou Con-
vênio de Cooperação Técnica com o Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-
RJ) para capacitar voluntários ao exercício do 
serviço de Mediação. O convênio beneficiará 
militares da reserva/reformados, servidores 
civis inativos e seus familiares e dependentes, 
detentores de formação superior.

O voluntário que realizar o Curso de Me-
diação cumprirá estágio de observação e práti-
ca, com duração de cem horas, além de exercer 
gratuitamente a mediação, em local designado 
pelo TJ-RJ ou no DSS-AMN, pelo menos um 
dia na semana, por, no mínimo, um ano.

(Fontes: Bonos nos 702, de 8/10/2012, e 
720, de 17/10/2012)

O Navio de Assistência Hospitalar 
(NAsH) Carlos Chagas, pertencente ao 
Comando da Flotilha do Amazonas, subor-
dinado ao Comando do 9o Distrito Naval 
(Manaus-AM), realizou Assistência Hospita-
lar (Asshop) nas comunidades ribeirinhas do 
Rio Solimões, durante a Operação 
Amazônia 2012. 

Nos três primeiros dias de 
Asshop, foram assistidos cerca 
de 400 ribeirinhos, totalizando 
aproximadamente 1.300 aten-
dimentos, divididos em: 485 
procedimentos médicos, 579 
procedimentos odontológicos, 
103 procedimentos de enferma-
gem e 127 exames laboratoriais. 
Além disso, foram ministradas à 
população palestras de higiene 

NAsH CARLOS CHAGAS REALIZA MAIS DE MIL 
ATENDIMENTOS DURANTE OPERAÇÃO AMAZÔNIA 

bucal e pessoal, Doenças Sexualmente 
Transmissíveis/Aids, aleitamento materno, 
prevenção ao uso de drogas, segurança 
do tráfego aquaviário e sobre o conceito 
Amazônia Azul.

(Fonte: www.mar.mil.br)

Equipe de assistência hospitalar do Carlos Chagas em Jandira (AM)
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O Centro de Comunicação Social da 
Marinha (CCSM) e a Escola de Guerra 
Naval (EGN) apresentaram, em 14 de se-
tembro último, o documentário “O Brasil na 
Batalha do Atlântico”, que aborda a partici-
pação das Marinhas de Guerra e Mercante 
na Segunda Guerra Mundial.

A exibição, 
no Auditório Al-
mirante Tama-
dandaré, na EGN 
(Rio de Janeiro-
RJ), contou com 
a presença do 
comandante da 
Marinha, Almi-
rante de Esqua-
dra Julio Soares 
de Moura Neto; 
do ex-ministro 
da Marinha Al-
mirante de Esquadra Alfredo Karam; do 
ex-ministro chefe do Estado-Maior das 
Forças Armadas Almirante de Esquadra 
Arnaldo Leite Pereira; do ex-ministro 
da Aeronáutica Tenente-Brigadeiro do 
Ar Mauro José Miranda Gandra; e do 
ex-comandante da Marinha Almirante de 
Esquadra Roberto de Guimarães Carvalho, 
além de ex-combatentes e familiares, e 
diversas outras autoridades. O evento foi 
apresentado pela jornalista Renata Vascon-
cellos, da TV Globo.

O diretor do documentário, Erik de Cas-
tro, esteve presente e, na ocasião, concedeu 
entrevista à TV Marinha na Web e à Rádio 
Marinha, na qual ressaltou que a obra exibi-
da finaliza um projeto de três filmes sobre a 
participação brasileira na Segunda Guerra 
Mundial. Os outros dois documentários são 
“Senta a Pua”, do mesmo diretor, sobre a 
participação do Primeiro Grupo de Avia-

LANÇAMENTO DO DOCUMENTÁRIO
 “O BRASIL NA BATALHA DO ATLÂNTICO”

ção de Caça brasileiro naquele conflito, e 
“A Cobra Fumou”, de Vinícius Reis, que 
retrata a atuação da Força Expedicionária 
Brasileira (FEB) na Europa. “Com este fil-
me termino, após dez anos, uma trilogia que 
mostra a participação brasileira na Segunda 
Guerra Mundial. Agora que finalizamos, a 

ideia é colocá-los 
no mercado para 
que todo brasileiro 
tenha acesso, com 
o simples propó-
sito de resgatar a 
memória”.

Erik de Castro 
agradeceu o apoio 
prestado pela Ma-
rinha do Brasil. “O 
apoio da Marinha 
do Brasil foi fun-
damental, em par-

ticular para este documentário, que possui 
mais de 100 horas de material gravado”.

