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OCEANOS,  OS  PULMÕES  DO  MUNDO

ROBERTO  GAMA  E  SILVA(*)

Contra-Almirante (Refo)

MUDANÇAS  CLIMÁTICAS

O clima da Terra é dinâmico, sujeito a
variações constantes. Desde que o

planeta atingiu o estágio atual, dividido em
massas continentais, água e atmosfera, há
evidências de alterações contínuas, embo-
ra lentas, no seu panorama climático.

Essas variações podem ser percebidas
claramente à luz de dados geológicos, que
as retratam como épocas de glaciação sepa-
radas por longos períodos quentes. As
glaciações globais ocorreram no decorrer do

Pré-Cambriano, do Devoniano e no final do
Carbonífero, respectivamente há 700, 400 e
330 milhões de anos. Mais recentemente,
durante o Pleistoceno, iniciou-se um novo
período de glaciação, conhecido como “Ida-
de do Gelo”, que teve início, aproximada-
mente, há 1 milhão de anos.

Durante os períodos glaciais, boa parte
da superfície da Terra permaneceu coberta
de neve, cobertura essa que tendia a avan-
çar dos polos para o equador terrestre, che-
gando, em casos extremos, a atingir latitu-
des da ordem de 40º. Acredita-se que os

(*) O Almirante Gama e Silva se dedica, há duas décadas, a contribuir para conscientizar a sociedade
brasileira em relação à importância da Amazônia e das questões que a afetam. Para apreciação dos
nossos leitores, listamos ao final deste artigo as suas matérias publicadas na RMB.

NOSSA  CAPA
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períodos glaciais foram provocados pelas
variações do posicionamento relativo das
massas continentais, que acompanham o
movimento das placas tectônicas sobre as
quais se assentam, pelas elevações de ter-
ras (geração de montanhas) provocadas
pelos choques entre essas placas, pelas
variações da órbita da Terra em torno do
Sol e, ainda, pelas flutuações no fluxo de
energia irradiada pelo Sol.

VARIAÇÕES  DA  ENERGIA
IRRADIADA  PELO  SOL

Flutuações da energia irradiada pelo Sol,
mais do que qualquer outro fator, são capa-
zes de alterar sensivelmente a distribuição da
irradiação solar sobre a superfície da Terra.

O Sol, estrela mais
próxima da Terra, é uma
formidável máquina
térmica que fornece
energia para todos os
seus planetas.

O “astro rei” é um
corpo gasoso com-
posto majoritariamen-
te de hidrogênio (aproximadamente 80% da
sua massa), associado ao hélio. Estima-se
que a temperatura interna da estrela seja
superior a 20 milhões de graus centígra-
dos, servindo como fonte de energia para
as reações de fusão nuclear que ocorrem
no seu interior. As reações são provocadas
pela junção de quatro núcleos (prótons)
de hidrogênio para gerar um núcleo de hélio
(partícula alfa). Quando se sabe que a mas-
sa dos quatro núcleos de hidrogênio é 0,7%
maior do que a massa de um núcleo de
hélio, pode-se afirmar que o excesso será
convertido em energia, de acordo com a
equação de Einstein: e=mc2. Como “c”, no
caso, é igual a 300 mil quilômetros por se-
gundo (velocidade da luz), a conversão de
massa em energia resulta num número mui-

to grande, mesmo que a massa convertida
seja muito pequena. Parte dessa energia é
concentrada, por convecção, na superfície
do Sol e daí irradiada para o espaço sideral.

A superfície do Sol, conhecida como
fotosfera, irradia energia à temperatura de
6.000ºC. A Terra recebe apenas dois
bilionésimos da energia total transferida do
Sol para o espaço. Não obstante, a quanti-
dade de energia solar interceptada pela
Terra é muito grande, chegando a 3,67 x
1021 calorias por dia (uma caloria é a quan-
tidade de calor necessária para elevar em
1ºC a temperatura de um grama de água).

Basicamente, 45% dessa energia intercep-
tada pela Terra é visível (0,3 a 0,8 micrômetros),
46% situa-se na faixa infravermelha (0,8 a 100
micrômetros) e 9% na faixa ultravioleta (0,0001

a 0,3 micrômetros).
Por simplificação, a

energia recebida pelo
sistema Terra-atmosfera
é conhecida como cons-
tante solar, não obs-
tante as flutuações que
experimenta a irradiação
solar. A constante solar

pode ser definida como a energia que incide
perpendicularmente sobre a camada mais alta
da atmosfera. Seu valor é igual a 1,97 calorias
por centímetro quadrado por minuto, ou en-
tão 1.372 watts por metro quarado.

A superfície da fotosfera apresenta uma
série de áreas mais escuras e menos quentes,
denominadas manchas solares (sunspots),
que se apresentam como borrões negros na
face do Sol e de tamanho razoável (alguns
milhares de quilômetros de diâmetro). As
manchas solares são causadas por campos
magnéticos de grande intensidade que su-
primem o fluxo de gases que transportam ca-
lor do interior para a fotosfera.

São recentes os estudos que relacionam a
circulação geral da atmosfera e o clima com as
manchas solares, embora sejam estas conhe-

A Terra recebe apenas dois
bilionésimos da energia
total transferida do Sol

para o espaço
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cidas desde o tempo de Galileu Galilei. Pesqui-
sa conduzida por Hurd Willet, do Instituto de
Tecnologia de Massachussets (MIT), sugere
que as modulações do clima não são causa-
das por variações graduais da radiação solar,
mas por variações irregulares associadas às
erupções solares. Foi sugerido, outrossim, que
há um ciclo de 80 anos nas variações climáti-
cas, correspondentes a ciclo similar de ocor-
rência das manchas solares.

No último milênio, o clima variou repeti-
damente, não obstante a rapidez com que se
processaram algumas dessas variações. En-
tretanto, houve uma variação de maior ampli-
tude e duração, que se prolongou desde o
século XIV até o século XVIII, denominada,
na Europa, Pequena Idade do Gelo.

Os primeiros sinais de queda das tem-
peraturas no Hemisfério Norte, onde se
acompanhou, com farta documentação, a
evolução da Pequena Idade do Gelo, foram
registrados a partir de 1197 pelos norue-
gueses, povoadores da Groenlândia, que
assistiram à expansão do gelo, que lhes foi
fechando inúmeras passagens marítimas
que permitiam a ligação com a Islândia e a
Noruega. Na Islândia, o clima sofreu um
resfriamento brusco em 1197 e 1293, atin-
gindo o ponto máximo em torno de 1300.

Os sintomas iniciais das mudanças cli-
máticas, que já afetavam a Groenlândia e a
Islândia, foram sentidos na área continen-
tal da Europa a partir do século XIII, sob a
forma de vendavais e avanços do mar so-
bre terras baixas. O resfriamento aproximou
os centros de baixa e de alta pressão na
região do Mar do Norte de modo a aumen-
tar sobremaneira a velocidade dos ventos.
Há registros de, pelo menos, quatro gran-
des invasões do mar nas costas da Alema-
nha e da Holanda, responsáveis pela mor-
te de 300 mil pessoas. Uma dessas inva-
sões foi responsável pela formação do
Zuider Zee, na Holanda, que só foi drena-
do no século passado.

As tempestades no mar tornaram-se tão
frequentes que o Oceano Atlântico passou
a ser conhecido pelos navegadores como
Mar Tenebroso, na mesma época em que o
Cabo da Boa Esperança era denominado
Cabo das Tormentas. Entre 1400 e 1700, a
queda de temperatura provocou a fome no
Velho Continente, em função dos prejuízos
impostos à agricultura. No rastro da fome
vieram as guerras, que acabaram por tornar
o período conhecido como Dark Age.

Modernamente, atribui-se o resfriamento
ocorrido na Pequena Idade do Gelo à dimi-
nuição da frequência de manchas solares no
período. Em 1893, o astrônomo Walter
Maunder, ao pesquisar os arquivos do Old
Royal Observatory de Greenwich, fez uma
importante descoberta: a atividade geradora
das manchas solares foi praticamente nula
no período de 1645 a 1715. A geração de man-
chas solares no período, denominado
Maunder Minimum, foi menor do que o nú-
mero atual de manchas geradas em um ano.

Tal constatação voltou a ser investigada
em 1976, pelo astrônomo norte-americano
John A. Eddy, que a confirmou, acrescen-
tando, ainda, um episódio anterior de re-
dução das manchas solares, para compor
um período denominado Spörer Minimum,
entre 1450 e 1550, coincidente com dois dos
intervalos mais frios da Europa Ocidental.

DERIVA  DE  PLACAS  TECTÔNICAS

A deriva das placas tectônicas e o
surgimento de montanhas explicam, fre-
quentemente, as mudanças climáticas ocor-
ridas em intervalos de centenas de milhões
de anos. A ausência quase total de carvão
mineral no subsolo brasileiro, por exemplo,
deve-se à posição da placa da América do
Sul, que, no final do Devoniano e em gran-
de parte do Carbonífero, pairava nas proxi-
midades do Polo Sul.

O carvão mineral, como é sabido, for-
mou-se a partir dos restos acumulados em
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pântanos de plantas arbóreas, principal-
mente aquelas conhecidas como coníferas.
Como no período principal de formação dos
depósitos carboníferos o território brasi-
leiro experimentava clima frio e árido, não
houve oportunidade para a geração do car-
vão mineral.

O atual território brasileiro, ainda parte
do supercontinente conhecido cientificamen-
te pelo nome de Gondwana, só se aproximou
das latitudes atuais no final do Triássico,
isto é, há uns 200 milhões de anos.

O Brasil no final do Triássico
(220 milhões de anos atrás)

O Brasil no final do Devoniano
(360 milhões de anos atrás)

danças rotineiras da órbita terrestre em tor-
no do Sol. Ainda, o número de manchas
solares e as flutuações da energia irradia-
da pelo Sol explicam as variações climáti-
cas que ocorrem em intervalos de dezenas
ou centenas de anos.

Um outro exemplo, bem mais recente,
das variações climáticas decorrentes da
deriva das placas tectônicas é o
reaparecimento do gelo no Ártico e na An-
tártica, pois desde a glaciação do final do
Carbonífero não havia neve na superfície
terrestre. A despeito das baixas tempera-
turas reinantes nas calotas polares, estas
não foram, por muito tempo, recobertas
pelo gelo. Os primeiros sinais de gelo na
Antártica datam do final do Oligoceno (mais
ou menos há 25 milhões de anos) e foram
percebidos por intermédio do transporte
de rochas e outros minerais pelo gelo (ice-
rafting). A cobertura de gelo, semelhante à
atual, começou a se formar há uns 14 mi-
lhões de anos, embora se acredite que ge-
leiras localizadas possam ter sido forma-
das antes dessa data.

A despeito da posição polar, já assumi-
da, e do frio intenso reinante, não houve
formação de gelo em data anterior por falta
de umidade no ar. Com efeito, a circulação
dos oceanos até o Paleoceno (60 milhões
de anos atrás) era muito simples, domina-
da que era por uma corrente equatorial que
circundava a Terra. A Austrália estava liga-
da à Antártica, bem como à América do Sul,
razão pela qual não existia ainda a corrente
circumpolar antártica que, mais adiante,
contribuiu para a umidificação da atmosfe-
ra do continente austral.

A Austrália começou a se afastar da
Antártica há uns 40 milhões de anos, abrin-
do um canal para o fluxo oceânico, enquan-
to que a ligação com a América do Sul foi
rompida entre 30 e 25 milhões de anos atrás,
dando origem à Passagem de Drake, ao sul
do Chile. A partir daí surgiu a corrente

As variações climáticas que se repetem
de 10 a 100 mil anos são atribuídas às mu-



circumpolar antártica, umidificando a atmos-
fera e dando origem à produção de neve
que, aos poucos, iniciou o recobrimento
de todo o continente.

A atual cobertura de gelo da Antártica,
entretanto, só assumiu a proporção conhe-
cida no final do Mioceno, isto é, há menos
de 25 milhões de anos. Curiosamente, num
intervalo de clima bem ameno no planeta.

O retardamento no aumento do gelo na
Antártica, desde o início da formação da
corrente circumpolar, deveu-se à insufici-

ência de umidade na região. A dose com-
plementar de umidade surgiu devido a fe-
nômenos que ocorreram no Atlântico Nor-
te, com a separação entre a Groenlândia e a
Noruega, no Mioceno, seguida do afunda-
mento da crista entre a Islândia e as Ilhas
Faroe, última barreira que impedia a circu-
lação abissal da água do mar no rumo sul.

Quando essa corrente submarina aflorou à
superfície no litoral antártico, devido ao fenô-
meno da ressurgência, ocorreu um incremen-
to na evaporação, já que sua temperatura era
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CIRCULAÇÃO  DOS  OCEANOS  NO  CENOZOICO
–  66  MILHÕES  DE  ANOS  ATÉ  A  ATUALIDADE

Paleoceno  –  60 m.a. Final do Eoceno  –  40 m.a.

Princípio do Miloceno  –  20 m.a.

– Equador

– Equador– Equador

Placa da Austrália separa-se da Antártica – 40 m.a. Corrente circum-equatorial em atividade – Abertura da
corrente circumpolar antártica, em torno de 25 m.a.

Interrupção da corrente circumequatorial com a
emersão do Istimo do Panamá – 3 m.a.
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superior às dos mares locais, fato que redun-
dou no aumento da precipitação de neve.

No Polo Norte, a história da cobertura de
gelo é semelhante, embora mais recente. A
causa definitiva foi a ligação final entre as
duas Américas pelo Istmo do Panamá, que
ocorreu no período compreendido entre 3 e
5 milhões de anos atrás. A emersão do Istmo
do Panamá interrompeu o fluxo da corrente
equatorial, que, no Atlântico Norte, foi des-
viado para nordeste, com o nome de Gulf
Stream, tornando-se responsável pela
umidificação da atmosfera nas altas latitu-
des boreais. A componente da corrente equa-
torial global, ao sul do equador, foi a Cor-
rente do Brasil, quente e, por esse motivo,
responsável pelas chuvas abundantes que
caem sobre o território brasileiro.

Com essa conjugação de eventos, estava
aberto o caminho para o período glacial mais
recente, a Idade do Gelo, que começou há uns
poucos milhares de anos e, caso ainda não
tenha chegado ao fim, deu origem ao atual
período interglacial. Do início até 10 mil anos
atrás, quando o gelo completou o seu recuo,
pelo menos 17 períodos de glaciação e 17 pe-
ríodos interglaciais ocorreram na Europa, con-
forme evidencia o estudo dos sedimentos do
fundo do mar. Esses períodos, no entanto,
acham-se embutidos em quatro intervalos de
glaciação principais, em que as temperaturas
na Terra permaneceram, em média, 6ºC abaixo
das temperaturas médias atuais.

Como as geleiras têm um efeito extrema-
mente destrutivo, apagando sinais anteriores,
sabe-se muito do último período glacial, co-
nhecido como Wurm, na Europa, e Wisconsin,
na América do Norte, e apenas um pouco do
período anterior, conhecido como Riss, na
Europa, e Illinoian, na América do Norte.

A Idade do Gelo fez-se anunciar em tor-
no de 115 mil anos a.C., com uma queda de
temperatura global e dois curtos intervalos
ainda mais frios. Por volta de 75 mil anos
a.C., ocorreu uma queda na temperatura glo-

bal ainda mais intensa. Daí por diante, a tem-
peratura passou por várias fases, todas elas
geladas, até atingir o intervalo mais crítico
entre 28 mil e 10 mil anos a.C.

Mais ou menos 7 mil anos a.C., as gelei-
ras da Idade do Gelo desapareceram com
certa rapidez, e as temperaturas no Hemis-
fério Norte passaram a subir, atingindo ní-
veis comparáveis aos de hoje. No entanto,
em torno de 4 mil anos atrás, a temperatura
média da Terra manteve-se a uns 5ºC acima
da atual, tendo sido considerada o
“climatógrafo ótimo” do planeta.

Estima-se que, no período glacial, cerca
de 58 milhões de quilômetros cúbicos de
água tenham sido removidos dos oceanos
para formar as geleiras continentais. Esse
volume equivale a 5%, aproximadamente,
de toda a água existente na Terra, razão
pela qual houve uma retração dos mares
de cerca de 120 metros. O volume exato do
gelo remanescente na superfície dos con-
tinentes devido à Idade do Gelo é conheci-
do com razoável precisão e indica que, se
todo ele retornasse ao estado líquido, o
nível dos mares subiria entre 60 e 80 metros,
o que faria com que fossem alagadas as
principais metrópoles do planeta.

VARIAÇÕES  DA  ÓRBITA  DA  TERRA
EM  TORNO  DO  SOL

O cientista sérvio Milutin Milankovich,
especialista em climas, observou que há
uma relação direta entre as mudanças re-
gulares dos episódios glaciais e intergla-
ciais e as variações sistemáticas na relação
geométrica entre a Terra e o Sol.

As observações de Milankovich concen-
traram-se em três elementos da geometria
Terra-Sol: o movimento de precessão do eixo
da Terra; a inclinação do eixo da Terra, que
varia entre 22º06 e 24º30; e a excentricidade
da órbita terrestre, isto é, a variação dos ei-
xos da elipse.
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O ciclo de precessão do eixo da Terra,
que se completa a cada 23 mil anos, altera
as datas do periélio (ponto de maior proxi-
midade do Sol, cerca de 147X106 quilôme-
tros) e do afélio (ponto de maior distância
do Sol, 152x106 quilômetros). Destarte, há
um aumento dos contrastes sazonais em
um hemisfério, enquanto se registra uma
queda dos mesmos contrastes no outro.

A inclinação do eixo
da Terra em relação ao
equador celeste, além de
provocar a divisão do
ano em quatro estações,
tem um outro efeito para-
lelo: à medida que a incli-
nação aumenta, aumen-
tam os contrastes entre
as quatro estações.
Quanto maior o ângulo de
inclinação, mais frios os
invernos e mais quentes
os verões. O ciclo com-
pleto da variação do ân-
gulo do eixo da Terra dura
41 mil anos.

As Quatro Estações (Hemisfério Sul)

Afélio,
4 de Julho

Equinócio da Primavera,
Setembro

Solistício de Verão,
Dezembro

Periélio,
3 de Janeiro

Sol

Equinócio de Outono,
Março

Solistício de Inverno,
Junho

As variações de excentricidade da elipse,
que representa o caminho seguido pala Ter-
ra em torno do Sol, alteram a distância que
separa os dois astros, provocando varia-
ções sazonais na chamada constante solar.
Observações recentes demonstram uma es-
treita correlação entre as temperaturas e as
radiações solares que atingem a superfície
da Terra, dentro do modelo construído com
as constantes de Milankovich.

VARIAÇÕES  ANTRÓPICAS

O nosso planeta, a Terra, é envolvido por
uma camada de gases e aerossóis, a atmosfe-
ra, com pouco mais de 180 quilômetros de es-
pessura, o que equivale a dizer muito delgada
em relação ao diâmetro terrestre, da ordem de
12.472 quilômetros. Não obstante a pequena
espessura, a atmosfera é essencial para a vida
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e para o funcionamento de todos os proces-
sos físicos e biológicos da Terra. Ela é a res-
ponsável direta pelas temperaturas favoráveis
da biosfera, pelo fornecimento dos gases ne-
cessários à respiração celular e à fotossíntese,
pelo suprimento de água doce e até mesmo
pela proteção de todos os seres vivos contra
as perigosas radiações da faixa ultravioleta.

São dois os principais componentes ga-
sosos da atmosfera, o nitrogênio (N2) e o oxi-
gênio (O2), cujas participações volumétricas
na composição do ar seco são, respectiva-
mente, 78,084% e 20,946%. O restante do
volume do ar seco divide-se entre uma dúzia
de outros gases, em que se destacam, pela
participação volumétrica, o argônio (A), com
0,934%, e o dióxido de carbono (CO2), com
0,0353%. Em adição, participando regional-
mente com percentuais variáveis com o tem-
po, mas perfazendo uma média global de uns
3% do volume total da atmosfera, aparece o
vapor de água, vital à sobrevivência de to-
das as formas de vida do planeta.

Os aerossóis são minúsculas partícu-
las, líquidas ou sólidas, em suspensão na
camada gasosa. Alguns aerossóis, gotícu-
las de água e cristais de gelo, são visíveis
sob a forma de nuvens. Os demais, sóli-
dos, muito pequenos para serem vistos a
olho nu, são lançados na atmosfera pelo
vento, como produtos da erosão dos so-
los (poeira), de incêndios, de erupções vul-
cânicas e de atividades industriais e agrí-
colas. Até mesmo partículas de meteoros,
vindas do espaço, aparecem na atmosfera
como aerossóis.

A energia solar aciona a atmosfera, fa-
zendo-a circular e determinando as condi-
ções climáticas. O Sol emite, primariamen-
te, uma faixa de radiação de comprimentos
de onda situados entre 0,25 e 2,5 micrôme-
tros, sendo que o pico da radiação solar
exibe um comprimento de onda de 0,5
micrômetro (o verde, do espectro visível).
Isso porque, para qualquer corpo, o com-

primento da onda de radiação mais intensa
é dado pela fórmula: λmax= 2.880/T, onde T
é a temperatura do corpo emissor, expressa
em graus Kelvin (273+0C). A temperatura
do Sol é igual a 6.0000C. A figura abaixo
ilustra a distribuição da radiação solar, re-
lacionando o comprimento de ondas e a
intensidade de radiações.
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Quando a radiação solar penetra na at-
mosfera, há uma interação com os gases e
aerossóis, que poderão refleti-la, dispersá-
la ou absorvê-la. Obviamente, a quantida-
de de energia radiante que não é refletida
ou dispersada de volta para o espaço e,
também, não é absorvida pelos gases e
aerossóis atingirá a superfície da Terra,
onde novas interações terão lugar. De acor-
do com a lei de conservação da energia, a
soma do percentual que é absorvido pela
atmosfera, do que é refletido ou dispersa-
do e do que passa para a superfície da Ter-
ra será igual a 100%. O balanço anual da
radiação solar sobre o sistema Terra-atmos-
fera é, normalmente, o seguinte:

Reflexão e dispersão pelo sistema ..... 31%
Absorção pela atmosfera ..................... 23%
Absorção pela superfície da Terra ..... 46%
Total ...................................................... 100%

Pode-se concluir, então, que o albedo,
isto é, a razão entre a radiação refletida e a
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radiação incidente do planeta, é da ordem
de 31%. Se as radiações do Sol fossem ab-
sorvidas continuamente pelo sistema Ter-
ra-atmosfera, sem que houvesse qualquer
fluxo de calor para fora do sistema, as tem-
peraturas da superfície da Terra e da at-
mosfera tenderiam a crescer continuamen-
te, tornando inexequível a vida na biosfera.

Acontece que a Terra também emite ra-
diações, obedecendo às mesmas leis físi-
cas que se aplicam a
todos os corpos. O
aquecimento do pla-
neta, que condiciona a
sua temperatura exter-
na, deve-se à energia
recebida do Sol e à
própria energia inter-
na, cujas fontes prin-
cipais são as radia-
ções dos elementos ra-
dioativos do subsolo.

Por exibir tempera-
turas externas bem in-
feriores às do Sol, ape-
nas cerca de 285oK, as
radiações terrestres si-
tuam-se na faixa infra-
vermelha do espectro
eletromagnético. O
pico de energia das emissões corresponde
ao comprimento de onda de 10 micrômetros,
conforme mostra a figura que se segue.

Pois bem, o aquecimento devido à ab-
sorção das radiações solares é compensa-
do pela fuga de calor do sistema Terra-at-
mosfera para o espaço, por intermédio das
radiações infravermelhas. Para tanto, con-
tribui o fato de as radiações solares incidirem
apenas sobre a face iluminada do planeta,
enquanto que as radiações infravermelhas
são produzidas continuamente, dia e noite,
pelo sistema Terra-atmosfera.

A temperatura média
da superfície terrestre e
da troposfera (camada
mais baixa da atmosfe-
ra) é estabelecida pelo
efeito estufa, assim
chamado porque se as-
semelha ao efeito pro-
duzido pelas estufas,
construções recober-
tas com vidro, onde se
cultivam plantas nos
países de clima frio. Nas
estufas, os vidros per-
mitem a entrada das ra-
diações solares, que
são absorvidas e aque-
cem o ambiente. O ca-
lor irradiado pelos cor-
pos conservados na

estufa, na faixa infravermelha, é absorvido
pelos vidros que o retêm por algum tempo, o
suficiente para manter o ambiente aquecido.

No caso do sistema Terra-atmosfera, a
atmosfera, que só captura 23% da radiação
solar interceptada pelo planeta, absorve pra-
ticamente 94% da radiação infravermelha da
superfície da Terra, sendo parte dessa ener-
gia irradiada de volta para a superfície e a
outra parte lançada no espaço. A absorção
da radiação solar pelos gases da atmosfera
é seletiva: cada gás absorve intensamente
em determinados comprimentos de onda e
muito pouco ou nada nos demais. Esse me-
canismo retarda a liberação da energia paraComprimento de onda (micrômetros)
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pelo contrário, foi um dos
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ao aparecimento do homem

no planeta
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o espaço, por manter uma troca de calor con-
tínua no interior do sistema Terra-atmosfe-
ra. Consequentemente, a biosfera tem a sua
temperatura elevada até o nível compatível
com as diversas manifestações de vida exis-
tentes na Terra.

Com efeito, vista do espaço, a Terra ir-
radia numa temperatura da ordem de -18oC,
enquanto que a temperatura média da
biosfera pode ser considerada como sen-
do 15oC. Então, o efeito estufa eleva a tem-
peratura da biosfera em cerca de 33oC.

Eis aí, em resumo, a descrição do fenôme-
no natural denominado efeito estufa, que vem
operando continuamente há mais de 1 bilhão
de anos, desde que a atmosfera passou a ser
rica em oxigênio, não
sendo, portanto, uma
perturbação atmosféri-
ca provocada pelo ho-
mem. Muito até pelo
contrário, ele, o efeito
estufa, foi um dos fato-
res que deram margem
ao aparecimento do
homem no planeta.

Apenas para não
deixar escapar a opor-
tunidade de ressaltar
um outro fenômeno
paralelo, cumpre des-
tacar o papel termorregulador da hidrosfera,
com o que ficará ainda mais realçada a per-
feição da obra do Criador.

Os oceanos ocupam mais de dois ter-
ços da superfície do planeta. O albedo dos
oceanos varia com a altura do Sol, mas, em
média, é bem inferior ao de qualquer outra
superfície. A partir da altura do Sol de 30o, a
absorção das radiações solares pelo ocea-
no é superior a 94%. Além disso, a mistura
vertical da água, por convecção, transpor-
ta o calor absorvido para profundidades
consideráveis, bem superiores àquelas em
que cada comprimento de onda pode pe-

netrar (as radiações de cor azul são as que
atingem maiores profundidades, podendo
chegar até 200 metros).

Sobrepondo-se a esses fatos, a água é,
ainda, a substância que exibe o maior calor
específico dentre todas as demais. Isso sig-
nifica que a água é a substância que absor-
ve maior quantidade de calor para elevar a
sua temperatura e, inversamente, é também
a substância que libera mais calor para bai-
xar a sua temperatura. A área superior ocu-
pada pelas águas na superfície do planeta
(que bem poderia se chamar Água, em vez
de Terra), junto com as propriedades da
água, torna os oceanos coadjuvantes do
efeito estufa, no sentido de amenizar o clima

terrestre, evitando sal-
tos bruscos de tempe-
ratura entre os perío-
dos diurno e noturno
e, até mesmo, entre
dias subsequentes.

Retornando-se ao
tema principal – o efei-
to estufa –, deve ser
mencionado que o seu
principal agente é o
vapor de água conti-
do na atmosfera, tan-
to pela concentração,
que pode chegar a até

3% do volume do ar, como pela capacidade
que apresenta de absorver radiações em
todo o espectro infra-vermelho. Os demais
gases que atuam no sentido de elevar a
temperatura da biosfera, por intensificação
do efeito estufa, são: dióxido de carbono
(CO2), ozônio (O3), metano (CH4), óxido
nitroso (N2O) e os freons ou clorofluor-
carbonos (CCl3F, CCl2F2 e C2Cl3F3). A tabe-
la que se segue indica a concentração
volumétrica desses gases na atmosfera, em
partes por bilhão.

A tabela demonstra que o dióxido de
carbono deve ter um papel importante na

O vilão principal do atual
desafio com que se

defronta a humanidade,
qual seja o de estancar o

aquecimento
contemporâneo da

atmosfera, é o dióxido de
carbono



18 RMB4oT/2010

MUDANÇAS  CLIMÁTICAS  –  OCEANOS,  OS  PULMÕES  DO  MUNDO

intensificação do efeito estufa quando com-
parado com os outros gases nela listados,
devido à sua concentração na atmosfera.
Deve ser ressaltado, entretanto, que o me-
tano, o óxido nitroso e os clorofluorcarbo-
nos são muito eficientes como absorve-
dores de radiações infravermelhas por atu-
arem numa “janela” existente entre 8 e 10
micrômetros, em que a maior parte do calor
emitido pela superfície da Terra escapa para
o espaço. Todavia, como o fator concen-
tração tem maior peso, o vilão principal do
atual desafio com que se defronta a huma-
nidade, qual seja o de estancar o aqueci-
mento contemporâneo da atmosfera, é o
dióxido de carbono.

A seguir, serão examinados os ciclos de
oxigênio e carbono da atmosfera, para se
chegar a uma conclusão sobre a causa mai-
or do desequilíbrio no segundo ciclo e, por
conseguinte, saber como eliminar as emis-
sões perniciosas que poderão, em futuro
ainda distante, provocar uma elevação no
nível do mar e, paralelamente, alterar o
zoneamento agrícola do planeta. Para ana-
lisar a atuação do dióxido de carbono na
atmosfera, faz-se necessário conhecer tan-
to o ciclo do carbono quanto o ciclo do
oxigênio, devido à ligação estreita entre os
dois gases na atmosfera.

A presença do oxigênio livre na Terra
está intimamente relacionada com o pro-
cesso denominado fotossíntese, mediante
o qual as plantas usam a energia solar para
converter dióxido de carbono e água, oxi-

gênio e açúcares. O gás
é liberado para a atmos-
fera e os açúcares são
convertidos em tecidos
vegetais. Admite-se
que a fotossíntese pro-
duza anualmente 1016

moléculas-grama de
oxigênio (1 mol de O2 =
32 gramas). Desse to-

tal, três quartos correspondem à produção
da vegetação continental e um quarto pro-
vém dos fitoplânc-tons dos mares.

Há, ainda, uma outra fonte de produção
de oxigênio para a atmosfera, qual seja a
dissociação do vapor de água pelas radia-
ções da faixa ultravioleta, seguida de uma
fuga de moléculas de hidrogênio para o
espaço, antes que tenham elas oportuni-
dade de se recombinar com o oxigênio li-
vre. Esse processo é mais lento, eis que só
libera 1010 moles de oxigênio por ano. To-
davia, ao contrário da fotossíntese, não é
um processo reversível e, destarte, acaba
sendo a principal fonte de abastecimento
do “reservatório” de oxigênio da atmosfe-
ra, que tem capacidade para estocar 3,8 x
1019 moles de oxigênio, ou seja, 1,216 x 1015

toneladas do gás em foco.
Note-se que a produção anual de oxigê-

nio pela fotossíntese representa apenas
0,026% do gás armazenado no “reservató-
rio” atmosférico, o que significa que, se
não houvesse um mecanismo de remoção
do gás, tal “reservatório” dobraria sua ca-
pacidade em 3.800 anos. Tal intervalo re-
presenta o tempo de residência do oxigê-
nio na atmosfera e dá uma ideia concreta
da rapidez ou da lentidão, conforme o pon-
to de vista, da reação da atmosfera a uma
mudança brusca na velocidade de produ-
ção ou remoção do oxigênio.

Os mecanismos responsáveis pela re-
moção do oxigênio atmosférico e, por
consequência, pela manutenção do equilí-

Gás

CO2

CH4

NO2

O3

CFC

Concentração
atual

353.000
    1.738
       310
20 a 40
0,28 a 0,48

Concentração antes
da era industrial
280.000
       790
       288
         10
           0

Incremento
anual

0,7
0,9
0,8

        0,5 a 2,0
4,0
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brio do seu ciclo são os processos de res-
piração e de decomposição, bem como o
de oxidação das rochas, este último bem
mais lento. A respiração e a decomposição
são reações opostas à fotossíntese, que
resultam na remoção do oxigênio atmosfé-
rico e do carbono orgânico superficial, para
produção de água e dióxido de carbono. A
atmosfera, no momento, contém 5,6 x 1016

moles de CO2, que cor-
respondem a 0,033%
do volume do ar.

Para manter a atmos-
fera balanceada, a velo-
cidade desse processo
deve resultar na produ-
ção de 1016 moles de
dióxido de carbono por
ano (1 mol de CO2 = 44
gramas), de modo a
contrabalançar a produ-
ção, pela fotossíntese,
das 1016 moles de oxigê-
nio. O reservatório su-
perficial de carbono or-
gânico é igual a 2 x 1017

moles, portanto 200 ve-
zes menor do que o re-
servatório de oxigênio
atmosférico. Como é fá-
cil calcular, o tempo de
residência do carbono
nesse reservatório é
igual a 20 anos. Portan-
to, por esse lado, bem
rápida será a resposta a
qualquer tipo de alteração no balanceamento
do dióxido de carbono presente na atmosfera.

Sabendo-se que a atmosfera anterior à
atual era rica em dióxido de carbono e des-
provida de oxigênio, deduz-se que a pe-
quena dimensão do reservatório de carbo-
no orgânico da litosfera faz com que não
seja ele o único responsável pela produ-
ção do oxigênio. De fato, se, por hipótese,

a reação fotossintética parasse de repente,
a decomposição subsequente de toda a
matéria viva e a remoção total do carbono
orgânico da superfície emersa da Terra con-
sumiriam apenas meio por cento do oxigê-
nio atmosférico (2 x 1017/ 3,8 x 1019=0,00526).
Em outras palavras, a liberação de todo o
carbono retido na fauna e na flora pouco
afetaria o percentual de oxigênio da atmos-

fera. Tal constatação,
por si só, desfaz o mito
do “pulmão do mun-
do”, não só em relação
à floresta amazônica,
mas para toda a vege-
tação do planeta.

Quem é então o
“pulmão do mundo”?

É o grande volume
de água salgada que
recobre 71% da super-
fície da Terra?

O dióxido de carbo-
no é trocado continu-
amente entre a atmos-
fera e a hidrosfera. A
superfície dos mares
libera, por evapora-
ção, 5,5 x 1015 moles de
CO2 por ano, que não
contribuem para alte-
rar o percentual do
gás na atmosfera por-
que quantidade idên-
tica é absorvida e dis-
solvida no mesmo pe-

ríodo. A camada superior dos mares, entre-
tanto, retém 3,2 x 1018 moles de dióxido de
carbono, já transformado em íons de bicar-
bonato (HCO3

-). Além disso, os sedimen-
tos que capeiam o fundo dos oceanos con-
têm 1020 moles de carbono orgânico e 5 x
1021 moles de carbonato de cálcio, esta últi-
ma substância resultante de uma sequência
de reações químicas, iniciadas a partir da

A liberação de todo o
carbono retido na fauna e
na flora pouco afetaria o
percentual de oxigênio da

atmosfera. Tal consta-
tação, por si só, desfaz o
mito do “pulmão do mun-
do”, não só em relação à
floresta amazônica, mas
para toda a vegetação

do planeta
  

Quem é então o
“pulmão do mundo”?

É o grande volume de água
salgada que recobre 71%
da superfície da Terra?
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combinação da água com o dióxido de car-
bono. Agora sim, apareceram os grandes
“reservatórios” de carbono!

Como as reações químicas que se pro-
cessam nos oceanos são reversíveis, che-
ga-se à conclusão de que a concentração
de dióxido de carbono na atmosfera é con-
trolada pelo grau de acidez dos oceanos,
uma vez que a reversi-
bilidade atua como um
circuito de realimenta-
ção negativa, bem sin-
tonizado para equili-
brar os ciclos de oxi-
gênio e de carbono na
atmosfera.

Note-se que os mais
antigos sedimentos co-
nhecidos na superfície
da Terra datam de 3,8
milhões de anos atrás.
No fundo do mar, toda-
via, a idade máxima dos
sedimentos é da ordem
de 150 milhões de anos,
como resultado da suc-
ção contínua das pla-
cas tectônicas pelas
fendas-sumidouros,
existentes nas fossas
abissais. Portanto, o
tempo de residência do
carbono no maior dos
seus “reservatórios” é
da ordem de 150 mi-
lhões de anos, fato que confere excepcional
estabilidade ao sistema.

Há ainda uma outra fonte de dióxido de
carbono: a atividade vulcânica. Anualmen-
te, as erupções vulcânicas descarregam na
atmosfera 5,5 x 1015 moles de dióxido de car-
bono. Para contrabalançar tal descarga, tor-
nando a atmosfera estável, entra em ação
um ciclo que opera lenta, mas continua-
mente, ao longo da escala geológica de

tempo, envolvendo a intemperização dos
silicatos. Os efeitos gerais desse proces-
so, alimentado por duas reações químicas,
são: a transferência de carbonatos, depo-
sitados nos continentes para o fundo dos
oceanos, e a conversão de silicatos em car-
bonatos. Como resultado da intemperi-
zação dos silicatos ocorrerá um pequeno

aumento na alcali-
nidade dos oceanos,
que suscitará um au-
mento na absorção de
dióxido de carbono da
atmosfera, para que as
águas voltem ao seu
estado normal, isto é,
ligeiramente ácidas.

Os oceanos, pul-
mões do mundo, con-
trolam com admirável
perfeição os ciclos na-
turais do oxigênio e do
dióxido de carbono.

A partir do aumen-
to da interferência do
homem sobre a natu-
reza, sobretudo após o
início da era industri-
al, a atmosfera come-
çou a receber quanti-
dades adicionais de
dióxido de carbono
sem que houvesse
qualquer escoadouro
especial para compen-

sá-las. No afã de gerar energia, o homem
começou queimando madeira e carvão ve-
getal, mas, tempos depois, passou a usar
os combustíveis fósseis, carvão mineral e
petróleo, retirados de “arquivos” subter-
râneos, onde permaneceram estocados por
períodos da ordem de 350 milhões de anos.
Evidente que, após tanto tempo, esses
derivados do carbono já haviam deixado
de participar do ciclo respectivo.

Levantamento datado de
1987 acusou um despejo de
5,3 bilhões de toneladas de

dióxido de carbono,
resultantes da queima

dessas substâncias.
O mesmo levantamento
revelou que uma terça
parte da humanidade,

residente nos
países desenvolvidos,

contribuiu com 3,9 bilhões
de toneladas, isto é, 73,6%

  
Com 0,94% que crime
ambiental cometeram,
então, os brasileiros?
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A queima de combustíveis fósseis, con-
vém lembrar, é hoje responsável por 97% da
energia total consumida pela humanidade, mas
é também culpada pelo despejo na atmosfera
de 10 x 1014 moles de dióxido de carbono por
ano. O número citado corresponde à emissão
anual medida no final da década de 70 e já
aumentou bastante, eis que o consumo dos
combustíveis fósseis vem crescendo à razão
de 7,5% ao ano. Como resultado, a concentra-
ção de dióxido de carbono no ar elevou-se de
280 para 353 partes por milhão entre o início da
era industrial e a época atual.

É interessante mencionar que levanta-
mento datado de 1987 acusou um despejo
de 5,3 bilhões de toneladas de dióxido de
carbono, resultantes da queima dessas
substâncias no ano referenciado. O mes-
mo levantamento revelou que uma terça
parte da humanidade, residente nos países
desenvolvidos, contribuiu com 3,9 bilhões
de toneladas, isto é, 73,6% do total.

Por ordem, os sete maiores poluidores
foram: Estados Unidos da América, com
1.224 milhões de toneladas; a finada União
Soviética, com 1.013,6 milhões; a Europa
Ocidental, com 791,6 milhões; a China, com
555,2 milhões; a Europa Oriental, com 365,7
milhões; e o minúsculo Japão, com 247,5
milhões de toneladas. Nesse contexto per-
dulário, os povos que habitam o Novo
Mundo, da margem direita do Rio Grande
ao Estreito de Drake, despejaram tão so-
mente 229,7 milhões de toneladas de
dióxido de carbono na atmosfera, menos
do que os japoneses o fizeram. Coube aos
brasileiros a responsabilidade nominal pelo
lançamento de 50,2 milhões de toneladas
de dióxido de carbono, isto é, apenas 0,94%
do total mundial. Que crime ambiental co-
meteram, então, os brasileiros?

No final da década de 60, foram monta-
das duas estações para medição da con-
centração de dióxido de carbono na atmos-
fera, uma no tope do Mauna Loa (Havaí) e

outra na Antártica. A figura que se segue
mostra o resultado das observações feitas
no Mauna Loa entre 1958 e 1976.

No período, os registros indicam uma
média anual de crescimento igual a 0,74 par-
te por milhão, o que corresponde a 0,25%
do total de dióxido de carbono contido na
atmosfera. Outro aspecto relevante indica-
do pelas observações está bem evidente na
curva 1 (pontilhada), que foi traçada com os
resultados reais das medições. As variações
da curva 1, em torno da curva 2 (cheia), mé-
dia das observações, destacam a influência
decisiva da fotossíntese no ciclo anual do
dióxido de carbono.

A concentração diminui nos meses de
crescimento das plantas autotróficas e au-
menta nos períodos de colheita e de re-
pouso compulsório do solo, devido às con-
dições climáticas. Tal observação desfaz,
sem margem de contestação, a crença de
que as queimadas anuais, observadas pe-
los satélites no território brasileiro em
geral, contribuem sobremaneira para o au-
mento da concentração de dióxido de car-
bono na atmosfera. Podem contribuir mo-
mentaneamente, por dois ou três meses,
porque tão logo começam a brotar os vege-
tais plantados nos locais submetidos ao
fogo para limpeza dos terrenos, o dióxido
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de carbono liberado pela queima é absorvi-
do de volta para compor os tecidos das no-
vas plantas.

A limpeza de terre-
nos com fogo, prática
primitiva, na verdade
só provocará um
desbalanceamento na
atmosfera quando tais
áreas não forem usa-
das para o plantio. En-
tão, o nervosismo com
que os “agentes es-
trangeiros infiltrados”
na sociedade nacional
(mormente os repre-
sentantes das Organi-
zações Não Governa-
mentais de fora) vivem
disseminando notícias
desabonadoras contra os brasileiros pare-
ce apenas uma tentativa para esconder as
estimativas modernas, que apontam para
um total de 15 milhões de quilômetros qua-
drados de áreas florestadas destruídas pelo
homem (11,2% das terras emersas, sem
contar a Antártica).

A responsabilidade por tamanho sacrilé-
gio ambiental cabe,
exatamente, aos países
que expandiram os
seus ecúmenos até os
limites extremos dos
seus territórios e, não
satisfeitos com tal fa-
çanha, ainda montaram
um esquema de domi-
nação que lhes permi-
te explorar predatoria-
mente os recursos na-
turais daqueles países que se atrasaram, por
vários motivos.

A floresta ombrófila da Amazônia brasi-
leira, por exemplo, que só ocupa uma área
de 3,2 milhões de quilômetros quadrados,

é ainda um dos poucos sítios naturais do
planeta, exatamente porque os brasileiros,
até algum tempo atrás, vinham impedindo

a intromissão dos es-
trangeiros no proces-
so de ocupação da re-
gião. Daí porque me-
nos de 8% da área
florestada primitiva
sofreu modificações
até a presente data.

As grandes exce-
ções à regra, como a
fracassada experiência
da Fordlândia, o cala-
mitoso Projeto Jari e,
agora, a invasão das
madeireiras estrangei-
ras, foram todas tenta-
tivas de exploração

econômica conduzidas por pessoas
desvinculadas da comunhão nacional. As
queimadas observadas na Amazônia ver-
dadeira (não confundi-la com a ficção jurí-
dica denominada Amazônia Legal) ocorrem
normalmente nas savanas, embutidas na
região, e em áreas de várzea. Têm como
finalidade a limpeza de áreas para plantio.

Como incidem sobre
ecossistemas gramí-
neos, não atingem a
vegetação arbórea e,
como se destinam ao
plantio, não contribu-
em para o desbalan-
ceamento do ciclo de
carbono. O resto é
campanha insidiosa
promovida por quem
está de olho grande na

Amazônia brasileira, paraíso dos recursos
naturais e da biodiversidade.

Como os países ricos preocupam-se tan-
to com essas queimadas, está nas mãos
deles evitá-las. Bastaria que acertassem

Ademais, se os países ricos
sentem tanta falta das

florestas, que modifiquem
espaços dos respectivos

territórios, hoje ocupados
para fins diversos, para

recompor as antigas
florestas que os seus

antepassados devastaram
em nome do progresso

Toda essa riqueza poderá
ser perenizada, desde que a
exploração econômica da

região Amazônica seja
conduzida com
racionalidade
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umas poucas alterações, bem simples mes-
mo, nas práticas econômicas que adotam,
de modo que fosse eliminada a agiotagem
nos financiamentos concedidos aos paí-
ses que lutam para sair do subdesenvolvi-
mento. Aí, com toda a certeza, os caboclos
da Amazônia brasileira, normalmente
descapitalizados, passariam a contar com
máquinas para o preparo das áreas de plan-
tio, em substituição ao fogo, que, por afe-
tar a camada humífera, acaba prejudicando
a fertilidade do solo.

Ademais, se tais países sentem tanta
falta das florestas, que modifiquem espa-
ços dos respectivos territórios, hoje ocu-
pados para fins diver-
sos, para recompor as
antigas florestas que
os seus antepassados
devastaram em nome
do progresso.

Os brasileiros, uma
vez liberados do esta-
do de servidão em que
se encontram e, por
consequência, devi-
damente esclarecidos
sobre as grandes
questões nacionais, serão os primeiros in-
teressados em zelar pela hileia, não pelos
mitos que a cercam, nem mesmo pelo sim-
ples amor à natureza, mas pelo seu valor
intrínseco.

Com efeito, o volume total das espécies já
conhecidas no mercado de madeiras, apenas
60% do inventário florestal da região, repre-
senta um valor superior a 1 trilhão de dólares.
Além disso, há que se computar diversas ou-
tras dádivas da natureza amazônica, frutos da
incomparável biodiversidade regional. Toda
essa riqueza, outrossim, poderá ser perenizada,
desde que a exploração econômica da região
seja conduzida com racionalidade. A racio-
nalidade, ademais, impõe a conservação da
hileia não pelo diminuto incremento que a sua

substituição poderá causar no efeito estufa,
mas sim porque há uma relação biunívoca en-
tre a floresta e o clima amazônico. Alterada
substancialmente a floresta, alterar-se-á o cli-
ma, com consequências desastrosas para a
região e para o País.

Discutidos esses detalhes paralelos,
contudo de suma importância, volta-se ao
assunto principal para uma conclusão so-
bre o que foi exposto: a responsabilidade
maior pelo aumento da concentração de
dióxido de carbono na atmosfera fica por
conta da queima de combustíveis fósseis,
carvão mineral e petróleo.

Surge, consequentemente, uma pergun-
ta: “por que os meca-
nismos naturais de
balanceamento da at-
mosfera não estão
compensando esse ex-
cesso de CO2 produ-
zido pela nova fon-
te?” A resposta é mui-
to simples. Como o
consumo desses com-
bustíveis cresce cons-
tantemente, os tais
mecanismos de reali-

mentação vêm perseguindo o
balanceamento sem jamais alcançá-lo. Au-
mentam, por exemplo, a alcalinidade dos
oceanos, para que eles sejam capazes de
absorver mais dióxido de carbono. Toda-
via, no momento seguinte, a quantidade
do gás despejada na atmosfera é superior
à programada pelo ajuste natural, e assim
por diante.

Então, a dosagem mínima do remédio
para evitar o aquecimento da biosfera, pela
intensificação do efeito estufa, será a limi-
tação do uso dos combustíveis fósseis a
um determinado valor, que jamais poderá
ser ultrapassado. No longo prazo, bem me-
nor do que 20 anos, essa providência
recolocaria as coisas no seu devido lugar.

Os brasileiros, serão os
primeiros interessados em
zelar pela hileia, não pelos
mitos que a cercam, nem

mesmo pelo simples amor à
natureza, mas pelo seu

valor intrínseco.
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Todavia, talvez não seja aconselhável es-
perar tanto, uma vez que até lá o nível dos
mares poderá sofrer um aumento perigoso
para os habitantes das regiões litorâneas e
o clima também poderá ter sido afetado o
suficiente para alterar o zoneamento agrí-
cola do planeta como um todo.

CAMINHOS  A  TRILHAR

As variações climáticas provocadas por
fenômenos naturais são inevitáveis, embo-
ra seja possível abrandar os seus efeitos.
Tal abrandamento exige, no entanto, o
acompanhamento multidisciplinar dos ci-
clos desses fenôme-
nos, inclusive da
frequência das man-
chas solares, de modo
a alertar e orientar, em
tempo útil, a popula-
ção do planeta sobre
a alteração que se avi-
zinha e as suas
consequências. As va-
riações provocadas
pelo ser humano, no
entanto, poderão ser
contidas, desde que
haja mudança no pro-
cedimento dos responsáveis pelo aqueci-
mento da biosfera.

A solução aceitável para a questão será
a de reduzir ao máximo o uso dos combus-
tíveis fósseis, substituindo-os por outras
fontes de energia. A natureza é tão mila-
grosa que bastará um pequeno empurrão
do homem para que seja acionado todo um
mecanismo natural de restabelecimento das
condições climáticas anteriores. Isso por-
que, como se procurou demonstrar, o sim-
ples “congelamento” do lançamento de ga-
ses perniciosos na atmosfera é suficiente
para neutralizar as alterações do clima. Não
é absolutamente necessário um retrocesso

ao passado, abandonando os resultados
da adoção das práticas atuais.

A troca dos combustíveis fósseis por ou-
tras fontes de energia “limpas”, combinada
com o manejo racional dos bens da natureza,
afastaria rapidamente o perigo de um aqueci-
mento global provocado pelo homem.

O Brasil, por exemplo, mais do que qual-
quer outro Estado, tem capacidade para
reduzir ao mínimo a emissão de gases tóxi-
cos. Por armazenar 21% da água potável
superficial do planeta e por ter seu territó-
rio inserido na faixa tropical, não terá gran-
des dificuldades para eliminar parte do con-
sumo de hidrocarbonetos, por substitui-

ção da energia equiva-
lente por aquela gera-
da pela energia ciné-
tica dos rios. Até hoje,
menos do que 50% do
potencial hídrico dis-
ponível no território
brasileiro é aproveita-
do para geração de
energia elétrica.

O álcool combustí-
vel e o biodiesel, am-
bos extraídos de vege-
tais, com certeza esta-
rão incluídos no leque

de opções que a posição geográfica ofere-
ce ao Brasil com tanta generosidade. A ge-
ração eólica, tão eficiente, ainda está em
estágio inicial de emprego, não obstante a
frequência e a intensidade dos ventos que
sopram na faixa litorânea do País.

 O aproveitamento direto da energia so-
lar, que deveria ser obrigatório, em muitos
casos, também não se expandiu como su-
gere o ambiente equatorial e tropical do
nosso território.

Outrossim, a diversificação de fontes,
indispensável à confiabilidade e regulari-
dade na produção de energia, deverá ser
completada com a instalação de usinas

A natureza é tão milagrosa
que bastará um pequeno

empurrão do homem para
que seja acionado todo um

mecanismo natural de
restabelecimento das
condições climáticas

anteriores
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– Possíveis ameaças aos países da América do Sul (4o t 1993, p. 205-205)
– Seca no Nordeste, chuva de ouro para os marajás (1o t 1995, p. 254-254)
– Amazônia Brasileira (1o t 2000, p. 89-107)
– Descobrimento do Brasil (3o t 2000, p. 9-29)
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– Antártica ou Antártida (1o t 2001, p. 229-229)
– Planeta Água (2o t 2001, p. 147-149)
– Braz de Aguiar, o bandeirante das fronteiras remotas (3o t 2001, p. 39-43)
– A Amazônia, sua invasão, seu desmatamento e queimadas (4o t 2001, p. 95-103)
– As salvaguardas tecnológicas em Alcântara (4o t 2001, p. 105-107)
– O nióbio e a Open (4o t 2003, p. 65-76)
– A epopeia do Acre (2o t 2004, p. 133-152)
– A Amazônia, o Brasil e a dissuasão necessária (3o t 2004, p. 73-75)
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nucleares, eis que o subsolo pátrio é rico
em minerais radioativos.

Além disso, ainda há o recurso de se
adotar a propulsão nuclear para navios, o
uso do hidrogênio como combustível de
veículos de grande raio de ação e da eletri-
cidade para veículos urbanos, três fontes
absolutamente “limpas” de aproveitamen-
to energético, no que diz respeito ao lança-
mento de gases poluidores na atmosfera.

Não será, pois, a miopia e a subserviên-
cia de dirigentes desqualificados que dete-
rão os brasileiros na busca das soluções
que a Mãe Natureza oferece para a indepen-
dência energética, passo importante para a
conquista da sonhada independência eco-
nômica que, afinal, livrará o Brasil dos gri-
lhões centenários que vêm retardando a sua
transformação em sede da primeira grande
civilização a florescer nos trópicos.

Imagens das capas: http://marcos.sodre.zip.net
http://wallpaper.worldsimple.com
http://wallpapers-diq.com
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Não raro a veracidade histórica, as per-
sonalidades, os acontecimentos, as

circunstâncias são substituídos por mitos
de interesse patriótico, religioso, social ou
ideológico, os quais, aceitos, tornam-se
indestrutíveis, incólumes contra qualquer
tentativa de se procurar a realidade.

Na atualidade está se criando, se já não
está criado, o mito de um marinheiro humil-

de, João Cândido, que, em 1910, à frente
dos navios mais poderosos na época, en-
frentou o governo e a instituição a que
pertencia, obrigando-os a abolir os desu-
manos castigos físicos que infringiam. Para
a análise do que aconteceu realmente, é
mister que, de início, se examine a situação
difícil da Marinha quando se deu o motim
vitorioso.

* N.R.: Palestra proferida pelo autor na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), em 9/9/2010, no
Seminário Internacional Revolta da Chibata – 100 anos de história e historiografia.

Outras sete personalidades também proferiram palestras expondo diferentes pontos de vista.
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A  MARINHA  DE  1910

Seria de prever que as Forças Armadas
fossem privilegiadas na passagem do sé-
culo, com a República dirigida por milita-
res. Mas deu-se o contrário. Disputas pelo
poder cindiram-nas, resultando em oito
meses de cruenta guerra civil*. A Marinha
desapareceu material e moralmente. Outros
fatores cooperaram para isso. A Revolu-
ção Industrial, que não pudemos acompa-
nhar, fez-se sentir nas Marinhas de Guerra
ao longo da segunda parte do século XIX,
com a radical passagem da propulsão vélica
para o vapor e, em seguida, pelos aperfei-
çoamentos com a aplicação da hidráulica,
da eletricidade, da me-
talurgia e da balística.
No Brasil, para efetuar
a reforma que seria
necessária, a parte
mais difícil foi o recru-
tamento, com o baixo
nível cultural e de co-
nhecimentos da clas-
se na qual era ele fei-
to. Ao lado dos pou-
cos técnicos que se
podiam conseguir, manteve-se no serviço
ativo a maioria do pessoal da vela, os cha-
mados “gorgotas”, rudes, muitos deles en-
viados pela polícia como se fossem para
uma penitenciária, ou ex-escravos que pro-
curavam abrigo, pedindo-se deles apenas
robustez e coragem para operar as velas.
Essa dualidade de elementos humanos di-
ficultava especialmente manter a discipli-
na, pois seu procedimento e as exigências
eram diferentes.

Uma tentativa para se resolver esse pro-
blema foi a criação das Escolas de Aprendizes
e das Escolas Profissionais. Em relação às pri-
meiras, o relatório de um inspetor em 1910 di-

zia que os alunos saíam semianalfabetos. Nas
Escolas Profissionais, o aproveitamento era
mínimo. Poucos terminavam os cursos. A situ-
ação não era melhor entre o oficialato. A muta-
ção para o vapor, a precisão e o alcance da
artilharia modificaram não só os necessários
conhecimentos técnicos, como a tática e a es-
tratégia navais, e a Escola Naval não acompa-
nhou essas modificações. Piorando a situa-
ção, estavam sendo incorporados 14 navios
moderníssimos, cuja construção fora autori-
zada pelo Congresso em 1906. O número de
especialistas em 1910, em comparação com os
quadros exigidos (mesmo estes diminutos),
mostra a falência do recrutamento para
guarnecê-los. Por exemplo, eram previstos 118

torpedistas e 118 artilhei-
ros, e havia apenas cin-
co dos primeiros e 70
dos segundos. Já os
sem especialidade, que
deveriam ser 1.770, so-
mavam 3.202.

Era essa a posição
da Marinha, afetada
por tais fatores nega-
tivos, quando, a 22 de
novembro de 1910,

amotinaram-se dois encouraçados moder-
nos, o Minas Gerais e o São Paulo; um
antigo, o Deodoro; e o Cruzador Bahia.

O  MOTIM

No Minas Gerais, a noite corria tran-
quila. O comandante chegara de jantar em
um cruzador francês e descera para a câ-
mara. Naquele momento, um grupo de ma-
rinheiros embuçados correu para a popa,
aos gritos de “abaixo a chibata”, “liberda-
de”, e atacou o oficial de serviço, cravan-
do-lhe no peito uma baioneta. O coman-
dante, ouvindo os gritos, subiu para o con-

A mutação para o vapor, a
precisão e o alcance da arti-
lharia modificaram não só os
necessários conhecimentos
técnicos, como a tática e a

estratégia navais

* N.R.: Revolta da Armada/Revolução Federalista em 1893.
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vés, mas foi agredido com objetos lança-
dos e, depois, abatido a tiros. Dos três ofi-
ciais que apareceram, dois foram atingidos
pelos tiros e o terceiro lançou-se ao mar.
Os matadores fizeram uma exibição
macabra, urinando no cadáver do coman-
dante e reproduzindo comicamente a ginás-
tica a que eram obrigados a fazer para com-
pensar a vida mais sedentária nos navios a
vapor. O avanço dos
rebelados não obede-
ceu a nenhum líder.
João Cândido não
apareceu. E não evi-
tou a mortandade, que
não ocorreu nos ou-
tros navios rebeldes.

No São Paulo, o
chefe amotinado, ma-
rinheiro Manoel Gre-
gório, dirigiu-se ao ofi-
cial mais graduado a
bordo, dizendo-lhe es-
tarem rebela-dos para
acabar com a chibata
e pedindo-lhe que de-
sembarcasse com os
oficiais. Um tenente,
não concordando, es-
condeu-se, esperando
reação. Vendo-se iso-
lado, suicidou-se.

No Bahia, quando os marinheiros da
guarda não quiseram formar, como ordenara
o oficial de serviço, este atirou, matando um
dos rebeldes. Os marinheiros corriam em tor-
no, para evitar seus tiros e cansá-lo. Por fim,
Dias Martins, que chefiava o motim do
Bahia, autorizou o revide, que o matou.

O quarto navio a se amotinar foi o
Deodoro, o que só aconteceu de madruga-
da, e sua adesão foi provocada... por um ofi-
cial. Haviam mandado uma lancha à Praça

XV. Um tenente, que se divertia na noite da
cidade, bastante embriagado, soube da su-
blevação. Vendo a lancha, ocupou-a, fazen-
do valer seu posto, e determinou que rumasse
para o Bahia, onde ele servia. Não podendo
atracar, foi para o Deodoro e, com gritos e
imprecações, disse que a esquadra estava
rebelada contra o governo e que ou iria ade-
rir, ou guarnecer os canhões e atirar nos su-

blevados. Deu ordens,
que foram contrariadas
pelo Cabo José Araújo,
ligado ao motim. Este,
então, assumiu a che-
fia dos insurgentes.

Os amotinados en-
viaram um rádio* ao
governo, dizendo que
exigiam o fim dos casti-
gos e que, caso não re-
cebessem a resposta
em 12 horas, bombarde-
ariam a cidade. Passa-
ram a noite navegando
vagarosamente entre
os navios, intimando-
os a se sublevarem, ati-
rando com canhões de
pequeno calibre, sem
acertos. Alguns tiros
dirigidos contra a terra
mataram duas crianças.

Nenhum navio aceitou a intimação; alguns
içaram falsamente bandeiras vermelhas e ou-
tros refugiaram-se no interior da baía.

REVOLTA  SEM  CARÁTER
POLÍTICO  OU  IDEOLÓGICO

Com a anistia, nenhum processo apurou
os aspectos da preparação do motim, pelo
que pouco se conhece de seus detalhes. Que
a revolta não teve caráter político ou ideoló-
gico, sem qualquer interferência externa, é

Os amotinados enviaram
um rádio*  ao governo,

dizendo que exigiam o fim
dos castigos e que, caso

não recebessem a resposta
em 12 horas,

bombardeariam a cidade
  

Que a revolta não teve
caráter político ou

ideológico, sem qualquer
interferência externa, é

certo. Tratou-se exclusiva-
mente de motim militar

* N.R.: mensagem.
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certo. Tratou-se exclusivamente de motim
militar, objetivando modificações no regime
interno da Marinha, com o fim da chibata. Ele
já vinha sendo tramado, havendo sinais de
descontentamento em vários navios. Existem
informações de nomes e endereços em reuni-
ões conspiratórias, mas nenhuma notícia de
alguma na qual líderes determinassem como
seria o movimento. Também deve ter inspira-
do o motim o fato de
muitos marinheiros,
principalmente os téc-
nicos, estagiando na
Inglaterra alguns meses,
durante a construção
da esquadra de 1906,
poderem acompanhar
campanha da imprensa
inglesa na época para
melhor tratamento dos
marinheiros. Os “ga-
rantias” que embarca-
ram nos novos navios
devem ter ficado es-
candalizados com o es-
petáculo do chibatea-
mento, proibido na
Royal Navy em 1881.

Aos novos técni-
cos repugnava princi-
palmente a chibata, e
devem ter sido os mais
influentes para a suble-
vação, mas não seriam
prestigiados o bastante para comandá-la,
tendo que apelar para os antigos
“gorgotas”, que, além das punições, não
aceitavam o regime dos navios mecaniza-
dos, verdadeiras organizações industriais,
ao qual não estavam acostumados.

LÍDER  DO  MOTIM?

Para todos os efeitos externos, o líder do
motim de 1910 foi João Cândido Felisberto,

do Minas Gerais. Foi reconhecido como tal
pelo governo, enaltecido pela imprensa, acei-
to pelo Congresso e até consagrado pelos
castigos a que foi submetido. Quanto ao
por que de ter sido indicado para ocupar
essa posição, só se podem fazer conjecturas,
pois, com a anistia, nada ficou registrado.

Em carta apócrifa, endereçada em 1949 a
um oficial, seu possível autor, Francisco Dias

Martins, reduz o valor
de João Cândido. Mas
foi ela escrita visivel-
mente em tom de
amargor de quem viu
seu papel no motim,
que considerava o
principal (talvez fosse),
subtraído ante a pro-
moção recebida por
outrem. Estava ele a
bordo do Bahia. Mas
nem todas as suas afir-
mativas coincidem com
os acontecimentos co-
nhecidos – e, pelo fato
de ser a carta apócrifa,
só pode ser utilizada
como mais um elemen-
to de análise.

João Cândido nas-
ceu em 1880 no muni-
cípio de Rio Pardo, no
Rio Grande do Sul,
onde seus pais seriam

escravos já libertos. Era um negro alto, en-
corpado, introvertido, de poucas palavras
e poucos gestos. Com 15 anos, entrou para
a Escola de Aprendizes. Serviu em diver-
sos navios mistos e a vapor, sem exercer
função que o salientasse. Em 1906, embar-
cou no Navio-Escola Benjamin Constant,
cruzando pelo norte da Europa. Depois, es-
teve no Cruzador Trajano, outro veleiro,
navegando pela costa do Brasil. Voltou ao
Benjamin Constant, viajando por França,

João Cândido serviu em
diversos navios mistos

e a vapor, sem
exercer função que o

salientasse. Chegou a cabo,
mas perdeu as divisas por
excesso da faltas (quatro),

por luta e por agressão
  

Francisco Dias Martins
apresenta-se como mentor

intelectual do motim.
Era um rebelde por

natureza, o único que
como tal aparecera
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Portugal e Inglaterra, sendo transferido em
Newcastle para o Minas Gerais, em cons-
trução. Tentou ser sinaleiro, o que não con-
seguiu por haver deficiências em sua leitu-
ra. Chegou a cabo, mas perdeu as divisas
por excesso da faltas por luta e por agres-
são. Tinha uma cicatriz de navalhada nas
costas, cuja origem se desconhece. Real-
mente foi bom em duas funções: como ti-
moneiro (homem do leme) e manobrando
as velas de um mastro, ambas não exigindo
conhecimentos especiais. Seus contempo-
râneos consideravam-no, apesar de suas
faltas, todas ligadas à
violência, um tipo cal-
mo quando não era
agredido, acomodado,
capaz de chegar a um
acordo.

Francisco Dias
Martins apresenta-se
como mentor intelec-
tual do motim. Natural
de Fortaleza, foi matri-
culado na Escola de
Aprendizes como um
dos “impossíveis”*,
pois era de família com
alguns recursos. Tinha curso primário, sa-
bia ler e escrever, falava bem. Era um rebel-
de por natureza, o único que como tal apa-
recera antes do motim, na viagem do Bahia
ao Chile, quando fez chegar ao imediato do
navio uma carta, assinada “Mão Negra”,
dizendo que os marinheiros não deveriam
ser tão castigados, e ameaçando reação.

Manoel Gregório era trabalhador e in-
teligente. Natural de Alagoas, para ser pro-
movido seria necessário cursar uma Es-
cola Profissional, pelo que nunca se inte-
ressou. Sobre o cabo Antônio Araújo,
nada se sabe. Depois de anistiados, am-
bos desapareceram.

AÇÃO  DO  CONGRESSO  –
A  IMPRENSA

Na manhã do dia 23, a notícia do motim
chegou ao Congresso, provocando grande
indignação. Quintino Bocaiúva, líder do go-
verno, apressou-se a dizer que não houvera
no motim nenhuma interferência política e que
o Senado estava ao lado do governo. A se-
guir, o senador Alfredo Elis, da oposição, afir-
mou “serem suas as palavras do senador
Quintino... que nada era mais deprimente para
a nação do que tal insubordinação!” Rui Bar-

bosa, a grande figura
política da época, em
longa oração, expres-
sou “a amargura, a ago-
nia, diante de fato que
mais uma vez visa co-
locar em dúvida o valor
de nossas instituições
e a segurança de nossa
tranquilidade”. Na Câ-
mara, tudo se repetiu. O
líder da situação disse:
“[...] desgraçadamente,
a maruja brasileira, amo-
tinada, obedecendo a

interesses inconfes-sáveis, põe em grave ris-
co a ordem, o sossego e os próprios créditos
da Nação”. A oposição manifestou-se do mes-
mo modo: “Se o Governo precisar de algo,
além daquilo que a legislação lhe faculta, ve-
nha pedi-lo, porque a oposição está com ele;
[...] o que se passa é uma extrema manifesta-
ção da anarquia da maruja que não pode ter
solidariedade alguma da Nação”.

A imprensa manifestou-se nesse dia em
seus editoriais. O Correio da Manhã, da opo-
sição, escreveu: “[...] não se imaginava que a
disciplina de nossas tropas de mar estivesse
em tal decadência, a ponto de se apoderarem
de seus navios, matando comandante e ofi-

“Não se imaginava que
a disciplina de nossas

tropas de mar estivesse
em tal decadência,

a ponto de se apoderarem
de seus navios, matando
comandante e oficiais”

Correio da Manhã

* N.R.: considerado “rebelde” pela família.
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ciais, impondo condições humilhantes ao Go-
verno... que não tem que recuar nesta luta a
que foi levado pelos desvairamento e loucu-
ra de alguns marinheiros”. O País afirmou:
“[...] o simples fato da revolta bastaria para
levar cada brasileiro a ter uma impressão de
mágoa e de vergonha... não houve exatamente
rebelião e sim um ataque inesperado e a trai-
ção”. O Diário de Notícias, da oposição,
acrescentava: “[...] diversas queixas dos ma-
rinheiros contra seus superiores circulavam...
de qualquer modo, sejam quais forem as cau-
sas que levaram à revolta, os fatos são na
verdade lastimáveis”.

Até este momento soprava pelo Con-
gresso e pela imprensa um vento forte de
indignação, de repulsa, de respeito pelas
leis e disciplina militar, expressos tais sen-
timentos por palavras candentes e vibran-
tes. Tais atitudes iriam mudar de maneira
rápida e radical em pouco tempo.

O senador Pinheiro Machado fora o res-
ponsável pela vitória de Hermes da Fonseca
para a Presidência da República. Homem de
ação, não se limitou a discursar. Queria ver
como o movimento poderia prejudicar a polí-
tica do Presidente, e como isto seria evitado.
Na manhã seguinte à eclosão do motim, man-
dou um deputado de seu partido, José Carlos
de Carvalho, verificar o que havia. Carlos de
Carvalho havia sido oficial da ativa e, tendo
deixado o serviço, fora graduado capitão de
mar e guerra honorário, por ações na procla-
mação da República e na Revolta da Armada.
Tinha bom conhecimento do que se passa-
va. A 27 e 28 de outubro escrevera dois arti-
gos no Jornal do Commercio sobre a situa-
ção no Minas Gerais e o mau aproveitamen-
to nas Escolas de Aprendizes.

Carlos de Carvalho conseguiu uma lan-
cha no Arsenal de Marinha, retirou de um
dos mortos o lençol que o cobria, para ser-
vir de bandeira de trégua, e rumou para o
São Paulo. Cruzou com uma lancha que
trazia mais vítimas e o memorial mandado

pelos marinheiros ao Presidente da Repú-
blica, do qual ele se apossou.

A única exigência concreta deste
memorial, podendo ser atendida de imedia-
to, era o fim da chibata. As outras referiam-
se a medidas de médio e longo prazos, des-
tinadas à correção de todos os erros que
afetavam a Marinha de então. Há uma coin-
cidência interessante. Nas edições de 7 a 30
de julho de 1910, o Jornal do Commercio
publicara uma série de artigos, visivelmente
de autoria de oficiais de pouca graduação,
relativos à situação e à fraqueza das Forças
Armadas. Listava, entre outras medidas ne-
cessárias à reorganização da Marinha, a aten-
ção para ela dos órgãos e orçamentos go-
vernamentais, e a boa preparação profissio-
nal dos oficiais e marinheiros. Uma assem-
bleia no Clube Naval discutiu se os artigos
eram um retrato da realidade e os aprovou.
Tais aspirações aparecem no memorial, o qual
terminava de forma enfática: “Se não for-
mos atendidos, aniquilaremos a Pátria”. Foi
ingenuidade dos subscritores este fim tão
ameaçador, como a menção do bombardeio
da capital. No afã de serem enérgicos em
suas exigências, não perceberam que a dose
do remédio era forte demais. Cumpririam o
que prometiam se o governo decidisse de-
morar no atendimento?

Do São Paulo mandaram Carlos de Car-
valho para o Minas Gerais, capitânia do mo-
tim. Foi recebido, conversou com João Cân-
dido. Mostraram-lhe um marinheiro que fora
chibateado na véspera. Dirigindo-se à tarde
ao Congresso, Carlos de Carvalho descre-
veu o que vira e ouvira. Depois de falar do
homem chibateado, cujas costas “pareciam
uma tainha lanhada”, ajuntou declaração
dos marinheiros: “Fizemos tudo porque bas-
ta de sofrer e não sabemos ainda o que fare-
mos. Pedimos perdão, mas nos sentimos am-
parados em nosso degredo quando soube-
mos que V. Exa. viria para ser o intermediário
de nosso perdão. Seja nosso benfeitor e nos
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livre da desgraça em que caímos, que não
foi nossa culpa. E que o Marechal Hermes
nos perdoe!” Tais palavras não estavam de
acordo com a arrogância do memorial e as
ameaças pelo rádio. Mostravam os rebeldes
em posição humilde. Agora era preciso im-
pressionar o Congresso com o que poderia
acontecer quando mostrassem suas garras.
Carlos de Carvalho afirmou que os marinhei-
ros seriam invencíveis com os cem canhões
atirando sobre a cidade inerme e lembrou as
responsabilidades do Congresso se isso não
fosse coibido. Disse mais: “A gente que está
a bordo é capaz de tudo, quando os chefes
e marinheiros são indivíduos alucinados pela
desgraça em que caí-
ram[...] a situação é
gravíssima”. Os con-
gressistas, atordoa-
dos, fizeram-lhe gran-
de número de pergun-
tas a fim de se porem a
par da situação. Esta-
va descrito o quadro,
com as cores às quais
Carlos de Carvalho
acrescentara tonalida-
des convenientes.

Sentindo ser garan-
tida a aprovação do
que pretendia, às 16 horas, depois de confe-
renciar com o Presidente e seus ministros,
Carlos de Carvalho voltou ao Minas Gerais
e deu a João Cândido certeza de ser obtida a
anistia, e pediu que nada fizessem até ela
ser sancionada. Daí em diante a evolução
dos acontecimentos foi de espera – o motim
mais curto de que se tem notícia.

Os marinheiros reconheceram a decisão
do governo com vários radiogramas garan-
tindo que nada fariam, indo os navios pas-
sar a noite fora da barra. E assinaram como
“reclamantes”, nome logo adotado pelo
Congresso e pela imprensa, nos quais se
desencadeara, com inusitado vigor, cam-

panha pela anistia, plena de emoção, ima-
ginação... e receio dos canhões.

Rui Barbosa tão veemente, pela manhã,
a favor da ordem e da disciplina, à tarde
voltou a falar. Concedia “ser a covardia uma
triste coisa, mas coisa ainda mais triste é a
jactância, é a soberba em situação que só
pela transação pode-se resolver”. Elogia-
va a pureza das intenções dos marinhei-
ros. Dizia: “A força das máquinas de guer-
ra são os homens que as manejam e as ar-
remessam contra inimigos. E as almas des-
ses homens têm revelado virtudes que hon-
ram a nossa gente e a nossa raça!” Con-
cluía: “Esta é uma revolução honesta!” E

apresentava projeto
de anistia.

Esse discurso deu o
tom a tudo o que foi
dito e escrito, mostran-
do pânico, ignorando
mortes e ameaças ao
reconhecer a própria
culpabilidade e a justi-
ficar a ação dos
insurretos. Todas as
declarações que se se-
guiram obedeceram ao
mesmo teor: respeito
aos “reclamantes”,

anistia incondicional e tudo o mais que fos-
se preciso para afastar a mirada dos ca-
nhões. Tantas concessões, e a pressa com
que estavam sendo feitas, ultrapassaram o
pundonor gaúcho do senador Pinheiro Ma-
chado. Disse: “Creio ser tudo muito justo,
mas as reclamações são feitas com os ca-
nhões apontados contra a cidade. A situa-
ção das autoridades é delicada. Trata-se de
fatos que precisam ser reparados e não se-
rem frutos do temor, do medo, dos grandes
perigos que pairam sobre a Capital. A con-
cessão da anistia foi dada antes de ser vota-
da. Se concedida no momento oportuno, terá
resultado, e não quando concessões tão fa-

O discurso de Rui Barbosa
deu o tom a tudo o que foi
dito e escrito, mostrando

pânico, ignorando mortes e
ameaças ao reconhecer a
própria culpabilidade e a

justificar a ação dos
insurretos
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cilmente obtidas enveredam pelo caminho
de exigências sucessivas!” Mas chegou ao
Congresso um radiograma de Carlos de Car-
valho anunciando que os amotinados se
submetiam às autoridades. A anistia foi apro-
vada. O motim, encerrado, limitou-se, daí em
diante, a aguardar a votação nas duas casas
do Congresso e a sanção presidencial.

O Congresso foi discreto em suas mani-
festações. Mas na imprensa elas foram deli-
rantes, aprovando a anistia como a salva-
ção, acrescentando loas exaltadas aos mari-
nheiros e, em especial, à figura de João Cân-
dido. Houve agradeci-
mentos públicos pela
generosidade dos re-
beldes, que poupavam
a cidade, embora até
aquela hora o fizessem
porque estavam sendo
atendidos. E estendi-
am-se exagera-
damente na admiração
à eficiência operativa
com que os navios
manobravam, quando
apenas giravam vaga-
rosamente na parte
mais profunda e segu-
ra da baía, do que qualquer timoneiro treina-
do seria capaz. Sem dúvida, ceder era a úni-
ca coisa a fazer, mas poderia ter havido um
pouco mais de dignidade na derrota.

No dia 26, o Diário de Notícias escreveu:
“João Batista das Neves, comandante do Mi-
nas Gerais, e João Cândido são duas figuras
nacionais. O primeiro é o herói do dever, o
mártir da disciplina; o segundo, o mártir da
autoridade, o herói da audácia e da coragem,
tipo de bravura admirável, símbolo militar de
uma raça... Bendita a providencial revolta.
Bendita seja ela. Bendita e glorificada”. O Cor-
reio da Manhã era mais cordato: “A anistia
foi a capitulação dos próceres públicos e,
como toda capitulação, deplorável. Melhor

teria sido se não viesse a figurar em nossa
História. Mas, incontestavelmente, foi remé-
dio extremo para extremo mal”. Os outros jor-
nais afinaram-se pelo mesmo diapasão.

A  ANISTIA

A anistia, como foi concedida, sem quais-
quer outras concessões de parte do gover-
no, mostra que os marinheiros só se preo-
cuparam com os efeitos imediatos de sua
atitude, sem prever a sequela que pudesse
haver. Mantiveram durante o movimento co-

esão de pontos de vis-
ta, facilitada, aliás, pela
falta de resistência en-
contrada. Além da anis-
tia, nada mais era pro-
metido. A chibata dei-
xou de ser usada, mas
sem que nenhuma de-
terminação legal clare-
asse o emaranhado de
leis que regia a aplica-
ção de castigos corpo-
rais. A sua proibição
vinha da Constituição
de 1824, referendada
na República por de-

creto de 1889. Mas, a 12 de abril de 1890,
novo decreto, assinado pelo Presidente
Deodoro e pelo ministro da Marinha,
Wandenkolk, criou na Marinha a “Compa-
nhia Correcional”, onde eram “segregados
os praças de má conduta habitual” e, se co-
metessem faltas graves, eram castigados
com até 25 chibatadas. Códigos e regula-
mentos internos da Marinha obedeciam a
esse decreto.

Sendo tão simplificada a Lei da Anistia,
no dia seguinte à sua sanção, sem desobe-
decê-la diretamente, foi autorizada por de-
creto a baixa imediata dos praças cuja per-
manência se tornasse prejudicial à Mari-
nha, para o que a legislação anterior exigia

A anistia, como foi
concedida, sem quaisquer

outras concessões de parte
do governo, mostra que os

marinheiros só se
preocuparam com os

efeitos imediatos de sua
atitude, sem prever a

sequela que pudesse haver
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condenação formal por um Conselho de Dis-
ciplina. Mais de 2 mil marinheiros foram
dispensados. Só uma voz levantou-se no
Congresso – a de Rui Barbosa –, afirman-
do não ser essa medida juridicamente cor-
reta, além de ter anulado a anistia, e
verberando por isso o governo. A impren-
sa apenas alegrou-se com o fim da ameaça,
aliviada. E, a 27, já se iniciaram, executados
pelos ex-rebeldes, a retirada e o desembar-
que dos aparelhos de disparo dos canhões
e da munição dos navios amotinados, o
que significava que, em dois dias, a espi-
nha dorsal da sublevação fora quebrada.

A situação dos oficiais recebidos a bor-
do depois da anistia foi difícíl. Todas as
ordens vinham da
proa*, por meio de um
intermediário. A ação
de João Cândido não
se fazia sentir, substi-
tuído pelos elementos
mais radicais, que se
chamavam os “faixas-
pretas”. Os marinhei-
ros, sentindo-se de-
samparados, passaram a recear o ataque
dos “caçadores”, como chamavam o Exér-
cito. E criam que a permanência dos ofici-
ais a bordo poderia defendê-los.

NOVA  INSURGÊNCIA

A situação ia se acalmando quando, em
dezembro, insurgem-se parte do Batalhão
Naval e o Cruzador Rio Grande do Sul, sem
que fizessem nenhuma declaração ou rei-
vindicação. Não tinham ligação com os na-
vios revoltados em novembro. Como havia
alguns sinais de que algo se preparava, a
insurgência foi logo dominada. Só se pode
especular que este segundo levante tenha
sido comandado pelo desejo de imitação,

inveja da exaltação e da projeção dos que
tomaram parte na primeira rebelião.

REVIDE  DO  GOVERNO  –
OS  CASTIGOS

Nos quatro navios rebelados em novem-
bro, as guarnições ficaram muito excitadas, o
que fez as autoridades navais esvaziá-los, sem
grande dificuldade. Medida governamental,
entretanto, sombreou a já escura página da
História. Desencadeou-se, por parte das au-
toridades, uma ação de revide contra as figu-
ras que haviam tido maior projeção em no-
vembro. Foram acusadas de terem participado
nos dois levantes, perdendo assim o status de

anistiados – isto, entre-
tanto, antes de ser con-
cluído um Conselho de
Investigação para apu-
rar quem o tivesse feito.

Era prática comum
na época a chefia da
Polícia reunir pequenos
ladrões, prostitutas,
vagabundos, e enviá-

los para a Amazônia, uma espécie de Sibéria
tropical. Em uma leva deles, embarcada no
mercante Satélite, que largou a 25 de dezem-
bro, juntaram, com uma escolta de 54 solda-
dos do Exército, 96 marinheiros, considera-
dos perigosos se ficassem soltos na Capital.
Na viagem, houve denúncia de conspiração
a bordo. O cabecilha, reconhecido, foi fuzila-
do. O navio rumou para o Acre, onde os pri-
sioneiros seriam contratados pela Estrada
Madeira-Mamoré e pela Comissão Rondon.
No caminho, mais quatro marinheiros foram
fuzilados; dois outros, algemados, lançaram-
se ao mar. Ao chegarem na Amazônia, nem a
Estrada de Ferro nem a Comissão quiseram
recebê-los, pelo que foram entregues aos
seringueiros. Nada mais se soube deles.

Era prática comum na
época a chefia da Polícia
reunir pequenos ladrões,

prostitutas, vagabundos, e
enviá-los para a Amazônia

* N.R.: Significa que as ordens provinham dos marinheiros.
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O primeiro a sentir o peso das represáli-
as foi João Cândido. Os panegíricos deli-
rantes haviam lhe dado tal ênfase que, er-
radamente, o colocaram como símbolo do
motim, resumindo em sua pessoa tudo o
que houve de odioso, de violento. Aprisi-
onado a 13 de dezembro, enviaram-no para
a Casa de Detenção, daí para prisões do
Exército, iniciando-se um longo calvário.
Suas provações começaram por castigo que
foi apontado como
uma condenação à
morte, do que teve
toda a aparência, em-
bora não houvesse
essa ideia. No dia 24
de dezembro, o Exérci-
to remeteu-o para o
Presídio Naval, no
Corpo de Fuzileiros
Navais, com 17 outros
prisioneiros, que foram
colocados em uma
cela pouco ventilada.
O comandante dos
Fuzileiros, não tendo
confiança no carcerei-
ro, levou consigo a
chave da cela. Duran-
te a noite, foram ouvi-
dos gritos, tendo o ofi-
cial de serviço queri-
do abri-la, mas não en-
controu a chave. Na manhã seguinte, dos
18 encerrados, só dois estavam vivos, um
deles João Cândido. Como era de se espe-
rar, depois do transe por que passara, apre-
sentou perturbações psicossensoriais, con-
forme exame feito por médicos da Marinha
a 7 de abril, que, em laudo, consideraram-
no vítima de “astenia cerebral, com melan-
colia e episódios delirantes”. A 18 de abril,
foi transferido para o Hospital Nacional de
Alienados, onde, recuperando-se aos pou-
cos, permaneceu pouco mais de um mês.

Voltou para o presídio, ali ficando até ser
absolvido pelo Conselho de Guerra.

JOÃO  CÂNDIDO

Essa vingança, sem razão de ser, serviu
mais do que qualquer outra coisa para colo-
car João Cândido e o motim, sob o foco da
notoriedade. Libertado em 1912, empregou-
se, com seus conhecimentos de manobra de

velas e de governo de
navios, nos veleiros
que faziam o comércio
costeiro. E desapare-
ceu do noticiário. Não
há explicação, como vi-
mos, de João Cândido
ter sido indicado como
líder do motim. Não te-
ria capacidade para to-
mar decisões se a re-
volta evoluísse para
uma reação, mesmo
passiva. Não teve pres-
tígio para evitar o se-
gundo motim, que
abriu flanco para o
revide do governo.

São lamentáveis os
sofrimentos, os casti-
gos e a injustiça sofri-
dos por João Cândido.
Mas nem isso, nem os

adjetivos surpreendentes com que a impren-
sa o definiu, de herói, bravo, audacioso, ex-
cepcional, manobrista excelente, dão-lhe es-
tatura para se tornar um mito nacional. Ou
lhe atribuir conhecimentos e capacidade de
comando. Nada disso suplanta a realidade.
Sua carreira na Marinha, anterior ao motim,
foi amorfa. Com 15 anos de serviço, nunca
passou de marinheiro. Sua presença no pla-
nejamento do motim não é conhecida. Como
chefe nominal da rebelião, foi figura passi-
va. Nem memoriais nem ordens aparecem

Não há explicação de João
Cândido ter sido indicado

como  líder do motim...
Nem os sofrimentos, os

castigos e a injustiça
sofridos, nem os adjetivos
surpreendentes com que a
imprensa o definiu, dão-lhe
estatura  para  se  tornar
um   mito   nacional,   ou

lhe  atribuir  conhecimentos
e  capacidade  de

comando. Nada disso
suplanta a realidade
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como tendo sido escritos por ele. Sua atitu-
de rebelde foi inexpressiva, apenas aguar-
dando os apressados trâmites burocráticos
do projeto da anistia que a transformariam
em lei. Absolvido, como civil não exibiu qua-
lidades de líder. Sua presença, bastante mo-
desta, se esvaneceu por 40 anos, só sendo
restabelecida pelo esforço de um jornalista.

João Cândido teve seu momento de gló-
ria. O abandono a que fora relegada sua
memória foi substituído pela entronização
como o defensor dos humildes, o Almiran-
te Negro invencível no passadiço do
capitânia da esquadra rebelde. Mas, ante o
que se passou na verdade, torna-se um
mito sem embasamento histórico.

CONCLUSÃO

A Revolta dos Ma-
rinheiros de 1910 tem
sido analisada e deba-
tida por historiadores,
sociólogos e políticos,
considerando-a ação
social importante – a
vitória do elemento hu-
milde contra a ditadura e a violência dos su-
periores, acontecimento guardado na memó-
ria histórica como exemplo a ser admirado e
seguido. Houve de fato um confronto entre
subordinados e dirigentes, com vantagens
iniciais para os primeiros. Resta saber em que
segmento social esses acontecimentos se
passaram: uma força armada, a Marinha.

Neste caso, o que aconteceu pode ser
visto com aspectos mais simplistas. As For-
ças Armadas, em um país pacífico como o
Brasil, raramente utilizadas em conflitos in-
ternacionais, para manter em tempo de paz
eficiência que corresponda a seu custo e ao
que se espera delas têm que ser defendidas

por uma armadura moral e material que con-
trabalance o relativo artificialismo em que
vivem, sem evidente necessidade imediata.
Se, por efeitos externos ou internos, essa
armadura cede, atingindo os ditames rígi-
dos aos quais obedecem as Forças Arma-
das, eficiência, cumprimento do dever e dis-
ciplina, entram elas em decadência, vivem
de exterioridades, o que se reflete obrigato-
riamente nas suas atividades e no procedi-
mento de seu elemento humano.

No início de século XX, como vimos, fo-
ram muitos os fatores negativos que afeta-
ram a Marinha, tais como: o abandono em
que se encontrava; a crescente estagnação
de suas atividades; a estrutura orgânica não

atualizada; o recruta-
mento do pessoal su-
balterno feito em níveis
baixos da população e
o preparo deficiente
dos homens que deve-
riam guarnecer os na-
vios modernos; o regi-
me disciplinar baseado
nos castigos corpo-
rais; a aquisição de 14

navios de tipos ainda pouco existentes, com
exigências técnicas e orgânicas muito acima
de nossas possibilidades; a mistura a bordo
de elementos de má índole com os de me-
lhor nível, todos submetidos ao mesmo re-
gime disciplinar; o enorme afastamento cul-
tural e social existente entre oficiais e pra-
ças. Estes foram os ingredientes que, apu-
rados no tempo, acumularam-se até chega-
rem ao ponto crítico – e deflagraram o motim
de 1910.

A comédia de erros que afetou uma tris-
te fase da vida da Marinha pode ser lem-
brada, analisada, comentada, lamentada –
mas nunca comemorada.

A comédia de erros que
afetou uma triste fase da
vida da Marinha pode ser

lembrada, analisada,
comentada, lamentada –
mas nunca comemorada
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A  ATUAL  POSTURA  ESTRATÉGICO-MILITAR
ESTADUNIDENSE1

REIS  FRIEDE2

Desembargador Federal

Sem a menor sombra de dúvidas, ciên-
cia e tecnologia são e continuam a

ser a principal razão da incontrastável su-

perioridade militar norte-americana3, em
termos jamais descritos ou experimenta-
dos em qualquer fase de sua própria exis-

1 Trechos de palestra proferida na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (Eceme), em 4 de
junho de 2009, para os oficiais estagiários do Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do
Exército – CPEAEx; na Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica (Ecemar), em 1o de
outubro de 2009, para os oficiais estagiários do Curso de Política e Estratégia Aeroespaciais –
CPEA; e na Escola Superior de Guerra (ESG), em 18 de agosto de 2010, para os estagiários do Curso
de Altos Estudos de Política e Estratégia – Caepe.