Na ocasião, o comandante da Marinha 
ressaltou a importância do lançamento do 
documentário. “Trata-se de uma bela home-
nagem aos heróis brasileiros que participa-
ram da guerra, que também nos deixa uma 
lição do passado. Ao lembrarmos daquele 
conflito, estamos nos preparando para não 

Comandante da Marinha cumprimenta
o diretor do filme
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Na manhã do dia 25 de outubro último, 
63 militares e civis da Diretoria de Admi-
nistração da Marinha (DAdM) participaram 
de um passeio pela Baía de Guanabara, no 
Rio de Janeiro (RJ), a bordo do Rebocador 
Laurindo Pitta, navio da Marinha do Brasil 
construído em 1910 e que participou da Pri-
meira Guerra Mundial. O passeio faz parte 
das atividades oferecidas pelo 
Espaço Cultural da Marinha.

O grupo foi acompanhado 
por uma guia, que contou a 
história das ilhas que fazem 
parte do trajeto – Fiscal, 
das Cobras, das Enxadas e 
Villegagnon – e falou sobre 
as características dos navios 
de guerra atracados na Ilha 
das Cobras.

Durante o passeio, que 
tem a duração aproximada de 
uma hora e meia, é possível 
observar importantes pontos 

DAdM PROMOVE PASSEIO NO LAURINDO PITTA

turísticos e históricos da cidade: o Pão de 
Açúcar; a orla da cidade de Niterói, onde se 
destaca o Museu de Arte Contemporânea; 
o Espaço Cultural da Marinha; a Escola 
Naval; o Aterro do Flamengo; a Fortaleza 
de São João; a Diretoria de Hidrografia e 
Navegação; e a Ponte Rio-Niterói. 

(Fonte: www.mar.mil.br)

Passeio a bordo do Rebocador Laurindo Pitta

sermos surpreendidos. Na Segunda Guerra, 
a Marinha não estava pronta, mas rapida-
mente reagiu, recebeu meios e se fez ao 
mar para defender a nossa soberania, os 
nossos interesses e os navios mercantes 
em trânsito pelo litoral brasileiro ou que 
aqui aportavam”.

O documentário “O Brasil na Batalha 
do Atlântico”, com duração de 82 minutos, 
apresenta, ainda, depoimentos de veteranos 
de guerra, pesquisadores e historiadores. Du-
rante a Batalha do Atlântico, o Brasil escoltou 
3.164 navios mercantes em 575 comboios. 
No decorrer do conflito, foram afundados 
três navios de guerra e 30 navios mercantes, 
nos quais morreram1.927 pessoas, sendo 469 
militares da Marinha, 956 tripulantes dos 
navios mercantes e 502 passageiros. Auditório da EGN na exibição do documentário

Amparado pela Lei de Incentivo à Cul-
tura (Lei Rouanet), o projeto contou com o 
patrocínio das empresas Poupex, Infraero, 
Transpetro e Alvenius. 

(Fonte: Centro de Comunicação Social 
da Marinha)
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O comandante da Marinha do Brasil, 
Almirante de Esquadra Julio Soares de 
Moura Neto, e o primeiro lorde do Almi-
rantado e comandante da Marinha Real 
Britânica, Almirante de Esquadra Sir Mark 
Stanhope, assinaram, em 27 de setembro 
último, no Rio de Janeiro, o Memorando 
de Entendimento so-
bre Cooperação em 
Sistemas Marítimos. 

O documento foi 
assinado na presença 
do primeiro-minis-
tro do Reino Unido, 
David Cameron; do 
governador do Esta-
do do Rio de Janeiro, 
Sérgio Cabral; do em-
baixador britânico no 
Brasil, Alan Charlton; 
e do prefeito da cida-
de do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes. O propósito do Memorando 
é o desenvolvimento de maior cooperação 
em sistemas marítimos, apoiada pela parce-
ria industrial e transferência de tecnologia.

“As áreas de cooperação são amplas e 
envolvem transferência de tecnologia de 
navios e conhecimento de construção de di-
versos tipos de embarcações, como navios-

MB E MARINHA REAL BRITÂNICA ASSINAM 
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO

patrulha, fragatas e navios-aeródromos; 
envolvem também uma aproximação para 
efeito de exercícios e, enfim, uma ampla 
gama de oportunidades”, afirmou o Almi-
rante de Esquadra Moura Neto. 