2 Desembargador federal e ex-membro do Ministério Público, mestre e doutor em Direito; professor
adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Autor, entre outras obras, de Curso de
Ciência Política e Teoria Geral do Estado: Teoria Constitucional e Relações Internacionais, 4a ed.,
Ed. Forense Universitária, 2009.

3 Apesar do perceptível (e histórico) atraso tecnológico russo e chinês em relação ao Ocidente e,
particularmente, aos Estados Unidos da América (EUA) (calcula-se que, de modo geral, os russos se
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tência ou ainda por qualquer outro Esta-
do Soberano em qualquer momento da
história humana4.

A mencionada supremacia militar
deve-se também ao espectro econômico
do poderio estadunidense, em grande
medida suportado pela continuada ma-

nutenção da invejável posição norte-
americana como o país mais competitivo
do mundo, o que o posiciona – não
obstante a emergência econômica da
China – como a maior potência econômi-
ca do planeta, com um Produto Interno
Bruto (PIB) próximo a 25%.

encontram com uma defasagem tecnológica superior a dez anos e os chineses superior a 20 anos),
deve ser registrado – para melhor compreensão quanto a uma comparação de poderio militar – que
o desenvolvimento e a incorporação de importantes (e avançados) sistemas bélicos por estes dois
países têm sido amplamente compensados, desde o final da Segunda Guerra Mundial, por meio de
aquisições diretas de equipamentos dotados de tecnologias sensíveis (como, por exemplo, os moto-
res a jato vendidos pelos ingleses aos russos em 1947/48 e que, em última análise, permitiram o
desenvolvimento do caça Mig-15, que tanto surpreendeu os EUA durante os primeiros meses na
Guerra da Coreia; ou, mais recentemente, a venda, autorizada pelo Governo Bill Clinton, de
supercomputadores IBM, que foram fundamentais para o desenvolvimento dos novos (e
moderníssimos) Mísseis Balísticos Internacionais (ICBM’s) russos (SS-27, Topol), como bem ainda
de importantes (e bem planejadas e engendradas) operações de espionagem, como, por exemplo, o
desvio dos projetos americanos, por parte dos chineses, da ogiva termonuclear W-88/W-70 (e
partes da MK-12A) e dos correspondentes segredos de miniaturização de veículos de reentrada
múltiplos, o que permitiu àquele país desenvolver uma nova e aperfeiçoada série de Mísseis Balísticos
Intercontinentais – ICBM’s (CSS-9 e CSS-X-10) e de Mísseis Balísticos Lançados de Submarinos –
SLBM’s.

Também vale mencionar, em necessária adição, que muitas das concepções de sistemas milita-
res norte-americanos ultra-avançados que sequer foram desdobrados (como, por exemplo, o
projeto completo do ICBM M-X, que previa a plena mobilidade dos mísseis, por meio de platafor-
mas ferroviárias e rodoviárias, e que acabou se limitando à aquisição de 50 unidades do designado
LCM-118A Peacekeeper, instaladas em silos subterrâneos convencionais), o foram, em
contraposição, pelos russos, com o desenvolvimento e aquisição de diversos sistemas de ICBM’s
móveis, a exemplo dos SS-24 em vagões ferroviários especiais e os SS-25 e SS-27 em veículos
rodoviários especiais.

4 Não obstante a destacada emergência do poderio militar chinês (e os correspondentes investimentos
maciços no desenvolvimento de avançadas tecnologias), como, igualmente, o nítido esforço de
reconstrução do poderio militar russo, bem ainda o surgimento de novos polos de poder militar (ex
vi Índia, que, inclusive, já dispõe de um submarino nuclear híbrido, com capacidade de portar mísseis
balísticos de curto alcance – 300 km), é cediço reconhecer, todavia, que o advento de um renovado
período de confrontação bipolar confrontativa (especialmente com a China) somente se constitui-
rá em uma realidade efetiva a partir de 2020, não obstante a equivocada política militar norte-
americana inaugurada com a posse do Presidente Barack Obama, que, em uma abordagem equivoca-
da, concluiu pela desnecessidade de se continuar a desenvolver novos sistemas bélicos de alta
tecnologia, tendo, inclusive, neste diapasão analítico, cancelado precocemente o desdobramento de
novos caças FA-22A Raptor (após a construção de 189 unidades), única aeronave de combate
operacional de quinta geração, com o argumento de que os atuais caças de quarta geração em
operação, notadamente o F-15C/E Eagle, continuam a dominar os céus de todo o mundo, além do
fato de que os novos sistemas do futuro devem ser não tripulados, apesar de todas as críticas no
sentido de que os sistemas tripulados de alta tecnologia continuarão a ser indispensáveis nos cená-
rios de guerra previsíveis nos próximos 50 anos.



RMB4oT/201040



RMB4oT/2010 41

A  ATUAL  POSTURA  ESTRATÉGICO-MILITAR  ESTADUNIDENSE

D
ia

gr
am

a 
3:

 P
ro

du
to

 In
te

rn
o 

Br
ut

o 
(P

IB
) e

 R
en

da
 P

er
 C

ap
ita

 d
as

 O
ito

 P
rin

ci
pa

is
 P

ot
ên

-
ci

as
 E

co
nô

m
ic

as
 M

un
di

ai
s 

em
 2

00
9/

20
10

Fo
nt

e:
 T

he
 M

ili
ta

ry
 B

al
an

ce
 2

01
0,

 II
S

S
, L

on
dr

es
; S

ob
ee

t e
 F

M
I



42 RMB4oT/2010

A  ATUAL  POSTURA  ESTRATÉGICO-MILITAR  ESTADUNIDENSE

Por fim, resta registrar, em necessária
adição, que os maciços investimentos mili-
tares – notadamente em tecnologias ino-
vadoras – igualmente viabilizaram a atual e
destacada posição relativa auferida pelos

EUA5, o que, em alguma medida, vem sen-
do perseguido – no que concerne a uma
almejada perpetuação relativa desta inve-
jável situação –, por meio da introdução de
novas armas projetadas para o século XXI.

5 Importante ressaltar, nesse sentido, que tanto a China como a Rússia, e também a própria Índia, além
de outros países de menor expressão, vêm ampliando sensivelmente os seus respectivos investimen-
tos militares, empatando (e por vezes até mesmo superando), em termos de percentual do PIB, com
os correspondentes investimentos estadunidenses.

Ainda que se possa afirmar – à luz da simples comparação estatística no que concerne a cada dólar
investido a título de despesas militares – que os EUA continuam a se destacar com valores quase
quatro vezes superiores aos da China (ou quase seis vezes superiores aos investidos pela Rúsia), é
certo que, em uma comparação mais precisa em termos de “paridade de poder de compra”, e, ainda,
considerando o fato de que mais da metade dos recursos militares norte-americanos são empregados
na folha de pagamento de seu exército profissional, as diferenças verificadas (em uma avaliação
mais aprimorada) são muito menos significativas do que aquelas que se podem, em uma análise
superficial (e apressada), deduzir conclusivamente.

Diagrama 4: Comparação Estatística entre Despesas Militares em
2007/2008 (US$ Bilhões) (% PIB)

¹ Considerando a despesa autorizada. A despesa utilizada foi de 690,3 bilhões.
 Fontes: CIA World Factbook, 2010; The Military Balance 2010, IISS, Londres.
2 Considerando o valor efetivamente despendido (estimado).
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PODERIO  ESTRATÉGICO

Mesmo com todas as reduções propos-
tas (e efetivadas) pelos mais diversos acor-
dos russo-americanos, notadamente os
denominados Start I e II, no arsenal nucle-
ar estratégico estadunidense, é fato que o
poderio nuclear-estratégico norte-america-
no – ante o colapso político-militar-econô-
mico da antiga URSS (ainda sem resulta-
dos satisfatórios no sentido da planejada

reconstrução plena do arsenal russo con-
forme previsto no escopo da Doutrina
Putin), bem como da própria ausência de
tempo hábil para exteriorização efetiva do
poderio estratégico nuclear chinês em ace-
lerada expansão (e, em menor grau, tam-
bém da Índia) – continua a despontar em
termos globais de forma reconhecidamen-
te monolítica, pelo menos no que concerne
às capacidades de prontidão, credibilidade
e, sobretudo, efetividade.
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Mísseis Balísticos Intercontinentais
(ICBM’s)

O programa de desenvolvimento de
Mísseis Balísticos Intercontinentais
(ICBM’s) norte-americano encontra-se atu-

almente paralisado após a modernização
dos veículos de reentrada (MK-12A) in-
corporados aos mísseis LGM-30G
Minuteman III, único modelo operacional,
após a retirada de serviço das 50 unidades
do foguete LGM-118A Peacekeeper (MX),

¹ 500 LGM-30G Minutemen III (dotados de um a três ogivas MIRV MK-12/MK-12A).
2 Considerando 14 submarinos nucleares porta-mísseis (SSBN-730) classe Ohio (cada qual portando 24 mísseis –
SLBM’s – UGM-133A Trident D-5).
3 Incluindo 71 B-52H (62 na ativa + nove na reserva, além de 18 B-52H não computados em estoque) Stratofortress (cada
um equipado com 20 AGM-86B (ALCM) ou AGM-129A (ACM)); 19 B-2A Spirit (+ 1 reserva) e 64 B-1B Lancer).
4 Apesar de não possuir bombardeiros estratégicos, o componente aéreo de dissuasão nuclear francês conta com
aproximadamente 60 mísseis ASMP. O  Air-Sol Moyenne Portée (míssil ar-solo de médio alcance) pesa 860 kg, tem
alcance estimado entre 80 e 300 km, dependendo do perfil de voo que é lançado, e é capaz de levar uma única ogiva
nuclear TN 81com duas opções de potência: 150 e 300 kt.
Cinquenta mísseis operados pela Força Aérea francesa, sendo utilizados por meio de caças bombardeiros Mirage 2000N,
operados das bases de Luxeuil, Istres e Avord.
Dez mísseis operados pela Aviação Naval, sendo utilizados por meio dos aviões de ataque Super Étendar Modernisé,
operados da base naval de Landivisiau, quando em terra, e do Porta-Aviões Charles De Gaulle, quando embarcados.
A localização exata desses mísseis é um segredo estritamente guardado.
Em um futuro próximo, o Rafale poderá substituir todos os Mirage 2000N e Super Étendar Modernisé na função de
ataque nuclear. Em sua versão F3, o Rafale estará apto a transportar o ASMP-A, uma versão avançada do míssil
atualmente empregado, com alcance estendido e características furtivas.
5 O governo estadunidense não contabiliza ogivas de reposição como ogivas operacionais, o que representaria um total
de apenas 2.702 ogivas plenamente operacionais, considerando existirem aproximadamente 2.500 ogivas nessa condi-
ção. Vale registrar que existem mais 4.200 ogivas no inventário estadunidense aguardando desmantelamento.
6 Estimado, não oficial.

Fonte: The Military Balance 2010, IISS, London; Federation of American Scientists; Global Security; Bulletin of the
Atomic Scientists.
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1 Multiple Independently Reentry Vehicle (MIRV): ogivas nucleares múltiplas e independentes.
2 Multiple Independently and Maneuverable Reentry Vehicle (MARV): ogivas nucleares múltiplas, inde-
pendentes e manobráveis (não passíveis de interceptação após a reentrada na atmosfera).
3 Reentry Vehicle (Singular Warhead): ogiva singular.
4 Também conhecido por RT-2/PM-2.
5 Foram construídas 92 unidades (de ambos modelos), sendo que 46 mísseis, baseados em silos na Ucrânia,
foram retirados de serviço em função do Tratado Start-1 e os 46 remanescentes (dez em silos e 36 em
base ferroviária – UTTH) foram gradativamente desmontados em face dos termos do Tratado Start-2.
6 Vale registrar que o desenvolvimento do avançadíssimo ICBM Topol/Topol-M somente foi possível
com a aquisição pelo governo russo de supercomputador IBM durante o governo Bill Clinton.
7 O ICBM DF-31A (CSS-9 MOD2) está armado com uma ogiva nuclear singular copiada da norte-
americana W-88/W-70.
8 Existem razoáveis suspeitas de que a Coreia do Norte ainda não possua uma ogiva nuclear operacional
e apenas explosivos convencionais adicionados a material físsil (“bomba suja”).
9 As ogivas termonucleares mais potentes, em grande medida, compensam a ausência de precisão do míssil
(elevado CEP). Por esta razão, historicamente, as ogivas nucleares dos ICBM”s soviéticos sempre
foram, comparativamente, mais poderosas que seus equivalentes norte-americanos, o mesmo ocorrendo
com a atual geração de mísseis chineses.

Diagrama 7: Comparação Esquemática entre Mísseis Balísticos Intercontinentais
(ICBMs) Russos, Chineses e Norte-Coreanos (Atuais)
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em face dos exatos termos do acordo de
limitação de armas estratégicas – Start.

Trata-se in casu da última geração do
consagrado míssil Minuteman, originaria-
mente desenvolvido no início dos anos 60.

Desde o advento conclusivo do proje-
to MX – ainda que se cogite no desenvol-
vimento de uma nova geração de mísseis
balísticos intercontinentais – ICBM’s da
classe atualmente operacional, provisori-
amente nominada por Minuteman IV –, a
verdade é que a chamada Tríade Estraté-
gica norte-americana passou a basear seu
principal vértice nuclear nos Mísseis
Balísticos Lançados de Submarinos
(SLBM’s) Trident D-5, muito embora con-
tinuem tanto a Rússia como a China e, em
alguma medida, a Coreia do Norte, a pro-

jetar e desdobrar novos e modernos
ICBM’s.

Mísseis Balísticos Lançados de
Submarinos (SLBM’s)

Conforme já afirmado, optou reconheci-
damente os EUA por apoiar o núcleo cen-
tral de sua tríade estratégica em uma força
de SLBM’s, com fundamento na padroni-
zação do sofisticado Sistema Trident II
(SSBN Ohio Class / SLBM UGM-133A D5)
com um total de 14 submarinos (Boomer) e
336 mísseis (24 mísseis por cada submergí-
vel), com um total potencial de 2.688 ogivas
nucleares (oito unidades por míssil) e um
total desdobrado de 1.680 ogivas nuclea-
res (1.300 W-76 com rendimento de 100 kt e

Diagrama 9: Míssil Balístico Lançado de Submarino (SLBM) SS-NX-30 (RSM-56)
Bulava (VERSÕES)

Alcance: 8/10.000 km
Ogivas: 6/10 MARV’s
Operação: 2010/2015
SSBN classe Borei (Yuri Dolgoruky –
lançado ao mar em abril de 2008)
CEP: 350M

Bulava-M Bulava-47Bulava-30
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380 W-88 com rendimento de 475 kt), insta-
lados em veículos de reentrada múltiplos,
independentes e manobráveis (MARV’s),
não obstante algumas unidades ainda con-
tinuarem operacionais no padrão de veícu-
los de reentrada múltiplos e independen-
tes (MIRV’s) MK-5.

Ainda que seja cediço reconhecer a ab-
soluta supremacia tecnológica (e,
consequentemente, de efetividade) do men-
cionado sistema de armas norte-americano
– destacando-se não somente a superiori-
dade dos SLBM’s UGM-133A D5 (que pos-
suem uma excepcional precisão, com CEP
(Circular Error Probability) inferior a 90m),
como também dos submarinos (SSBN) Clas-
se Ohio –, sistema esse que, frise-se, se
encontra plenamente operacional, não se
pode subestimar o enorme esforço, espe-
cialmente por parte da Rússia, em
implementar um inovador sistema bélico
naval, baseado no moderníssimo míssil
SLBM-NX-30 (RSM-56) Bulava (projetado
a partir dos ICBM’s SS-27 Topol e SS-27M

Topol-M) a ser instalado na nova classe
de Submarinos Porta-Mísseis (SSBN’s)
Borei, bem como – ainda que em menor
grau – idênticos esforços chineses em des-
dobrar o seu novo Míssil SLBM CSS-N-4X
Julang II, ou, simplesmente, JL-II (versão
naval do Míssil Balístico Internacional
(ICBM) CSS-9 (DF-31)), dotado de uma
ogiva nuclear de 250 kt e com excepcional
alcance de 9.000 km, a ser instalado nos
novos SSBN Tipo 094.

O Bulava é uma versão naval do ICBM
SS-27 (RT-2/PM-2) Topol (lançado de silos
fixos de mísseis SS-18 e SS-19 modificados
ou de lançadores móveis, utilizando o veí-
culo militar MAZ-79221) dotado de uma
ogiva termonuclear singular manobrável de
550 kt (com capacidade de ampliação para
até seis ogivas MARV’s) com CEP de 350m,
com alcance de 11 mil km e com 54 unida-
des em operação (com projeção de 69 uni-
dades até 2015) e do modelo aperfeiçoado
SS-27M (RS-24M) Topol-M, com capaci-
dade de dez ogivas MARV’s.

  CLASSIFICAÇÃO  PARA  ÍNDICE  REMISSIVO:
<POLÍTICA> Estratégia; Política internacional; Política dos EUA; Gastos militares; Poder
militar; Ciência e Tecnologia; Míssil;
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INTRODUÇÃO

Em trabalhos anteriores publicados pela
Revista Marítima Brasileira, examina-

mos as perspectivas de renovação do Po-
der Naval brasileiro, decorrentes da edição
da Estratégia Nacional de Defesa (END) no
final de 20081 e da divulgação do Plano de

(*) Trabalho submetido à Revista Marítima Brasileira em agosto de 2010.
(**) 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-Estra-
tégicos da Escola de Guerra Naval (Cepe/EGN) e colaborador assíduo da RMB.

1 Cf. Presidência da República, Decreto no 6.703, de 18/12/2008 – Aprova a Estratégia Nacional de
Defesa e dá outras providências (Brasília, 18/12/2008, pp.12-14). Texto disponibilizado em
http://www.defesa.gov.br/. Acesso em 19/12/2008.
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Articulação e Equipamento da Marinha do
Brasil (PAEMB) em meados de 2009.2

Os meios operativos mencionados no
PAEMB3 resultam de estudo de necessida-
des, não constituindo – ao contrário do
que supõem alguns –
um programa de enco-
mendas. Os planos do
Ministério da Defesa
para as três forças sin-
gulares só terão força
de lei após serem apro-
vados pelo Congresso
Nacional e sanciona-
dos pelo Presidente
da República.4

O PAEMB prevê
um total de investimen-
tos de US$ 84,4 bi-
lhões, dos quais US$
68,8 bilhões na moldu-
ra temporal 2010-30 e
US$ 15,6 bilhões após
2030. As necessidades
de médio e longo pra-
zo incluem 282 navios e embarcações, 288
aeronaves e diversos tipos de armamento e
munição, além de material para o Corpo de
Fuzileiros Navais (CFN).5

Além da expansão dos meios operativos
e do efetivo de pessoal, está prevista a cria-
ção de uma 2a Esquadra e de uma 2a Divisão

Anfíbia, sediadas no litoral norte/nordeste
do Brasil. Para isso, seria necessário rever a
articulação das forças navais, aeronavais e
de fuzileiros navais, com alterações na es-
trutura e criação de novas bases e instala-

ções de apoio.6

O presente artigo
examina as possibilida-
des de revisão da arti-
culação dos compo-
nentes do Poder Naval
brasileiro, tendo em
vista as estimativas do
PAEMB, as necessida-
des mais prementes da
defesa nacional e a
possível evolução da
realidade orçamentária.
O texto baseia-se em
fontes e bibliografia
ostensivas, sendo as
opiniões e os concei-
tos de caráter estrita-
mente pessoal.

RECURSOS  FINANCEIROS

A dotação orçamentária do Ministério
da Defesa para 2010 (em valores
atualizados até 20 de julho) é de R$ 61,28
bilhões, dos quais R$ 42,85 bilhões (69,9%)
correspondem à despesa com pessoal e

2 Cf. Eduardo Italo Pesce, “Plano de Equipamento e Articulação da Marinha do Brasil (PEAMB) 2010-
2030: Perspectivas”, Revista Marítima Brasileira, 130 (04/06): 73-88 – Rio de Janeiro, abr./jun.
2010. Cf. também Eduardo Italo Pesce, “Marinha do Brasil: Perspectivas”, Revista Marítima
Brasileira, 129 (04/06): 104-120 – Rio de Janeiro, abr./jun. 2009. Cf. ainda Eduardo Italo Pesce,
“Uma segunda Esquadra para o Brasil?”, Revista Marítima Brasileira, 129 (01/03): 153-160 – Rio
de Janeiro, jan./mar. 2009.

3 NA – A denominação original era PEAMB (Plano de Equipamento e Articulação da Marinha do Brasil),
mas foi alterada por razões doutrinárias.

4 Cf. Eduardo Italo Pesce, “Um projeto de potência para o Brasil do século XXI”, Monitor Mercantil, Rio
de Janeiro, 23/04/2010, p. 2 (Opinião).

5 Cf. Pesce, “PEAMB 2010-2030: Perspectivas”, Op. cit. Cf. também Coordenação do PRM/Grupo de
Trabalho PEAMB, Programa de Reaparelhamento da Marinha – Apresentação para ABIMAQ/
ABIMDE (São Paulo, 05/08/2009). Cópia disponibilizada em http://www.abinee.org.br/informac/
arquivos/marin09.pdf. Acesso em 09/01/2010.

6 Ibidem.

As necessidades de médio e
longo prazo incluem 282

navios e embarcações, 288
aeronaves e diversos tipos
de armamento e munição
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encargos sociais, R$ 7,32 bilhões (11,9%) a
outras despesas correntes e R$ 9,27 bilhões
(13,6%) a investimentos.7

A divisão dos recursos destinados às
três forças singulares confirma a predomi-
nância da folha de pagamento de pessoal.
Até 20 de julho, a dotação orçamentária
autorizada da Marinha do Brasil era de R$
16,31 bilhões, sendo R$ 10,91 bilhões
(66,9% do total) destinados a pessoal e
encargos sociais, R$ 0,97 bilhão (5,95%) a
outras despesas correntes e R$ 4,43 bilhões
(27,2%) a investimentos.

O Exército contava
com um total de R$
24,56 bilhões, dos
quais R$ 21,92 bilhões
(89,3%) para gastos
com pessoal, R$ 1,92
bilhão (7,82%) para
despesas correntes e
R$ 0,72 bilhão (2,93%)
para investimentos. Já
a Força Aérea Brasilei-
ra (FAB) contava com
R$ 13,90 bilhões, dos
quais R$ 9,64 bilhões
(69,4%) para pessoal,
R$ 1,28 bilhão (9,21%)
para gastos correntes e R$ 1,47 bilhão
(10,6%) para investimentos.

Até 20 de julho (transcorridos 201 dias
do exercício fiscal), o valor total pago do
orçamento do Ministério da Defesa foi de
R$ 24,09 bilhões (39,3% do autorizado). Na
Marinha, tal valor foi de R$ 6,79 bilhões
(41,6% da dotação da força), enquanto que
no Exército foi de R$ 10,78 bilhões (43,9%)
e na FAB de R$ 5,23 bilhões (37,6%).8

O Orçamento da União para este ano já foi
objeto de cortes e contingenciamentos. Ape-
sar disso, a Marinha encontra-se em situa-
ção relativamente favorável, no conjunto das
Forças Armadas. Dispõe da segunda maior
dotação orçamentária, além da menor porcen-
tagem em gastos com pessoal e do maior
volume de recursos para investimento.

No Brasil, os baixos orçamentos anuais de
defesa tornam necessário lançar mão de recur-
sos extraorçamentários (tais como emprésti-
mos e financiamentos provenientes do exteri-
or) para investir na modernização das Forças

Armadas. Como o Orça-
mento da União não é
impositivo, a continui-
dade do fluxo de recur-
sos financeiros está sob
permanente ameaça,
podendo inviabilizar o
reaparelhamento das
Forças Armadas.

Em dissertação de
mestrado defendida na
Universidade Federal
do Rio de Janeiro
(UFRJ) no final de 2009,
o pesquisador Vitélio
Marcos Brustolin ob-

servou que o orçamento anual de defesa do
Brasil vem se caracterizando por uma path-
dependency (dependência da trajetória). No
período coberto pelo trabalho (1995-2008), a
média das despesas primárias com a defesa
em relação ao Produto Interno Bruto (PIB)
do País foi de 1,59%.9

Os valores mais elevados (1,79% em 1995)
da série apresentam-se no início do período
estudado. A efetivação da END, segundo o

7 Cf. Siafi/SIGA Brasil, Exercício 2010. Dados disponibilizados em http://contasabertas.uol.com.br/.
Último acesso em 27/07/2010.

8 Ibidem.
9 Cf. Vitélio Marcos Brustolin, Abrindo a “caixa-preta”: O desafio da transparência dos gastos militares

no Brasil – Dissertação de mestrado apresentada à Universidade Federal do Rio de Janeiro (Rio de
Janeiro, dez. 2009), pp. 83-84.

Como o Orçamento da
União não é impositivo, a
continuidade do fluxo de
recursos financeiros está
sob permanente ameaça,
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reaparelhamento das

Forças Armadas



RMB4oT/2010 53

ARTICULAÇÃO  DO  PODER  NAVAL  BRASILEIRO:  DÚVIDAS  E  COMENTÁRIOS

atual ministro da Defesa, consumiria 0,7%
do PIB anual durante duas décadas. Isso
elevaria o percentual dos gastos com defe-
sa do Brasil para 2,29%, o que jamais ocor-
reu durante o período pesquisado por
Brustolin. O histórico de tais gastos não
autoriza a previsão de uma mudança de
paradigma em futuro previsível.10

ESTIMATIVAS  E  NECESSIDADES

O PAEMB sucede ao Programa de
Reaparelhamento da Marinha (PRM) exis-
tente anteriormente e visa a orientar a reno-
vação dos meios e a
distribuição espacial
das forças, segundo
prioridades estabeleci-
das pela END. Ao con-
trário do que ocorria
anteriormente, esta es-
tratégia passou a admi-
tir uma hierarquização
das tarefas e dos objetivos.11

A fim de cumprir sua destinação consti-
tucional, a Marinha do Brasil passaria, as-
sim, a dar às tarefas básicas do Poder Naval
a seguinte ordem de prioridade: (1) negação
do uso do mar; (2) projeção de poder sobre
terra; e (3) controle de áreas marítimas. A
capacitação para o desempenho de tais ta-
refas deve contribuir para a dissuasão.12

O desenvolvimento dos meios operativos
seria sequencial, priorizando inicialmente a
negação do uso do mar. Apesar disso, o
preparo do Poder Naval brasileiro visaria ao
desempenho de todas as tarefas – na defe-

sa de áreas estratégicas e instalações vitais
nas águas sob jurisdição nacional e na pro-
teção das rotas marítimas de interesse para
o País, assim como na realização de opera-
ções de paz no exterior.13

Como assinalamos em trabalhos anterio-
res, a transformação da Marinha do Brasil
numa réplica da Marinha soviética do final
dos anos 50 do século XX poderia motivar a
percepção errônea de que seu adversário
potencial seria a Marinha dos Estados Uni-
dos. O Brasil deve buscar ser percebido
como aliado ou parceiro confiável, e não
como provável adversário.

O sequenciamento
das prioridades, porém,
pode ser visto como
uma imposição das limi-
tações orçamentárias.
Assim, as inovações in-
troduzi-das pela END e
pelo PAEMB não diver-
giriam em demasia das

diretrizes de planejamento vigentes em nossa
Marinha, procurando apenas compatibilizar a
aplicação dos recursos disponíveis com as
metas de curto, médio e longo prazo.14

As ambiciosas propostas contidas no
PAEMB – em particular as relativas à fu-
tura criação de uma 2a Esquadra e de uma
2a Divisão Anfíbia15 para atuar no norte/
nordeste do País (acima da cintura Natal-
Dacar) – levaram alguns céticos a classi-
ficar tal plano como uma “lista de pedidos
a Papai Noel”. As metas anunciadas po-
dem ser consideradas muito otimistas para
o horizonte temporal 2010-30.

10 Ibidem, pp. 83-84. Cf. também Pesce, “Um projeto de potência para o Brasil do século XXI”, Op. cit.
11 Cf. Presidência da República, Op. cit., pp. 12-14.
12 Ibidem, pp. 12-14. Cf. também Aurélio Ribeiro da Silva Filho, “Aula inaugural dos Cursos de Altos

Estudos da Escola de Guerra Naval”, Revista da Escola de Guerra Naval (13): 174-200 – Rio de
Janeiro, jun. 2009.

13 Cf. Presidência da República, Op. cit., pp. 12-14. Cf. Pesce, “Uma segunda Esquadra para o Brasil?”, Op. cit.
14 Cf. Pesce, Op. cit.
15 N.A.: – Estas denominações são empregadas no texto do PAEMB, mas futuramente poderiam ser

adotadas denominações diferentes.

O Brasil deve buscar ser
percebido como aliado ou
parceiro confiável, e não

como provável adversário
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Numa estimativa conservadora, o perí-
odo 2010-50 talvez fosse mais realista, ten-
do em vista o volume de investimentos
anunciado. De fato, vários projetos pre-
vistos devem ter sua execução prorrogada
para além de 2030. Po-
demos destacar a ob-
tenção de submarinos
de propulsão conven-
cional (2010-37) e nu-
clear (2010-47), de na-
vios-aeródromo (2010-
32) e de navios de es-
colta (2010-34), assim
como a de aeronaves
de diversos tipos.16

Tal impressão de
modo algum invalida o
notável trabalho reali-
zado pela Marinha.
Pelo contrário, o cor-
reto é que uma avalia-
ção estratégica de lon-
go prazo não se limite
a projetar no futuro as
tendências atuais, mas
leve em conta a possí-
vel evolução das ne-
cessidades no período
de tempo considera-
do, procurando, inclu-
sive, antecipar possí-
veis rupturas.

De início, devem ser consideradas as
reais necessidades do Poder Naval, por
maiores que sejam os recursos necessári-
os para atendê-las. Os cortes que se fize-
rem necessários só devem ser realizados
mais tarde. O procedimento é esse. Caso
contrário, renunciaremos ao pensamento

estratégico proativo e passaremos tão so-
mente a “racionalizar a penúria”.

PROPOSTAS  DE  ARTICULAÇÃO
DAS  FORÇAS

Além da constitui-
ção de um segundo
núcleo de Poder Naval
no norte do País, a am-
pliação dos meios pre-
vista no PAEMB deve-
rá incluir o reforço das
forças distritais e a cri-
ação de novas organi-
zações militares (OM)
operativas e do Siste-
ma de Segurança do
Tráfego Aquaviário
(SSTA).

Para monitoramento
e controle das águas
jurisdicionais brasilei-
ras, o PAEMB contem-
pla a implementação
do Sistema de Geren-
ciamento da Amazônia
Azul (SisGAAz), que
possibilitará o empre-
go integrado de aero-
naves, radares fixos,
veículos aéreos não

tripulados (Vant) e satélites de comunica-
ções e de vigilância marítima. O SisGAAz
incorporará sistemas já existentes e outros
que serão criados.17

No futuro, até 15 submarinos de propulsão
convencional (S-BR) e seis de propulsão nu-
clear (SN-BR) poderão operar a partir de uma
nova base em Itaguaí, no litoral sul do estado

16 Cf. Pesce, “PEAMB 2010-2030: Perspectivas”, Op. cit. Cf. também Coordenação do PRM/Grupo de
Trabalho PEAMB, Op. cit.

17 Cf. Rodrigo Otávio Fernandes de Hônkis, Poder Naval na Amazônia Oriental: Situação atual, perspec-
tivas e consequências para a defesa nacional (Belém: Com 4o DN, 2010). Monografia disponibilizada
em http://www.sae.gov.br/seminarioamazonia/. Acesso em 10/08/2010.
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proativo e passaremos

tão somente a
“racionalizar a penúria”
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do Rio de Janeiro, apoiados por um navio de
socorro submarino (NSS) e por um esquadrão
de quatro navios caça-minas (NCM).18

A 1a Esquadra, sediada em Niterói (RJ),
poderá incluir um navio-aeródromo (NAe),
três navios de propósitos múltiplos
(NPM)19, 18 navios de escolta, três navios
de apoio logístico (NApLog), dois reboca-
dores de alto-mar (RbAM), um navio-hos-
pital (NH) e três navios-transporte de apoio
(NTrA), além de várias embarcações de
desembarque. Estes meios de superfície
serão apoiados por aeronaves (aviões e
helicópteros) de diversos tipos.20

Por sua vez, a 2a Esquadra – possivel-
mente sediada em São Luís (MA) – pode-
ria ser constituída por um NAe, um NPM,
12 navios de escolta, dois NApLog, um
NSS (para apoio a submarinos operando
na área), um RbAM e um NTrA, além de
embarcações de desembarque e aeronaves
de vários tipos.21

A Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE),
sediada no Rio, poderá incluir quatro Bata-
lhões de Infantaria de Fuzileiros Navais
(BtlInfFuzNav), a fim de prover uma Briga-
da Anfíbia (BAnf) para operações expedi-
cionárias. É possível que, no litoral norte/
nordeste, seja criada uma força menor, ca-
paz de fornecer uma Unidade Anfíbia

(UAnf) de pronto emprego. Devem ser cri-
ados também novos Batalhões de Opera-
ções Ribeirinhas (BtlOpRib) distritais.22

Na prática, o Brasil possui dois litorais –
separados pela cintura Natal-Dacar e forman-
do uma cunha em direção à África. A área
marítima setentrional (ao norte de Natal) de-
fronta-se com o Atlântico Norte e a extremi-
dade sudeste do Caribe, enquanto que a me-
ridional (ao sul de Natal) situa-se inteiramen-
te no Atlântico Sul. Estas duas áreas têm ca-
racterísticas geopolíticas dissimilares.23

Se for criada uma segunda Esquadra,
sediada no litoral norte/nordeste do Brasil,
esta terá por atribuições principais a defesa
da Amazônia pelo mar e a proteção dos inte-
resses nacionais na área marítima situada ao
norte de Natal-Dacar. Logo, sua composição
não deve ser necessariamente igual à da Es-
quadra balanceada sediada no Rio de Janei-
ro.24 O mesmo raciocínio pode ser aplicado à
composição das forças de fuzileiros navais.

INFLUÊNCIAS  ESTRANGEIRAS

A ideia de criação de uma segunda Es-
quadra em nossa Marinha foi cogitada du-
rante os anos 70 do século passado, tendo
sido posteriormente abandonada, devido
à crônica falta de recursos.25 Seu ressurgi-

18 Cf. Pesce, “PEAMB 2010-2030: Perspectivas”, Op. cit. Cf. também Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Inovação da Marinha, A Estratégia Nacional de Defesa e a Base Industrial de Defesa – Palestra do Vice-
Almirante Ney Zanella dos Santos no Simpósio “A Estratégia Nacional de Defesa e o Poder Marítimo”
(Rio de Janeiro: EGN, 30/10/2009). Disponível em http://www.egn.mar.mil.br/. Acesso em 01/12/2009.

19 N.A.: Designação provisória de uma futura classe de navios-aeródromo de helicópteros de assalto
(NAeHA) para apoio a operações anfíbias. O termo “navio de propósitos múltiplos” foi um
neologismo cunhado pela END. Cf. Presidência da República, Op. cit., p. 13.

20 Cf. Pesce, “PEAMB 2010-2030: Perspectivas”, Op. cit. Cf. também Secretaria de Ciência, Tecnologia
e Inovação da Marinha, Op. cit.

21 Ibidem.
22 N.A.: Tais metas estão incluídas na visão de futuro do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). Cf. palestra

apresentada em Secretaria de Assuntos Estratégicos/Marinha do Brasil, Seminário de Desenvolvi-
mento da Doutrina Naval (Rio de Janeiro: EGN, 03 e 04 ago. 2010).

23 Cf. Pesce, “Uma segunda Esquadra para o Brasil?”, Op. cit.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
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mento, em decorrência da END, pode estar
associado às repercussões da reativação
da IV Esquadra (4th Fleet) pela Marinha
dos EUA em 2008.26

O autor do texto da END aparentemente
se inspirou na estrutura organizacional da
U.S. Navy, com suas grandes Esquadras
do Atlântico e do Pacífico – subdivididas
em forças-tipo para o aprestamento dos
meios e em Esquadras componentes
(numbered fleets) para o seu emprego. No
caso do Brasil, acreditamos que uma estru-
tura complexa desse tipo seria demasiada-
mente onerosa, pelo menos até meados do
século XXI.

Contudo, a atual organização de nossa
Esquadra – constituída por três forças-tipo
(Aeronaval, de Submarinos e de Superfí-
cie) e por duas Divisões operativas – mos-
tra nítida influência norte-americana. O
mesmo se aplica à estrutura da FFE, cujos
principais componentes operativos inte-
gram a Divisão Anfíbia (DivAnf) e a Tropa
de Reforço (TrRef).

A influência norte-americana sobre o
pensamento naval brasileiro, cujas origens
remontam à criação da Missão Naval dos
EUA em 1922, foi intensa durante a maior
parte do século XX. Esta suplantou, por
ampla margem, a tradicional influência bri-
tânica herdada da época do Império, no
século anterior. Ao longo da última déca-
da, porém, as Marinha do Brasil e da Fran-
ça vêm estreitando seus laços de coopera-
ção e amizade.

A Marine Nationale é hoje uma força
naval oceânica capaz de operar em áreas

marítimas distantes em defesa dos interes-
ses nacionais da França. O comando das
unidades que compõem os quatro ramos
combatentes (navios de superfície, subma-
rinos de propulsão nuclear, aviação naval
e fuzileiros navais) daquela Marinha é exer-
cido por intermédio de duas cadeias dis-
tintas: a orgânica (administrativa) e a
operacional.27

A cadeia de comando orgânica está su-
bordinada ao chef d’état-major de la
marine, que tem por encargo o preparo e o
aprestamento das forças marítimas. O co-
mando operacional, por sua vez, subordi-
na-se ao chef d’état-major des armées, res-
ponsável pelo emprego das Forças Arma-
das francesas no âmbito do Ministério da
Defesa.28

Na cadeia operacional, os mares e ocea-
nos do mundo são divididos em dez zonas
marítimas, cinco das quais (Índico, Pacífi-
co, Atlântico, Mediterrâneo e Canal da
Mancha/Mar do Norte) correspondem a
extensas áreas marítimas e oceânicas e as
cinco outras (Antilhas, Guianas, Ilhas Reu-
nião, Nova Caledônia e Polinésia France-
sa), aos departamentos e territórios ultra-
marinos da França.29

O sistema francês de presença naval
permanente caracteriza-se pela manutenção,
nas zonas marítimas oceânicas e nos de-
partamentos e territórios de ultramar, de
grupamentos navais reduzidos, os quais
podem receber reforços em caso de neces-
sidade.30 Esta prática difere do sistema bri-
tânico de presença intermitente (caracteri-
zado pelo envio periódico de grupos-tare-

26 Cf. Eduardo Italo Pesce, “Atlântico Sul: Aumento da presença naval norte-americana?”, Revista
Marítima Brasileira, 128 (07/09): 98-103 – Rio de Janeiro, jul./set. 2008.

27 Cf. sítio oficial da Marinha francesa em http://www.defense.gouv.fr/marine/. Último acesso em 31/07/
2010.

28 Ibidem. N.A.: Observar que na França, como na maioria dos países ocidentais, o comando de cada força
singular é exercido pelo respectivo chefe de estado-maior.

29 Cf. sítio oficial da Marinha francesa, Op. cit.
30 Ibidem.
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fa ao exterior), assim como do sistema nor-
te-americano de presença global.

ABORDAGEM  INCREMENTAL

Ao propor a hierarquização dos objetivos
e o desenvolvimento sequencial dos meios, a
END indiretamente sugere uma abordagem
incremental para a modernização e a amplia-
ção do Poder Naval bra-
sileiro.31 Tal empreendi-
mento tornará necessá-
rio mobilizar recursos
humanos, tecnológicos,
materiais e financeiros
consideráveis por mais
de uma geração.

A fim de viabilizar a
criação de uma 2a Es-
quadra e de uma 2a Divi-
são Anfíbia até 2050,
deverão ser considera-
dos – além do elevado
investimento em meios
navais, aeronavais e de
fuzileiros navais – os re-
cursos significativos a
serem aplicados na im-
plantação da infraestru-
tura de apoio, assim
como na manutenção e
na operação dos meios.

Enquanto tais re-
cursos não estiverem
disponíveis, a solução seria manter uma
Esquadra e uma FFE completas e bem
dimensionadas, contando com bases de
apoio ao longo de todo o litoral brasileiro
(e, possivelmente, no exterior), mas capa-
zes de destacar periodicamente frações

para a realização de operações em áreas
distantes de suas bases principais.

Uma modesta ampliação da infraestru-tura
existente no norte/nordeste do País permitiria
estacionar naquela área – em caso de necessi-
dade – uma força pronta da Esquadra. Do
mesmo modo, poderia ser estacionado no nor-
te do Brasil um grupamento operativo da FFE.
Tais medidas necessitariam de investimentos

iniciais relativamente
modestos, compatíveis
com a provável realida-
de orçamentária dos
próximos anos.32

Dentro dos limites
do orçamento, seria
preciso “mobiliar” pri-
meiro as forças atuais
com meios operativos
modernos, nas quanti-
dades necessárias para
o cumprimento das
missões previstas. So-
mente então seria pos-
sível pensar em expan-
dir as forças e o esco-
po das missões. De
certa forma, nossa Ma-
rinha já está procuran-
do fazer isso.

O PAEMB é com-
posto por diferentes
projetos, voltados
para a articulação das

forças, assim como para o equipamento e
os recursos humanos. Este plano engloba
ações de curto (2010-14), médio (2015-22) e
longo prazo (2023-30). Contudo, a execu-
ção de vários projetos deverá prolongar-
se até depois de 2030.33

31 Cf. Presidência da República, Op. cit., pp. 12-14.
32 Cf. Pesce, “Uma segunda Esquadra para o Brasil?”, Op. cit.
33 Cf. Pesce, “PEAMB 2010-2030: Perspectivas”, Op. cit. Cf. também Coordenação do PRM/Grupo de

Trabalho PEAMB, Op. cit.

A modernização e a
ampliação do Poder Naval

brasileiro tornarão
necessário mobilizar
recursos humanos,

tecnológicos, materiais e
financeiros consideráveis
por mais de uma geração

  
O PAEMB é composto por
diferentes projetos, engloba

ações de curto (2010-14),
médio (2015-22) e longo

prazo (2023-30), devendo
prolongar-se até
depois de 2030
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Para a criação de uma 2a Esquadra e de
uma 2a Divisão Anfíbia, acreditamos que
um horizonte de concretização até 2050
seria razoavelmente realista. Entretanto, os
estudos para a possível implantação de tais
projetos já se iniciaram. Provavelmente,
incluem a análise dos modelos de estrutu-
ra adotados pelas principais Marinhas, es-
pecialmente as que mantêm intercâmbio
mais intenso com a Marinha do Brasil.34

Podemos afirmar que, de certa forma, o
sistema adotado pela Marinha francesa,
para manutenção de uma presença perma-
nente nas águas metropolitanas e no ultra-
mar é semelhante ao já utilizado pela Mari-
nha do Brasil nas águas sob jurisdição na-
cional (conhecidas como Amazônia Azul).
As diferenças residem, sobretudo, nos fa-
tores de natureza geográfica.

No caso do Brasil, a área a ser patrulha-
da não é dispersa, mas compacta, corres-
pondendo a uma faixa de 200 (podendo
estender-se a 350) milhas marítimas de lar-
gura ao longo do litoral. Aí operam, em mis-
sões de patrulha naval de rotina, os meios
que constituem as forças distritais, subor-
dinadas aos Distritos Navais. Caso seja
necessário, tais meios podem ser reforça-
dos por grupos-tarefa da Esquadra, atual-
mente sediada no Rio de Janeiro.

Vale observar que uma Esquadra dota-
da de meios suficientes para atender a to-
das as demandas seria capaz de atuar onde
fosse necessário (o que, na prática, pode
significar em qualquer lugar do mundo),
operando a partir de suas bases principais
ou utilizando, em caráter temporário, bases
de apoio situadas nas proximidades da área
de operações.

Para isso, seria necessário, além de in-
vestir na ampliação do quantitativo de mei-
os operativos, elevar progressivamente o
nível de capacitação das bases navais para
prestar apoio logístico a unidades da Es-
quadra que estejam operando em sua área
de cobertura. No caso brasileiro, tal
capacitação está hoje praticamente limita-
da à área Rio.

Está prevista no PAEMB a construção, no
litoral norte/nordeste, de um complexo naval
comparável ao existente no Rio de Janeiro. A
Baía de São Marcos, em São Luís (MA), é
apontada por especialistas como o local mais
conveniente para isso.35 Tal perspectiva che-
gou a criar um clima de “disputa” sobre a me-
lhor localização, envolvendo os estados do
Pará (defendendo a opção por Belém) e do
Maranhão.36

A construção de tal base não deve ter
prioridade maior que a conferida à obten-
ção dos meios operativos. Pode-se até
mesmo especular que a implantação de uma
base naval de grande porte naquela área –
sem que nossa Marinha dispusesse de for-
ças para operar a partir dela – poderia dar
margem a pressões diplomáticas sobre o
Brasil no sentido de que este cedesse tais
instalações para uso pelos EUA e seus prin-
cipais aliados.

A área marítima de interesse estratégico
do Brasil não se limita à Amazônia Azul,
mas inclui a totalidade do Atlântico Sul, a
África Ocidental e Meridional e a Antárti-
ca, assim como o Caribe e parte do Pacífico
Sul. As limitações do apoio logístico (loca-
lização das bases e número reduzido de
navios de apoio logístico móvel) têm leva-
do nossa Marinha a operar em áreas relati-

34 N.A.: – As Marinhas dos EUA e da França encontram-se entre as que mantêm intenso intercâmbio com
nossa Marinha. Cf. palestras em Secretaria de Assuntos Estratégicos/Marinha do Brasil, Op. cit.

35 Cf. Pesce, “PEAMB 2010-2030: Perspectivas”, Op. cit. Cf. também Pesce, “Marinha do Brasil:
Perspectivas”, Op. cit.

36 Cf. “Jobim cancela visita a Belém e levanta suspeitas”, Diário do Pará, Belém, 14/08/2010. Matéria
disponibilizada em http://www.defesanet.com.br/.
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vamente próximas do litoral brasileiro. Tal
quadro precisa ser revertido.

CONCLUSÃO

Apesar da divulgação da END e do
PAEMB, as limitações orçamentárias que di-
ficultam a modernização e o fortalecimento
do Poder Naval brasileiro permanecem. Ape-
sar do modesto aumento dos recursos desti-
nados a investimentos, o orçamento da Ma-
rinha para 2010 ficou aquém do que seria de-
sejável, a fim de garan-
tir a continuidade da
renovação e a amplia-
ção dos meios.

O histórico da rea-
lidade orçamentária da
defesa no Brasil – ca-
racterizado pelo fenô-
meno da path-depen-
dency (dependência
da trajetória) – não
autoriza previsões oti-
mistas em relação à
possível alteração do
quadro vigente.37 A concretização das me-
tas ambiciosas do PAEMB depende da ga-
rantia de um fluxo contínuo de investimen-
tos por mais de duas décadas. Sem tal ga-
rantia, o novo plano não passará de mais
um “protocolo de intenções”.

Embora o PAEMB admita a hierarqui-
zação das tarefas e o desenvolvimento
sequencial dos meios, o Brasil necessita
de uma Marinha polivalente com capaci-
dade oceânica – apta a desempenhar to-
das as tarefas básicas do Poder Naval, na
Amazônia Azul ou fora dela. A complexida-
de de tais tarefas só tende a aumentar, de-

vido ao crescimento econômico e o aumen-
to da projeção internacional do País.

A infraestrutura e as instalações locali-
zadas em áreas costeiras ou nas águas
jurisdicionais brasileiras podem ser facilmen-
te atacadas por mar. As rotas marítimas são
vulneráveis às “novas ameaças” (pirataria,
terrorismo e outras formas de crime
transnacional), assim como às ameaças de
tipo clássico. A proteção de nossas ativida-
des marítimas representará um enorme de-
safio, em tempo de paz ou na eventualidade

de um conflito armado.
A posse, pelo Brasil,

de um Poder Naval mo-
derno e bem aparelhado
contribuirá significati-
vamente para aumentar
sua capacidade de
dissuasão clássica (não
nuclear). Ainda que
possam ser considera-
das otimistas para o pe-
ríodo 2010-30, as metas
que constam do
PAEMB – inclusive a

criação da 2a Esquadra e da 2a Divisão Anfíbia
– resultam de criteriosa avaliação de necessi-
dades e devem ser consideradas factíveis.

Talvez um horizonte temporal até 2050
seja mais realista para a concretização do
projeto de criação de um segundo núcleo
de Poder Naval no norte/nordeste do Brasil.
Todavia, não há como negar a necessidade
de expansão quantitativa e qualitativa dos
meios navais, aeronavais e de fuzileiros na-
vais da Marinha, assim como de aumento
do seu efetivo de pessoal militar.38

A mobilidade e a versatilidade são qua-
lidades intrínsecas do Poder Naval, não

37 Cf. Brustolin, Op. cit., pp. 83-84. Cf. Pesce, “Um projeto de potência para o Brasil do século XXI”,
Op. cit.

38 N.A.: – O aumento de efetivo autorizado será de 36% até 2030, passando de 59,6 mil para 80,5 mil
oficiais e praças. Cf. Pesce, “PEAMB 2010-2030: Perspectivas”, Op. cit.

Apesar da divulgação da
END e do PAEMB, as

limitações orçamentárias
que dificultam a

modernização e o
fortalecimento do Poder

Naval brasileiro
permanecem
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havendo necessidade de criar novas es-
truturas para “ocupar” áreas marítimas. Para
assegurar uma presença naval frequente,
uma Esquadra balanceada, dotada de mei-
os modernos em quantidades apreciáveis,
será capaz de operar
longe de suas bases
por longos períodos
de tempo, desde que
disponha de uma ade-
quada capacidade de
apoio logístico móvel.

A situação dos di-
versos segmentos da
defesa nacional no
Brasil é crítica. A ex-
pressão militar do Po-
der Nacional encon-
tra-se defasada em re-
lação ao desenvolvi-
mento alcançado pe-
las demais expressões
– em especial a econô-
mica. O aumento da
projeção do País no exterior vem levando a
um aumento de seus compromissos inter-
nacionais nas áreas de defesa e seguran-
ça. Tudo indica que tal tendência deve se
aprofundar no futuro imediato.

No final dos anos 80 e início dos 90 do
século XX, a crise econômica e o fim da Guer-
ra Fria inviabilizaram a continuidade do pro-
jeto de potência que o Brasil vinha desenvol-
vendo, levando sua indústria de defesa à

estagnação.39 A recu-
peração da capacidade
produtiva dessa indús-
tria é um dos objetivos
da END.40 Além da in-
dústria de construção
naval militar, o reapa-
relhamento da Marinha
envolve diversos seg-
mentos industriais liga-
dos à defesa.

Durante a “década
neoliberal” (anos 90 do
século passado), o Bra-
sil negligenciou sua
defesa, permitindo que
a defasagem tecnoló-
gica das Forças Arma-
das brasileiras se acen-

tuasse. É preciso reverter os efeitos nefastos
daquela política, assegurando o fluxo de re-
cursos necessário para dar continuidade aos
programas de renovação e modernização das
três forças singulares.

  CLASSIFICAÇÃO  PARA  ÍNDICE  REMISSIVO:
<FORÇAS  ARMADAS> Missão das Forças Armadas; Marinha do Brasil; Poder marítimo;
Poder militar; Esquadra; Base Naval; Corpo de Fuzileiros Navais;

39 Cf. Roberto Lopes, “Brasil Potência: O sonho que insiste em não morrer”, Leituras da História II (32):
26-33 – São Paulo, jul. 2010.

40 Cf. Presidência da República, Op. cit., p. 3.

A expressão militar do
Poder Nacional encontra-
se defasada em relação ao
desenvolvimento alcançado
pelas demais expressões. É
preciso assegurar o fluxo

de recursos necessário
para dar continuidade aos
programas de renovação e

modernização das três
forças singulares
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O presente artigo objetiva contribuir
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gem brasileira, por meio da apresentação
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ou estas e as vias navegáveis interiores
no Brasil.1

Trata-se, portanto, juntamente com a ge-
ração de energia renovável, de um dos ele-
mentos mais relevan-
tes da infraestrutura
(física) brasileira, de
forma que o texto pre-
tende, assim, contri-
buir para a inteligên-
cia marítima da
cabotagem brasileira,
ou melhor, infraes-
trutura intelectual, es-
sencial para a constru-
ção do Poder Maríti-
mo nacional.2

O tema se justifica
pelo grande déficit de
maritimidade do litoral
brasileiro3 e pela pe-
quena quantidade de
carga transportada
pela cabotagem no
Brasil, vez que, “atu-
almente, a divisão
modal dos transpor-
tes mostra 61% dos
fluxos no modal rodo-
viário, 30% no ferroviário, 4% no
hidroviário e no dutoviário e 1% na
cabotagem (...), desconsiderando o modal
aéreo”.4

De acordo com Meira Mattos:
O Atlântico, com a sua imensa

massa líquida, oferece-nos não ape-
nas a melhor via de comunicação en-

tre grandes centros
costeiros do País ou
a rota indispensável
ao nosso comércio
exterior, propicia-
nos também uma
fonte de recursos
econômicos da mai-
or importância. (...) A
valorização econômi-
ca dos mares resulta,
inequivocamente, na
sua maior expressão
estratégica.5

Com a criação das
agências reguladoras
independentes a par-
tir de 1996, por meio da
Agência Nacional de
Energia Elétrica
(Aneel), o Brasil aco-
lhe um modelo. Pelo
menos no âmbito for-
mal, há maior eficiên-

cia na implementação de políticas de Esta-
dos para setores relevantes da
infraestrutura como o de transporte
aquaviário e portos, regulada pela Agên-

1 Conceituada como: “navegação de cabotagem: a realizada entre portos ou pontos do território brasilei-
ro, utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis interiores”, conforme art. 2o, inciso IX, da
Lei no 9.432/97.

2 Sobre o tema, na perspectiva do transporte aquaviário no mundo globalizado e do papel do Direito e das
Relações Internacionais: CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Introdução. In: CASTRO JUNIOR,
Osvaldo Agripino de. (org.) Direito Marítimo Made In Brasil. São Paulo: Lex, 2007, p. 11-31.

3 Acerca do assunto: FOULQUIER, Éric. “Le déficit de maritimeté du littoral portuaire sud-américain”.
In: GUILLAUME, Jacques. Les transports maritimes dans la mondialisation. Paris: Harmattan,
2008, p. 211-244.

4 Plano Nacional de Logística de Transportes – Relatório Executivo. Brasília: Ministério dos Transpor-
tes, Ministério da Defesa, Centran, abr. 2007, p. 158.

5 MEIRA MATTOS, General. A Geopolítica e as Projeções do Poder. Prefácio de Luís Vianna Filho.
Coleção Documentos Brasileiros. Rio de Janeiro: José Olympio, 1977, p. 89-90.
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cia Nacional de Transportes Aquaviários
(Antaq).6

A Antaq surgiu no Brasil, em um con-
texto de crise, diretamente inspirada no
modelo norte-americano, e, tal como ocor-
re nos Estados Unidos, a própria lei que
institui esta agência já lhe confere poder
normativo ou regulador. Criada pela Lei no

10.233, de 5 de junho de 2001, a Antaq tem
natureza de autarquia especial e está dire-
tamente vinculada ao Ministério dos Trans-
portes, sendo uma entidade reguladora e
fiscalizadora das atividades portuárias e
dos transportes aquaviários. A sua esfera
de atuação consiste nas navegações de
longo curso, de interior, de cabotagem, de
apoio marítimo e portuário.

Nesse quadro, o artigo objetiva discor-
rer sobre a competência da Antaq para re-
gular a cabotagem por meio de três partes.
O Capítulo 1 apresenta um breve histórico
das normas editadas pela Antaq que regu-
lam a cabotagem. O Capítulo 2 trata dos
problemas da cabotagem. Já o Capítulo 3
discorre sobre propostas para desenvol-
ver o setor. Nas considerações finais, são
feitas outras sugestões.

A  ANTAQ  E  A  REGULAÇÃO  DA
CABOTAGEM

Dentro das atribuições que foram
auferidas à Antaq está a liberdade de criar
normas que incidam sobre os setores nos
quais a Agência tem competência para atu-
ar, conforme o art. 27, inciso IV, combinado
com os arts. 43, 44 e 68 da Lei no 10.233, de
5 de junho de 2001, com a redação dada

pela Medida Provisória no 2.217/3, de 4 de
setembro de 2001. Algumas normas que
interferem diretamente na navegação de
cabotagem no País, portanto, a seguir se-
rão abordadas.

No conjunto das resoluções que outorgam,
indeferem, aplicam penalidades ou advertên-
cias, extinguem ou cancelam pedidos para
empresas atuarem na navegação de
cabotagem, a Antaq publicou outras normas
que são interessantes ao estudo em questão.

A Resolução no 024, de 8 de agosto de
2002, aprovou projeto para a norma de ou-
torga de autorização à pessoa jurídica para
operar como empresa brasileira de navega-
ção nas linhas de longo curso, de cabota-
gem, de apoio portuário e de apoio maríti-
mo. A norma determinava a realização de
audiência pública, com prazo de 21 dias a
contar da data da publicação no Diário Ofi-
cial da União, com o escopo de obter sub-
sídios e informações para aprimorar o ato
regulamentar em questão.

Os requisitos para outorga de autoriza-
ção consistiam em a empresa possuir no mí-
nimo uma embarcação que arvorasse ban-
deira brasileira, adequada ao tipo de navega-
ção à qual se dispunha e que estivesse em
plenas condições de operabilidade (em caso
de paralisação superior a 180 dias contínuos,
deveria apresentar justificativa à Antaq).7

Como alternativa a esta regra, a empresa
poderia ter contrato de afretamento a casco
nu de propriedade de brasileiro, conforme a
Lei no 9.774/98,8 ou mediante apresentação
de contrato de construção de embarcação
em estaleiro nacional, preenchendo alguns
requisitos, ou caso tivesse o fim específico

6 Sobre a análise comparativa da Antaq e da Federal Maritime Commission, com 22 recomendações para
aperfeiçoar a Antaq, fruto das nossas pesquisas de pós-doutoramento na Harvard University: CASTRO
JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Direito Regulatório e Inovação nos Transportes e Portos nos Estados
Unidos e Brasil. Prefácio Prof. Ashley Brown. Harvard University. Florianópolis: Conceito, 2009.

7 Resolução no 24, art.10. Disponível em:<www.antaq.gov.br>.
8 Lei no 9.774/98, altera a Lei no 7.652, de 3 de fevereiro de 1988, que dispõe sobre o Registro da

Propriedade Marítima.
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de obter financiamento junto ao Fundo de
Marinha Mercante (FMM) para construção
de embarcação em estaleiro brasileiro.9

Nesse quadro, a situação financeira da pes-
soa jurídica deveria ser considerada boa, no
parâmetro de possuir pelo menos patrimônio
líquido de R$ 6 milhões para a navegação de
cabotagem.10 Ressalte-se que a empresa que
apresentasse objetivo de atuar na navegação
de cabotagem unicamente com embarcações
de capacidade inferior a mil toneladas de porte
bruto (TPB), ficaria isenta de preencher o pré-
requisito estipulado de patrimônio líquido.11

A Resolução em estudo ainda exigia
documentos que, no caso da cabotagem,
deveriam ser enviados anualmente até o
dia 30 de junho;12 e, caso a empresa fosse
autorizada, ficaria submetida ao princípio
da livre concorrência e teria que satisfazer
certos requisitos. Como exemplo, podem
ser citadas a regularidade e a preservação
do meio ambiente. As penalidades, no caso
do descumprimento de qualquer disposi-
ção legal, regulamentar ou nos termos ou
condições expressas ou implícitas nos ter-
mos de autorização, consistiam em: adver-
tência, multa, suspensão, cassação e de-
claração de inidoneidade.13

A citada norma dispunha sobre o térmi-
no da autorização, que poderia ocorrer por
renúncia, falência ou extinção da pessoa
jurídica autorizada, ou pela Antaq, por anu-
lação ou cassação, mediante processo re-
gular, preenchidas as hipóteses menciona-
das nos incisos I e II do art. 17. Acrescen-
tava, nas disposições finais e transitórias,
que a autorização provisória perduraria no
prazo máximo de 180 dias.14

Em seguida, a Resolução no 032, de 2 de
setembro de 2002, prorrogava o prazo para
a aprovação do projeto de norma estabele-
cido pela Resolução no 24 para 8 de agosto
de 2002. Por sua vez, em 19 de novembro
de 2002, foi editada a Resolução no 052 da
Antaq, sobre o mesmo tema, com altera-
ções do projeto inicial; em seguida, a Re-
solução no 090, de 26 de maio de 2003, pror-
rogou o prazo previsto na Resolução no

052, para convocar as empresas de nave-
gação que já tivessem autorização a reno-
var a concessão: aos 180 dias previamente
estipulados, concedeu mais 90 dias, a se-
rem contados após o término daqueles.

Mencione-se que, em 11 de agosto de
2003, a Resolução no 107 viria para aprovar
a proposta de alteração da norma feita pela
Resolução no 052 e submetê-la à audiência
pública. Esta norma ainda foi aprovada pela
Resolução no 492, de 19 de setembro de
2005, depois aprovada pela Resolução no

843, de 14 de agosto de 2007 e, posterior-
mente, foi alterada finalmente pela Resolu-
ção no 879, de 26 de setembro de 2007.

Desde o primeiro projeto demonstrado na
Resolução no 024 até a norma finalmente apro-
vada pela Resolução no 843, com as alterações
da Resolução no 879, inúmeras mudanças ocor-
reram. Dentre elas podem ser salientadas:

a) nas definições de que trata o art. 2o,
foi incluído o inciso VII, com a
conceituação de “proprietário” como
sendo aquela pessoa física ou jurídica
que tenha em seu nome inscrita ou re-
gistrada a embarcação;
b) acrescentou o parágrafo único do art.
3o, que dispunha sobre a autorização

9 Resolução no 24, art. 5o e incisos.
10 Resolução no 24, art. 4o, inciso II, alínea “b”.
11 Resolução no 24, art. 4o, §1o.
12 Resolução no 24, art. 12, inciso I.
13 Resolução no 24, art. 16 e incisos.
14 Resolução no 24, art.18 e parágrafos.
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para operar, declarando ser ela
intransferível e decretando o prazo para
sua vigência;
c) na seção sobre o requerimento, antes
tratava diretamente de autorização, con-
tudo, a norma passou a tratar de pedido
para a autorização;
d) passou a exigir que o contrato de
afretamento a casco nu, realizado por
empresa brasileira, tivesse prazo de no
mínimo um ano;
e) no art. 5o, §1o, atualizou a autorização
nos casos de pré-registro de embarca-
ção em construção, bem como para as
especialidades do Registro Especial Bra-
sileiro (REB);
f) no art. 5o, §2o passou a exigir docu-
mentos sobre a embarcação;
g) ainda acrescentou mais algumas exigên-
cias, no que diz respeito à embarcação em
construção, exigindo mais requisitos e cer-
tificados sobre o andamento da obra;
h) formulou mais alguns requisitos, visan-
do assegurar a comprovação da situação
financeira e econômica da empresa;
i) condicionou a continuidade da auto-
rização a verificações periódicas para
certificar se as condições para explora-
ção do serviço autorizado continuam
adequadas;
j) sobre a operação, dispôs que a Antaq,
ao tomar conhecimento de fato que con-
figure ou que venha a configurar infra-
ção à ordem econômica, deverá informá-
lo ao Conselho Administrativo de Defe-
sa Econômica (Cade), à Secretaria de
Direito Econômico do Ministério da Jus-
tiça ou à Secretaria de Acompanhamen-
to Econômico do Ministério da Fazen-
da, conforme o caso;
k) adicionou regras específicas para o
transporte a granel de petróleo, seus de-
rivados e gás natural, que deverão aten-
der às normas estabelecidas pela Agên-
cia Nacional do Petróleo (ANP);

l) estipulou que só poderia operar a em-
presa de navegação nacional que tives-
se apólice de seguro de responsabilida-
de civil vigorando;
m) nos casos de extinção, contemplou
mais a hipótese de ficar constatado que
as condições da empresa nacional não
mais satisfazem às condições para as
quais foi concedida a outorga;
n) estabeleceu a hipótese de revoga-
ção da autorização, nos casos de fi-
nanciamento com a Marinha Mercan-
te, quando a obtenção deste não restar
comprovada;
o) firmou regras para a aplicação pro-
porcional das penalidades;
p) instituiu a seção sobre infrações, dis-
pondo sobre quais são elas e suas res-
pectivas multas;
q) registrou que as disposições da nor-
ma em pauta serão aplicáveis aos pro-
cessos em tramitação na Antaq na data
da sua publicação no Diário Oficial e de-
terminou que a Resolução passasse a
vigorar desde a data da sua publicação.
Ademais, a Resolução no 133 da Antaq,

de 4 de novembro de 2003, aprovou a pro-
posta da norma para o afretamento de em-
barcação por empresa brasileira de navega-
ção na navegação de cabotagem, com a fi-
nalidade de submetê-la à audiência pública.

A Resolução no 142, de 27 de novembro
de 2003, veio com intuito de prorrogar o
seu prazo, que entrava em vigor na data da
sua publicação, para o dia 8 de dezembro
de 2003. Em 16 de fevereiro de 2004, a Re-
solução no 193 aprovou a norma, promo-
vendo algumas alterações. Em 24 de maio
de 2005, a Resolução no 431 aprovou algu-
mas alterações para fins de submissão à
audiência pública, a Resolução no 496.

Segundo as regras desta Resolução,
independe de autorização o afretamento de
embarcação de bandeira brasileira e daque-
las submetidas ao REB, conforme anterior-
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mente estudado. A citada norma dispõe
sobre os requisitos que tornam possível a
autorização de embarcação estrangeira
afretada por tempo ou viagem atuar na na-
vegação de cabotagem, sendo esta uma re-
gra especial dependente de determinados
fatores, conforme dispostos na Resolução,
como, por exemplo, quando for constata-
do que não existe ou que não há disponí-
vel navio com bandeira brasileira com o tipo
e o porte necessário, a fim de que se faça o
transporte desejado.

Esta Resolução dispõe sobre a circula-
rização da consulta, definida por ela, como
o procedimento para a consulta feita pela
empresa nacional que deseje o afretamento
de embarcação estrangeira para a cabo-
tagem, feita a todas as empresas nacionais,
os procedimentos pelos quais as consul-
tas devem ser efetuadas e suas formas de
confirmação.

A Resolução em análise cita os requisi-
tos para se proceder com a solicitação de
autorização do afretamento de embarcação
estrangeira, desde sua forma até as informa-
ções que devem ser prestadas à Antaq. Es-
tabelece como se darão a oferta e o blo-
queio de embarcação para o afretamento.

A citada Resolução menciona que o Cer-
tificado de Autorização de Afretamento
(CAA) – documento emitido pela Agência
Nacional dos Transportes Aquaviários que
serve para comprovar a autorização de
afretamento de empresa estrangeira para
operar na cabotagem – só será deferido
quando a empresa informar à Antaq o local
e a data em que a embarcação será recebida.

Ressalte-se que a citada Resolução de-
fine quais são as penalidades, infrações e
suas respectivas multas e salienta que, nos
casos especiais em que esteja comprova-
do o interesse público e de emergência, a
Antaq poderá autorizar o afretamento de
embarcação de bandeira estrangeira para a
cabotagem.

Deve-se mencionar que, em 30 de se-
tembro de 2009, a Antaq publicou a Reso-
lução no 1.499, que aprova a Proposta de
Norma para disciplinar o afretamento de
embarcação por empresa brasileira de na-
vegação na navegação de cabotagem, a fim
de submetê-la à audiência pública, que so-
freu várias contribuições do Sindicato Na-
cional das Empresas de Navegação Maríti-
ma (Syndarma), visando aperfeiçoar a fu-
tura Resolução. Nesse sentido, deve-se
mencionar o art. 5o da citada Resolução,
que trata da autorização para afretamento
de embarcação estrangeira:

Da Autorização de Afretamento – Art. 5o

– A empresa brasileira de navegação de
cabotagem poderá obter autorização
para afretar embarcação estrangeira: I –
por viagem, no todo ou em parte, ou por
tempo para uma única viagem: a) quan-
do constatada a inexistência ou a
indisponibilidade de embarcação de ban-
deira brasileira, do tipo e porte adequa-
dos para o transporte pretendido; b)
quando verificado que as ofertas para o
transporte pretendido não atendem aos
prazos consultados ou que as condições
da taxa de afretamento não são compatí-
veis com o mercado; II – por tempo, a
casco nu ou por viagem, no todo ou em
parte, ou por tempo para uma única via-
gem, em substituição a embarcação em
construção no País, em estaleiro brasilei-
ro, com contrato em eficácia, enquanto
durar a construção, até o limite da tone-
lagem de porte bruto contratada. § 1o – A
autorização para afretamento de que tra-
ta o inciso II deste artigo independe de
circularização. § 2o – A autorização para
o afretamento de que trata o inciso II,
nas modalidades por tempo ou a casco
nu, somente será outorgada pelo prazo
de até doze meses. § 3o – Os afretamentos
autorizados com base no inciso II, feitos
em substituição a uma mesma embarca-
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ção, não poderão exceder a duração acu-
mulada de 36 meses.

Após a análise das principais normas
que influem diretamente na navegação de
cabotagem no Brasil, adiante serão expos-
tas as principais fragilidades, as perspecti-
vas e as possíveis soluções analisadas
sobre o setor.

PROBLEMAS  QUE  OBSTRUEM  O
DESENVOLVIMENTO  DA
CABOTAGEM

No que tange aos
principais problemas
da cabotagem no Bra-
sil, podem ser citados
os seguintes:

a) A captura (fenô-
meno que gera
disfuncionalidade
na regulação do se-
tor, com externali-
dades negativas)
da classe política
(Legislativo e Exe-
cutivo) e dos ór-
gãos públicos res-
ponsáveis pela po-
lítica de transportes no Brasil pelos gru-
pos de interesse (lobby) da indústria de
transportes terrestres, especialmente o
rodoviário, construtoras e empresas
outorgadas que operam rodovias, indús-
tria de combustíveis, distribuidoras (pos-
tos de gasolina) e fábricas de pneus.
b) Os políticos cujas campanhas são fi-
nanciadas por esse lobby são os maio-
res responsáveis. Infelizmente, a maioria
da classe política não olha para o mar.
Observe-se o descaso com a não
implementação do Conselho Nacional de
Integração de Políticas de Transporte
(Conit), que precisou de uma pressão do

Tribunal de Contas da União (TCU) para
que funcionasse, e com a Antaq, que, no
início da primeira gestão de Fernando
Fialho, ficou vários meses sem poder de-
liberar porque o Executivo e o Congres-
so não nomeavam diretores. Trata-se de
um descaso do Executivo à regulação de
transporte, com omissão do Congresso,
tal como ocorreu com a Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac) pouco de-
pois. Isso se dá porque o analfabetismo
regulatório ainda é grande, não obstante
o esforço do governo federal, com a cri-

ação do Programa de
Regulação, vinculado
à Casa Civil.
c) Verifica-se, ainda, fal-
ta de organização políti-
ca (associativismo) e
pressão política dos
usuários de transportes,
não obstante o papel da
Associação Nacional
dos Usuários do Trans-
porte de Carga (Anut) e
das empresas brasilei-
ras de navegação, algu-
mas ainda ligadas a gru-
pos transnacionais.
d) Mencione-se a falta

de política de longo prazo (de Estado)
que transforme as vantagens comparati-
vas ambientais da cabotagem em incen-
tivos econômicos.

Tais problemas decorrem, em parte, da
hipertrofia do modal rodoviário e da sua
indústria (automobilística e de caminhões),
que, junto com uma falta de política de
cabotagem, inserida num contexto maior,
de navegação marítima, conseguiram atrair
cargas da cabotagem e acabar com as em-
presas que havia no setor. Isso se deu pela
falta de uma política de Estado, de longo
prazo, já que os políticos são reféns do

Infelizmente, a maioria da
classe política não olha

para o mar


A falta de política de longo
prazo (de Estado) que

transforme as vantagens
comparativas ambientais

da cabotagem em
incentivos econômicos
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curto prazo (mandato de quatro anos), em
relação à modalidade de transporte adota-
da no País.

Esse processo é histórico e decorreu de
uma política que vislumbrava ser benefici-
ada com o investimento em rodovias e a
venda de automóveis, mas não deu certo.
No entanto, em um país como o Brasil, com
características continentais, dotado de um
extenso litoral, obviamente o tipo de trans-
porte mais indicado não é o rodoviário e
sim a cabotagem e o ferroviário.

Assim, deve-se, é claro, promover a
integração das três modalidades de trans-
porte, visando alcan-
çar a excelência no
transporte de cargas
com o esquema cha-
mado de transporte
“porta a porta”, pro-
porcionando eficiên-
cia, segurança, meno-
res taxas de poluição
ambiental, rapidez,
custos menores ao
transporte e a comodi-
dade aos usuários. Nesse contexto, o Conit
deve funcionar e dar as diretrizes para a
Antaq, a Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres (Antt), a Anac e o Departa-
mento Nacional de Infraestrutura de Trans-
porte (DNIT).

Por sua vez, alguns segmentos, princi-
palmente o graneleiro, pressionam o go-
verno para abrir a navegação de cabotagem
às embarcações estrangeiras, alegando a
falta de navios adequados disponíveis de
bandeira brasileira e suas linhas pouco re-
gulares e escassas. No entanto, conclui-se
que esta não é a medida mais adequada,
uma vez que se aniquilaria com a indústria
nacional, em face da sua pouca
competitividade, sendo fatal para os esta-
leiros brasileiros, que já não usufruem de
uma boa posição no mercado atual e,

consequentemente, maléfica para alguns
setores empresariais.

Essa rodoviarização insensata do Brasil
decorre de um processo histórico e tem
raízes na cultura política brasileira, muito
dependente do Estado. Os problemas são
causados, entre outras razões, pela natu-
reza dos sistemas: a) político – ainda
clientelista, que se aproveita do baixo índi-
ce de educação do eleitorado que elege,
em regra, políticos com baixo grau de edu-
cação e péssima conduta ética, aliada ain-
da a uma forte ingerência do Executivo na
política de transporte; e b) tributário – o

brasileiro é o pior da
América Latina, e sem
incentivos para tal
matriz de transporte.

Quanto aos cami-
nhos, sustenta-se que
são necessárias algu-
mas medidas, entre as
quais: a) maior partici-
pação dos usuários
desses serviços, que
precisam se organizar

e conhecer o papel da Antaq na regulação
setorial da cabotagem; b) adoção de uma
política que transforme os portos e termi-
nais em locais de lazer e de acesso ao pú-
blico, sem a visão marginalizada da popu-
lação, bem como que os transforme em lo-
cais familiares, como acontece em várias
partes do mundo, permitindo às crianças,
desde cedo, o acesso aos navios, para que,
a partir disso, floresça a afeição a esta mo-
dalidade de transporte.

A Antaq e o Syndarma realizaram, no fi-
nal de 2009, um seminário inédito em Brasília
para o desenvolvimento da cabotagem, do
qual participamos num painel sobre o valor
da cabotagem, juntamente com Marianne
Lachmann, do Syndarma. Nele foram feitas
várias propostas, que precisam sair do pa-
pel, tal como o Porto Sem Papel, da Secretá-

A rodoviarização insensata
do Brasil decorre de um
processo histórico e tem
raízes na cultura política

brasileira, muito
dependente do Estado
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ria de Portos (SEP).15 Além disso, a Câmara
dos Deputados, em 2009, também realizou
outro seminário sobre transporte de
cabotagem, em que foram feitas várias su-
gestões. Propostas não faltam.

Ademais, a educação pode aumentar a
compreensão dos problemas do setor, com
diagnóstico científico dos problemas, e
contribuir para o aumento da participação
e da pressão no Estado, via Congresso,
Antaq, Conit, Antt, SEP (porque não há
cabotagem sem portos eficientes) e Minis-
tério dos Transportes (MT). Contudo, há
avanços, tais como o Plano Nacional de
Logística e Transportes (PNLT) 2007, a
maior abertura da
Antaq para o setor, os
concursos públicos
para as agências e a
possibilidade de
institucionalização do
Conit.

No que tange à
Antaq, essa agência surgiu no Brasil há
dez anos, em um contexto de pós-crise, em
face dos escândalos de ineficiência e
corrupção, especialmente da Superinten-
dência Nacional da Marinha Mercante
(Sunamam), que levaram ao seu naufrágio
e que são de triste memória. Essa agência
foi diretamente inspirada no modelo norte-
americano e, tal como ocorre nos Estados
Unidos, a própria lei que a instituiu já lhe
confere poder normativo ou regulador.

A Antaq e Antt, sob coordenação do
Conit, devem assumir a liderança desse
processo, mas isso não depende somente
desses órgãos. Assim, é preciso que usu-
ários dos serviços de transportes e em-
presários do setor participem ativamente
do processo.

O Conit deve identificar os pontos de
conexão dos vários modais a fim de
maximizar o intermodalismo, o que deman-
dará transporte de cabotagem. Além das
propostas acima mencionadas, por exem-
plo, seria importante a criação de uma Su-
perintendência de Cabotagem para cuidar
somente do tema. Assim, haveria mais foco
da Antaq e uma melhor gestão dessa im-
portante política pública.

Ressalte-se que a cabotagem no Brasil
não é fechada. Em quase todos os países
há algum tipo de exigência para entrar nes-
se mercado. Todos os países, de alguma
forma, protegem a sua cabotagem. O capi-

tal mínimo integra-
lizado de R$ 6 mi-
lhões, e não são mui-
tos os outros requisi-
tos exigidos pela le-
gislação para obter a
outorga de autoriza-
ção para operar na

cabotagem brasileira.
Nesse quadro, os Estados Unidos da

América são um país que confere proteção
com características draconianas à sua na-
vegação de cabotagem, uma vez que exi-
gem que em todos os navios que nela ope-
ram arvorem bandeira e tenham sido
construídos em estaleiros americanos, com
75% de tripulação nacional. A União
Europeia também adota uma política de pro-
teção da sua cabotagem.

Já no Brasil, a proteção é um pouco mais
branda, abrindo-se certas exceções, que
permitem que o navio não tenha sido
construído em estaleiro brasileiro, mas que,
mediante as exigências feitas pelo Regis-
tro Especial Brasileiro, esteja a embarca-
ção afretada a casco nu, enquanto promo-

15 CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de; LACHMANN, Marianne Von. O valor da cabotagem brasi-
leira na visão dos transportadores. Apresentação realizada no I Seminário Nacional sobre Cabotagem.
Realização Antaq e Syndarma. Disponível em: <www.regulacao.gov.br>. Acesso em: 20 dez. 2009.

Todos os países, de alguma
forma, protegem a sua

cabotagem
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ve o transporte interno no país, e recolha a
bandeira do seu país de origem e arvore a
bandeira nacional.

A Antaq aprovou ainda resoluções que,
mediante o preenchimento de alguns re-
quisitos, permitem, inclusive, que a embar-
cação estrangeira contratada por empresa
brasileira esteja sob o regime de afretamento
por tempo ou viagem, salientando, nova-
mente, se observadas algumas circunstân-
cias impostas pela legislação.

A abertura dos portos para embarcações
estrangeiras na navegação de cabotagem
não proporcionaria a redução dos fretes
conforme alegado, mas massacraria o se-
tor nacional, pois as embarcações estran-
geiras fariam este percurso apenas como
um trajeto de sua viagem, que seguiria para
outros lugares, e utilizar-se-iam de benefí-
cios como combustível mais barato, tripu-
lação menos onerosa, entre tantos outros,
que impossibilitariam as embarcações na-
cionais de competir em um mercado sob
estas condições.

Sendo assim, a Antaq poderia incentivar
maiores investimentos no setor portuário, vi-
sando galgar-lhe maior eficiência e celeridade,
criar normas que dessem preferência nos por-
tos para os navios de cabotagem, não os dei-
xando parados e promovendo a sua atracação
e operação antes dos demais, advindos da
navegação de longo curso.

A desburocratização do setor é essenci-
al, uma vez que não se pode conferir o mes-
mo tratamento de cargas provenientes da
navegação de cabotagem e de cargas advindas
da importação, o que não quer dizer que não
deve existir controle – sim, ele deve existir,
mas de maneira mais prática e mais eficien-
te, que confira maior agilidade ao setor, con-
forme acontece no modal rodoviário.

Outro ponto que merece incentivo é o res-
surgimento do mercado da indústria naval,
dando fôlego para que os estaleiros nacio-
nais sobrevivam e para que consigam cum-

prir seus contratos, construindo embarcações
adequadas e com qualidade. Para tanto, deve-
se salientar que o Brasil necessita de mão de
obra qualificada, para, mais uma vez, o mer-
cado não ser dominado por estrangeiros que
vendem serviços com alto valor agregado.
Deve-se, portanto, investir na qualificação
de pessoal para trabalhar nesse setor.

Ocorreu um grande avanço com a Carta
Magna de 1988, que tornou constitucional
a disposição sobre quem serão os respon-
sáveis pela regulação da navegação de
cabotagem e interior. Por sua vez, o Decre-
to no 2.256, ao regulamentar o Registro Es-
pecial Brasileiro, concedeu vantagens su-
ficientes aos usuários para poderem con-
tar com embarcações adequadas para a
navegação de cabotagem.

Sustenta-se que a Antaq deve regular os
fretes na cabotagem, sem arbitrar valores,
como forma de promover a competitividade,
combater a concorrência desleal, que é mui-
to comum no setor, bem como zelar pela
modicidade tarifária, dentre outras compe-
tências. Nesse sentido, o artigo 11 da Reso-
lução no 843 da Antaq é pertinente:

Art. 11. A operação nas navegações de
longo curso, de cabotagem, de apoio
marítimo e de apoio portuário pela em-
presa brasileira de navegação será
exercida em regime de liberdade de pre-
ços dos serviços, tarifas e fretes e em
ambiente de livre e aberta competição,
conforme disposto nos artigos 43 e 45
da Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001,
cabendo à Antaq reprimir toda prática
prejudicial à competição, bem como o
abuso do poder econômico.
Parágrafo único. A Agência, ao tomar co-
nhecimento de fato que configure ou pos-
sa configurar infração à ordem econômi-
ca, deverá comunicá-lo ao Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica – Cade,
à Secretaria de Direito Econômico do Mi-
nistério da Justiça ou à Secretaria de Acom-
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panhamento Econômico do Ministério da
Fazenda, conforme o caso.

Essa é ainda uma das fragilidades da
Antaq, que está procurando aumentar a efi-
cácia da regulação econômica, o que vem
sendo feito, ainda que lentamente. Todavia,
verifica-se que a diretoria atual está procu-
rando ouvir mais o setor, especialmente por
meio de audiências públicas e seminários.

Nesse sentido, sustenta-se que a Antaq
precisa saber quais os valores de fretes, tari-
fas e preços usados pelos operadores. Os re-
gulados precisam saber que há esse
monitoramento; isso inibe abusos, cartéis, pre-
ços predatórios, enfim,
concorrência desleal.

A Federal Maritime
Commission (FMC),
nos EUA, faz isso, e a
Agência Nacional de
Petróleo (ANP) tam-
bém, com relação aos
preços dos combustí-
veis. Monitorar não é
arbitrar valores. Isso
não significa também
que ela não possa in-
tervir em determinadas
situações. No Brasil, os
princípios da livre inici-
ativa e da liberdade de preços, tarifas e fretes
não são princípios absolutos. Eles encon-
tram óbice no interesse público, tal como a
busca da competitividade. Se não houver li-
mites, tais princípios criam assimetrias que
se tornam abuso do poder econômico.

Nesse setor, com forte influência do capi-
tal transnacional, regra geral, quem está den-
tro (incumbente) não quer sair, mas também
não quer deixar o outro entrar, e muitas vezes
aqueles se aliam e fazem preços predatórios
para eliminar os pequenos, possíveis
entrantes. Nessa hora, a Antaq deve intervir;
afinal, regular também é arbitrar conflitos, vi-

sando sempre ao interesse público (não, ao
do governo, cujo mandato é de curto prazo –
quatro anos). Não é isso o que ocorre no
Brasil ainda. Observe-se o que aconteceu com
várias empresas de navegação que foram
adquiridas por grupos transnacionais que as
sufocam, mas que não deixaram que elas se
extinguissem, porque interessa àquelas a
aquisição das mais frágeis.

Assim, para garantir que não haja concor-
rência desleal e evitar as chamadas bandei-
ras de conveniência, o monitoramento dos
preços, tarifas e fretes pela Antaq pode aju-
dar, bem como a maior articulação com o Cade,
que precisa conhecer as especificidades do

setor.
A fiscalização alea-

tória também pode ser
útil, porque inibe os
cartéis. A Justiça Fede-
ral e a Divisão Anti-
truste dos EUA conde-
naram recentemente
duas empresas estran-
geiras a multa de mais
de US$ 60 milhões e
prisão de diretores por
cartéis no transporte
de químicos que preju-
dicavam usuários nor-
te-americanos. Não se

deve, contudo, criminalizar os agentes eco-
nômicos, mas às vezes há excessos, e o Es-
tado precisa intervir. No Brasil já há legisla-
ção para isso.

Ademais, não há transporte de longo cur-
so sem cabotagem forte. Assim, é importante
também combater a concorrência desleal das
bandeiras de conveniência, e o setor deve
fazer estudos para tomar medidas no âmbito
da Organização Mundial do Comércio (OMC)
para combater os cartéis de shipping
transnacionais, por meio do Gats (Acordo
Geral sobre Serviços, em que se encontram
os serviços de transportes marítimos).

Não há transporte de longo
curso sem cabotagem forte

... é importante também
combater a concorrência
desleal das bandeiras de
conveniência, e o setor
deve fazer estudos para

tomar medidas no âmbito
da OMC
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Esse é um problema que os países em
desenvolvimento como o Brasil, com forte
dependência de transporte marítimo, vez que
66% da frota mundial está registrada em paí-
ses de bandeira de conveniência,16 preci-
sam solucionar no âmbito da OMC.17 Não
dá para aguardar a Organização Marítima
Internacional (IMO) porque essa, não
obstante o princípio da igualdade entre os
Estados (um voto para cada país), é forte-
mente financiada pelos países de bandeiras
de conveniência e a regulação dela é social
(segurança da navegação e meio ambiente),
não econômica (concorrência leal).

Sustenta-se, ainda, um Plano Geral de
Outorgas (PGO) da cabotagem, que con-
siste na proposta de que a Antaq e o Mi-
nistério dos Transportes identifiquem os
principais fluxos de carga doméstica, a partir
da pesquisa sobre cabotagem recomenda-
da (mas ainda não implementada) pelo
PNLT 2007 e pelo PGO da Antaq.

Assim, a partir dessa identificação dos
fluxos e da coleta de dados, a Antaq poderia
convocar uma conferência com todo o setor
para debater e identificar as linhas
prioritárias de cabotagem, a fim de que se
faça uma política de incentivos para que haja
empresas brasileiras de navegação operan-
do navios nesses fluxos. Depois, sugere-se
a elaboração de um plano de metas para que,
dentro de dez a 20 anos, o percentual de
carga doméstica dos fluxos identificados

seja prioritariamente de cabotagem (> 50 %)
em detrimento dos demais modais.

Recomenda-se também que o governo
elabore uma campanha de âmbito nacional
para conscientizar acerca da importância
do meio de transporte aquaviário, com ên-
fase na sustentabilidade, redução de cus-
tos e de acidentes nas estradas.

Há uma grande injustiça na indústria de
shipping mundial, e o Brasil precisa liderar
o processo para a criação de uma Nova
Ordem Marítima Internacional18 com maior
equidade entre os países que possuem fro-
ta mercante e os que têm alto grau de de-
pendência, como o nosso país. Criar mus-
culatura por meio do desenvolvimento da
cabotagem é um importante passo nesse
processo de ruptura com a Ordem Maríti-
ma Internacional atual.

Entre os vários problemas enfrentados
pela Antaq, pode-se citar o que diz respeito
ao transporte de granéis sólidos via navega-
ção de cabotagem. O diretor da Antaq, Murillo
de Moraes Rego Corrêa Barbosa, afirma que,
tratando-se de contêineres, a frota nacional é
suficiente para suprir a demanda.

No entanto, quanto ao granel sólido, é
mais difícil ter navios disponíveis, tendo em
vista a falta de regularidade da carga. Execu-
tivos de empresas mineradoras do Brasil con-
cordam que realmente existe uma dificuldade
específica para conseguir navios de bandei-
ra brasileira para o transporte de granel.19

16 www.imo.org
17 www.wto.org
18 Essa Nova Ordem deverá ser implementada por meio de cooperação internacional liderada pela Antaq e

pelas agências dos países que sofrem a concorrência desleal das bandeiras de conveniência e que devem
buscar na OMC o foro para combater tal prática, em face da violação do Acordo Geral sobre Serviços
(Gats). Sobre o tema, com maior aprofundamento teórico e sugestões, bem como diversos temas de
interesse da navegação marítima brasileira: CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. (org.) Direito
Marítimo, Regulação e Desenvolvimento. Prefácio Wesley Collyer. Belo Horizonte: Fórum, 2011.

19 BURSZTEIN, Valéria. “Retomando o curso: Investimentos em embarcações e na regularidade dos
serviços e a aproximação com a multimodalidade garantem à cabotagem maior participação na
matriz de transportes”. In: Global Comércio Exterior e Logística. v. 10. no 116. São Paulo: OTM
Editora, jun./2008, p. 22-23.
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Como solução para o problema, o
empresariado do ramo de granéis sólidos
propõe a adoção de uma legislação mais
branda, que permita o transporte de gra-
néis sólidos, na cabotagem, por navios de
bandeira estrangeira.