O documento prevê, ainda, a transfe-
rência, por parte da Marinha Real Britâ-

nica, das experiências 
e dos conhecimentos 
adquiridos em ope-
ração de segurança 
marítima durante os 
Jogos Olímpicos de 
Londres, em 2012, 
pois o Rio de Janeiro 
sediará os próximos 
Jogos Olímpicos.

“O Memorando 
aponta que há uma 
oportunidade para tra-
balharmos juntos, de 
modo que possamos 

compartilhar as lições que a Marinha 
aprendeu na Olimpíada, em Londres, e, 
profissionalmente, permitir que compa-
nhias trabalhem juntas e dividam práticas 
para desenvolverem capacidades co-
muns”, declarou o Almirante de Esquadra 
Sir Mark Stanhope.

(Fonte: www.mar.mil.br)

Almirantes assinam memorando, observados por 
autoridades britânicas e brasileiras. 

Da esq. para dir.: prefeito Eduardo Paes, primeiro-
ministro David Cameron, embaixador Alan 

Charlton e governador Sergio Cabral

A Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Documentação da Marinha (DPHDM), em 
cumprimento à alínea c do item 3 das normas 
aprovadas pela Portaria no 131, de 29 de 
maio de 2009, do Estado-Maior da Armada 
(EMA), divulgou, durante a Semana da 
Marinha, em dezembro último, a lista dos 
Patronos Instituídos na Marinha do Brasil:

PATRONOS NA MARINHA DO BRASIL

1) Patrono da Marinha do Brasil: Almi-
rante Joaquim Marques Lisboa (Marquês 
de Tamandaré). Aviso do Ministro da Ma-
rinha no 3.322, de 4 de setembro de 1925.

2) Demais Patronos: 
– Patrono das Bandas de Música e Marcial 

da Marinha: Maestro Antônio Francisco Bra-
ga, Decreto no 62.683, de 10 de maio de 1968; 
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– Patrono do Corpo de Saúde da Ma-
rinha: Cirurgião-Mor Joaquim Cândido 
Soares de Meirelles, Decreto no 63.684, de 
25 de novembro de 1968;

– Patrono da Hidrografia da Marinha: 
Capitão de Fragata Manoel Antônio Vital 
de Oliveira, Decreto no 77.070, de 21 de 
janeiro de 1976;

– Patrono do Servidor Civil da Marinha: 
Mestre Antônio da Silva, Portaria Ministe-
rial no 131, de 18 de janeiro de 1980; 

– Patrono dos Artilheiros da Marinha: 
Capitão de Mar e Guerra Henrique Antônio 
Baptista, Portaria Ministerial no 1.139, de 
31 de dezembro de 1985; 

– Patrono dos Quadros de Oficiais Auxi-
liares da Marinha: Vice-Almirante João do 
Prado Maia, Portaria Ministerial no 1.037, 
de 19 de novembro de 1986; 

– Patrono dos Maquinistas da Marinha: 
Vice-Almirante Ary Parreiras, Portaria 
Ministerial no 1.037, de 19 de novembro 
de 1986;

– Patrono do Quadro de Capelães 
da Marinha: Capitão de Corveta (CN) 
Rodomark Fernandes de Souza – Dom 
Carlos O.S.B., Portaria no 653, de 27 de 
julho de 1988; 

– Patrono das Mulheres Militares da 
Marinha: Almirante de Esquadra Maxi-
miano Eduardo da Silva Fonseca, Portaria 
do Estado-Maior da Armada no 284, de 6 
de julho de 1999;

– Patrono do Corpo de Intendentes da 
Marinha: Vice-Almirante (IM) Gastão 
Motta, Portaria do Estado-Maior da Arma-
da no 43, de 13 de março de 2003;

– Patrono do Corpo de Engenheiros 
Navais: Contra-Almirante (EN) João 
Cândido Brazil, Portaria do Estado-Maior 
da Armada no 134, de 8 de julho de 2003;

– Patrono das Comunicações Navais: 
Vice-Almirante Tácito Reis de Moraes 
Rego, Portaria do Estado-Maior da Armada 
no 178, de 1o de setembro de 2008;

– Patrono do Corpo de Fuzileiros 
Navais: Almirante Sylvio de Camargo, 
Portaria do Estado-Maior da Armada no 
38, de 26 de fevereiro de 2009;

– Patrono da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (CT&I) na Marinha do Brasil: 
Vice-Almirante Álvaro Alberto da Mota e 
Silva, Portaria do Estado-Maior da Armada 
no 28, de 31 de janeiro de 2011.

(Fonte: Bono Especial no 876, de 
12/12/2012)