No entanto, a Antaq enfatiza que a re-
gra é idêntica para todo tipo de carga e
argumenta que tornar flexível a regra para
os granéis sólidos,
permitindo que a
cabotagem seja feita
por navios estrangei-
ros, não é viável, pois
acabaria por eliminar a
navegação nacional,
uma vez que os cus-
tos são muito maiores
no que diz respeito a
tripulação e combustí-
vel, por exemplo, sen-
do que para os navios
de bandeira estrangei-
ra tudo é menos one-
roso. Ademais, acres-
centa que, quando
houver mudança no mercado asiático, por
exemplo, estes navios migrarão para lá e o
setor nacional terá de arcar com um
significante prejuízo.20

Em análise técnica, especialistas no se-
tor21 afirmam que, apesar do crescimento
que ocorreu na cabotagem, o seu desen-
volvimento foi muito inferior quando com-

parado ao da navegação de longo curso.
Para suprir este deficit, segundo eles, são
necessárias, especialmente, ações gover-
namentais fortes e perenes, o que, aparen-
temente, não é o foco das autoridades, ex-
cetuando ações isoladas e de caráter pre-
dominantemente político, mas que pade-
cem de uma visão de conjunto que seja
amplamente divulgada pela mídia.

Entre os principais
problemas que obstru-
em o desenvolvimento
da cabotagem e suas
respectivas soluções
podem ser citados: a)
alto custo dos combus-
tíveis – desonerar os
preços dos combustí-
veis por meio do esta-
belecimento do mesmo
tratamento tributário
para os navios que ope-
ram na cabotagem e os
que operam na navega-
ção de longo curso,
conforme estabelece a

Lei no 9.432, de 1997; b) mau acesso aos por-
tos e terminais – estabelecer tratamento dife-
renciado para os navios empregados na
cabotagem, de modo a não comprometer a re-
gularidade das escalas programadas;22 c) não
renovação e ampliação da frota – criar instru-
mentos e condições específicas e temporárias
para a obtenção de novos navios para a

20 Idem, p. 24.
21 SILVA REIS, Manoel de Andrade e; MACHLINE, Claude. “As dificuldades para o transporte de carga

geral na cabotagem brasileira”. In: Global Comércio Exterior e Logística. v. 10. no 118. São Paulo:
OTM Editora, ago./2008, p. 64 e 66.

22 Acerca dos problemas portuários no Brasil, com diversas propostas para melhoria, decorrentes das
pesquisas do Grupo de Regulação da Infraestrutura e Juridicidade da Atividade Portuária, por nós
coordenado, que atua no Programa de Mestrado e Doutorado em Ciência Jurídica da Univali
(www.univali.br/ppcj): CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de; PASOLD, Cesar Luiz. (org.). Direi-
to Portuário, Regulação e Desenvolvimento. Belo Horizonte: Fórum, 2010, 474 p.; COLLYER,
Wesley O. Lei dos Portos – O Conselho de Autoridade Portuária e a Busca da Eficiência. São
Paulo: Lex, 2007, 212 p.

Entre os principais
problemas que obstruem o

desenvolvimento da
cabotagem: alto custo dos
combustíveis, mau acesso

aos portos e terminais, não
renovação e ampliação da
frota, e burocracia em face

da legislação para
facilitação do transporte
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cabotagem no exterior, enquanto o processo
de retomada da construção naval no País não
estiver consolidado; d) burocracia em face da
legislação para facilitação do transporte – sim-
plificar e racionalizar os procedimentos admi-
nistrativos e o trâmite da documentação rela-
cionada com o transporte de mercadorias rea-
lizado pela navegação de cabotagem.23

Por sua vez, a superintendente de Nave-
gação Marítima e de Apoio Portuário e Marí-
timo da Antaq,  Ana Maria Canellas, argu-
menta que uma das principais dificuldades
para a navegação de cabotagem é a burocra-
cia e que, apesar de defender a harmonização
no procedimento de controle de carga, isso
não ocorre na prática, o que acarreta um des-
perdício de tempo que gera custos maiores,
uma vez que o navio fica parado.

Canellas alega, ainda, que houve efeti-
vamente o aumento da oferta de navios para
carga conteinerizada; no entanto, a navega-
ção de cabotagem possui um potencial ain-
da muito maior e, por esse motivo, continua
subutilizada. Outro problema para o setor
por ela salientado consiste na mentalidade
rodoviária existente no País, onde os usuá-
rios sequer conhecem a alternativa ofereci-
da pela cabotagem. Nesse quadro, enfatiza
que a solução para o problema está em mai-
or divulgação dos benefícios da cabotagem,
como o descongestionamento das rodovi-
as e menor emissão de poluentes.24

Segundo José A. C. Balau, presidente da
Aliança Navegação e Logística, os princi-
pais entraves para a cabotagem são a falta
de estrutura dos portos e a burocracia. Sob
este ponto de vista, o setor necessitaria ape-
nas contar com terminais mais eficientes e
legislação mais ágil, como, por exemplo, os
procedimentos do Siscomex Carga, ao qual
está submetida a cabotagem.25

O executivo informa que a solução não
está em suspender o controle, mas sim em
desenvolver sistemas específicos e com-
patíveis com a cabotagem, que atualmen-
te, é submetida ao mesmo nível de controle
das importações, o que provoca a fuga de
clientes do modal. O gerente nacional de
vendas da Mercosul Line, Paulo T. Gomes,
pensa no mesmo sentido e salienta que as
cargas provenientes da cabotagem, tais
como as vindas da importação, necessitam
ser depositadas em terminal alfandegado e
inseridas no novo Siscarga.26

Outro fator que torna a cabotagem me-
nos atrativa que o setor rodoviário é a
onerosidade do combustível marítimo na
costa brasileira. O combustível para a
cabotagem é 38% mais oneroso que o ro-
doviário27 e 37% mais caro do que aquele
utilizado na navegação de longo curso.

O governo, recentemente, tentou sanar este
problema retirando o encargo do Programa de
Integração Social (PIS)/Contribuição para o

23 BARBOSA, Murillo de Moraes Rego Corrêa. Palestra “A Expansão da Cabotagem e os Reflexos na
Gestão da Cadeia Logística dos Usuários de Transporte”. 9a Conferência Nacional Portos Brasil
2008. São Paulo, 28 maio 2008.

24 BURSZTEIN, Valéria. “Retomando o curso: Investimentos em embarcações e na regularidade dos
serviços e a aproximação com a multimodalidade garantem à cabotagem maior participação na
matriz de transportes”, p. 24-25.

25BALAU, José A. C. Transporte de contêineres na cabotagem – Limitação dos terminais portuários.
Palestra proferida no Seminário de Modernização dos Portos – Transportes Marítimos. 10 mar. 2008.

26 BURSZTEIN, Valéria. “Retomando o curso: Investimentos em embarcações e na regularidade dos
serviços e a aproximação com a multimodalidade garantem à cabotagem maior participação na
matriz de transportes”, p. 26.

27 BALAU, José A. C. Transporte de contêineres na cabotagem – Limitação dos terminais portuários.
Palestra proferida no Seminário de Modernização dos Portos – Transportes Marítimos. 10 mar. 2008.
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Fomento da Seguridade Social (Cofins) na
aquisição do combustível visando baixar o
custo. Porém, o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços
(ICMS),28 que de fato é o imposto considera-
do o grande inimigo do custo do combustível,
continuou sem sofrer alteração alguma.29

A atribuição do Ministério dos Trans-
portes no que diz respeito à política de trans-
portes ferroviário, rodoviário e aquaviário,
além dos portos, da Marinha Mercante e
das vias navegáveis, consiste na formula-
ção, organização e supervisão das suas po-
líticas, na participação do planejamento es-
tratégico, no estabelecimento de limites para
a sua prática e na definição de quais são as
prioridades que requerem recursos.

Tais prioridades deverão constar nos
programas de investimentos, na admissão
dos planos de outorgas, no estabelecimen-
to de diretrizes para a representação do
Brasil nos organismos internacionais e em
convenções, acordos e tratados referen-
tes aos meios de transportes.

Mencione-se, ainda, a importância do
Fundo de Marinha Mercante, do Ministério
dos Transportes, que é destinado à formula-
ção e à supervisão do cumprimento da políti-
ca do setor, especialmente voltado para a re-
novação, recuperação e aumento da frota
mercante nacional, a ser feita em conjunto
com os Ministérios da Fazenda, do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior, e
do Planejamento, Orçamento e Gestão, no
estabelecimento de diretrizes para
afretamento de embarcações estrangeiras por

empresas brasileiras de navegação e para li-
beração do transporte de cargas prescritas.30

PROPOSTAS  PARA  DESENVOLVER
A  CABOTAGEM

A Antaq, em evento para debater os pro-
blemas da cabotagem brasileira, fez os se-
guintes diagnósticos e propôs soluções
para o setor, quais sejam: a) alto custo do
combustível marítimo na costa brasileira –
falta implementar o incentivo previsto na
Lei no 9.432, de 1997; b) entre os fatores
que diminuem a competitividade da
cabotagem em relação ao modal rodoviá-
rio, podem ser enumerados: b.1) combustí-
vel para a cabotagem é 30% mais caro que
o rodoviário e cerca de 37% mais que o
usado no longo curso; b.2) diferencial de
custos operacionais do navio e altos cus-
tos portuários incidentes sobre o valor do
frete; b.3) dificuldade de contratação de
novos navios no País para atender à reno-
vação e à ampliação da frota em operação
na cabotagem (garantias e exigências dos
agentes financeiros); b.4) baixa prioridade
de acesso aos portos, dificultando a regu-
laridade das escalas, e excesso de burocra-
cia no despacho das cargas; c) como refle-
xos dos portos sobre a competitividade da
cabotagem tem-se: c.1) capacidade insufi-
ciente de terminais de contêineres e
infraestrutura de acesso, além de profun-
didades limitadas nos canais de acesso,
compromisso da regularidade das escalas
programadas e utilização parcial da capaci-
dade dos navios.31

28 Mais outro óbice que poderia ser solucionado por meio do Conit, que poderia editar diretriz para que o
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) criasse isenção.

29 BURSZTEIN, Valéria. “Retomando o curso: Investimentos em embarcações e na regularidade dos
serviços e a aproximação com a multimodalidade garantem à cabotagem maior participação na
matriz de transportes”, p. 26.

30MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. Competência e Estrutura. Disponível em:
<www.transportes.gov.br>. Acesso em: 21 de out. 2008.

31BARBOSA, Murillo de Moraes Rego Corrêa. Palestra “A Expansão da Cabotagem e os Reflexos na
Gestão da Cadeia Logística dos Usuários de Transporte”.
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Nesse sentido, são relevantes, no que tan-
ge à gestão da cadeia logística dos usuários:
a) oferta regular de capacidade de transporte
de carga; b) obtenção de menores custos de
transporte; c) confiabilidade dos prazos es-
tabelecidos para o transporte; d) redução do
custo com seguros em função da alta segu-
rança no transporte; e e) garantia de integri-
dade da carga transportada.32

Por sua vez, no seminário realizado em
Brasília em 2009,  juntamente com o Syndarma,
para desenvolver a cabotagem brasileira, a
Antaq fez as seguintes sugestões: a) igualar
o preço do combustível e de lubrificantes das
embarcações inscritas no REB aos autoriza-
dos nas operações de exportação; b)
desonerar as empresas brasileiras de nave-
gação dos custos com encargos sociais dos
tripulantes de navios do REB; c) desonerar e
simplificar a importação de navipeças sem
similar nacional para navios inscritos no REB;
d) isentar de Imposto de Renda de Pessoa
Física (IRPF) o tripulante de navio REB du-
rante o período em que o mesmo estiver efe-
tivamente embarcado; e e) estudar a criação
de tributo único, nos moldes do tonnage tax,
para navios do REB.33

Acerca do tonnage tax, segundo
Heleno Taveira Tôrres:

A análise dos aspectos fiscais da proprie-
dade das embarcações, da gestão desses
bens ou modalidades de usos na logística
refletirá, necessariamente, as peculiarida-
des trazidas do direito privado ou dos regi-
mes públicos envolvidos, segundo os con-
tratos admitidos e as modalidades de trata-

mentos especiais adotadas em tratados ou
convenções internacionais. Mas isso não
impede, contudo, de surgirem novas pro-
postas específicas. Dentre as mais relevan-
tes, o tonnage tax é uma das mais debati-
das na atualidade. Trata-se de mecanismo
especial de apuração da base de cálculo
do imposto sobre a renda de pessoas jurí-
dicas que leva em conta, por presunção,
um percentual definido conforme a tonela-
gem de registro da embarcação multiplica-
do pelos dias do seu fretamento, uso ou
disponibilidade. Assim, há uma determina-
ção das alíquotas segundo medidas fixas
decorrentes do fator de tonelagem regis-
trada do navio, multiplicando-se esta pe-
los dias de operação do navio. E em alguns
países, com progressividade ou
regressividade, segundo a tonelagem. Essa
é uma orientação da União Europeia, com
sistema alternativo de tributação, que se
deveria prestar para reduzir a grande quan-
tidade de incentivos fiscais e recuperar a
capacidade de concorrência das empre-
sas,34 e que já se encontra em vigor em
Inglaterra, Alemanha, Grécia, Noruega e
Holanda, mas também em estudos pela Bél-
gica e a Itália.35

Devem ser mencionadas, por fim, as su-
gestões feitas pelo diretor da Merco
Shipping, Arsênio Nóbrega, no citado se-
minário, quais sejam:

Como se pode depreender pelo presente
estudo, as principais medidas para
viabilizar a sobrevivência e a expansão da

32 Idem.
33 BARBOSA, Murillo de Moraes Rego Corrêa. “Cabotagem – Competitividade da Marinha Mercante

Brasileira”. Apresentação realizada no I Seminário Nacional sobre Cabotagem. Realização Antaq e
Syndarma. Disponível em: <www.antaq.gov.br>. Acesso em: 20 dez. 2009.

34 Sobre o tema na União Europeia, inclusive com sugestão para debate da extensão do instituto para a
cabotagem e acerca de uma definição mais precisa dos serviços auxiliares (ancillary): ADONNINO,
Pietro. “Aspectos Impositivos de las Empresas de Transporte Aéreo y Marítimo”. In: TÔRRES,
Heleno Taveira. Comércio Internacional e Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 480-482.

35 TÔRRES, Heleno Taveira. “Regime Jurídico das Empresas de transporte aéreo e marítimo e suas impli-
cações fiscais”. In: TÔRRES, Heleno Taveira (coord.). Comércio Internacional e Tributação, p. 399.
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atividade de transporte marítimo de
cabotagem passam pelas seguintes medi-
das específicas e a serem implementadas
por meio de modelação efetiva das opera-
ções de transporte por tipo de carga:
contêineres, granéis líquidos e granéis só-
lidos – a) condições para compensar os
diferenciais de custo operacional e de ca-
pital em relação à média internacional, de
modo a viabilizar a renovação e a expan-
são da frota brasileira; b) facilitar a
tramitação do transporte marítimo de car-
gas, eliminando as vantagens relativas ao
tratamento dispensado aos modais rodo-
viário e ferroviário; c) revisão da legisla-
ção de fomento (Lei
no 10.893/2004 do
FMM e do Adicio-
nal de Frete para Re-
novação da Mari-
nha Mercante
(AFRMM) para tor-
nar as suas provi-
sões adequadas à
compensação efetiva de custos, para cada
segmento de transporte de carga na
cabotagem e para voltar a incentivar a in-
dústria de construção naval para compen-
sar também as suas desvantagens em re-
lação à indústria dos países que lideram o
setor; d) revisão da legislação que insti-
tuiu o REB (Lei no 9.432/1997) para conce-
der incentivos e auxílios de Estado efeti-
vos, em especial para a cabotagem, para
nivelá-los às práticas internacionais; e) in-
centivar tratamento diferencial e a prática
de preços reduzidos para operação portu-
ária das cargas transportadas pela
cabotagem e pelo sistema feeder na costa
brasileira; f) revisão do tratamento fiscal
para a importação de navios novos e para

a tributação federal dos resultados
corporativos obtidos com a operação de
navios inscritos no REB por meio da ado-
ção do imposto único sobre o lucro virtu-
al vinculado à tonelagem líquida de ar-
queação da frota mercante brasileira
(tonnage tax).36

A Lei no 10.233/97 atribuiu boas condi-
ções para que a Antaq pudesse, efetiva-
mente, contribuir para o setor, dando-lhe
autonomia suficiente para ter um papel efe-
tivo no desenvolvimento deste. É impor-
tante estimular a competitividade na área;
todavia, a Antaq não possui qualquer con-

trole das tarifas e do
frete. Enfatize-se: re-
gistrar e conhecer os
valores do mercado re-
gulado não é contro-
lar ou arbitrar valores
de tarifas e fretes.

Os valores cobra-
dos pelos prestadores

não são conhecidos pela Antaq. Uma forma
de conhecer as tarifas, por exemplo, é aper-
feiçoar o modelo norte-americano de NSA
(NVOCC Service Arrangement), a fim de que
a Antaq domine o mercado no qual atua.
Esse acordo é registrado on-line, na página
da FMC, e mantido sob confidencialidade.
Trata-se de um incentivo para que os opera-
dores de transporte mais competitivos pos-
sam ser conhecidos, e que contribui para a
eficiência do mercado.

O último ponto que deve ser fundamental-
mente destacado é a necessidade de criar uma
mentalidade marítima de cabotagem que di-
funda o intermodalismo no Brasil, onde o modal
aquaviário tem papel relevante. Deve-se bus-
car uma cooperação com a cultura rodoviarista,

36 NÓBREGA, Arsênio. “Um Novo Modelo Institucional para o transporte marítimo de cabotagem”.
Merco Shipping Marítima Ltda. In: Seminário Portos e Hidrovias Navegáveis – Um olhar sobre a
infraestrutura. Brasília: Câmara dos Deputados, dez. 2009.

Estimular a cabotagem não
é combater os demais

modais. Todos se
beneficiam
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a fim de conscientizar os empresários usuári-
os e operadores do setor, cuja maioria não
conhece a alternativa da navegação de
cabotagem, para que haja sinergia e
complementaridade entre os modais, a fim de
transformar as vantagens ambientais em eco-
nômicas. Estimular a cabotagem não é comba-
ter os demais modais. Todos se beneficiam.

Mudar a mentalidade da população bra-
sileira acerca dos transportes é essencial
para o País, uma vez que haveria a mudan-
ça de toda uma indústria, como, por exem-
plo, nas embalagens dos produtos. Estas,
em vez de serem adequadas para as carre-
tas de caminhão, deveriam ser repensadas
e adequadas ao transporte em contêineres.
Essa mentalidade da população é a maior
trava do desenvolvimento da cabotagem do
País, pois é ela que elege a classe política
que governa de costas para o mar.

CONSIDERAÇÕES  FINAIS

Por fim, para que haja o desenvolvimen-
to da cabotagem brasileira, reitero que são
necessárias as seguintes medidas, entre
outras já abordadas neste trabalho
introdutório:

a) maior participação dos usuários des-
ses serviços que precisam se organizar e

conhecer o papel da Antaq na regulação
setorial da cabotagem;

b) A Antaq e o Ministério dos Trans-
portes devem identificar os principais flu-
xos de carga doméstica, a partir da pesqui-
sa sobre cabotagem recomendada (mas ain-
da não implementada) pelo PNLT 2007 e do
PGO da Antaq;

c) a partir dessa identificação dos flu-
xos e da coleta de dados, a Antaq deve
convocar uma conferência com todo o se-
tor para debater e identificar as linhas
prioritárias de cabotagem, a fim de que se
faça uma política de incentivos para que
haja empresas brasileiras de navegação
operando navios nesses fluxos;

d) elaboração de um plano de metas para
que, dentro de dez a 20 anos, o percentual
de carga doméstica dos fluxos identificados
seja prioritariamente de cabotagem (> 50 %)
em detrimento dos demais modais;

e) que o governo elabore uma campa-
nha de âmbito nacional para conscientizar
acerca da importância do meio de trans-
porte aquaviário, com ênfase na
sustentabilidade, redução de custos e de
acidentes nas estradas; e

f) adotar uma política que transforme os
portos e terminais em locais de lazer, como
já dito anteriormente.

  CLASSIFICAÇÃO  PARA  ÍNDICE  REMISSIVO:
<PODER  MARÍTIMO> Marinha Mercante; Navegação de cabotagem; Legislação da Ma-
rinha Mercante;
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O modelo da sociedade industrial con-
temporânea se apoia indiscutivelmente

no padrão tecnológico e científico. O valor
agregado dos produtos de grande compo-
sição de conhecimento tem determinado o
estado de desenvolvimento e autonomia
das unidades nacionais, sua capacidade de
atender às necessidades de sua popula-
ção e a possibilidade dos Estados Nação
de incrementar políticas públicas indepen-
dentes ou autônomas. No que se refere à

gestão científico-tecnológica para o incre-
mento de eficácia e eficiência, alguns fatos
devem ser assinalados para distinguir en-
tre uma ordenação de uso da pesquisa
tecnológica e a institucionalização de uma
rotina científica de inovação.

No que se refere a uma institucionali-
zação da gestão inovadora científico-
tecnológica para o incremento de eficácia e
eficiência de um sistema científico e
tecnológico, devem-se assinalar previamen-
te alguns fatos relativos à ordenação de
uso da pesquisa tecnológica e a institucio-
nalização de uma rotina científica.
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Primeiro, o esforço tecnológico não re-
quer, necessariamente, uma estrutura cien-
tífica de pesquisa sistemática, ainda que
se apoie em paradigmas gerais e conheci-
mentos testados ou admitidos como “ver-
dade” ou “eficazes”. Tecnologia é, antes
de qualquer coisa, solucionar problemas
em nível técnico, isto é, aplicado.

“Tecnologia: é o conjunto organiza-
do de todos os conhecimentos científi-
cos, empíricos ou intuitivos emprega-
dos na produção e comercialização de
bens e serviços.”1

Nesse ponto, mes-
mo na sociedade in-
dustrial, o esforço
tecnológico apoiou-
se, em muitos momen-
tos, em conjunturas e
experimentos de en-
saio e erro, inclusive
no que se refere à
construção naval bra-
sileira. Os arsenais de
Marinha, empreendi-
mento originado na
colônia, foram criados
para atender à rota ori-
ental do império colonial português e à
demanda de navios para a defesa e o co-
mércio coloniais. A ampliação das rotas e o
surgimento do vapor no século XIX esti-
mularam o envio de oficiais do Arsenal da
Corte para a Europa a fim de aumentar a
especialização em manutenção, acabando
por gerar uma memória técnica essencial
para os projetos e algumas inovações até
o advento da República.2

Segundo, a ciência, por seu turno, pode
ser entendida como uma atividade intangí-

vel, que pode ser base de um esforço
tecnológico, mas não necessariamente e
nem num momento imediato. Segundo Lon-
go (2007), “ciência é uma atividade dirigida
à aquisição e ao uso de novos conhecimen-
tos sobre o universo, compreendendo
metodologia, meios de comunicação e crité-
rios de sucesso próprios”3. Entretanto, o
mesmo autor classifica como ciência “o con-
junto organizado dos conhecimentos relati-
vos ao universo, envolvendo fenômenos
naturais, ambientais e comportamentais”, o
que se pode realmente classificar como co-
nhecimento científico.

O esforço científi-
co não precisa resul-
tar em um projeto apli-
cado instantaneamen-
te e desdobrado num
desenvolvimento téc-
nico, isto é, passar da
intangibilidade do va-
lor da descoberta para
o invento ou técnica
em produtos tangí-
veis. Conhecimento é,
antes de tudo, um
incubador. Entretanto,
é desejável que um

esforço combinado em C&T produza, além
de bens e serviços tangíveis, alguma for-
ma de novidade revolucionária ou inova-
dora, que solve os problemas que o pró-
prio desenvolvimento da sociedade indus-
trializada produz.

Por extensão, a combinação científico-
tecnológica não opera qualquer sentido
sem que resulte num progresso tanto na
eficácia (resultado) quanto na eficiência
(custo ou economia de meios). Esse exercí-
cio é comumente denominado inovação.

1 LONGO(A – 2007) Conceitos especiais sobre Ciência, Tecnologia e Inovação.
2 TELLES (2001); p. 16; 18-19.
3 LONGO (2007); p. 17.

O esforço científico não
precisa resultar em um

projeto aplicado
instantaneamente e

desdobrado num
desenvolvimento técnico.
Conhecimento é, antes de

tudo, um incubador
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Em geral, é possível distinguirem-se dois
tipos ou patamares de inovação.

São rotuladas de inovações incre-
mentais aquelas que melhoram produ-
tos ou processos sem alterá-los na sua
essência, por exemplo, a evolução do
automóvel. São chamadas de inovações
de ruptura aquelas que representam um
salto tecnológico e que mudam as ca-
racterísticas dos setores produtivos nos
quais são utilizadas, por exemplo, o laser
e o transistor4.

O modelo da sociedade industrial con-
temporânea se apoia indiscutivelmente no
padrão tecnológico e científico, que tem
determinado o estado de desenvolvimento
e autonomia das unidades nacionais, sua
capacidade de atender às necessidades de
sua população e a possibilidade dos Esta-
dos Nação de incrementar políticas públi-
cas independentes ou autônomas.

O peso da inovação impôs uma evolu-
ção para o conceito de ciência e tecnologia
como um sistema.

“A expressão ‘sistema nacional de
inovação’ foi forjada na literatura para
designar os atores e instituições que par-
ticipam do processo de inovação e a na-
tureza e vínculos entre os mesmos. Este
conjunto mostra-se como um sistema
efetivo ou não, a partir dos resultados
econômicos e sociais que são extraídos
destas relações e iniciativas conjuntas”5.

Segundo Jorge Sábato, cientista argenti-
no que pensou o problema da integração
da América Latina sob a ótica de ciência e
tecnologia – preocupação que permanece
na posteridade pela Fundação Jorge Sábato
–, ciência e tecnologia (e inovação) articu-
lam-se num sistema que é nacional, envol-
vendo três setores principais: governo,

educação e empresas. Esse sistema pode
ser representado na figura de um triângulo
equilátero, cujos vértices são ocupados
pelos citados setores principais.

Fig. 1 – Sistema de Inovação de Sábato

Governo

Empresas Educação

O triângulo representativo do sistema
é, hoje, conhecido como Triângulo de
Sábato. Nessa concepção, inovação é pro-
duto da articulação e do equilíbrio entre os
três subsistemas. A ideia foi aperfeiçoada
para um sistema mais articulado, denomi-
nado triple hélix.

Fig. 2 – Triple hélix

4 LONGO (2007); p. 17.
5 LONGO (A-2007); p 16.

Governo

Empresas Educação

Nesse esquema, as áreas de interseção
representam a “área cinzenta da inovação”.
Isto é, quando o esforço em C&T conjuga-
do produz linearmente, em maior ou menor
escala, uma inovação para o restante dos
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atores implicados do sistema, para que haja
uma “espiral ascendente” inovadora. Mes-
mo que não exista um esforço conjugado,
as ações combinadas sempre resultam num
desenvolvimento (área cinzenta) que con-
tamina, em maior ou menor grau, os demais
setores do hélix. Segundo Dudziak (2007),
a discussão concreta sobre o sistema naci-
onal de inovação ganha força nos anos
1980, a partir das elaborações de econo-
mistas evolucionistas neoshumpterianos e
dos debates sobre o modelo industrial eu-

ropeu6, sendo a Finlândia o primeiro país a
incorporar o conceito de “inovação com
problema de política pública nacional”. O
debate sobre o sistema nacional de inova-
ção também se dá numa percepção holística
6 DUDZIAK (2007); p. 50.
7 DUDZIAK (2007); p. 50-51.
8 MIRELES (2008); p. 41; 42.
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Fig. 3 – Tetra hélix da integração científico-tecnológica (ESG)

“que substitui o sistema linear pela incli-
nação sistêmica”7. Vários modelos procu-
ram capturar essa percepção da complexi-
dade do sistema de inovação, atribuindo-
lhe uma integralidade própria, consideran-
do setores sociais de natureza distinta den-
tro de um ambiente “nacional”.

O tetra modelo da Escola Superior de
Guerra (ESG) procura, mais do que pres-
crever, evidenciar que o agregado de fato-
res implicados em cada um dos
subsistemas possui um arcabouço de ato-

res derivados, relativamente assinalados,
mas de complexo controle e gestão. Os três
modelos concebem a inovação como um
sistema dinâmico ostensivo8: não é essen-
cial o planejamento central, se não em ní-
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vel de subsistema, e a guindagem pode
estar em atividades de ponta distintas (mer-
cado, ação governamental, descobertas).

Sob esse prisma, a tipificação Patel &
Pavitt (1994)9 graduou os Sistemas Nacio-
nais de Inovação por sua capacidade
endodinâmica (plena capacidade de pes-
quisa independente e inovação integrada):

i. Maduros: capazes de gerar platafor-
mas de C&T, I completas e integradas. Ape-
nas EUA, Alemanha e Japão.

ii. Próximos: capazes de gerar platafor-
mas de C&T, I integradas em determinados
setores e absorver transferências comple-
xas. Caso da França, Inglaterra e Itália.

iii. Intermediárias: capazes de gerar pla-
taformas de C&T; capacidade de determina-
das ações de inovação e absorção de trans-
ferências. Alguns europeus (Suécia, Dinamar-
ca, Holanda, Suíça), Coreia do Sul e Taiwan.

iv. Incompletos: capacidade de gerar
plataformas determinadas em C&T, e limi-
tadas capacidades de inovação e absor-
ção de transferências complexas. Brasil,
Índia, Argentina, México e China.

Assume-se que a tipificação de Patel e
Pavitt – à exceção hoje de China e Índia – é
correta no escalonamento, mas peca no prin-
cípio. O tetra hélix da ESG assemelha-se a
outros modelos esquemáticos ambivalen-tes
que “atribuem foco aos sistemas de inova-
ção nacionais como uma construção
institucional, ou de um somatório de ações
não planejadas e desarticuladas, que impul-
sionam o progresso tecnológico em econo-
mias capitalistas complexas”.10 Admite-se que
esse sistema existe, e que, como hipótese,
pode-se operar uma relação razoável entre
atores implicados no que puder ser nomeado
de Subsistema da Inovação para a Defesa.

Os três modelos concebem a inovação
como um sistema dinâmico ostensivo11 (foco
na ação): não é essencial o planejamento
central, se não em nível de subsistema, e a
guindagem pode estar em atividades de
ponta distintas (mercado, ação governamen-
tal, descobertas).

No Brasil, a ideia do sistema nacional de
inovação como política de Estado surgiu
pela Lei 10.973 (2/12/2004), modificada pela
Lei 11.196, regulamentada pelo Decreto 5.798
(7/6/2006) e pela Lei 1.1487 (15/6/2007), re-
gulamentada pelo Decreto 6.260 (20/11/2007).
A Lei 11.196 estabeleceu como inovação:

“...a concepção de novo produto ou
processo de fabricação, bem como a
agregação de novas funcionalidades ou
características ao produto ou processo
que implique melhorias incrementais e
efetivo ganho de qualidade ou produti-
vidade, resultando mais competitividade
no mercado”.

A Lei 10.973 institucionalizou os instru-
mentos e critérios de uma gestão de políti-
ca de inovação ao regulamentar os agen-
tes e elementos próprios do processo:

“Art.  2o  Para  os  efeitos  desta  Lei,
considera-se:

I – agência de fomento: órgão ou insti-
tuição de natureza pública ou privada que
tenha entre os seus objetivos o financia-
mento de ações que visem a estimular e
promover o desenvolvimento da ciência,
da tecnologia e da inovação;

II – criação: invenção, modelo de utili-
dade, desenho industrial, programa de com-
putador, topografia de circuito integrado,
nova cultivar ou cultivar essencialmente
derivada e qualquer outro desenvolvimen-

  9 LONGO (B-2007).
10 MEIRELES (2008); p. 40.
11 MEIRELES (2008); p. 41; 42.
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to tecnológico que acarrete ou possa acar-
retar o surgimento de novo produto, pro-
cesso ou aperfeiçoamento incremental,
obtida por um ou mais criadores;

III – criador: pesquisador que seja in-
ventor, obtentor ou autor de criação;

IV – ........
V – Instituição Científica e

Tecnológica – ICT: órgão ou entidade da
administração pública que tenha por mis-
são institucional, entre outras, executar ati-
vidades de pesquisa básica ou aplicada de
caráter científico ou tecnológico;

VI – núcleo de inovação tecnológica:
núcleo ou órgão constituído por uma ou
mais ICT com a finalidade de gerir sua po-
lítica de inovação;

VII – instituição de apoio: instituições cri-
adas sob o amparo da Lei no 8.958, de 20 de
dezembro de 1994, com a finalidade de dar
apoio a projetos de pesquisa, ensino e exten-
são e de desenvolvimento institucional, ci-
entífico e tecnológico;

VIII – pesquisador público: ocupante de
cargo efetivo, cargo militar ou emprego pú-
blico que realize pesquisa básica ou aplica-
da de caráter científico ou tecnológico; e

IX – inventor independente: pessoa fí-
sica, não ocupante de cargo efetivo, cargo
militar ou emprego público, que seja inven-
tor, obtentor ou autor de criação.”

O  SISTEMA  DE  INOVAÇÃO  PARA  A
DEFESA

Um sistema nacional de inovação cien-
tífico e tecnológico (SINCT) pode desdo-
brar outros subsistemas ou sistemas con-
gregados, como é o caso de um sistema de
ciência, tecnologia e inovação para a Defe-
sa (SICTID). Os requisitos de gestão des-
se eventual sistema são:

1) Dimensão Diretiva: plano nacional
para defesa;

2) Dimensão Normativa: legislação com
normas de competência;

3) Dimensão Integradora: ministérios,
setores da economia e a política declaratória.

Como exemplos emblemáticos de ges-
tão de pesquisa e inovação (P&I) para o
setor de Defesa estão a Defense Advanced
Research Projects Agency (Darpa) do De-
partamento de Defesa (DoD) dos EUA; e o
Innovative Concept of Disruptive
Technologies (Inec) do Departament for
R&T (Research and Technology) da
Eropean Defense Agengy (EDA), que subs-
tituiu a Western European Armament
Group (WEAG), de 1974, que era apenas
um modelo de gestão de negócios, produ-
ção e trocas para os países coligados. Da
mesma forma, esses modelos centralizados
absorvem subsistemas ou estruturas de
gestão complementares. No Complexo Mi-
litar dos EUA, destaca-se o Air Force
Institute of Technology (AFTI)12, respon-
sável pela lista de competência e
tecnologias para a força aeroespacial, que
divide as tecnologias em alta prioridade,
tecnologias para capacitação e tecnologias
emergentes; descrevendo significados
para cada área, os princípios físicos de en-
genharia envolvidos e impacto provável
sobre futuros sistemas de C&T. No com-
plexo europeu, o Ministério da Defesa do
Reino Unido (UKMD), o quinto orçamento
de Defesa do mundo, congrega pesquisa
das três forças (Exército, Marinha e Força
Aérea)13 com 11 unidades de negócios (top-
level gadgets), sob um centro de pesquisa
e desenvolvimento diretamente ligado ao
Gabinete (White Hall). O UKMD consegue
gerar verba independente, principalmente
em patentes e direitos autorais.

12 DoD. (2009).
13 PEREIRA (2008); p. 52; EDA (2009).
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Fig. 4 – BID – Setores Implicados vista as extraordinárias contribuições para
diversos setores produtivos, entre as quais
a implantação da indústria aeronáutica bra-
sileira (fundação da Embraer), a participa-
ção na implantação do programa do álcool
automotivo e o enriquecimento do urânio,
dentro do Programa Nuclear Brasileiro a
partir dos projetos da Marinha do Brasil
(Projeto Aramar). Apesar dos percalços de
épocas seguintes, a matriz foi preservada.

De  fato,  em  estudo  feito  pelo  Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em
conjunto com o Ministério da Ciência e
Tecnologia,  publicado  em  2010,  constatou-
se que, entre 2001 e 2009, a participação do
setor  de  defesa  nos  desembolsos  dos  fun-
dos setoriais do Brasil cresceu para cerca de
10 %15. Dos mais de 13 mil projetos analisados
pelo instituto, 258 estavam relacionados com
o setor de Defesa. Esses projetos receberam
R$ 479 milhões no período determinado, num

total de 11% dos desem-
bolsos dos fundos
setoriais. Segundo o
mesmo estudo, “o orça-
mento dos fundos
setoriais para inovação
subiu de R$ 300 milhões
por ano para R$ 2 bi-
lhões”, tendo em vista
que no ano 2000 os pro-
jetos nessa área respon-
diam por menos de 1%
do total liberado para
pesquisas e desenvolvi-
mento em inovação.

O aumento dos in-
vestimentos é resultado dos incentivos do
governo em projetos de Defesa do Plano de
Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação do
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT),
que prevê o apoio a uma série de ações na

14 ARRUDA (et al), 2007.
15 SILVEIRA (2010).
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Porém, enquanto a matriz científico-
tecnológica tornou-se o padrão das econo-
mias industrializadas após a Segunda Guer-
ra Mundial, refletindo no ambiente da pro-
dução para o setor mi-
litar e dos projetos de
força, a industrializa-
ção brasileira cami-
nhou em descompasso
com a pesquisa e a
inovação14, principal-
mente entre as agênci-
as públicas e privadas.
Dentre as instituições
públicas, podemos se-
guramente destacar,
como acresceria LON-
GO (A-2007), as milita-
res e coligadas.

Na história contem-
porânea do Brasil, é possível, numa leitura
geral, constatar a inquestionável importân-
cia do papel desempenhado pela pesquisa
e a indústria bélica nacional no desenvol-
vimento científico-tecnológico do País, haja

Na história contemporânea
do Brasil, é possível, numa
leitura geral, constatar a

inquestionável importância
do papel desempenhado

pela pesquisa e a indústria
bélica nacional no

desenvolvimento científico-
tecnológico do País
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área de Defesa, com destaque para os siste-
mas computacionais complexos, tecnologia
de sensoriamento remoto, fabricação e em-
prego de propelentes e explosivos, veículos
autônomos, estruturas resistentes e eficien-
tes, sensores, ações de defesa química, bio-
lógica e nuclear e integração de sistemas.

Dos 258 projetos relacionados com o
setor de Defesa, 99 foram desenvolvidos
com a participação de 44 empresas, repre-
sentando 46% do valor desembolsado pe-
los fundos ou R$ 223 milhões. E, das cem
empresas da base industrial de defesa rela-
cionadas no estudo, 40% são apoiadas
pelos fundos setoriais.

A pesquisa do Ipea também mostra que o
sistema setorial de inovação no setor de De-
fesa está bastante concentrado nos estados
de São Paulo e do Rio de Janeiro, devido à
localização das instituições de pesquisa das
Forças Armadas nessas regiões. Pelo expos-
to, destacam-se a Força Aérea Brasileira
(FAB), e seu complexo de pesquisa aeroes-
pacial, e a Marinha do Brasil, pela tradição de
incubadora da pesquisa científica.

Com a criação do Ministério de Defesa
do Brasil (MD), objetivou-se tanto preen-
cher a lacuna referente ao controle civil do
planejamento da Defesa nacional quanto
dar ao tema a consistência e centralização
que não existia pelo status ministerial que
as Forças Armadas desfrutavam.

Além da Constituição e do Plano Nacio-
nal de Defesa (PND), de 2005, a regulamenta-
ção da gestão da Defesa Nacional se faz por
mais dois documentos: a Estratégia Nacional
de Defesa (END), Decreto 6.073 (18/2/2008);
e o Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização, Decreto 5.378 (23/2/2005),
que introduziu a Gespública16. O Modelo de

Excelência em Gestão Pública (MEGP)17 esta-
belece, entre outros princípios, a ação dos
órgãos públicos na agilidade, inovação e foco
nos resultados eficientes18, que é “fazer o
que precisa ser feito com o máximo de quali-
dade ao menor custo. Não se trata de redu-
ção de custo de qualquer maneira, mas de
buscar a melhor relação entre qualquer servi-
ço e a qualidade do gasto”19.

A orientação da pesquisa e inovação
(P&I) para a Defesa é estabelecida a partir
da Concepção de Estratégia para a C&T,I de
Interesse da Defesa, elaborado em conjun-
to pelo MD e MCT desde 2003 e periodica-
mente revisado. A própria END definiu as
bases de orientação para a revisão desse
documento em quatro requisitos:
maximização e otimização dos esforços de
pesquisa nas instituições científicas e
tecnológicas [ITC] civis e militares; domí-
nio de tecnologias consideradas estratégi-
cas e medidas para o financiamento de pes-
quisas; integração dos esforços dos cen-
tros de pesquisa militares; e parcerias estra-
tégicas visando a tecnologias de ponta20.

A centralização civil deparou-se com uma
estrutura de longa duração, descentralizada e
bem institucionalizada, de organizações e ór-
gãos militares encarregados de suprir as ne-
cessidades operativas e de planejamento das
forças singulares. Ao mesmo tempo, essa es-
trutura, aparentemente inalterada, convive com
manutenção de escassez crônica de recursos.
A recém-instituída Lei de Inovação Científica
e Tecnológica (2008) contribui para dar uma
orientação coerente às atividades de C&T, pelo
menos no setor de pesquisa sensível.

Além do controle do orçamento e planeja-
mento, o MD tem desenvolvido programas,
inclusive com parceiras de outros setores do

16 Decreto 5.378-23/2/2005; art. 2o Gespública.
17 PEREIRA (2008); p. 21. Programa e Qualidade e Produtividade na Administração Pública.
18 PEREIRA (2008);p. 21; 23;29.
19 PEREIRA (2008); p. 27.
20 END; p. 52; 53.
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Estado, como MCT, BNDES e Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exte-
rior, para melhorar a interação e integração das
três forças, destacando-se a ação da
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep),
que, nos últimos anos, ampliou consideravel-
mente sua área de atuação no setor.

Gráfico 1 – Dispêndio da Finep à C&T,I da
Defesa (milhões de reais/ano)

O aumento exponencial das verbas em
subvenção que são aplicações de fundo
perdido, portanto de risco, caracteriza tan-
to um comprometimento sério com a ativi-
dade da inovação quanto o incremento
sobre os resultados dos projetos, especi-
almente nas três Forças.

sa, mas ampliou as verbas de subvenção de
R$ 80 para mais de R$ 270 milhões 21, aplica-
dos em sete projetos da Marinha, cinco da
Força Aérea e três do Exército. A interação
dos esforços de pesquisa ocorre na iniciati-
va de procurar controlar as aquisições de ma-
terial das três Forças, privilegiando, na medi-
da do possível, itens comuns às três Armas.

Por esse quadro, percebe-se que existe
um grande desafio à gestão de uma estra-
tégia de defesa nacional soberana e inte-
grada, como preconizado pela END, de que
uma estratégia de defesa “é inseparável da
estratégia nacional de desenvolvimento”,
que “esta motiva aquela”, e que “cada uma
reforça as razões da outra”22. O montante
avassalador de itens adquiridos de plata-
formas de conhecimento estrangeiras é
agravante para um projeto de autonomia
tecnológica. As dificuldades se aprofun-
dam ao considerar-se que os maiores con-
sumidores de itens são as duas Forças (Ma-

21 Finep, 6/10/2009.
22 END; p. 8.

Finep-06/10/2009

Finep-06/10/2009

Ano
2005
2006
2007
2008

Totais

Marinha
1
2
1
3
7

Exército
1
1
1
–
3

FAB
2
1
1
1
5

Tabela 1 – Programas de Inovação da
     Finep por Forças Armadas

No período de 2005-08, a Finep elevou de
R$ 70 para R$ 90 milhões as verbas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT) para o setor de Defe-

Tabela 2 – Distribuição percentual de aquisição de itens
    pelas Forças Armadas

Itens Comuns às três Forças

Itens Comuns MB/EB

Itens Comuns MB/FAB

Itens Comuns EB/FAB

Percentual de Itens Comuns dos Itens Totais

Itens Exclusivos MB

Itens Exclusivos EB

Itens Exclusivos FAB

Itens Nacionais sob o total de itens

Itens Estrangeiros sob o total de itens

    Secretaria de Logística e Mobilização do MD (2006/2007)

14,16%

16,58%

51,43%

17,83%

2,96%

55,56%

14,66%

24,44%

0,76%

99,24%
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rinha e a Aeronáutica), que têm nos seus
desenhos de força o maior número de com-
ponentes e insumos de tecnologias sensí-
veis e de alto valor agregado. Ao mesmo
tempo, os gastos militares continuam a re-
presentar uma parte restrita do orçamento
e os recursos financeiros alocados quase
que se consomem em gastos com pessoal
ou em atividades não necessariamente li-
gadas ao esforço de defesa23. A presente
administração federal adotou uma estraté-
gia: ampliar a não realização de verbas em
regime de contingência, restringindo as
verbas empenhadas (de destinação espe-
cífica para um projeto) a uma fração ainda
menor dos recursos rubricados para a De-
fesa, mesmo que aumentando o orçamento
para compras de itens.

Ministério da Defesa, mas a maior parte da
verba de investimento foi destinada à sim-
ples compra de armamentos, o que elevará o
gasto operacional, em detrimento dos gas-
tos com projetos, alguns em estado crítico
de desenvolvimento – como é o caso do
submarino nuclear nacional, objeto de re-
cente acordo com a República da França. A
rubrica de Defesa separa da verba de con-
tingência uma parte em retorno para paga-
mento de dívida geral do Estado “que não
foi produzida por projetos de Defesa”. In-
vestimentos, inversão e custeio – o que foi
realmente destinado ao reequipamento, pro-
jetos, preparação e aprestamento de arma-
mentos – alcançam algo próximo de 17%.

O  PROJETO  DE  FORÇA  DIANTE  DA
MUDANÇA  DE  PARADIGMA

O Projeto de Força pretende-se a desig-
nação de estrutura militar como foi concebi-
da, para que se destina e como os meios
estão dispostos para o estabelecimento da
missão ou alcançar um objetivo. Trata-se de
um sumário técnico-militar que abrange o
nível de preparo do pessoal (adequação,
nível instrucional), a organicidade (hierar-
quia, funcionalidade, agilidade), capacida-
de dos meios de força (armas, equipamen-
tos), a inteligência estratégica (doutrina, es-
tratégia de emprego, estrutura de informa-
ção e inteligência), meios da logística geral
da sociedade (estrutura industrial ad hoc,
logística, meios mobilizáveis) e a estrutura
de Estado (poder político formal, ordem
constitucional)24. Com evidentes variações,
constata-se que “projeto de força” é um es-
forço bem racional, importante e complexo.

A verticalização tecnológica e o conse-
quente incremento do valor agregado dos

Tabela 3 – Composição do Orçamento de Defesa

Reserva Contingenciada

Investimentos e Inversão

Amortização e Juros da Dívida

Custeio

Pessoal

Total

Seori – Secretaria de Organização
Institucional, BRASIL, DF

2%

5%

6%

11%

76%

100

23 Na rubrica de 2008, previram-se R$ 10 bilhões para o MD. Contudo, essa verba inclui, por exemplo, R$
1,3 bilhões para a gestão dos aeroportos pela Infraero.

24 PROENÇA Jr. (1999).

Finalmente, o Orçamento Geral da União
continua puramente autorizativo. Em 2008,
os gastos com pessoal, inclusive pensio-
nistas e da reserva ou aposentados civis
das Forças Armadas, continuavam em 75%
das despesas rubricadas para a Defesa. Na
rubrica de 2009, foram R$ 15 bilhões para o
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produtos militares ocasionaram dois movi-
mentos convergentes sobre os projetos de
Força: a escassez das possibilidades da
maioria dos orçamentos nacionais em man-
ter uma constante inovação, ou mesmo uma
razoável modernização, e a concentração
da indústria militar nos países que podiam
sustentar as encomendas do setor25.

As fábricas de aviões militares, tanques
e navios acompanharam a mutação dos
principais vetores dos diferentes ambien-
tes operacionais (terra, mar e ar), indepen-
dentemente da doutrina de como combinar
vetores e ambientes. As fábricas militares
tornaram-se assembling factory lines (li-
nhas congregadas), de componentes vari-
ados, não dominando ou sendo responsá-
veis pela qualidade dos componentes que
reúnem para o produto final – o qual é um
amálgama de tecnologias complexas encer-
radas na maioria de seus componentes. A
quantidade de produtos e processos que
se montam no desenvolvimento e produ-
ção de um armamento, seja um dispositivo
de comunicação e controle individual até
um veículo de transporte militar ou um bar-
co de guerra, demanda redes de produção
de altíssima escala
de valores agrega-
dos, cuja maioria
dos componentes
estruturais está atre-
lada em equivalente
em linhas de produ-
ção civis. Dessa for-
ma, o setor da in-
dústria aeronáuti-
ca26 está para a FAB
como a indústria militar naval está para a

Marinha do Brasil. E aqui encontramos um
problema para um futuro projeto de Força
nos moldes da convertibilidade.

Como consequência, ao conceito da
dualidade tecnológica (capacidade de uma
linha de produção servir tanto ao setor civil
e militar) foi agregado o conceito de
convertibilidade ou conversão, “processo
que permite que um bem ou serviço de uso
em princípio estritamente militar seja tam-
bém absorvido por demandas civis” 27. Essa
complexa reversão, produto da escassez de
recursos para o setor de Defesa, impõe a
inovação como estratégia corporativa que,
mais do que reduzir o peso do Estado como
cliente – ainda que não o exclua –, implica
rever a cultura local das estruturas de ges-
tão de pesquisa e inovação28.

Tomando como verdade a assembling
factory lines, as indústrias de armas ficam
restritas a duas: as que produzem os
vetores de armas que hoje são plataformas
de sistemas ou de conhecimento e as que
geram processos e sistemas que as fazem
funcionar. Modernamente, o que temos
numa base industrial de defesa é uma con-
cepção piramidal:

Fig 5 – A pirâmide da conversão militar

25 LONGO (A-2007).
26 OLIVEIRA (2009); p. 106.
27 AZULAY, LERNER E TISHER (2002).
28 Em 2009, a indústria naval do Brasil tornou-se a quinta do planeta, à frente dos EUA, com 25

estaleiros, 45 mil empregados de todos os níveis e um faturamento de R$ 16 bilhões (Ver Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Balanço Anual da Indústria, 2009).

Convertibilidade

Indústrias civis que geram
processos e produtos civis de apoio à

matriz militar

Indústrias de
vetores

Dualidade

Indústrias de sitemas
militares de apoio
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A pirâmide reflete a escala das empresas
envolvidas em número e pessoal mobilizado,
mas não em agregados de valores e conheci-
mento, que implicaria uma pirâmide invertida.
No último nível estão indústrias ou empre-
sas dependentes financeiramente apenas de
encomendas, e não no envolvimento de pro-
jetos, que é um compromisso de longo prazo
e de alto risco. A conversão é assunto do
bloco intermediário, cuja dependência da in-
dústria de vetores é
proporcional à espe-
cificidade dos proces-
sos e vínculos de C&T
ou P&D.

No que tange à ino-
vação num ambiente de
alta tecnologia, os dois
primeiros níveis são
state push, enquanto o
último é market push.
Então, sob o conceito
da conversão, é possível retrair as linhas
congregadas sem prejuízo geral de pesquisa
e desenvolvimento (P&D), porque estas são
tocadas por incentivo estatal. O efeito no ní-
vel intermediário poderia ser amenizado pela
conversão, e o último nível seria adaptável –
mas apenas se e somente se o movimento for
executado em duas possibilidades: a) se o
mercado civil não estiver em dificuldades ou
for passível de apoio por estratégias indire-

tas (manobras fiscais, supressão de dívidas);
e b) não estiver muito comprometido pela ex-
tensão exagerada do parque militar.

Podemos estabelecer que as linhas
congregadas e os vetores são os nós de uma
estratégia de conversão, pois absorvem os
demais níveis. Os principais vetores por am-
biente são aqueles que agregam maior valor
pelo acumulado de conhecimento básico (ci-
ência pura) e aplicado (nível tecnológico),

sendo então: 1) os veí-
culos militares pesados
(rodas ou lagartas), os
helicópteros e as muni-
ções no ambiente ter-
restre; 2) os veículos
aéreos de transporte
ou combate e seus ar-
mamentos, no setor aé-
reo; 3) as embarcações
ou belonaves pesadas
e seus armamentos, no

ambiente naval.
Primeiro, não se reconhece nenhum par-

que militar autônomo que seja capaz de gerar
plataformas de inovação sem que haja, mini-
mamente, um sistema nacional de inovação,
sequer em níveis de subsistema, ou sustenta-
do apenas pelas compras e inversões do Esta-
do; ou a partir de uma indústria militar gover-
namental – sem que isso produza anomalias
quase fatais. A ex-URSS é o exemplo negativo

A ex-URSS é o exemplo
negativo de estar aferrado
apenas à pesquisa militar.

Os EUA, por seu turno, são
o exemplo do preço do

sucesso

Tabela 4 – Investimento governamental em P&D civil e Defesa
País

EUA
França
Alemanha
Reino Unido

Itália
Brasil
Coreia
Espanha
Canadá

Ano

2005
2004
2004
2003

2001
2004
2004
2003
2004

%US$ milhões (paridade
poder de compra – PPC)

131.906,1
18.765,8
17.741,2
13.549,5

10.318,9
7.830,6
7.817,2
7.712,4
6.471,9

Civil

43,4
77,3
 93,9
68,1

96,0
98,8
86,6
76,1
96,5

Militar

56,6
22,7
6,1

31,9

4,0
1,2

13,4
23,9
3,5

(MCT 2007)
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de estar aferrado apenas à pesquisa militar. Os
EUA, por seu turno, são o exemplo do preço
do sucesso. Tendo um complexo militar de-
pendente das pesquisas bancadas pelo Esta-
do, e das compras pela sua máquina militar, os
estadunidenses apresentam uma anomalia
curiosa, em que as empresas do complexo mi-
litar estão nos três níveis da pirâmide sugerida,
estando o braço militar sustentando a
competitividade nos demais níveis. De fato,
os EUA apresentam uma relação desproporci-
onal de dependência da
inovação pelo setor mi-
litar/Estado.

Enquanto a fragilida-
de dos soviéticos se
materializou no aprofun-
damento de uma corri-
da militar, a dos EUA
está ameaçada pela de-
terioração dos níveis de
ameaça, ou por uma
indesejada “ampliação
dos riscos de paz”.

Em segundo lugar,
aprofunda-se um des-
nível considerável en-
tre as possibilidades
de conversão nos diferentes setores do
complexo militar. Não é necessária uma
amostragem estatística – ainda que fosse
desejável, caso alguém se interesse em fazê-
lo – para perceber que o setor aeronaval
está mais bem situado para a conversão do
que a arma terrestre. Os vetores aéreos e
navais consomem para a arquitetura de seus
produtos quase tudo em equivalentes na
indústria civil. À exceção dos programas de
armas, alguns aviônicos e equipamentos ele-
trônicos específicos, toda a estrutura, com-
ponentes e propulsão são requisitados de

encomenda na linha de produção civil, com
algumas adaptações necessárias.

A estrutura básica dos vetores da arma ter-
restre não possui equivalentes na indústria
civil. Basta observar que a liga da couraça de
um carro de combate ou tanque principal de
batalha é secreta e não é consumível no mer-
cado. Da mesma forma, as segundas peças no
orçamento desses vetores/plataformas – peça
de artilharia, munição pesada ou
autopropelida, lançadores – são de desenho

exclusivamente milita-
res29. Apesar de os veí-
culos terrestres pesa-
dos serem menos cus-
tosos que os vetores do
ambiente aéreo e naval,
sua operação é quase
tão dispendiosa quan-
to, e nenhuma força mi-
litar séria do planeta ba-
searia sua defesa em lar-
gos exércitos, nem mes-
mo no mecanizado, sem
um suporte aéreo. De
fato, a fuga para o veí-
culo sobre rodas
multiuso não é apenas

uma questão tática, mas a constatação de que,
em tempo de paz, manter um efetivo blindado
exagerado é um suicídio orçamentário quase
tanto quanto estratégico.

CONCLUSÃO

É de notar que, se observarmos a posi-
ção dos programas militares chineses e in-
dianos, as escolhas acompanharam a evo-
lução dos sistemas nacionais de inovação.
O dispêndio em gastos militares cresce no
momento em que ambos os países são ca-

29 Nos anos 1980, as Forças Armadas dos EUA abriram concorrência para um veículo multifunção para substituir
o Jeep. As características do Hummer eram de tal ordem que a fábrica Willis, fabricante original do Jeep,
nem pode competir por conta da impossibilidade econômica da adaptação de sua linha de motores.

Construir submarino
nuclear ou comprar avião de

caça não pode estar
deslocado do estado da

indústria, do capital
acumulado e do que

pretendemos: comprar
brinquedos caros ou gestar

plataformas de
conhecimento para o futuro?
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pazes de absorver tecnologias e agregar
inovações, após um longo período de ges-
tação em pesquisa e desenvolvimento. Am-
bos preparam-se para produzir um avião
de combate e um tanque principal nacio-
nais, depois de um longo período de pro-
dução sob licença e adaptação das matri-
zes locais. O submarino atômico hindu é
lançado após a maturação de meio século
de seu programa nuclear, e consequente
indústria de componentes locais.

Índia e China não são apenas exemplos
de decisão política e disposição orçamentá-
ria, mas de uma gestão de longo prazo não
limitada ao aspecto da Base Industrial de
Defesa (BID) ou do Desenho de Força, mas
da periferia conexa, que é o sistema nacio-
nal de inovação. O sucesso dos EUA e da

União Europeia está em apostar em um capi-
tal acumulado de Pesquisa e Desenvolvi-
mento (P&D), uma cultura inovativa e a arti-
culação de uma estratégia nacional sobre
um projeto de força determinado. Antes de
optar-se pela convertibilidade deve-se ter
em foco uma política de uso do poder mili-
tar, arquitetar sua forma e como se integra
num projeto de desenvolvimento pautado
na força inovativa de nossas estruturas de
pesquisa instaladas e pro-jetadas. Construir
um submarino nuclear ou comprar um avião
de caça não pode estar deslocado do exato
diagnóstico do estado de nossa indústria, e
do nosso capital acumulado, e do que pre-
tendemos: comprar brinquedos caros ou
gestar plataformas de conhecimento para o
futuro?
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INTRODUÇÃO

O vídeo científico educativo já faz parte
da práxis docente dentro de universi-

dades, escolas e cursos técnicos. Falar de
comunicação significa, em primeiro lugar, re-
conhecer que estamos numa sociedade em

que o conhecimento e a informação têm tido
um papel fundamental, tanto nos processos
de desenvolvimento econômico quanto nos
processos de democratização da educação.
Os mais jovens têm maior empatia cognitiva
e expressiva com as tecnologias e com os
novos modos de perceber o espaço e o tem-
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po, a velocidade e a lentidão, o próximo e o
distante. Trata-se de uma experiência cultu-
ral nova ou, como chamou Walter Benjamin,
um sensorium novo – novos modos de per-
ceber e de sentir; uma nova sensibilidade
que, em muitos aspectos, se choca e rompe
com o sensorium dos adultos1. Este projeto
de pesquisa visa desenvolver um estudo
científico sobre a promoção da segurança
de voo por meio da implementação, discus-
são e análise dessa nova ferramenta peda-
gógica que será utilizada na práxis docente
em uma instituição de ensino militar, forma-
dora de pilotos de asa rotativa (helicópte-
ros). O presente estudo está sendo realiza-
do durante todo o Estágio Básico de aero-
naves de Asa Rotativa (Ebar) dentro do De-
partamento de Instrução de Voo, do Depar-
tamento de Segurança de Aviação e da Di-
visão de Ensino, que estão auxiliando na
formulação de questionários, relatórios téc-
nicos, análises de dados, reuniões pedagó-
gicas, roteiros de filmagem e materiais edita-
dos, que serão disponibilizados para os alu-
nos em mídia digital.

Os oficiais-alunos dão início ao curso de
pilotagem no Estágio de Familiarização com
a Aeronave de Instrução (FAM) com as se-
guintes unidades de ensino: Aerotécnica
(Aero), Limitações (LIM), Procedimentos
(Proc), Manobras (MAN), Emergências
(Emerg), Segurança (SEG) e Inspeções
(Insp). Este estágio dura, em média, um mês.

No Ebar, a duração média do curso é de
oito meses, com disciplinas para a Instrução
Prática de Voo, que será subdividida nas se-
guintes fases: Instrução Teórica Pré-Estágio,
Inicial (Alfa), de Precisão (Bravo), de Nave-
gação por Contato (Charlie), de Instrumen-
tos Básicos (Delta), de Radioinstrumentos
(Echo), de Radionavegação (Foxtrot), de For-

matura (Golf), de Armamento (Hotel),
Operativo (Índia), de Viagem Operativa
(Juliet). O Ebar, coordenado pelo Centro de
Instrução e Adestramento Aeronaval
(CIAAN), é ministrado no 1o Esquadrão de
Helicópteros de Instrução da Marinha, loca-
lizado na Base Aérea Naval de São Pedro da
Aldeia, no Estado do Rio de Janeiro, consti-
tuindo-se na parte prática do Curso de Aper-
feiçoamento de Aviação para Oficiais (Caavo).

BREVE  HISTÓRIA  DA  AVIAÇÃO
NAVAL  NO  BRASIL

A história da Aviação Naval brasileira
inicia-se em 23 de agosto de 1916, com a
assinatura, pelo Presidente Wenceslau Braz,
do decreto de criação da Escola de Aviação
Naval, primeira escola militar de aviação do
País e, portanto, o berço da nossa aviação
militar e o marco de nascimento da Aviação
Naval. Com suas instalações iniciais na car-
reira do antigo Arsenal de Marinha, a Esco-
la de Aviação Naval passou depois para a
Ilha das Enxadas, e posteriormente para a
Ponta do Galeão, onde funcionou até 1941,
quando, em função da criação do Ministé-
rio da Aeronáutica, a Marinha se viu priva-
da do seu componente aéreo2.

Este período inicial de 25 anos – 1916 a
1941 –, conhecido como a primeira fase da
Aviação Naval, registra a ocorrência de di-
versos fatos marcantes, pelo pioneirismo
das atividades desenvolvidas, tais como:
realização dos primeiros raids aéreos entre
as cidades do Rio de Janeiro e Angra dos
Reis, e entre o Rio de Janeiro e Campos;
transporte da primeira mala aérea civil e da
primeira mala aérea militar; primeiro voo de
Santos Dumont, como passageiro, em uma
aeronave militar brasileira; primeiro voo de

1 MARTÍN-BARBERO, Jesús. “Desafios culturais da comunicação à educação”. In: Comunicação &
Educação. Ano VI, no 18, maio/setembro, 2000.

2 Comforaernav. “Aconteceu”. A Macega. São Pedro da Aldeia, no 1, p. 8, nov/dez. 2001.
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um Presidente da República em uma aero-
nave militar brasileira; e a participação de
aviadores navais brasileiros em operações
reais de patrulha, durante a Primeira Guerra
Mundial, integrando o 10o Grupo de Ope-
rações de Guerra da Royal Air Force (RAF).

Com a extinção da Aviação Naval em 1941,
a Marinha participou da Segunda Guerra
Mundial sem o seu componente aéreo orgâ-
nico, componente este que se mostrou in-
dispensável para a condução das operações
de guerra no mar, como a história daquele
conflito tão bem demonstrou.

Somente em 1952, portanto após um in-
tervalo de 11 anos, ressurge a Aviação
Naval, dando início à sua segunda fase com
a criação da Diretoria de Aeronáutica da
Marinha, prevista na Lei no 1.658, de 4 de
agosto de 1952, que estabelecia uma nova
organização administrativa para o Minis-
tério da Marinha. Mais do que uma sim-
ples ação de reestruturação ditada apenas
por questões administrativas, aquela lei na
verdade refletia o reconhecimento da ne-
cessidade de a Marinha voltar a possuir a
sua Aviação Naval Orgânica. Somente em
1958 a Marinha receberia suas primeiras
aeronaves, e em 1961 chegaria ao Brasil o
Navio-Aeródromo Ligeiro Minas Gerais.
Até então não havia na Marinha um Co-
mando Operativo Superior que centralizas-
se as tarefas inerentes à Aviação Naval.
Esta falta foi suprida quando, em 5 de ju-
nho de 1961, pelo Aviso Ministerial no 1.003,
foi criada a Força Aérea Naval. Por este
aviso, o comandante em chefe da Esqua-
dra exercia cumulativamente o comando da
então Força Aérea Naval, ficando sediado
a bordo do NAeL Minas Gerais. Esta se-
gunda fase se estendeu até 1965, quando,
por força de decreto presidencial, a Mari-
nha ficou restrita apenas às aeronaves de
asa rotativa, os helicópteros.

De 1965 até 1998, a Aviação Naval viveu a
sua terceira fase, e o fez com muito orgulho,
pois a Marinha do Brasil é uma das poucas
Marinhas do mundo que opera com helicóp-
teros embarcados, inclusive no período no-
turno, em navios de porte relativamente pe-
queno. A partir de 8 de abril de 1998, com a
assinatura do Decreto Presidencial no 2.538,
começamos a viver a quarta fase da Aviação
Naval, passando a Marinha a ter a capacidade
de operar aeronaves de asas fixas. Mais uma
vez pôde a Marinha contar com o idealismo e
a abnegação de uma nova geração de pionei-
ros, que, partindo praticamente do nada, cons-
truíram as bases sólidas da estrutura técnico-
operativa de que hoje dispõe a Aviação Naval.
A criação e a construção do Centro de Instru-
ção e Adestramento Aeronaval (CIAAN),
nome dado à época, em um terreno no quilô-
metro 11 da Avenida Brasil; a formação de pes-
soal; a construção do Complexo Aéreo Naval
em São Pedro da Aldeia, para onde foi posteri-
ormente transferido o CIAAN; a aquisição de
unidades aéreas; a incorporação do NAeL Mi-
nas Gerais e, posteriormente, do NAe São
Paulo, são apenas alguns poucos exemplos
do muito que foi feito3.

Atualmente, a Aviação Naval é compos-
ta, basicamente, do Comando da Força
Aeronaval, sediado em São Pedro da Aldeia,
ao qual estão subordinados a Base Aérea
Naval de São Pedro da Aldeia, o CIAAN, a
Policlínica Naval de São Pedro da Aldeia, o
Depósito Naval de São Pedro da Aldeia, cin-
co Esquadrões de Helicópteros e um Esqua-
drão de Aviões, e mais três Esquadrões de
Helicópteros distritais, sediados em Manaus
(Comando Naval da Amazônia Ocidental), em
Ladário (Comando do 6o Distrito Naval) e no
Rio Grande do Sul (Comando do 5o Distrito
Naval), na Cidade de Rio Grande.

Além dos exercícios operativos que re-
alizam com os nossos fuzileiros navais ou

3 História da Aviação Naval Brasileira – http://www.mar.mil.br/foraer/historico.htm
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embarcados nos navios da Esquadra e das
Forças Distritais, os nossos helicópteros
também participam de comissões hidrográ-
ficas em navios da Diretoria de Hidrografia
e Navegação (DHN), nas Operações An-
tárticas e, ainda, de diversas missões de
apoio, destacando-se as de caráter huma-
nitário, tais como as de busca e salvamen-
to e as de transporte em programas sociais
do governo federal.

O  CENTRO  DE  INSTRUÇÃO  E
ADESTRAMENTO  AERONAVAL
ALMIRANTE  JOSÉ  MARIA  DO
AMARAL  OLIVEIRA

Em 1955, com sede provisória na Rua do
Acre (Centro do Rio de Janeiro), foi criado
o Centro de Instrução e Adestramento
Aeronaval (CIAAN), responsável por mi-
nistrar Cursos de Especialização,
Subespecialização e Aperfeiçoamento em
Aviação para oficiais e praças, bem como
adestrar o pessoal para a operação dos
meios aéreos, a fim de capacitá-lo para o
desempenho das atividades relacionadas
com as operações aeronavais a bordo e em
terra. Foi, em 1957, transferido para a Ave-
nida Brasil, onde hoje fica a Casa do Mari-
nheiro. Por determinação da Presidência da
República, no ano de 1961 os voos de ins-
trução nas proximidades do Galeão foram
suspensos, e o CIAAN foi transferido para
a cidade de São Pedro da Aldeia, onde es-
tava sendo construída a base aérea e naval
e suas futuras instalações4.

Em 21 de dezembro de 2009, por meio da
Portaria do Comandante da Marinha no 456,
o CIAAN sofreu alteração de denomina-
ção para Centro de Instrução e Adestra-
mento Aeronaval Almirante José Maria do

Amaral Oliveira. Hoje, suas instalações e
salas de aula contam com o que há de mais
moderno em termos de acessórios de ensi-
no para a formação dos seus alunos, des-
tacando-se os simuladores de asa fixa (avi-
ões) e rotativa (helicópteros), os laborató-
rios de Aviônica e Línguas e o recém-cria-
do Laboratório de Comunicação, localiza-
do no 1o Esquadrão de Helicópteros de Ins-
trução (HI-1), que opera com o ensino téc-
nico e prático na formação final do piloto
de asa rotativa (helicóptero).

Desde a sua fundação até março de 2010,
foram formados 688 pilotos (534 aviadores
navais, 51 para o Exército Brasileiro, 37
médicos da Aviação, 23 para a Polícia Mili-
tar e Corpo de Bombeiros e 43 para as Ma-
rinhas de outros países) e 13 psicólogos
da Aviação5.

PEDAGOGIA  DA  IMAGEM  COMO
FERRAMENTA  EDUCACIONAL  NA
INSTRUÇÃO  DE  VOO

No primeiro semestre de 2010, a turma
de alunos do Caavo utilizou em fase expe-
rimental a nova ferramenta pedagógica
“vídeos científicos educativos”, durante
as primeiras etapas do curso de pilotagem.
Na Instrução Teórica Pré-Estágio, com ên-
fase nas manobras a serem realizadas nos
respectivos estágios, os instrutores utili-
zam pontos do recurso tecnológico para
que os alunos tenham familiarização com a
aeronave de instrução. O Estágio Inicial
(Estágio Alfa) tem por finalidade permitir
que o aluno se familiarize com a aeronave,
realizando manobras básicas tais como
pouso, decolagem e voo librado, em que
as imagens visuais, sonoras e textos repre-
sentam de forma objetiva todos os compo-

4 BRASIL. Marinha do Brasil. Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval. CIAAN-101 – A Organi-
zação e Administração Naval. São Pedro da Aldeia, 2000.

5 Livro de Registro do Caavo/CIAAN - 2010.
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nentes técnicos da aeronave e a localiza-
ção das áreas de instrução (quadrado de
instrução). Já o Estágio de Precisão (Está-
gio Bravo) permite um incremento no con-
trole da aeronave por parte do aluno, reali-
zando estas manobras mais complexas e
que exijam maior habilidade psicomotora
com detalhe dos movimentos, da atitude e
da percepção dentro e fora da aeronave.

O estágio seguinte, Estágio de Navega-
ção por Contato (Estágio Charlie), tem por
finalidade o emprego dos conhecimentos
de navegação por contato adquiridos no
CIAAN e no HI-1, bem como adestrar os
alunos nos procedimentos em outros
aeródromos. O Estágio de Instrumentos
Básicos (Estágio Delta) tem por finalidade
permitir ao aluno uma ambientação inicial
com os procedimentos do voo por instru-
mentos, realizando manobras básicas e
padrões preestabelecidos. Os voos desta
fase são realizados no simulador e na aero-
nave. Os voos no simulador podem ser
substituídos por voos na aeronave, caso
aquele equipamento fique indisponível.

O Estágio de Radioinstrumentos (Está-
gio Echo) prepara o aluno para o voo por
instrumentos propriamente dito, permitin-
do-lhe situar a aeronave em condições de
voo por instrumento dentro do espaço aé-
reo. Os voos desta fase são realizados no
simulador e na aeronave. Os voos no si-
mulador também podem ser substituídos
por voos na aeronave, caso aquele equi-
pamento fique indisponível.

O Estágio de Radionavegação (Estágio
Foxtrot) permite que o aluno empregue os
conhecimentos adquiridos nos estágios Delta
e Echo, numa viagem de instrução, simulan-
do, durante a derrota, o voo por instrumento.

O Estágio de Formatura (Estágio Golf) pre-
para o aluno para realização de voos em for-
matura com duas ou quatro aeronaves, en-

quanto o Estágio de Armamento (Estágio
Hotel) prepara para o emprego do armamen-
to previsto para o IH-6B. No Estágio
Operativo (Estágio Índia), o aluno é ensina-
do e adestrado em missões de emprego geral
mais comuns, compreendendo algumas ma-
nobras operativas. Após o Estágio de Nave-
gação por Contato (Charlie), o Estágio
Operativo (Índia) poderá ser realizado junta-
mente com os outros estágios. Finalizando o
Curso, No Estágio de Viagem Operativa (Es-
tágio Juliett) são consolidados todos os co-
nhecimentos adquiridos pelos alunos duran-
te todo o curso, com a realização de uma via-
gem de instrução. Estes estágios já estão em
fase de produção no Laboratório de Comuni-
cação da Divisão de Ensino do HI-1.

O lado construtivo do trabalho em vídeo
digital é a flexibilidade da edição não linear,
que permite modificações em materiais já
finalizados de acordo com as mudanças nos
manuais de instrução de voo e solicitações
de instrutores ou alunos para melhorar o
desempenho/eficiência das manobras vi-
sando sempre minimizar os riscos fatais e
prover a segurança do voo.

O professor Arlindo Machado, em seu
livro A Arte do Vídeo, afirma:

Com a codificação digital, entretanto,
atribui-se um valor numérico a cada pon-
to de luz da imagem, de forma que este
último pode ser colocado na memória de
um computador, manipulando à vonta-
de, copiando quantas vezes for preciso e
depois convertido novamente em ima-
gem, sem qualquer perda de definição6.

O crescimento da atividade aérea no
País criou a necessidade de dinamizar as
atividades de segurança de voo. Concei-
tos foram atualizados, e, conforme o De-
creto no 87.249, de 7 de junho de 1982, arti-
go 3o, que determina as competências do

6 MACHADO, Arlindo. A Arte do Vídeo. São Paulo. Brasiliense, 1988.
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Centro de Instrução e Prevenção de Aci-
dentes Aeronáuticos (Cenipa), é interes-
sante que seja destacado o previsto na
sexta alínea:

Art. 3o – Ao Cenipa compete:
[...]

6 – a busca permanente do desen-
volvimento e da atualização de técnicas
a serem adotadas pelo Sistema, em face
da constante evolução tecnológica da
atividade aérea; (BRASIL, 1982).

A experiência vivida com a
implementação dessa nova ferramenta pe-
dagógica no Esquadrão confirma a teoria
apresentada acima e constata que os alu-
nos, além de utilizarem os computadores
da Divisão de Ensino, transferem os vídeos
via download para os seus computadores
portáteis, o que faz do seu estudo teórico/
prático uma linguagem extremamente de-
mocrática e personalizada.

Segundo o Aviation Instructor’s
Handbook (1999):

Interactive video solves one the main
problems of passive video in that it
increases involvement of the student in
the learning process. Well-designed
interactive video, when properly used,
is highly effective as an instructional
aid. Each student essentially receives
a customized learning experience7.

A estrutura escolar deve proporcionar
aos docentes e discentes alternativas
multidisciplinares ligadas às novas
tecnologias para que sejam facilitadoras da
relação professor/aluno. E a pedagogia da
imagem, ou seja, a arte de ensinar por meio
da imagem visual e sonora, é um grande
desafio na educação, principalmente na

educação tecnológica. E a professora Anita
Leandro, que ministra a disciplina Pedago-
gia da Imagem no Laboratório de Comuni-
cação do Núcleo de Tecnologia Educacio-
nal em Saúde da UFRJ, afirma em artigo
seu que uma imagem que justifique sua in-
serção num contexto de aprendizagem deve
ser capaz de provocar um questionamento
ao mesmo tempo ético e estético8. Dentro
desse novo modelo pedagógico, os vídeos
educativos são transformados em arquivos
digitais, com disponibilidade nos compu-
tadores da sala de aula dos alunos e na
sala do briefing (computador com projetor
multimídia) para os instrutores. Todo ma-
terial digital pode ser transferido via
download para os computadores portáteis,
facilitando o acesso e o estudo dentro ou
fora da unidade militar.

A  PROMOÇÃO  DA  SEGURANÇA  DE
AVIAÇÃO  POR  MEIO  DO  USO  DE
VÍDEO  CIENTÍFICO/EDUCATIVO

O referido projeto analisa e discute os
aspectos da segurança de voo na
implementação da uma nova metodologia
de ensino que une educação, comunicação,
tecnologia e aviação militar, por meio de reu-
niões com o Departamento de Instrução,
Divisão de Segurança, Divisão de Ensino e
Instrutores do Esquadrão. Além disso, irá
suprir o processo educacional da organiza-
ção militar, com a elaboração de questioná-
rios que serão respondidos por instrutores
e alunos, confecção de relatórios para co-
lher dados sobre as observações das aulas
teóricas e práticas (voos de instrução e ava-
liação), pesquisa bibliográfica (livros, arti-
gos e periódicos) e pesquisa de campo nos
arquivos do Departamento de Ensino do

7 U.S. Department Of Transportation Federal Aviation Administration. Aviation Instructor’s Handbook
– 1999.

8 LEANDRO, Anita. “Da imagem pedagógica à pedagogia da imagem”. Revista Comunicação&Educação.
São Paulo, Edusp, p. 29 a 36, maio/ago 2001.
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Esquadrão para mensurar, por meio de um
gráfico estatístico, a possível evolução do
conhecimento técnico e o desenvolvimento
dos alunos a partir das suas médias nas dis-
ciplinas, relatórios de voo, conceito dos ins-
trutores, análise dos questionários e relató-
rio e discussões com a Divisão de Ensino
do Esquadrão. Esses dados obtidos ao tér-
mino da turma de 2010 serão comparados
com as turmas dos anos 2009, 2008 e 2007
(análise da média de cada disciplina, con-
ceito dos instrutores, alunos reprovados e
relatório dos instrutores). Sendo positivo o
resultado dos dados em uma análise esta-
tística, ratifica a importância da pedagogia
da imagem (uso adequado da imagem em
movimento em atividades pedagógicas) na
construção do conhecimento técnico do alu-
no aviador naval e destaca a otimização do

aprendizado no preparo do aluno para o de-
sempenho de suas funções futuras, visto
que a profissão a ser exercida envolve inú-
meros riscos, que podem ser até fatais. E,
segundo José Manuel Moran, toda educa-
ção aponta para uma visão de futuro, e com
ela analisa o presente, seja para repeti-lo ou
para transformá-lo9.

CONCLUSÃO

A preocupação com o risco de aciden-
tes com aeronaves é permanente. Com vis-
tas a minimizar esse tipo de problema, o 1o

Esquadrão de Helicópteros de Instrução,
em conjunto com a UFRJ, implementa como
ferramenta pedagógica no Estágio Básico
de Asa Rotativa (Ebar) a utilização de vídeo
científico educativo durante todo proces-

9 MORAN, José Manuel. Leituras dos meios de comunicação. São Paulo: Pancast, 1993.
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so de formação do aluno aviador naval para
que este vivencie em sala de aula e no com-
putador experiências práticas que envol-
vam habilidades técnicas, psicomotoras,
perceptivas e tomada de decisão em situa-
ção hostil.

Para Francisco Gutiérrez, os métodos
tradicionais de ensino não mais atendem
às necessidades atuais e os meios de co-
municação estão colocando em xeque o
processo de escolarização. Ele afirma:

Estabelecer uma comunicação mais in-
tensa, mais viva, no processo educativo é
um dos objetivos primordiais da pedago-
gia da linguagem total. É fundamental que
nós, como educadores, proporcionemos
ao “homem novo” uma capacidade para
que emerja de seu mutismo. A educação
deve proporcionar técnicas de aprendiza-
gem, autoexpressão e participação. Este
será, sem dúvida, um passo seguro que
obrigará a sociedade a modificar os meios
de informação em meios de comunicação.10

A escola deve proporcionar aos alunos
e professores estratégias pedagógicas que
permitam o desenvolvimento dos conteú-
dos por meio de novas metodologias de
ensino com o apoio de recursos tecnológicos
que estimulem a construção do conhecimen-
to técnico e desenvolvam habilidades ne-
cessárias para o seu crescimento intelectu-
al. Segundo o Professor José Manuel Moran
(1993), devemos educar sempre dentro de
uma visão de totalidade11. A nova metodo-
logia de ensino aplicada para a formação do
aluno aviador naval necessita de uma análi-
se crítica dentro de uma pesquisa científica
para constatar, por meio de dados coletados,
resultados que apontem para o desenvolvi-
mento do conhecimento técnico, aumento
do rendimento do aluno aviador naval em
suas atividades de instrução de voo e,
consequentemente, a promoção da segu-
rança de aviação, visando minimizar possí-
veis riscos fatais em suas atividades profis-
sionais futuras.

  CLASSIFICAÇÃO  PARA  ÍNDICE  REMISSIVO:
<EDUCAÇÃO> Formulação de oficial; Simulação; Recurso instrucional; Aviação naval;

10 GUTIÉRREZ, Francisco. Linguagem Total: uma pedagogia dos meios de comunicação. Tradução de
Wladimir Soares, direção e edição de Fanny Abramovich. São Paulo: Sumus, 1978.

11 MORAN, José Manuel. “Interferências dos meios de comunicação no nosso conhecimento”. Revista
Intercom – Revista Brasileira de Comunicação. São Paulo, Vol. XVII, no 2, Julho/Dezembro de
2004.
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INTRODUÇÃO

O emprego de Forças de Fuzileiros Na-
vais está sendo repensado, de uma for-

ma geral, pelas principais Marinhas do mun-
do. Em particular, a Marinha dos Estados
Unidos da América (EUA) e seu Corpo de
Fuzileiros Navais, o United States Marine
Corps (USMC), estão desenvolvendo uma
série de estudos visando a repensar o em-
prego dos seus soldados-marinheiros de
uma forma mais útil aos interesses navais,
visando a fazer frente
aos novos desafios
que o século XXI tem
apresentado.

Neste sentido, o
Centro de Estudos do
Corpo de Fuzileiros
Navais elaborou o pre-
sente artigo, que con-
siste de trechos tradu-
zidos de literatura es-
pecializada e versa so-
bre os determinantes
estratégicos estabele-
cidos por centros de
estudos do USMC e as
necessárias evoluções na organização e no
emprego de seus Grupamentos Operativos
de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav), co-
nhecidos pela sigla em inglês MAGTF
(Marine Air Ground Task Force).

Um dos artigos tomados como referên-
cia foi o publicado pelo USMC com o título
de “A evolução dos GptOpFuzNav para o
século XXI”4, em que é destacada a impor-
tância de se repensar o emprego e a orga-
nização dos GptOpFuzNav para passarem
a valorizar o nível de Companhia de Fuzi-

leiros Navais. O nosso Corpo de Fuzileiros
Navais já trabalha com esse tipo de organi-
zação, com a formação denominada de Ele-
mento Anfíbio (ElmAnf). Conforme esse
artigo, o século XXI reserva muita ação
para esses ElmAnf.

ANTECEDENTES  HISTÓRICOS

Por mais de duas décadas, o USMC tem
testemunhado o surgimento de desafios hí-
bridos, os quais combinam a obscuridade
das guerras convencionais, dos conflitos

irregulares, do terroris-
mo e da criminalidade.

Exemplificando, em
2003 a I Marine
Expeditionary Force5

(1a MEF) participou da
fase inicial da Opera-
ção Iraqi Freedom
(OIF), atacando a par-
tir do Kuwait em dire-
ção ao Iraque por 17
dias, a uma distância
de 500 milhas. Nas ci-
dades, ao longo des-
se avanço, a MEF

combateu forças regulares do Exército
iraquiano, forças paramilitares Fedayeen
Saddam, além de jihadistas estrangeiros.
Em fases subsequentes à OIF, aos marines
foi atribuída a tarefa de estabilizar a pro-
víncia de Al Anbar – uma área de aproxima-
damente 53.208 milhas quadradas, onde
mais de 1,2 milhão de pessoas vivem em
cerca de 40 cidades e vilas. Como se não
bastasse, os marines tiveram de conter in-
surgentes sunitas, além de terroristas da
Al Qaeda e elementos do crime local.

4 FLYNN, Lieutenant General, George J. U.S. Marine Corps, Evolving the MAGTF for the 21st Century,
Marine Corps Gazette, jul. 2009.

5 A MEF é um GptOpFuzNav no valor de Força Anfíbia, nucleado, normalmente, em uma Divisão de
Fuzileiros Navais com nove Batalhões de Infantaria de Fuzileiros Navais.

Por mais de duas décadas,
o USMC tem testemunhado

o surgimento de desafios
híbridos, os quais

combinam a obscuridade
das guerras convencionais,
dos conflitos irregulares,

do terrorismo e da
criminalidade
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Já em 2006, a 24a Marine Expeditionary
Unit6 (MEU), embarcada no USS Iwo Jima,
evacuou cidadãos americanos de uma guer-
ra devastadora no Líbano e, posteriormen-
te, prestou assistência humanitária à po-
pulação local. A equipe formada pela Mari-
nha dos EUA e pelo USMC planejou e exe-
cutou essas operações com base em uma
possível ameaça – o Hezbollah havia, re-
centemente, utilizado um míssil de cruzei-
ro, a partir de terra, contra um navio de
guerra de Israel.

Tais eventos revelaram algumas, porém
não todas, tendências associadas aos de-
safios híbridos. Pode-se esperar que os
atores, não pertencentes ao Estado e que
possuem armas antiaéreas e antinavios sig-
nificativas, ameacem o acesso ultramarino.
Os adversários irão se dispersar intencio-
nalmente ao longo de extensas áreas geo-
gráficas e misturar-se-ão com a população
local, a fim de negarem capacidades milita-
res convencionais, tais como grandes for-
mações e poder de fogo. Esses adversári-
os usarão seletivamente a população local
como uma máscara para auxiliar ou ser o
objeto de suas operações. A dispersão e a
mistura produzirão um campo de batalha
não linear, projetado para ultrapassar as
forças amigas e vulnerabilizar suas linhas
de comunicação. Os adversários procura-
rão explorar essa vulnerabilidade usando
armas baratas e de fácil acesso. Evoluirão,
continuamente, os dispositivos improvisa-
dos que usam a tecnologia da informação
moderna para detonar explosivos simples.
Além disso, a tecnologia da informação
continuará a fornecer os meios para que
tais adversários transmitam informação e
desinformação, em uma escala local, regio-
nal e global, a fim de manipular a percep-
ção pública dos eventos.

Com base no amplo espectro das ten-
dências associadas aos desafios híbridos,
o Strategic Vision Group (SVG) do Marine
Corps Combat Development Command
(MCCDC) e o Center for Emerging Threats
and Opportunities (CETO) do Marine Corps
Warfighting Laboratory (MCWL) realizaram
estudos que versam sobre os determinantes
estratégicos, que irão balizar o rumo do
USMC até o ano de 2025. Tais determinantes,
obviamente, têm sido considerados na pre-
paração de seus GptOpFuzNav, as Marine
Air Ground Task Forces (MAGTFs), para o
século XXI, pois evidenciam a ampla gama
de desafios vindouros que definirão as ne-
cessidades de adequação dessas MAGTFs
para enfrentá-los.

PENSAMENTO  ESTRATÉGICO
SOBRE  AS  QUESTÕES  CRÍTICAS
ATÉ  2025

O MCCDC tem a tarefa de orientar o
contínuo aperfeiçoamento do USMC por
meio do estabelecimento e do desenvolvi-
mento, de forma integrada, de todas as ca-
pacidades operacionais das MAGTFs, para
atuar em todo o espectro de conflitos.

Para tal, o MCCDC conta com o SVG,
que concentra suas atenções em avaliações
de longo prazo – 20 anos – sobre a evolu-
ção do ambiente e a identificação dos futu-
ros desafios operacionais. Sua composi-
ção envolve militares (da ativa e da reser-
va), membros da comunidade acadêmica,
bem como representantes de outros seto-
res do governo, proporcionando ampla vi-
são sobre o trabalho a ser realizado. Para
todos os seus estudos são levados em con-
sideração os pilares do desenvolvimento
do combate – Doctrine, Organization,
Training, Materiel, Leadership and

6 A MEU é um GptOpFuzNav no valor de Unidade Anfíbia (UAnf), nucleado, normalmente, em um
Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais.
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Education, Personnel and Facilities
(DOTMLPF).

Com o propósito de obter uma avaliação
atualizada das tendências globais e seus
potenciais reflexos para o USMC, foram rea-
lizados uma extensa coleta de dados e le-
vantamentos bibliográficos que permitiram
identificar uma ampla gama de conclusões
sobre os determinantes estratégicos e suas
implicações, cuja apreciação servirá para de-
linear o projeto de Força nos próximos anos.
Sete tendências destacaram-se dentre as de-
mais, por serem particularmente relevantes
para o USMC, conside-
rando-se o horizonte
de 2025.

Cada determinante
estratégico é apresen-
tado com um breve ele-
mento conceitual e as
prováveis circunstân-
cias por meio das quais
tais aspectos irão evo-
luir, além das implica-
ções e oportunidades
para o USMC posi-
cionar-se de maneira
proativa no tocante à
sua organização, seleção de meios e for-
mação de pessoal, fatores esses que influ-
enciam diretamente as MAGTFs.

Densidade urbana e explosão
demográfica

Claros padrões demográficos e migra-
tórios indicam o aumento das populações
urbanas e de polos de infraestrutura locali-
zados em áreas costeiras, principalmente
nos países desenvolvidos. Atualmente,
aproximadamente metade da população
mundial já vive em áreas urbanas e, de acor-
do com as projeções da Organização das
Nações Unidas (ONU), essa parcela deve-
rá ser ainda maior.

Além da natureza predominantemente ur-
bana do ambiente ocupado, também é digna
de nota a característica da distribuição espa-
cial: hoje, 60 % da população mundial vive
no litoral, até uma distância média de 100 km
da costa. Até 2035, esse valor deverá evoluir
para 75 %, e a distância média da costa será
reduzida para 60 km.

Esse processo de urbanização ocorrerá de
forma sem precedentes e, especialmente na
Ásia e na África, apresentará enormes desafi-
os, como a dificuldade para a criação de no-
vos empregos, a obtenção de recursos e a

implementação das po-
líticas públicas de saú-
de. Tais desafios serão
impostos não somente
às instituições locais,
mas também às esferas
nacionais de governo,
tendo em vista as difi-
culdades advindas da
falta de capacitação dos
recursos humanos, da
deficiente capacidade
administrativa e da ade-
quação do porte da
infraestrutura.

 Implicações:

Tamanha carga de obrigações para o
poder público causará aumento do risco
de instabilidade social (stress) ou de maci-
ços movimentos migratórios. Futuros con-
flitos ocorrerão com maior frequência em
ambientes urbanos, envolvendo grupos
nativos e questões étnicas, o que sugere
maior probabilidade de ocorrência da guer-
ra irregular.

 Oportunidades:

O USMC terá a necessidade de se manter
ativamente engajado na preparação de mate-
rial, técnicas e recursos humanos para atuar

Futuros conflitos ocorrerão
com maior frequência em

ambientes urbanos,
envolvendo grupos nativos
e questões étnicas, o que

sugere maior probabilidade
de ocorrência da guerra

irregular
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em litorais densamente povoados. Além dis-
so, deverá ter condições de prestar assistên-
cia a problemas focais, tanto para reduzir a
violência organizada quanto para conduzir a
guerra irregular em litorais urbanizados.

A dicotomia demográfica

A dicotomia é caracterizada por duas
tendências bem polarizadas nas populações
dos países. De um lado, surge o envelheci-
mento das populações dos países desen-
volvidos: levando-se em consideração as
taxas de natalidade e
de mortalidade, as pro-
jeções demográficas
apontam para um en-
velhecimento e dimi-
nuição da população
desses países, parti-
cularmente na Europa,
bem como na Rússia e
no Japão. Cumpre
destacar que, no mes-
mo período da previ-
são, a China também
passará pela experiên-
cia de um significati-
vo envelhecimento de sua população, com
cerca de 400 milhões de cidadãos com ida-
de superior a 60 anos.

Por outro lado, o mundo subdesenvol-
vido será inundado por adolescentes oci-
osos, como reflexo da condição de pobre-
za. As projeções demográficas indicam um
aumento súbito do número de jovens nos
países subdesenvolvidos, em especial na
África e em alguns países da Ásia, a me-
nos que ocorram grandes pandemias ou
novos conflitos prolongados.

 Implicações:

Para os países desenvolvidos, a pres-
são orçamentária sobre os governos pro-

vavelmente causará aumento nos gastos
com os direitos sociais, em detrimento das
despesas com a Defesa, a menos que as
ocorrências de conflitos entre Estados jus-
tifiquem maiores investimentos em suas
Forças Armadas. Além disso, em virtude
da redução da população jovem, conside-
ra-se que a dificuldade para recrutar pes-
soal a fim de se integrar aos contingentes
militares será ainda maior. Um provável re-
sultado da conjugação desses fatores
pode acarretar a relutância, por parte de
alguns países, em participar de coalizões

ou em prover efetivos
devidamente treina-
dos e bem equipados.

Caso os países em
desenvolvimento não
proporcionem educa-
ção e oportunidades
para sua juventude,
outros atores, que não
o Estado, surgirão para
preencher essa lacuna.

 Oportunidades:

A necessidade de
missões de interven-

ção, assistência e estabilização nos países
em desenvolvimento será cada vez mais
frequente.

Prosperidade desigual

Em função do ritmo acelerado do pro-
cesso de globalização, as facilidades para
o desenvolvimento da população mundial
serão ampliadas; entretanto, o fosso entre
a sociedade globalizada e as diversas con-
centrações populacionais, excluídas das
condições básicas, aumentará ainda mais.

A globalização retirou centenas de mi-
lhares de pessoas da pobreza. No entanto,
mais de 1 bilhão de indivíduos ainda vivem
em condições de extrema pobreza (definida

Os Fuzileiros Navais
deverão ter condições de

prestar assistência a
problemas focais, tanto
para reduzir a violência
organizada quanto para

conduzir a guerra irregular
em litorais urbanizados
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pela renda inferior a 1 dólar por dia), sendo
que existem quase 3 bilhões vivendo com
menos de dois dólares por dia. Assim, algu-
mas sociedades não poderão usufruir os ele-
mentos positivos da globalização.

 Implicações:

O histórico de disparidades de riqueza e de
oportunidades e a diferença dos valores cul-
turais entre o mundo globalizado e as socieda-
des tradicionais dos países subdesenvolvi-
dos serão fontes de frustração e conflito.

A violência generalizada decorrente des-
sa frustração será, cada vez mais, prolonga-
da por meio de uma narrativa emocional con-
tra os valores ocidentais ou seus interesses
e, potencialmente, prejudicará a estabilida-
de entre as nações, o que pode reduzir a
influência norte-americana de várias formas.

Por isso, o governo norte-americano
confrontar-se-á com a necessidade de aju-
dar indiretamente ou intervir com o empre-
go do poder militar, fato que poderá ser
explorado em pronunciamentos contrários
a tais iniciativas. Devido à difusão e à di-
versidade das comunicações modernas,
essas situações poderão atingir relevância
global e atrair a atenção internacional.

 Oportunidades:

Isso proporciona ao USMC a oportuni-
dade de inovar na execução das operações
psicológicas que, efetivamente, já possu-
em seus próprios desafios.

Crescimento da China e da Índia

Os modelos econômicos e políticos con-
firmam a consistência da ascensão da Chi-
na e da Índia, com a decorrente ampliação
de suas influências nos campos político,
diplomático, econômico e militar, como ex-
pressões do poder nacional.

A taxa de crescimento dependerá das
demandas internas por serviços, recursos
de toda ordem, infraestrutura e oportuni-
dades, como forma de preservação da coe-
são política e social.

Em especial, a meteórica ascensão eco-
nômica da China merece destaque. Apesar
de a economia norte-americana ainda ocu-
par o primeiro lugar no cenário mundial, as
previsões indicam que a China assumirá
essa liderança por volta de 2035 e que exis-
tem condições para, até mesmo, dobrar essa
capacidade até meados deste século.

 Implicações:

A China e a Índia sentir-se-ão compeli-
das a proteger ativamente suas fontes de
suprimento, bem como o acesso aos mer-
cados e às linhas de comunicações. Confli-
tos entre Estados, intervenções internas e
a ocorrência de conflitos nas proximidades
das suas áreas de interesse poderão se
constituir em ameaças de interrupção no
fluxo de recursos materiais e econômicos.
Como os interesses comerciais e os inves-
timentos estrangeiros continuam se ampli-
ando na região, esses países serão parcei-
ros atraentes e, naturalmente, acumularão
forte influência diplomática.

 Oportunidades:

Por ser o principal componente expedici-
onário do Departamento de Defesa norte-
americano, o USMC deve assegurar a capa-
cidade de emitir uma pronta resposta em am-
bientes distantes e hostis, cobrindo integral-
mente a extensa variedade de requisitos
operacionais como forma de garantir a liber-
dade de manobra e o acesso a essas regiões.

Luta para legitimar a soberania

Devido à dinâmica da política, aos refle-
xos econômicos e aos próprios efeitos da
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velocidade da informação no mundo
globalizado, a tradicional concepção de so-
berania do Estado-Nação será posta à prova.
A interdependência global reduz a capacida-
de dos Estados de controlar ou exercer influ-
ência sobre os efeitos de deslocamentos so-
ciais e econômicos gerados pela globalização.
A autoridade do Estado fica enfraquecida por
grupos e facções internas, que, por muitas
vezes, são apoiadas em identidades étnicas
ou religiosas. A legiti-
midade, fundamentada
em laços étnicos ou de
ordem religiosa, tende
a aumentar as tensões
e provocar uma dispu-
ta com os governos
constituídos.

 Implicações:

As nações devem
se adaptar rapidamen-
te para assegurar sua
capacidade de gover-
nar e, assim, preservar
a legitimidade. Caso
contrário, os atores
não governamentais
ou outras facções am-
pliarão suas capacida-
des, chegando a pro-
mover grandes mobi-
lizações ou conflitos
internos.

 Oportunidades:

Para o USMC, isso exigirá um
engajamento proativo, contínuas ações de
presença, planejamentos flexíveis, elevada
conscientização dos aspectos culturais e a
construção de sólidas ligações entre as
diversas agências do governo em prol da
segurança e dos esforços de cooperação.

Aceleração na escassez de recursos

Haverá um aumento de 80% na deman-
da por energia, especialmente na China e
na Índia. Atualmente, os EUA importam 13,7
milhões de barris de petróleo por dia, com
uma projeção de aumento para 17,7 milhões
de barris em 2030. Existe a expectativa de
que o consumo global aumente 45 %, pas-
sando para 121 milhões de barris por dia.

O percentual da po-
pulação mundial com
acesso a um sistema de
abastecimento de água
aumentou de 78 %, em
1990, para 83%, em
2004. No entanto, a de-
manda continua a su-
perar a oferta. Em todo
o planeta, 1,2 bilhão de
pessoas não têm aces-
so ao referido sistema
e aproximadamente 2,8
bilhões não contam
com serviços sanitários
básicos (dados de
2004). A maior parte
desses grupos vive na
Ásia e na África.

 Implicações:

A economia global
e a estabilidade eco-
nômica norte-america-

na serão ainda mais dependentes do aces-
so ao petróleo e a outras fontes de energia.
Conflitos nos países em desenvolvimento
provocarão uma disputa ainda maior por
recursos, especialmente por energia e água.

 Oportunidades:

O USMC terá oportunidade constante
para inovar suas parcerias em operações

Conflitos, nos países
em desenvolvimento,

provocarão uma disputa
ainda maior por

recursos, especialmente
por energia e água

* * *
Os Fuzileiros Navais

deverão buscar inovar
suas parcerias em

operações conjuntas e
esforços de coalizão para
enfrentar esses desafios

que, inevitavelmente,
serão recorrentes
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conjuntas e esforços de coalizão para en-
frentar esses desafios que, inevitavelmen-
te, serão recorrentes.

Descaracterização das formas de guerra

Tanto os padrões históricos já regis-trados
quanto as tendências identificadas apontam
para relevantes ajustes do caráter e das for-
mas da guerra. A mudança mais marcante será
a desca-racterização daquilo que, anteriormen-
te, pensávamos ser distintas formas de guerra
ou de conflitos humanos – guerra convencio-
nal, conflitos irregulares, terrorismo e ações
criminais.

Apesar de se consi-
derar que a natureza da
guerra não irá se modifi-
car e que as forças con-
vencionais continuarão
sendo empregadas, no-
vas formas de combater
deverão ser adaptadas
para a combinação des-
sas categorias distintas.
O SVG se refere a essa
descaracterização como
ameaças ou desafios hí-
bridos. A guerra híbrida
incorpora uma gama de
diferentes formas de
guerra, incluindo os re-
quisitos convencionais,
táticas e formação para a guerra irregular, atos
terroristas com emprego indiscriminado de
coação e violência, além de ações criminosas.

Esses conflitos híbridos podem ser con-
duzidos por unidades independentes ou
por uma mesma unidade no campo de bata-
lhas para alcançar os efeitos sinérgicos
proporcionados por essa coordenação.

 Implicações:

O aumento da disponibilidade de armas por
parte de alguns grupos com motivação religi-

osa e com acesso aos aprendizados obtidos
no Iraque e no Líbano resultará em um incre-
mento no número de conflitos entre Estados e
atores não governamentais. A incontestável
superioridade militar americana será desafiada
por Estados e opositores não governamen-
tais, que empregarão uma única ou híbridas
ameaças, especificamente designadas para
atingir vulnerabilidades do Ocidente.

A contínua difusão tecnológica reforçará a
letalidade das armas utilizadas por atores não
governamentais, e os países continuarão ad-
quirindo armas de destruição em massa. Con-
correm para essa rápida disseminação o longo

alcance das redes de in-
formação, a crescente
facilidade de acesso e o
exponencial progresso
tecnológico e científico.
Os revolucionários
avanços tecnológicos
contribuem ainda mais
para inovações no em-
prego assimétrico des-
sas novas armas, utili-
zando o duplo uso de
tecnologias, combinan-
do explosivos conven-
cionais, biotecnologia e
nanotecnologia.

Espera-se que as
ações caracterizem

uma guerra irregular no ambiente urbano,
ou seja, eventos perturbadores ou aciden-
tes catastróficos que afetem a ordem pú-
blica ou que comprometam a infra estrutu-
ra existente – inclusive no território norte-
americano. O aumento da frequência de tais
ataques criará uma crescente demanda por
capacidade de resposta militar.

 Oportunidades:

O USMC não pode se restringir a uma
única forma de operar nos conflitos, pois não

Os Fuzileiros Navais não
podem se restringir a uma
única forma de operar nos
conflitos, pois não existirão

fórmulas rígidas para o
sucesso no campo militar.

O futuro demanda
organizações militares que

tenham a agilidade e a
flexibilidade como suas

maiores virtudes
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existirão fórmulas rígidas para o sucesso no
campo militar. O futuro demanda organiza-
ções militares que tenham a agilidade e a fle-
xibilidade como suas maiores virtudes.

Em função de seu vulto relativamente
pequeno, de sua estrutura flexível, de sua
característica marítima e do potencial au-
mento de seus vínculos não militares, sur-
ge a oportunidade de testar respostas des-
centralizadas e ágeis para um espectro cada
vez maior de contingências na ampla gama
das operações militares.

A  EVOLUÇÃO  DOS  GptOpFuzNav
PARA  O  SÉCULO  XXI

Conceitos básicos

As tropas do USMC são empregadas
segundo o conceito de GptOpFuzNav/
MAGTF e podem ser estruturadas de acor-
do com um dos seguintes escalões: MEU
(Marine Expeditionary Unit), MEB7 (Marine
Expeditionary Brigade) e MEF (Marine
Expeditionary Force). Em todos os esca-
lões, os GptOpFuzNav são compostos pe-
los seguintes elementos:
 Componente de Comando – É constitu-

ído por um comandante, designado por au-
toridade competente, e por um estado-maior
integrado, com requisitos de comunicações
que permitam exercer o comando e o controle
das operações. Caso o GptOpFuzNav esteja
embarcado, o seu comandante também co-
mandará a Força de Desembarque.

O comandante do GptOpFuzNav deter-
mina as ações de combate de sua força,
devendo os elementos que a integram tra-
balharem juntos em busca de objetivos co-
muns. Para tanto, o comandante estabele-
ce objetivos para o planejamento e a con-
dução das operações. Na análise de sua

missão, as suas intenções e orientações
aos comandos subordinados permitem que
a unidade de esforços seja alcançada.
 Componente de Combate Terrestre –

É uma organização estruturada para a con-
dução das operações terrestres, com base
em uma unidade de infantaria, podendo o
seu escalão variar entre pelotão e divisão
reforçada, estando incluídas as unidades
orgânicas de apoio ao combate e de apoio
de serviços ao combate.

Normalmente, o Componente de Com-
bate Terrestre de um GptOpFuzNav é com-
posto por apenas um elemento de manobra
no esforço principal. Quando circunstân-
cias excepcionais exigirem mais de um ele-
mento de manobra, a eles serão atribuídas
as suas próprias missões, bem como os
seus setores de responsabilidade. Nesse
caso, o Elemento de Comando deverá pre-
ver o incremento da necessidade de apoio
de fogo, além de maior demanda de coman-
do, controle e coordenação.
 Componente de Combate Aéreo – É

também uma organização estruturada para
a condução tática das operações aéreas.
Somente aquelas funções julgadas neces-
sárias ou previstas com razoável antecipa-
ção deverão ser incluídas no cumprimento
da missão do GptOpFuzNav.

Na composição do GptOpFuzNav, nor-
malmente são incluídas unidades aéreas de
comando (abrangendo as agências de con-
trole aéreo), unidades de combate, unida-
des de apoio ao combate, bem como aque-
las destinadas ao apoio de serviços ao
combate. Tanto as capacidades da aviação
de asa fixa quanto aquelas de asa rotativa
podem ser incluídas na estrutura do Com-
ponente de Combate Aéreo de qualquer um
dos escalões básicos dos GptOpFuzNav
(MEU, MEB, MEF).

7 A MEB é um GptOpFuzNav no valor de Brigada Anfíbia (BAnf) nucleado, normalmente, em um
regimento com três Batalhões de Infantaria de Fuzileiros Navais.



RMB4oT/2010 113

O  EMPREGO  DE  FUZILEIROS  NAVAIS  NO  SÉCULO  XXI

 Componente de Apoio de Serviços ao
Combate – Da mesma forma, é uma organi-
zação estruturada para prover o apoio que
extrapola a capacidade orgânica dos de-
mais componentes do GptOpFuzNav, não
sendo, entretanto, destinada a prover ca-
pacidades redundantes. Esse componente
tem a capacidade de suprir a força-tarefa
por um determinado
período de tempo com
todas as classes de
suprimentos.

O que se espera dos
GptOpFuzNav?

Os GptOpFuzNav
permanecem sendo uma
construção fundamental
para as organizações
táticas, considerando-
se a natureza híbrida dos
desafios vividos em re-
centes experiências
operacionais, bem como
os ensinamentos histó-
ricos colhidos ao longo
da existência do USMC. As operações recen-
tes têm valorizado o emprego de unidades com
alto nível de mobilidade e autossuficiência.
Além disso, tem havido o aumento da deman-
da pela habilidade de se empregarem forças-
tarefa no escalão companhia de forma mais
autônoma. Operações recentes têm demons-

As operações recentes têm
valorizado o emprego de

unidades com alto nível de
mobilidade e autos-

suficiência. Além disso, tem
havido o aumento da

demanda pela habilidade
de se empregarem forças-

tarefa no escalão
companhia de forma mais

autônoma

Organização básica de um GptOpFuzNav/MAGTF

trado que as companhias de fuzileiros reque-
rem mais recursos e apoio para operar dessa
maneira. Essas observações não pressupõem
que os pelotões, grupos de combate e esqua-
dras de tiro não executem missões indepen-
dentes. A distinção está na necessidade de as
companhias de fuzileiros conduzirem opera-
ções com autossuficiência, implicando maior

capacidade e controle
orgânico da inteligência,
da logística e da capaci-
dade de fogo.

Dessa forma, táti-
cas, técnicas e proce-
dimentos devem ser
aprimorados, a fim de
assegurar que os
GptOpFuzNav possu-
am suficiente habilida-
de para:
 superar os desa-

fios de acessibilidade
e mobilidade;
 empregar e apoi-

ar as unidades de ma-
nobra subordinadas,
atuando a grandes dis-

tâncias ou em terrenos compartimentados,
criando, assim, uma separação física do es-
calão superior ou das unidades adjacentes;
 interagir eficazmente com a popula-

ção local para compreender a situação real
e assegurar a realização de ações táticas
para atingir os objetivos estratégicos; e

  executar tarefas
múltiplas e simultâneas
dentro do espectro das
operações militares.

GptOpFuzNav – A
ideia central

Com base nas habili-
dades desejadas, o
USMC analisará, além de
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táticas, técnicas e procedimentos, as revi-
sões das tabelas de organização e equipa-
mento8 dos GptOpFuzNav a fim de prepará-
los para os desafios do século XXI.

Essa investigação começará no nível da
companhia de fuzileiros, que fornecerá uma
linha de raciocínio para o melhor entendimen-
to da linha de evolução. De forma simplificada,
o aumento da capacidade para realizar opera-
ções com autossuficiência pelas companhi-
as de fuzileiros irá balizar as mudanças a se-
rem realizadas nas MAGTFs. As melhorias
previstas incluem a provisão dos fogos, a
mobilidade, a logística, as comunicações e a
inteligência, além da capacidade para realizar
operações de caráter civil-militar, mesmo em
escalões inferiores de comando. Ao consi-
derar tais melhorias, deve-se determinar que
capacidades deveriam:
 ser orgânicas;
 ser organizadas taticamente para o ci-

clo de preparação e emprego ou campanha;
 ser incorporadas ou em apoio direto/

geral para uma operação particular ou na
fase de uma campanha; e
 ter habilidade para realizar o coman-

do e o controle pelo escalão considerado.

Desenvolvendo uma linha de base para
a inovação dos GptOpFuzNav

A ampliação das capacidades dos esca-
lões mais baixos de comando trará implica-
ções para o contexto dos GptOpFuzNav. As-
sim, o aumento das capacidades orgânicas
das companhias de fuzileiros proporcionará
vantagens operacionais, implicando, entre-
tanto, novos requisitos que afetarão todos
os níveis dos GptOpFuzNav no tocante ao
adestramento, à logística, ao comando e ao
controle. Além disso, o aumento imprudente
da autossuficiência de uma unidade poderá,

mesmo que de forma não intencional, com-
prometer a sua mobilidade. Dessa forma, de-
ver-se-á buscar um equilíbrio adequado en-
tre a inovação e a experimentação, com o pro-
pósito de determinar quais capacidades de-
vem ser orgânicas às companhias de fuzilei-
ros para que se possa visualizar o adequado
processo evolutivo dos GptOpFuzNav. No
sentido dessa evolução, cabe registrar que o
USMC tem buscado promover, seja pelo de-
senvolvimento profissional individual ou por
iniciativas de adestramento nas unidades, a
conscientização cultural e a efetiva interação
com as populações locais e forças inseridas
nas áreas de operações.

Fatores-chave de planejamento

A exploração das melhorias do
GptOpFuzNav deve ser orientada por meio
do estabelecimento de um planejamento de
fatores que fornecerão um ponto de parti-
da comum e promoverão a unidade do es-
forço. Entre esses fatores de planejamen-
to, encontra-se, principalmente, o papel do
USMC como sendo uma força expedicio-
nária de pronto emprego, bem como capaz
de projetar forças estrategicamente, em
função de seu caráter naval, sendo os
GptOpFuzNav desembarcados emprega-
dos e apoiados por meios navais a partir
do mar, sem a necessidade de portos ou
aeroportos localizados na nação anfitriã.
Meios navais com característica anfíbia
atribuem tal capacidade aos GptOpFuzNav.

A Marinha dos EUA e o USMC estabe-
leceram fatores de planejamento no tocan-
te à capacidade de transporte dos meios
anfíbios. Entre os referidos fatores, foi con-
siderado o embarque do escalão de assal-
to de uma MEB, o qual exige 17 navios,
devendo cinco deles serem do tipo navio

8 A tabela de organização e equipamento (TOE) é um documento publicado pelo Departamento de Defesa
dos Estados Unidos, o qual descreve a organização, os funcionários e os equipamentos das unidades.



RMB4oT/2010 115

O  EMPREGO  DE  FUZILEIROS  NAVAIS  NO  SÉCULO  XXI

de assalto anfíbio. Já o embarque de uma
MEU, normalmente, requer o emprego de
três navios anfíbios. Quaisquer revisões
inerentes aos GptOpFuzNav devem ser
efetuadas levando-se em consideração
como esses GptOpFuzNav afetarão a ca-
pacidade de transporte a bordo dos meios
anfíbios. Por mais de
uma década, o USMC
tem empregado mais
veículos e equipamen-
tos em suas opera-
ções sem, no entanto,
verificar as considera-
ções de embarque, o
que agravou a defici-
ência dos meios anfí-
bios existentes. Essa
questão tornou-se tão
extrema que, nos últi-
mos anos, os cinco fa-
tores considerados
para o planejamento
do embarque efetivo
da tropa, da área total
dos veículos, do volu-
me da carga, do núme-
ro de aeronaves e do
número de embarca-
ções de desembarque
foram acrescidos de
um sexto fator: peso.
A aquisição de um nú-
mero crescente de ve-
ículos dos mais varia-
dos tipos, incluindo veículos resistentes a
minas, bem como o emprego de aeronaves
de assalto ainda maiores, têm agravado ain-
da mais o fator peso. De forma similar, deve-
se estabelecer uma relação entre as altera-
ções dos GptOpFuzNav e a capacidade de
carga dos meios navais e anfíbios, tanto
na atualidade como no futuro.

Embora os fatores de planejamento as-
sociados aos navios anfíbios e de pré-

posicionamento marítimo já estejam bem es-
tabelecidos, outros fatores ainda precisam
ser determinados. Caso sejam apoiadas, as
operações independentes das companhias
de fuzileiros serão a base para os avanços
dos GptOpFuzNav. Assim, torna-se mister a
determinação dos parâmetros-chave de de-

sempenho para permi-
tir o prosseguimento
da experimentação. Tal
processo inclui a defi-
nição dos seguintes
pontos:
 A qual a distância

e com que velocidade
os grupamentos de de-
sembarque de compa-
nhias devem ser lança-
dos a partir do mar?
 Em quais ambien-

tes geográficos – urba-
no, deserto, montanha
ou selva – as companhi-
as de fuzileiros deveri-
am ser organicamente
otimizadas para atuar?
 Qual o raio de

operação, uma vez em
terra?
 Por quanto tem-

po as companhias
operarão de forma in-
dependente?
 Com que rapidez

as companhias preci-
sam se reunir para atuar em novas missões
que exijam massa?
  Que requisitos devem possuir os

GptOpFuzNav que possibilitem a realização
de operações independentes por parte das
equipes de desembarque das companhias?
 Que capacidade de reação e tempo de

resposta os GptOpFuzNav devem possuir?
Para determinar parâmetros como os an-

teriormente relacionados devem-se, inicial-

Os GptOpFuzNav
continuam sendo a forma

fundamental de
organização e de emprego

do USMC no amplo
espectro das operações
militares; entretanto, as
experiências vividas ao
longo de sua história,

associadas aos
determinantes estratégicos

para os próximos anos,
revelam a necessidade de
sua evolução, dotando os

grupamentos de
capacidades para atuar em

uma imensa gama de
desafios híbridos
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mente, avaliar as capacidades atuais e, em
seguida, estabelecer novos parâmetros que
conduzam ao desempenho superior. Esses,
em um primeiro momento, podem ser cons-
tituídos por apenas estimativas iniciais. As
estimativas evoluirão com o tempo, da mes-
ma forma que a experiência operacional de-
fine os requisitos e a experimentação revela
a arte do possível. Os fatores do planeja-
mento formalmente estabelecidos, se con-
sagrados ou fruto da evolução, serão es-
senciais para garantir o desenvolvimento
coeso e integrado dos GptOpFuzNav.

CONCLUSÃO

Os GptOpFuzNav continuam sendo a
forma fundamental de organização e de
emprego do USMC no amplo espectro das
operações militares; entretanto, as experi-
ências vividas ao longo de sua história,

associadas aos determinantes estratégicos
para os próximos anos, revelam a necessi-
dade de sua evolução, dotando os grupa-
mentos de capacidades para atuar em uma
imensa gama de desafios híbridos.

Assim, o USMC considerará o incre-
mento das capacidades das companhias de
fuzileiros como sendo a base para a inova-
ção. Tais incrementos serão expandidos de
forma integrada (Marinha dos EUA, USMC
etc.), visando ao aperfeiçoamento dos
GptOpFuzNav como um todo.

As simulações, experimentações e apli-
cações práticas permitirão explorar as no-
vas ideias. Essa exploração definirá os
parâmetros para o estabelecimento de no-
vas tabelas de organização e equipamen-
to, bem como as novas táticas e técnicas e
os novos procedimentos, os quais
otimizarão os GptOpFuzNav, com vistas a
superar os desafios híbridos do século XXI.
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Herbert Richmond e Alfred Thayer
Mahan foram dois importantes histori-

adores e teóricos da história e da estratégia
naval. Embora tenham utilizado como campo
de observação a história naval britânica, cada
um percebia a história de modo particular.
Provindos de meios, formações e países di-
ferentes, Richmond da Inglaterra e Mahan
dos Estados Unidos da América (EUA), exis-
tiam poucos pontos concordantes e muitos
pontos discordantes entre esses dois inte-
lectuais. Da mesma maneira, percebiam o pa-

pel do historiador naval de modo distinto,
fruto das influências que cada um sofreu
durante seus períodos produtivos. O que se
pretende discutir neste artigo são as diferen-
tes percepções de como deveria ser a histó-
ria para esses dois teóricos, apontando as
concordâncias e discordâncias de seus pon-
tos de vista. Em seguida pretende-se analisar
de que modo Richmond considerava o papel
dos historiadores e suas principais influênci-
as, dentre os quais se destacava o próprio
Alfred Mahan.

* Foi diretor do Serviço de Documentação da Marinha no período de 2005 a 2007. É graduado em
História pela UFRJ (2007) e mestre em História Comparada (2009). Atualmente, é Doutorando em
História pela UFRJ, instrutor na Escola de Guerra Naval (EGN) e Membro do Centro de Estudos de
Política e Estratégia da EGN.
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AS  PERCEPÇÕES  DA  HISTÓRIA
SEGUNDO  HERBERT  RICHMOND  E
ALFRED  MAHAN

O professor Donald Schurman, ao des-
crever as diferenças principais entre Mahan
e Richmond, comentou que o último não
estava preocupado com a questão do mé-
rito da história como o norte-americano.
Richmond sempre se percebeu como um
marinheiro que escrevia história ao invés
de um historiador que era obrigado a ir para
o mar, uma clara alusão a Mahan. Para ele a
história era um veículo e não o destino fi-
nal.1 Em que pese essa sua declaração, os
trabalhos historiográficos de Richmond
primavam pela pesquisa acurada, sofisti-
cação, balanceamento de análise e pela pro-
fundidade da conclusão.

Richmond tinha todas as qualidades
necessárias para ser um bom historiador.
Como dizia Arthur Marder, ele possuía uma
“paixão pela descoberta e disseminação do
que considerava a verdade, um lúcido e
sucinto estilo, profundidade de percepção,
uma habilidade para analisar situações e
deduzir delas princípios fundamentais”.2

Nesse comentário de Marder já se percebe
o primeiro ponto de contato com Mahan: a
instrumentalização de princípios funda-
mentais deduzidos do estudo da história.

Richmond leu atentamente Mahan e con-
cordou com diversas de suas conclusões,
no entanto nem todos os pontos lhe eram
coincidentes. Ele trouxe, como Mahan, à
ordem do dia a discussão sobre a impor-
tância do poder marítimo na história, até
com maior abrangência analítica que
Mahan, ao iniciar sua discussão a partir do
período imediatamente anterior a Elizabeth
Tudor, em torno de 1540, quando reinava

na Inglaterra seu pai, Henrique VIII. Sua
abrangência foi até ao final da Segunda
Guerra Mundial. Como visto, Mahan ini-
ciou sua análise, a partir do período anteri-
or à Primeira Guerra Anglo-Holandesa, em
torno do final da Guerra dos Trinta Anos,
em 1648, assim mesmo com pouca discus-
são analítica. O que lhe interessava princi-
palmente era a guerra naval ao final do sé-
culo XVII e, em especial, a guerra no mar
dos dois séculos seguintes, com incursões
nas campanhas navais do início do século
XX. Mahan morreu logo no início desse
século e não pôde perceber as influências
que a tecnologia naval faria no modo de se
combater no mar.

Outro ponto que o distinguiu de Mahan
foi o estilo bem mais agressivo de seus es-
critos, não poupando nada nem ninguém.
Isso lhe causou dissabores e, em última ins-
tância, o seu afastamento do serviço ativo
da Marinha britânica. Sua pena ferina lhe
trouxe muitos inimigos, ao contrário de
Mahan, que possuía um estilo mais ameno,
evitando grandes choques de opiniões.
Richmond apreciava a controvérsia e queria
influenciar os seus pares com suas opini-
ões, muitas vezes agressivas e descorteses.

Richmond era um produto da sociedade
inglesa vitoriana, preocupado com a perda
da capacidade britânica de projetar poder e,
mais que isso, um observador da ascensão
dos EUA e do rearmamento da Alemanha
após a subida de Hitler ao poder. Por outro
lado, Mahan era um produto direto da as-
censão de seu país como um poder
perturbador, dotado de enorme capacidade
industrial e fortalecendo-se militarmente.
Além disso, defendia a expansão dos EUA
em direção ao Pacífico e ao Caribe, chegan-
do a declarar explicitamente que se conside-

1 SCHURMAN, Donald. The Education of a Navy. London: Cassell and Co, 1965, p. 131.
2 MARDER, Arthur. Portrait of an Admiral. The life and papers of Sir Herbert Richmond. Cambridge:

Harvard University Press, 1952, p. 36.
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rava um imperialista. Disse ele o seguinte:
“Eu sou com certeza um imperialista, no sen-
tido que acredito que nenhuma nação, e cer-
tamente nenhuma grande nação, deveria,
daqui por diante, manter uma política de iso-
lamento”.3 Uma percepção diferente da es-
posada por Theodore Roosevelt e Cabot
Lodge, imaginava ele. Margaret Sprout apon-
tou, inclusive, confrontando as palavras de
Mahan, que em verdade ele era “um propa-
gandista da recriação do imperialismo do fi-
nal do século XIX”.4

Richmond, em certa medida, também era
um imperialista5, embora não o declarasse
explicitamente. Em seu livro Imperial
Defence and Capture at Sea in War, descre-
veu as medidas que deviam ser seguidas
pela Grã-Bretanha (GB) para a defesa de seu
vasto e indefeso Império. Ele acreditava que
as colônias do Império serviam para dois
propósitos: o primeiro como uma comuni-
dade distante para o comércio com a metró-
pole, e o segundo como uma base avançada
de defesa e de interesse daquela6. Ele não
discutia o mérito do colonialismo, embora
temesse o que chamou de state-patriotism,
uma ameaça à cooperação de defesa entre o
Reino Unido e as colônias7.

Tanto Mahan como Richmond tinham
percepções idênticas no que diz respeito ao

papel de seus países no contexto internaci-
onal. Mahan acreditava que os EUA esta-
vam se projetando para trazer a civilização
aos povos “pouco evoluídos”, e a interven-
ção norte-americana em Cuba tinha o pro-
pósito de expulsar os colonialistas espa-
nhóis dessas paragens – uma visão
enviesada do que era “libertar” os cubanos
do colonialismo. Por outro lado, Richmond
acreditava que a GB tinha o mesmo papel
civilizador, embora não o afirmasse explici-
tamente. Sua preocupação com a questão
do nacionalismo em diversos rincões do
Império bem indicava para ele a necessida-
de de fortalecer essas regiões. Assim, am-
bos espelhavam posições comuns: Mahan
como um produto de um Estado que surgia
no papel de um poder emergente na arena
internacional, dotado de grande poderio
econômico e industrial; Richmond como um
produto de uma comunidade que perdia
prestígio e poder rapidamente no século XX,
procurando, assim, com suas ideias, pro-
longar o mais possível essa queda.

Richmond, como Mahan, não teve uma
formação acadêmica formal em história. Ele
criou-se no rígido regime da Marinha britâ-
nica de organização e formalismo, alheio ao
campo da história; no entanto, ao contrário
de Mahan, recebeu diretamente de John

3 MAHAN, Alfred. From Sail to Steam. Recolections of a naval life. New York: Harper and Brothers
Pub, 1907, p. 324.

4 SPROUT, Margaret. “Mahan: evangelist of Sea Power”. Makers of modern strategy: military thought
from Machiavelli to Hitler. Princeton: Princeton University Press, 1973, p. 415.

5 Aqui o imperialismo deve ser indicado como restrito à atividade de aquisição de colônias e/ou a ações
políticas e militares de um governo no sentido de proteger os investimentos externos de seus cidadãos.
Considerando desse modo, o conceito de imperialismo fica restrito a um estreito âmbito de práticas e
políticas. Estas são simples casos especiais de uma realidade muito mais complexa na busca de novos
mercados extraeuropeus, um subproduto da industrialização, uma corrida por novas colônias, na qual
existe o entrelaçamento do comércio com a bandeira. Fonte: MAGDOFF, Harry. A Era do Imperia-
lismo. São Paulo: Hucitec, 1978, p.188 apud MENDONÇA, Nadir Domingues. Uma questão de
interdisciplinaridade. O Uso de conceitos. Petrópolis: Vozes, 1985, p. 153. Em verdade, tanto Mahan
como Richmond defendiam esse conceito clássico de imperialismo como definido por Harry Magdoff.

6 RICHMOND, Herbert. Imperial Defence and Capture at Sea in War. London: Hutchinson & Co Ltd,
1932, p. 32.

7 Ibidem, p. 35.
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Knox Laughton e Julian Corbett8 o treina-
mento, o incentivo e as técnicas de trabalho
com fontes que lhe seriam muito úteis quan-
do escrevesse seus livros e lecionasse em
Cambridge anos depois. Seu cunhado
George Trevelyan, historiador renomado em
Cambridge, também teve destacada partici-
pação na sua preparação intelectual.

Ao contrário, Mahan foi um autodidata,
aprendendo mais pela leitura do que pelo
contato com profissionais da história. A
importância da procura por fontes primári-
as por parte de Richmond lhe foi incutida
por Laughton, embora se baseasse também
em obras de outros autores, das quais se
destacavam as de Julian Corbett e as do
próprio Mahan. Outros autores que lhe
serviram de referência foram Laird Clowes,
Holland Rose, John Fortescue, James
Graham e alguns teóricos militares france-
ses, como Raoul Castex e Marechal Foch,
sem esquecer Antoine Henri Jomini.

Como se sabe, a obra de Mahan trazia em
seu bojo o aspecto de regras práticas, a exem-
plo dos escritos de Jomini, procurando trans-
formar o fenômeno da guerra como algo com-
preensível e de fácil entendimento para to-
dos. “Aplique os princípios, e tudo se resol-
verá”, induzia Mahan. Richmond, ao contrá-
rio, apesar da convicção de que a história
deveria instruir e mostrar o caminho, procu-
rou demonstrar que a guerra possuía sua pró-
pria dinâmica e que nem sempre as “regras
práticas” ao estilo mahaniano podiam ser
usadas. Schurman afirmou, sobre esse fato,
que “suas investigações históricas corrobo-
ravam as suas apreciações profissionais de
que existia um sem-número de forças que fa-
ziam com que as decisões estratégicas se di-
ficultassem”.9 A guerra era complexa e assim

deveria ser estudada, apesar de existirem prin-
cípios seguidos pelos vencedores.

A análise conduzida por Richmond tran-
sitava preferencialmente nos campos
operacionais e estratégicos, com incursões
frequentes ao campo da política, ao con-
trário de Mahan, que primava pelo detalhe
tático das batalhas e de ações operacionais,
com algumas incursões na estratégia e na
política. Richmond não se preocupava com
a descrição das ações táticas, embora con-
siderasse necessário descrevê-las para a
compreensão do que ocorria nos níveis de
decisão mais altos nos campos opera-
cionais e estratégicos. A estratégia era a
sua grande fonte de pesquisa e de explica-
ção. Ele estudava a história da Marinha
britânica como parte de seu treino como
estrategista e educador, e ela servia para
indicar caminhos no futuro, a partir de
exemplos do passado, de modo a serem
formuladas políticas navais condizentes
para o tempo em que ele vivia. Queria, além
disso, compreender por que houve suces-
sos e fracassos britânicos a partir de deci-
sões pessoais, circunstâncias históricas e
políticas adotadas ou deixadas de ser
adotadas. Acreditava que existiam condi-
cionantes políticos, geográficos, tecnoló-
gicos e militares que desafiavam as visões
dos historiadores navais que limitavam o
alcance de seus estudos do poder maríti-
mo nas simples operações das esquadras10,
numa clara crítica à visão mahaniana.

A obra de Richmond é pouco menor que
a de Mahan. Seus livros podem ser dividi-
dos em três grandes grupos: o primeiro, de
obras históricas, em um total de sete livros;
o segundo, de obras de estratégia e política
navais, com um total também de sete livros;

8 Essas duas influências sobre o modo de proceder de Richmond como pesquisador e historiador serão
apresentadas à frente.

9 SCHURMAN, op. cit. p. 140.
10 HUNT, Barry. “The Oustanding Naval Strategic Writers of the Century”. The Naval War College

Review. Newport: Naval War College Press, set-out 1984, p. 98.
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e, por fim, o terceiro, de edição de documen-
tos históricos, com três volumes. Foram es-
critos por ele, em complemento, mais de 200
artigos e resenhas de livros lançados no
mercado editorial inglês, basicamente nos
periódicos The Naval Review, Journal of
the Royal United Service Institution, The
Times, Fortnightly Review e Foreign Affairs.

As referências mais usadas por ele em
suas obras históricas foram os atos do Par-
lamento e escritos de almirantes proemi-
nentes, tais como os dos almirantes Norris,
Hawke e Sandwich, devidamente arquiva-
dos em instituições públicas, tanto do go-
verno como da própria Marinha Real. A
documentação francesa também foi muito
consultada por Richmond.

Sua percepção da história era certamen-
te determinista como a visão de Mahan quan-
do defendia a questão da “lição histórica”
para as gerações seguintes; no entanto, seus
instrumentos de pesquisa foram bem mais
sofisticados e suas conclusões bem mais
elaboradas. Além disso, era um nacionalista
(como Mahan era com os EUA) que acredi-
tava na grandeza do Império Britânico e pro-
curava apontar para os políticos de seu país
métodos para resguardar não só a integri-
dade imperial como também para defender
os interesses da GB, ameaçados por outros
poderosos contendores.

Além dessa visão nacionalista,
Richmond tinha uma percepção parecida
com a de Jomini sobre a moralidade da guer-
ra. Jomini disse o seguinte sobre a percep-
ção da moral na guerra:

Como um soldado, preferindo a guerra
leal e cavalheiresca ao assassínio orga-
nizado, se fosse necessário fazer uma

escolha, gostaria que meus preceitos
estivessem a favor dos bons velhos tem-
pos quando as guardas francesa e in-
glesa convidavam uma a outra a atirar
primeiro, como em Fontenoy, em 1745,
na Guerra de Sucessão da Áustria, pre-
ferindo aqueles tempos à época em que
padres, mulheres e crianças em todo o
território da Espanha tramavam o assas-
sínio de soldados franceses.11

Richmond lera atentamente Jomini e com
ele concordava em diversos pontos. Além
disso, essa visão romântica da guerra de
ambos os teóricos indicava que a guerra
mudara nos diferentes períodos históricos
vividos por ambos. Para Jomini, a guerra tra-
vada na Espanha contra as tropas invaso-
ras francesas era um assassinato premedi-
tado contra os soldados de Napoleão, en-
quanto, para Richmond, a travada no mar
pela Alemanha, em 1917, era infamante. Tan-
to para Jomini como para Richmond, as vi-
sões de guerra total viriam a modificar suas
percepções sobre a guerra. Para Richmond,
principalmente, a travada por seu país con-
tra a Alemanha se transformaria em conflito
de vida ou morte, e isso modificaria o seu
modo de pensar a guerra naval.

De que maneira Richmond percebia a his-
tória e como via o ofício do historiador? Quais
foram os seus principais influenciadores?

A  HISTÓRIA  E  O  OFÍCIO  DO
HISTORIADOR  SEGUNDO  HERBERT
RICHMOND

Richmond costumava citar o eminente
historiador inglês Lord Acton, que dizia que
o conhecimento sobre o passado e a compi-

11 JOMINI, Antoine Henri. A Arte da Guerra. Trad: Napoleão Nobre. Rio de Janeiro: Bibliex, 1947, p. 55.
Jomini mencionou a Batalha de Fonteroy, travada na Guerra de Sucessão da Áustria, em 1745, quando
as forças francesas, sob o Marechal Maurice de Saxe, derrotaram as forças anglo-holandesas e
hanoverianas, sob o comando do Duque de Cumberland, em um período da história militar chamado
por John Frederick Charles Fuller de “guerras limitadas de reis e príncipes do século XVIII”.
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lação de “verdades” reveladas pela experi-
ência deviam ser eminentemente práticos.
Devia ser, também, um instrumento de ação
e um poder que podia alterar o próprio futu-
ro.12 Essa era a visão que Richmond tinha
sobre a história naval. Dizia ele que a histó-
ria naval era a descri-
ção, tão acurada quan-
to possível, da maneira
na qual a Marinha tinha,
até aquele momento,
sido utilizada pelo ho-
mem de Estado nos di-
versos períodos histó-
ricos para alcançar os
objetivos nacionais.
Essa sua percepção
compreendia também
os métodos de empre-
go das armas navais
para conquistar esses
objetivos nacionais e a
conduta de operações
que resultaram desses
métodos.

Para ele, a história
naval incluía os por-
quês da estratégia em
todas as suas fases,
da esfera política até
a tática de esquadras
e esquadrões e dos
sucessos e fracassos,
incluindo aí como es-
sas ações se desen-
volviam. Ela engloba-
va todos os elementos que entravam nos
problemas e métodos empregados, isto
é, das relações diplomáticas entre Esta-
dos, da economia e comércio, do direito

internacional, das posições e princípios
de guerra, da administração, da natureza
das armas empregadas e, por fim, das
personalidades envolvidas13.

A história naval, por meio de seus textos,
procurava descrever e analisar a conduta

da guerra no mar, e essa
conduta era governada
por “princípios”; no
entanto, o simples co-
nhecimento de que eles
existiam não era sufici-
ente. Os princípios ne-
cessitavam de ilustra-
ção, de modo a serem
corretamente compre-
endidos. Richmond
transcrevia exatamente
Mahan no que dizia res-
peito aos princípios. A
história, para ele, forne-
cia a objetividade na ex-
pressão do pensamen-
to. As ilustrações des-
ses princípios proveri-
am vida e vigor nas
suas aplicações e, o
mais importante, provo-
cariam uma forte im-
pressão no leitor e es-
tudante de história.
Richmond apontou al-
guns desses princípios
como sendo a concen-
tração, a economia de
forças, a segurança e a

surpresa14. Para ele, a estratégia derivava de
considerações científicas, baseadas na his-
tória. No estudo do poder marítimo residiam
os princípios de guerra, e esses princípios

12 RICHMOND, Herbert. “The Importance of the Study of Naval History”. The Naval Review.London;
Naval Review, n. xxvii, mai-1939, p. 201.

13 Idem.
14 Ibidem, p. 205.

Almirante Herbert William Richmond
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eram para ser descobertos na história das
guerras.15 A tecnologia mudava, os princípi-
os continuavam inalteráveis.

A história naval era a base do estudo da
estratégia e um estimulante mental para análi-
se de campanhas do passado. Um exemplo
muito citado por Richmond sobre esse estí-
mulo que a história naval poderia prover era o
caso de bloqueio e controle dos portos de
Ostend e Zeebrugge e
dos diversos portos do
Canal da Mancha. Para
qualquer historiador
naval, era fundamental
a percepção de que
manter esses portos era
de vital importância para
a GB. Oliver Cromwell e
seus sucessores tive-
ram grandes dificulda-
des com os corsários
franceses que infesta-
vam as águas do Canal,
agindo principalmente a
partir de Dunquerque,
Mardyk e Saint Malo,
atacando incessante-
mente o comércio marí-
timo inglês no Mar do
Norte e no Canal. Nomes
como DuGuay-Trouin,
Jean Bart e Forbin eram
preocupantes para os al-
mirantes ingleses. A his-
tória apontava, assim, a
necessidade de controlar esses portos, de
modo a se proteger o comércio marítimo britâ-
nico; no entanto, apesar disso, em 1914 os
alemães ocuparam os portos de Ostend e
Zeebrugge sem maiores dificuldades e, o pior,
encontraram suas instalações intactas. As di-

ficuldades inglesas, dessa maneira, aumenta-
ram consideravelmente. Richmond aproveita-
va para dizer: “A história tremulou a bandeira
vermelha em nossas caras e fechamos os olhos
para ela. Tivemos que pagar o preço”.16

Muitos céticos, que não acreditavam que
exemplos históricos eram fundamentais, ale-
gavam que o mais importante para os che-
fes navais era ter bom senso. Richmond con-

tra-argumentava di-
zendo que bom senso
somente não era o su-
ficiente. Para ele, o bom
senso também era raro
na história. O uso de
princípios básicos
complementaria a utili-
zação do “bom senso”,
daí a história ser fun-
damental. Como exem-
plo, citava o caso da
expedição aos Darda-
nelos na Grande Guer-
ra, quando o bom sen-
so apontava para a
conquista dessa posi-
ção como fundamental
para a estratégia alia-
da no Mediterrâneo.
Até aí nenhuma novi-
dade, o bom senso pre-
valecera realmente.
Faltou, no entanto, a
aplicação correta do
princípio da surpresa

na operação. Tudo foi feito para que os tur-
cos soubessem com antecedência o local
do desembarque, a ocasião e os meios
alocados para a operação. Sem aplicação do
princípio da surpresa, a operação foi um fra-
casso retumbante.17

15 RICHMOND, Herbert. Sea Warfare. In: ASTON, George. The Study of War: For Statesmen and
Citizens. London: Longmans, Green, Co, 1927, p. 118.

16 RICHMOND, Herbert. The Importance of the Study of Naval History op. cit, p. 207.
17 Ibidem, p. 208.

Richmond criticava os
analistas que consideravam
que as “lições da história”

do tempo da Marinha a
vela não poderiam ser
aplicadas à Marinha a
vapor, com navios mais
sofisticados, modernos

encouraçados, cruzadores,
contratorpedeiros velozes,

submarinos e aviação naval
... o uso da força e a

natureza humana
continuavam os mesmos,
resultando nos mesmos
métodos de comando
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Richmond criticava os analistas que con-
sideravam que as “lições da história” do tem-
po da Marinha a vela não poderiam ser apli-
cadas à Marinha a vapor, com navios mais
sofisticados, modernos encouraçados, cru-
zadores, contratorpedeiros velozes, subma-
rinos e aviação naval. Para esses críticos, a
tecnologia suplantava o estudo histórico de
velhas batalhas ou mesmo batalhas mais
recentes que espelhavam outras contingên-
cias. Para Richmond, essa visão era total-
mente distorcida. Considerava que realmen-
te os procedimentos táticos eram diferen-
tes, as formaturas para
o combate mudaram,
as comunicações se
aperfeiçoaram e os mo-
vimentos ocorreram
mais rapidamente; no
entanto, a aplicação
dos princípios não ha-
via mudado, e, assim,
o uso da força e a natureza humana continu-
avam os mesmos, resultando nos mesmos
métodos de comando. A base do conheci-
mento, para ele, era aplicar os princípios cor-
retamente, e a história indicava os exemplos
a serem seguidos. De Ruyter, Suffen e Nel-
son eram os seus exemplos mais notáveis.
Sabiam concentrar, economizar as forças
quando necessário e utilizar o tempo a seu
favor. A tecnologia mudava. Os princípios,
não. A negligência desses princípios con-
duziria à derrota.18 A história proporcionava
a chance de se pensar claramente, dizia
Richmond.19 Considerava que a história

prescrevia “lições” que não estavam confi-
nadas apenas à estratégia. Elas se estendi-
am igualmente à tática. Sua concordância
com Mahan era explícita nesse aspecto.

A história naval indicava que existiam duas
escolas de pensamento tático. A primeira era
baseada no indivíduo, que orientava o seu
método de ataque sob linhas gerais na ofensi-
va, sempre que as condições permitissem, agin-
do sobre o inimigo de modo a produzir a con-
dição tática que melhor lhe aprouvesse e de-
pendente de seus subordinados para o cum-
primento de suas ideias previamente acorda-

das. A impetuosidade
era estimulada, e os ris-
cos, considerados ante-
cipadamente e perfeita-
mente aceitos. A segun-
da escola de pensamen-
to tático baseava-se na
impossibilidade de se
deixar à fortuna qual-

quer chance para o fracasso. O plano tático
não era somente preparado antecipadamente,
ele deveria ser seguido rigidamente e contro-
lado pelo chefe-geral. Os subordinados não
deveriam ter liberdade de criar e não deveriam
se afastar do plano concebido em hipótese
alguma. Richmond advogava pela primeira
escola, pois a história “demonstrava” que ela
havia sido mais vitoriosa. Citou o caso da re-
clamação do Almirante Calder para Lorde Jervis
após a Batalha Naval de São Vicente20 dizen-
do que Nelson não obedecera às suas ordens.
O sábio Almirante Jervis respondeu a Calder
que era verdade que Nelson lhe desobede-

18 Ibidem, p. 212.
19 Ibidem, p. 213.
20 Travada entre as esquadras espanhola e inglesa em 14 de fevereiro de 1791. O comandante naval

britânico era o Almirante John Jervis, e o Almirante Calder era o comandante de uma divisão naval
à qual o comodoro Nelson era subordinado. Nelson desobedeceu à ordem de Calder de se manter em
formatura. Resolveu, a bordo de seu navio HMS Captain, investir contra a linha espanhola, sendo
seguido por outros navios, demonstrando, com essa atitude, independência tática, agressividade e
espírito ofensivo. Essa manobra em muito contribuiu para a vitória britânica. Fonte: PEMSEL,
Helmut. A history of war at sea. Annapolis: USNI, 1989, p. 80.

A história proporcionava a
chance de se pensar

claramente, dizia
Richmond
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ceu, “e se alguma vez você desobedecer da
mesma forma, eu prometo perdoá-lo tam-
bém”.21 Existiam diferenças entre personalida-
des dos combatentes envolvidos em uma guer-
ra; no entanto, para Richmond, aquele que
seguia a primeira escola ia para a batalha com
a determinação de derrotar o inimigo, enquan-
to a segunda escola indicava para o chefe que
não queria ser derrotado, e aí a história descre-
via a diferença de atitudes mentais.

Outro aspecto por ele apontado na histó-
ria era a capacidade de diversos combaten-
tes assumirem respon-
sabilidades. Dizia o
Lorde Saint Vincent
que “o teste de cora-
gem de um homem é
sua capacidade de as-
sumir responsabilida-
des”.22 A capacidade de
instigar, criar e desen-
volver o hábito de assumir responsabilida-
des era difícil, segundo Richmond. Isso re-
queria o uso de diversos meios, e um desses
meios era a história. A descrição de exemplos
históricos de personagens que fracassaram
e venceram ao assumir as responsabilidades
deveria ser analisada. Era fácil, para um per-
sonagem histórico, se esconder atrás de or-
dens recebidas e, assim, eximir-se de fracas-
sos. Para Richmond, o estudo da história
naval era um tônico necessário para a fraque-
za humana23.

Para Richmond, era somente incentivan-
do a assunção de responsabilidades pelos
combatentes navais, com todas as suas
consequências, que se esperava que es-

ses personagens adquirissem a coragem
moral esperada, geralmente derivada de si-
tuações críticas. Era pelas páginas da his-
tória que seriam encontrados o estímulo e
o exemplo.24 Seu grande exemplo de
assunção de responsabilidades era Lorde
Nelson. Nelson não somente assumia res-
ponsabilidades, mas também encorajava
seus oficiais a seguirem seu exemplo.

Para Richmond, a história apontava igual-
mente para outra questão ligada à respon-
sabilidade, que era a importância de infor-

mar os subordinados
de todos os planos e
intenções, o que pode
parecer óbvio. Contu-
do, segundo ele, isso
não foi seguido muitas
vezes na história, com
resultados incertos e,
muitas vezes, catastró-

ficos. Novamente Nelson foi seu grande
paradigma, principalmente antes de
Trafalgar.

Richmond era um crítico mordaz da limita-
da ênfase dada ao estudo da história na Mari-
nha Real, indicando que essa disciplina não
tinha nenhuma importância para os almirantes
da ativa e que inexistia a crença no valor da
reflexão crítica que o estudo da história podia
oferecer.25 Dizia que o ensino de história mi-
nistrado na Escola Naval de Osborne26 era
essencialmente biográfico, em que os cadetes
aprendiam as vidas dos grandes personagens
navais, com uma visão apologética evocativa
do passado, o que, para ele, era um erro grave.
O correto era dar aos jovens cadetes uma ideia

21 RICHMOND, Herbert. The Importance of the Study of Naval History op. cit, p. 214.
22 Ibidem, p. 215.
23 Idem.
24 Ibidem, p. 216.
25 RICHMOND, Herbert. National Policy and Naval Strenght and other essays. London: Longmans &

Green, 1928, p. 255.
26 A Escola Naval de Osborne era para cadetes recentemente entrados na Marinha Real, com idades

variando entre 13 e 16 anos.

Para Richmond, o estudo
da história naval era um
tônico necessário para a

fraqueza humana
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geral do papel exercido pelo poder marítimo,
com o propósito de criar questionamentos e,
assim, estimular a curiosidade e o esforço in-
dividual ao invés de insistir na fixação de fatos
históricos. O significado da história naval e os
métodos adotados pelos diferentes países ou
por indivíduos deveriam ser apresentados aos
cadetes, de modo que compreendessem os
objetos da disciplina histórica.27  Suas críticas
ferinas foram dirigidas especialmente ao pro-
fessor de Osborne (e depois de Greenwich, na
Escola de Guerra Naval Real – EGNR) Geoffrey
Callender. Richmond considerava o ensino de
Callender “arqueológico”28 e ultrapassado ao
ministrar aulas pouco
profundas, sem análise
e essencialmente enal-
tecedoras dos fatos
passados. Queria ele
uma história problema e
não apenas descritiva e
apologética, como espo-
sada por Callender.

Nas escolas mais
avançadas na carreira,
procurava-se discutir
a estratégia e a tática
sem nenhuma funda-
mentação metodológica, o que para ele era
insuficiente. Afirmava Richmond que o jo-
vem se tornaria um almirante sem ser capaz
de definir os princípios básicos de estraté-
gia naval ou mesmo saber como as Mari-
nhas no passado lutaram no mar.29

O sistema educacional da Marinha Real
era para ele deficiente, pois nos estágios
iniciais as humanidades não tinham impor-
tância e existiam poucos incentivos para o

desenvolvimento analítico do raciocínio.
O que se ministrava eram questões de
memorização de eventos e datas, cobrindo
tópicos parciais, com um método pedagó-
gico totalmente inadequado. Dizia-se na
ocasião que os oficiais ingleses necessita-
vam de “formação científica”, estando a
palavra “ciência” confinada aos limites das
ciências naturais ou matemáticas, sendo
ignorado que existiam ciências da guerra.
Conheciam-se noções sobre armas, navios
e assuntos correlatos, porém nenhuma dis-
cussão sobre a conduta da guerra era mi-
nistrada. Tampouco na EGNR a história era

conduzida de forma
crítica. O mais impor-
tante para os oficiais
de estado-maior, dizia
ele, era compreender a
correlação existente
entre a Marinha como
instituição e o seu pa-
pel como instrumento
da política nacional.
Acreditava que o en-
sino de um historiador
naval profissional de-
veria ser complemen-

tado pelo de um oficial de estado-maior,
com amplo conhecimento dos conceitos de
estratégia naval. Ambos, trabalhando em
conjunto, poderiam expor, de modo mais
completo e amplo, o papel do mar nas guer-
ras e o curso das campanhas navais30. Di-
zia ainda que:

Pelo estudo da história, empregando a
mesma metodologia empregada na

27 RICHMOND, Herbert. Diário do dia 21 de setembro de 1916. Fonte: MARDER, Arthur. Portrait of
an Admiral. op. cit. p. 223.

28 HATTENDORFF, John; GOLDRICK, James. Mahan is not enough.The proceedings of a conference
on the works of sir Julian Corbett and sir Herbert Richmond. Newport: Naval War College Press,
1933, p. 107.

29 RICHMOND, Herbert. National Policy and Naval Strenght, op. cit , p. 256.
30 Ibidem, p. 272.

O mais importante para os
oficiais de estado-maior,

dizia ele, era compreender
a correlação existente entre
a Marinha como instituição

e o seu papel como
instrumento da política

nacional
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microbiologia, treinamos para ponderar
esses fatores, e enquanto fazemos isso
treinamos nossos raciocínios para atu-
ar em situações similares quando acon-
tecerem conosco, instintivamente sele-
cionando os fatores críticos e colocan-
do nossos dedos sobre aqueles elemen-
tos do problema, do qual tudo depende,
e dessa maneira guiando nossos pas-
sos verdadeira e diretamente para o
cerne da questão.31

Richmond acreditava que o estudo da
história naval servia
para separar a grande
confusão de dados,
considerados inúteis e
sem finalidade, do ob-
jeto a ser pesquisado
e aplicar os princípios
previamente estuda-
dos. Esse tipo de apro-
ximação requeria trei-
namento no estudo in-
tensivo da guerra. Re-
petia, assim, Mahan,
que dizia que a Grã-
Bretanha foi a “rainha
dos mares” motivada
mais por falhas de seus inimigos do que por
estudos sistemáticos da história naval.32

Dizia que os seus críticos pensavam que ele
era somente um historiador naval e não co-
nheciam suas ideias e nem por que ele estu-
dava a história. Eles não observavam, con-
cluía, que ele utilizava a história como um
meio de aprender algo sobre a estratégia
naval e não a história por si própria.33

O papel do historiador naval devia ser o
de registrar os fatos históricos, tendo em
vista existirem três sujeitos principais a
quem deveriam ser dirigidos os seus tex-
tos: o público em geral, os políticos e os
oficiais navais.

Ao público em geral, a história naval era
ou deveria ser uma parte integral da história
nacional. Com isso Richmond não queria di-
zer que o “homem comum”34 deveria conhe-
cer os detalhes pertinentes a batalhas ou
campanhas, mas que deveria conhecer o pa-
pel que a Marinha tinha na vida nacional, de

como e por que as ne-
cessidades de se pre-
servar a superioridade
naval influenciaram a
política externa de seu
país. Richmond, ao de-
finir o papel que a his-
tória naval teria, estava
realmente se referindo
à GB. Repetindo o his-
toriador Sir Edward
Grey, Richmond disse
que “o que realmente
determina a política
deste país [a Grã-
Bretanha] é a questão

do poder marítimo. É a questão naval que
determina a nossa política europeia”.35 O his-
toriador deveria, então, descrever para o ho-
mem comum, com a maior acuidade possível,
a relação existente entre a Marinha e a políti-
ca nacional, de modo a que ele entendesse a
história de seu país.

Aos políticos, a história naval não era
menos importante, em virtude de eles se-

31 Ibidem, p. 261.
32 MAHAN, Alfred. The Influence of Sea Power upon History 1660-1783.New York: Dover, 1987, p.

269.
33 RICHMOND, Herbert. Diário de 18 de novembro de 1919. Fonte: MARDER, Arthur. The Portrait of

an Admiral. op. cit. p. 359.
34 ‘Commom Man’ foi traduzido como ‘homem comum’ pelo autor.
35 RICHMOND, Herbert. The Importance of the Study of Naval History. op. cit, p. 203.

Richmond citava Bismarck,
que afirmava que “tolos

dizem que aprendem com a
experiência. Prefiro

aprender com a experiência
de outros”. A experiência de

outros só podia ser
apreendida por meio do

estudo da história
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rem os condutores da política e, quando a
guerra ocorresse, da própria guerra. Os al-
mirantes, com suas esquadras, seriam me-
ros instrumentos nas mãos dos políticos.
A eles, políticos, cabia decidir quando, onde
e como atacar. Nesse ponto Richmond se
baseava muito naquilo que Mahan apon-
tou em uma de suas obras: de que caberia
ao político “determinar e indicar aos milita-
res os interesses nacionais mais vitais que
deveriam ser defendidos, tão bem como os
objetivos de conquista ou destruição mais
danosos ao inimigo, tendo em vista as exi-
gências políticas a que o poder militar de-
veria somente servir”36. As palavras de
Mahan eram as palavras de Richmond.

Os políticos, como condutores das po-
líticas nacionais, deveriam conhecer a his-
tória naval para melhor conhecerem as
mudanças ocorridas no ambiente naval,
tendo em vista que os objetos do poder
marítimo permaneciam inalteráveis.
Richmond acreditava ser impossível que
um político que conhecesse as possibili-
dades e limitações do poder marítimo fos-
se igualado a um outro político que nunca
tivesse aberto um livro de história naval37.
Ambos eram muito diferentes em essência.

Por fim, o terceiro sujeito a quem o his-
toriador naval deveria se dirigir era o ofici-
al de Marinha. Para Richmond, a simples
leitura de textos históricos por parte do ofi-
cial de Marinha seria insuficiente. A postu-
ra correta deveria ser de estudo e reflexão.
O oficial naval deveria perceber o texto es-
crito pelo historiador diferentemente. Ini-
cialmente, ele deveria entender os elemen-
tos do poder marítimo que forneceriam a
base necessária para a compreensão da im-

portância desse poder. Em segundo lugar,
apontar os princípios de guerra que foram
ou não aplicados pelos contendores. Em
terceiro lugar, ele deveria mesclar esses co-
nhecimentos acumulados com a própria
experiência adquirida em campanhas navais
pelas quais passou. Nesse ponto,
Richmond reconhecia a dificuldade de se
adquirir experiência de combate se não exis-
tissem guerras. Acreditava, no entanto, que,
no caso da impossibilidade de se obter da
própria experiência, a experiência de ou-
tros deveria ser estudada. Citava com
frequência Bismarck, que afirmava que “to-
los dizem que aprendem com a experiência.
Prefiro aprender com a experiência de ou-
tros”38. A experiência de outros só podia
ser apreendida por meio do estudo da his-
tória. Richmond reclamava sempre da ne-
gligência do sistema educacional, que não
criava uma cadeira específica de história
naval nas universidades britânicas. A que
existiu em Cambridge durou apenas alguns
anos e foi depois descontinuada, amalga-
mada na cadeira de história imperial, da qual
foi titular por dois anos, mas sem a ênfase
na área naval que ele considerava neces-
sária.39 Sendo a GB uma comunidade que
dependia do mar, Richmond considerava
inconcebível essa negligência.

Richmond foi um historiador mais sofis-
ticado que Mahan, fruto exatamente das
influências recebidas de dois grandes his-
toriadores que vieram antes, Sir John Knox
Laughton e Sir Julian Stafford Corbett, seus
importantes mentores. Não deve ser esque-
cida, tampouco, uma influência importante
no seu pensamento analítico, a do próprio
Alfred Mahan, lido por ele com muito cui-

36 MAHAN, Alfred. The Influence of Sea Power on the French Revolution and Empire. V.ii. Boston:
Little Brown, 1892, p. 392.

37 RICHMOND, Herbert. The Importance of Study of Naval History. op. cit. p. 203.
38 Ibidem, p. 204.
39 MARDER, Arthur. The Portrait of an Admiral. op. cit.p. 34.
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dado. Esses três personagens moldaram o
seu pensamento e sua escrita da história e
da estratégia.

AS  INFLUÊNCIAS  SOBRE  HERBERT
RICHMOND

O principal influenciador de Richmond foi
o historiador naval britânico Sir John Knox
Laughton, considerado por Andrew Lambert
como um dos principais intelectuais ingleses
do século XIX e elemento central na moder-
na concepção de como deveria ser um histo-
riador naval como profissional da disciplina.

– Sir John Knox Laughton

“Considero-me afortunado de vir com
facilidade às suas mãos, uma vez que ele
conhece mais história naval que qualquer
criatura viva de língua inglesa”.40 Com es-
sas palavras Alfred Mahan escreveu para o
seu mentor Stephen Luce em 1890 sobre uma
resenha redigida por John Laughton no
Edinburgh Review a respeito do seu The
Influence of Sea Power upon History. Cer-
tamente Mahan estava, naquela carta,
espelhando um sentimento generalizado
entre os historiadores navais de respeito ao
velho mestre de história do King’s College
de Londres, Sir John Knox Laughton.

Laughton nasceu em Liverpool, na In-
glaterra, em 1830, vindo posteriormente a se
integrar, com 23 anos de idade, na Marinha
Real, após graduar-se em matemática pela
Universidade de Cambridge. Serviu a seguir
em navios ingleses no Báltico e na China,
atuando como instrutor de ciências mate-
máticas e navegação a bordo, prosseguin-

do em 1866 para uma função docente no
Colégio Naval Real de Portsmouth, lá per-
manecendo até 1873, quando foi transferido
para Greenwich como chefe do Departamen-
to de Meteorologia e Assuntos Marítimos.

Até 1874 suas atividades docentes fo-
ram voltadas para a meteorologia e assun-
tos técnicos navais, sem conotação com a
atividade de historiador naval; no entanto,
nesse ano, com 44 anos de idade, proferiu
sua primeira palestra sobre história, não in-
terrompendo essa atividade até o seu faleci-
mento. Essa palestra se tornaria muito co-
nhecida, pois foi realizada na Royal United
Services Institution (RUSI) e versou sobre
a importância de se analisar e não somente
descrever os eventos históricos. Um fato
interessante foi que, em 1870, Laughton co-
nheceu o então Capitão de Mar e Guerra
Stephen Luce na RUSI e ambos discutiram,
na ocasião, a importância da história na edu-
cação naval.41 Laughton acreditava que o
objetivo da educação naval era adquirir co-
nhecimentos e desenvolver a capacidade
de se autoeducar, que era vital para a carrei-
ra dos jovens oficiais ingleses.

Seu interesse pela disciplina histórica
começara anos antes, no Encouraçado
HMS Algiers, quando travou uma forte
amizade com o então Capitão-Tenente
Cyprian Bridge42, que mais tarde seria um
reconhecido estrategista inglês. As discus-
sões entre Laughton e Bridge sobre tática
naval e a importância da história naval fi-
cariam gravadas na mente do primeiro de
forma definitiva. Greenwich ofereceria a
Laughton a oportunidade para se dedicar
à história anos depois.

40 Carta de Alfred Thayer Mahan para Stephen Luce de 20 de dezembro de 1890, escrita de Nova Iorque.
Fonte: SEAGER II, Robert; MAGUIRE, Doris. Letters and papers of Alfred Thayer Mahan. V. 2,
Annapolis: USNI, 1975, p. 34.

41 LAMBERT, Andrew. The Foundations of Naval History. John Knox Laughton, the Royal Navy and
the historical profession. London: Chatham, 1998, p. 30.

42 O futuro Almirante Cyprian Bridge foi diretor de Inteligência Naval, comandante em chefe da Divisão
da Austrália e da China. Fonte: Ibidem, p. 20.
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Em 1885 Laughton retirou-se da Mari-
nha e se tornou professor de História Mo-
derna no King’s College até 1914. Em 1893
tornou-se secretário e fundador da Naval
Records Society (NRS), juntamente com
Bridge. Em 1907 foi elevado a cavaleiro da
Ordem do Banho. Em 1910 a ele foi ofertada
a Medalha de Ouro Chesney, conferida
pelo Conselho da RUSI, em consideração
a sua valiosa contribuição no campo da
literatura naval43. Faleceu em 1915, com 85
anos de idade.

Laughton, talvez devido a sua forma-
ção matemática, acreditava que a história
naval deveria ser “científica” e que o pro-
pósito de se estudar a história em
Greenwich era desenvolver doutrinas e in-
culcar liderança.44 Quando Laughton men-
cionou o caráter científico do estudo da
história, ele queria dizer que:

Ciência é conhecimento, conhecimento
acurado e exato, distinto do conhecimento
vago, indefinido e empírico, e nisso o ver-
dadeiro sentido da palavra história deve
ser o estudo científico, como tudo o mais.
Se a gênese de uma planta ou os hábitos
de um inseto são coisas importantes para
serem estudadas, imaginem as palavras,
realizações e destinos de nossos mais no-
bres e distintos personagens.45

Para ele a história naval continha “lições
de extrema importância”, e sua percepção
dessa história incluía o modo como as es-
quadras foram organizadas e utilizadas, o
curso dos eventos históricos que conduzi-
ram a vitórias ou derrotas e os princípios de
tática observados. Isso não significava que

essas lições se traduzissem em dogmas. Para
ele, os dogmas eram perigosos para qual-
quer disciplina de estudo. Para a conduta
da guerra eles eram o desastre. Donald
Schurman lembrou que Laughton se dirigia,
em suas palestras, a almirantes do século
XIX, ainda arraigados à tradição e ao
conservadorismo, por isso “sua coragem em
tocar nesses assuntos se eleva”.46 O estu-
do científico da história, para ele, era o estu-
do da tática, da estratégia, da organização e
da disciplina. Ele considerava que a história
naval só seria compreendida por aqueles
que combinavam a preocupação do histori-
ador pela acuidade e estudo acadêmico com
o “olho” para o mundo do combate naval.47

O resultado desse estudo seria uma coeren-
te doutrina escrita, para o “benefício perene
da Marinha e dos oficiais a ela pertencen-
tes”48, segundo Andrew Lambert. Lambert
vai mais adiante ao afirmar que Laughton
podia ser chamado justamente de o “pai da
moderna historiografia naval”.49

Laughton utilizava um método crítico de
análise documental, servindo-se muitas ve-
zes da comparação e de seus conhecimen-
tos navais para apontar “lições” que deve-
riam ser obtidas de suas pesquisas. A crítica
documental de Laughton baseava-se na
metodologia científica introduzida por
Leopold Von Ranke, que ele admirava imen-
samente. Acreditava convictamente que o
historiador não deveria conjeturar o futuro,
tarefa que imputava aos políticos. Para ele,
o passado e o presente eram os instrumen-
tos de trabalho do historiador profissional.

Interessante que, como Mahan,
Laughton via em Horatio Lorde Nelson o

43 Ofertada também a Mahan e Richmond.
44 Ibidem, p. 39.
45 Ibidem, p. 48.
46 SCHURMAN, op. cit. 86.
47 LAMBERT, Andrew. The Foundations of Naval History. op. cit. p. 57.
48 Ibidem, p. 47.
49 Ibidem, p. 61.



RMB4oT/2010 131

HERBERT  RICHMOND  E  O  PAPEL  DA  HISTÓRIA  E  DO  HISTORIADOR:
UMA  COMPARAÇÃO  COM  ALFRED  THAYER  MAHAN  (II)

exemplo de chefe naval modelo e herói, em
razão de seu supremo profissionalismo, sua
grande capacidade tática e estratégica, além
de soberba liderança e humanidade.
Laughton apreciava sobremaneira a obra de
Mahan, chegando a afirmar aos seus alu-
nos que os livros do autor norte-americano
deveriam ser lidos, depois lidos novamente
e depois relidos pela terceira vez, porque
neles seriam encontradas as vitórias e os
fracassos de seus antecessores e a melhor
explicação da importância do poder maríti-
mo.50 Entusiasmou-se com Mahan princi-
palmente por ser um norte-americano escre-
vendo sobre a história inglesa, embora con-
siderasse que faltava em Mahan a acuidade
documental e crítica necessária para apre-
sentar um trabalho historiográfico de quali-
dade. Considerava, no entanto, que a obra
de Mahan era importante para os oficiais de
Marinha, leigos e profissionais de história
por ser uma bela síntese da estratégia naval.

Laughton teve também uma grande par-
cela de responsabilidade em estabelecer a
história naval como parte integrante da his-
tória e no reconhecimento do profissional
de história naval no Reino Unido. Além dis-
so, devido a suas conexões políticas, con-
seguiu disponibilizar e organizar diversos
arquivos históricos que estariam perdidos
ou mesmo indisponíveis para pesquisa.
Schurman mencionou que, no obituário de
Laughton, publicado no periódico The Ti-
mes, dizia que “ele tinha muito a ver com a
história naval ter sido tirada das mãos de
‘meros especialistas ou analistas’. Isso se
devia muito à aplicação de métodos críticos
em fontes primárias. Laughton encorajou a
crítica pelo exemplo e, por meio de seu tra-
balho, grandes quantidades de material

historiográfico foram disponibilizadas”51.
Laughton tornou-se, assim, um referencial
para todos os pesquisadores de história
naval ligados ao NRS, entre os quais se en-
contrava Richmond.

Richmond, no prefácio de sua obra The
Navy in the War of 1739-1748, afirmou que
era “afortunado em receber a ajuda do fale-
cido Sir John Laughton, que estava sempre
disponível para transmitir aos outros uma
boa parte de seu vasto conhecimento”.52

Richmond não estava apenas agradecendo
o auxílio de Laughton na confecção do li-
vro. Ele estava agradecendo, efetivamente,
a sua formação como historiador acadêmi-
co, forjada pela orientação do velho mestre
do King’s College de Londres.

Sua associação com Laughton intensi-
ficou-se no NRS. Em 1913, Richmond foi
incentivado por Laughton a compilar e edi-
tar pela NRS um volume do Papers
Relating to the Loss of Minorca in 1756,
um trabalho de pesquisa arquivística de
fôlego que foi publicado nesse mesmo ano.
Laughton não mais exercia a função de se-
cretário da sociedade, mas permanecia no
seu conselho editorial. Essa importante
compilação de documentação primária, in-
cluindo cartas, memorandos, ordens de
operação e despacho, foi conduzida por
Richmond sob a atenta supervisão de
Laughton. Além disso, essa obra tinha um
caráter dramático para a Marinha Real, pois
descrevia um acontecimento trágico, que
foi o fuzilamento do Almirante Sir John
Byng em 1757, em plena Guerra dos Sete
Anos. Byng fora mandado para o Mediter-
râneo com um pequeno esquadrão naval
para auxiliar a defesa de Minorca, em poder
da GB. O governo britânico designara pou-

50 Ibidem, p. 132,
51 SCHURMAN, op. cit. p. 109.
52 RICHMOND, Herbert. The Navy in the War of 1739-1748. v. 1, Cambridge: Cambridge University

Press, 1920, p. Vii.
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cos navios sob o seu comando, acreditan-
do que os franceses não atacariam a base
de Minorca. Ao lá chegar, Byng verificou
que os franceses já haviam desembarcado
e tomado quase toda a ilha, com exceção
de um forte com tropas inglesas. Uma es-
quadra francesa semelhante encontrava-se
no ancoradouro. Byng, então, engajou
essa força, porém, por falta de experiência
de combate, não obteve a esperada vitória.
Resolveu, então, recuar para Gibraltar, dei-
xando que toda Minorca caísse nas mãos
dos franceses. Byng acabou preso e sub-
metido a corte marcial. O tribunal conside-
rou-o culpado de covardia e de não defen-
der Minorca como determinado, no entan-
to solicitou clemência ao Almirantado e ao
rei. Ambos recusaram o perdão, e Byng foi
executado a bordo de seu próprio capitânia,
o HMS Monarch, em Portsmouth.

Esse evento foi traumático, e Richmond
conseguiu transcrever a documentação
pertinente de um modo muito preciso e pro-
fissional. Esse trabalho lhe conferiu a esta-
tura intelectual suficiente para escrever seu
próximo livro, The Navy in the War of 1739-
1748. Laughton foi um de seus incenti-
vadores nessa nova empreitada, juntamente
com Corbett.

A capacidade de criticar as fontes e de-
las tirar aquilo que era pertinente ao objeto
proposto foi um legado deixado a Richmond
por Laughton. Outro ponto apreendido por
Richmond foi a capacidade de detalhar
eventos históricos, em uma sequência ló-
gica, e, desse detalhamento, apontar lições
táticas e estratégias, exatamente como
Laughton preconizava. A sua procura
exaustiva por fontes primárias, de acordo

com a metodologia utilizada por Laughton,
foi outro legado que acompanharia
Richmond até o seu falecimento.

Apesar de todas essas qualidades,
Laughton não foi um historiador revolucio-
nário nem foi um autor prolífico, com uma
obra-prima relevante. Ele escreveu poucos
livros; no entanto, sua capacidade de per-
ceber talentos em outros historiadores e
encorajá-los e sua percepção de que a his-
tória naval deveria ser escrita com
parâmetros científicos o tornaram um
paradigma relevante. O historiador Roger
Knight, ao descrever as qualidades desse
velho mestre inglês, afirmou que “a força de
sua personalidade foi fundamental naquilo
que ele conseguiu, disponibilizando acesso
do povo a arquivos públicos e fundando
uma sociedade acadêmica [NRS]”.53

Outro historiador importante que muito
influenciou Richmond foi Sir Julian Corbett,
membro do NRS juntamente com Laughton.

– Sir Julian Stafford Corbett

Filho de um próspero arquiteto londri-
no, Corbett nasceu em 12 de novembro de
1854, em Surrey, Inglaterra. Formou-se em
Direito por Cambridge, contudo preferiu
uma carreira literária, escrevendo inicial-
mente novelas históricas e viajando exten-
sivamente. Em 1882, desistiu de seguir a
carreira de advogado e voltou-se integral-
mente para a história naval, que sempre o
atraiu, em especial o período de reinado de
Elizabeth I.

Juntamente com Laughton, foi um dos
membros fundadores do NRS e com ele
começou uma ligação que se estenderia até

53 O hisitoriador Roger Knight escreveu uma resenha muito interessante do livro do professor Andrew
Lambert, do King’s College, The Foundations of Naval History, que é utilizado em algumas passa-
gens nessa pesquisa, em especial quando é analisado o papel de Sir John Knox Laughton na formação
de Richmond. Fonte: KNIGHT, Roger. Book Review. Reino Unido. Resenha de LAMBERT, Andrew.
The Foundations of Naval History. London: Chatham Publishing, 1998, 256 pag. Site eletrônico.
http://www.history.ac.uk/ihr/focus/sea/reviews/knight.html. Acesso em: 29 jul 2008.
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a morte de Laughton, em 1915, tornando-
se, inclusive, um de seus protegidos e mais
chegados amigos.

Em 1896, incentivado por Laughton, ini-
ciou a edição dos documentos relativos à
Guerra Espanhola de 1585 a 1587,54 que se-
guramente foi o início de sua carreira de
historiador naval e teórico respeitável. Em
paralelo, começou uma vasta pesquisa so-
bre o corsário inglês Sir Francis Drake no
período elizabetano, publicando, dois anos
depois, uma obra-prima, muito lida até hoje
pelos historiadores navais, chamada Drake
and the Tudor Navy, em dois volumes. Essa
obra se destaca das demais por demons-
trar um equilíbrio de análise e uma “maestria
nas técnicas de investigação histórica sur-
preendente para um virtual iniciante”, se-
gundo Schurman55. A orientação de
Laughton foi importante para o seu primei-
ro grande trabalho em história naval.

Corbett passou, então, a ser reconheci-
do como um dos mais influentes intelectu-
ais que escreviam e pesquisavam história
naval, vindo a associar-se ao Almirante Jack
Fisher, que se impressionou com um de seus
artigos sobre educação naval. Fisher, na
ocasião segundo lorde do mar, convidou-o
para ser professor de história e estratégia
da recém-fundada EGNR. Em suas palestras
aos oficiais alunos, chamava a atenção para
o uso indiscriminado dos princípios de
Mahan como um dogma a ser atendido e
seguido por todos. Considerava que os es-
critos de Mahan eram importantes, no en-
tanto não deveriam ser tomados como regra
geral, pois a guerra tinha uma dinâmica pró-
pria que extrapolava a “simplicidade
jominiana” esposada por Mahan.

Suas palestras foram um sucesso, o que
o fez se aproximar cada vez mais de Fisher,
que, logo em seguida, assumiu o cargo de
primeiro lorde do mar, iniciando uma refor-
ma radical na Marinha Real. Corbett, além
das atividades na EGNR, passou a proferir
conferências de história na Universidade
de Oxford, a partir de 1903.

Corbett percebeu claramente que muitos
de seus alunos oficiais careciam de leituras
em história e estratégia, principalmente nas
questões teóricas da guerra no mar. Assim,
utilizando as ideias de Carl Von Clausewitz,
iniciou uma série de palestras, que seriam
posteriormente compiladas em um livro cha-
mado Green Pamphlet, que se desdobraria
em 1911 no seu livro mais famoso e lido nas
escolas de altos estudos militares, Some
Principles of Maritime Strategy.

A ligação estreita de Corbett com Fisher o
levou a ser uma figura importante nos altos
escalões navais, tornando-se, assim, um ele-
mento essencial no nível decisório mais eleva-
do na Marinha Real. E seus escritos passaram
a ser praticamente, embora não explicitamen-
te, a doutrina estratégica naval britânica.56

O principal propósito de Corbett era efeti-
vamente formalizar uma doutrina que congre-
gasse teorias e princípios de guerra naval, ten-
do a formulação teórica de Clausewitz de guerra
terrestre como marco referencial. Sua teoria
possui uma consistência formal e teórica não
encontrada em Mahan, mais prescritivo e me-
nos analítico. Isso não significa afirmar neces-
sariamente que Jomini fosse por ele despreza-
do; longe disso, considerava, no entanto,
Clausewitz como um teórico mais consistente
e dele utilizou muitas ideias, devidamente apli-
cadas à guerra naval.

54 Trata-se do volume XI do NRS, com o título Papers relating to the Spanish War, 1585-1587, por ele
editado em 1897.

55 SCHURMAN, op. cit. p. 148.
56 PROENÇA, Domicio; DINIZ, Eugenio; RAZA, Guelfi. Guia de Estudos de Estratégia. Rio de Janeiro:

Jorge Zahar, 1999, p. 108.
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Quando a Grande Guerra foi deflagrada,
Corbett foi selecionado pelo Comitê Impe-
rial de Defesa para escrever a história ofici-
al da guerra naval, no entanto constantes
interferências com o seu texto sobre a guer-
ra o deixaram muito decepcionado e abor-
recido, atingindo aos poucos a sua saúde,
o que, por fim, contribuiria para a sua mor-
te por ataque cardíaco em 1922.

Em 1914, assim como Mahan, Laughton
e Richmond, recebeu a Medalha de Ouro
Chesney da RUSI e, em 1917, recebeu a
Ordem do Banho, no grau de cavaleiro.

Corbett, um especialista do período
elizabetano, acreditava que foi nessa época
que a Inglaterra, por meio de seus estadis-
tas, formulou uma estratégia naval que seria
o pontapé inicial do futuro grande Império
Britânico a ser estabelecido 150 anos de-
pois. Defendia a ideia de que o ataque não
sistemático contra o comércio do inimigo
era uma perda de tempo, o que o fazia se
aproximar de Mahan, que assim também
pensava. Certamente correlacionava esse
fato à guerra de atrição ao comércio maríti-
mo espanhol, realizado pelos corsários in-
gleses no século XVI, quando se destacou
Sir Francis Drake. Da mesma forma que
Mahan enaltecia Nelson, Corbett enaltecia
Drake como o verdadeiro herói inglês.

Afinal, de que maneira Corbett influen-
ciou Richmond? Inicialmente Richmond tra-
vou contato com Corbett quando ambas
as famílias, oriundas da abastada classe
média inglesa, com conexões nas altas es-
feras sociais, mantiveram vínculos sociais
comuns. Em seguida, em 1902, Corbett es-
creveu dois artigos para o periódico
Monthly Review comentando sobre as
inadequações do sistema de ensino naval,
assunto que muito interessava a Richmond

e que o impressionou pela clareza das ar-
gumentações e conclusão. Essas ideias
também lhe foram transmitidas em conver-
sações pessoais entre os dois.

Com a aproximação entre Corbett e
Fisher, Richmond, assistente do último no
Almirantado, se viu mais próximo do pri-
meiro. Naquela oportunidade, Corbett já era
um historiador consagrado, e o interesse
de Richmond em se aproximar dele foi na-
tural. Logo depois, Richmond se agregou
ao NRS, no qual pontificava Laughton e,
como seu sucessor, Corbett.

Ambos tornaram-se amigos íntimos e
confidentes. Corbett, então, incentivou
Richmond a estudar e discutir a história
naval britânica de um modo sistemático.
Corbett indicou Richmond para compilar
os volumes 3 e 4 dos papéis de Lorde
Spencer57 pelo NRS, que levaram mais de
dez anos para serem lançados, uma vez que
Richmond estava envolvido em seu gran-
de projeto do conflito naval na Guerra de
Sucessão da Áustria, publicado em 192058.
Nessa grande obra de três volumes, pode-
se perceber a habilidade de Richmond em
lidar com assuntos de política e de estraté-
gia naval, ao analisar detalhadamente os
memorandos e ordens de operação das for-
ças navais envolvidas no conflito, inter-
pretando minuciosamente as ações e os
combates entre os contendores. Sua preo-
cupação excessiva com o detalhe e o valor
de mencionar personagens envolvidos no
processo histórico, por meio da análise de
documentação primária, utilizando métodos
que lhe foram transmitidos por Laughton e
Corbett, lhe fez herdeiro dos dois historia-
dores. Corbett foi um grande incentivador
para que Richmond se dedicasse à escrita
dessa grande obra de história naval.59 Seu

57 Trata-se do livro Private papers of George, Second Earl Spencer, First lord of the Admiralty.
Publicado pela Naval Records Society em 1924.

58 Trata-se da The Navy in the War of 1739-1748.
59 TILL, Geoffrey. Maritime Strategy and Nuclear Age. New York: St Martin Press, 1982, p. 44.
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julgamento sobre essa pesquisa de
Richmond foi que aquela [Guerra de Su-
cessão da Áustria] era a “guerra de
Herbert” e que nada deveria ser alterado.60

Corbett denegria o valor da história
aprendida “meramente de livros-texto” em
comparação com a história compreendida
de um longo estudo de “papéis confiden-
ciais de Estado” apoiado por uma obser-
vação direta das políticas e deliberações
dos detentores do poder.61

Corbett veio a falecer em 1922, o que
atingiu seriamente Richmond, que, lamen-
tando sua morte no periódico Naval
Review, disse que “[a morte de Corbett]
tinha sido um duro golpe na história naval,
e como a história é matéria bruta da qual se
tira o conhecimento dos princípios de es-
tratégia e de tática, o estudo dessas artes
muito sofrerá”.62

Richmond perdia um amigo, confidente,
incentivador e mentor.

– Alfred Thayer Mahan

Mahan teve grande influência no pen-
samento de Richmond. Em toda a obra de
Richmond, Mahan aparece com indicações
de referências e comparação de percepções
sobre batalhas e campanhas navais. Isso
não significa necessariamente subordina-
ção do pensamento de Richmond ao de
Mahan, no entanto demonstra, pelo me-
nos, o conhecimento do primeiro sobre a
obra e as ideias do autor norte-americano.

Nenhum dos dois teve formação acadê-
mica formal em história, no entanto Richmond
recebeu orientação acadêmica de Laughton

e de Corbett, enquanto Mahan foi essencial-
mente um autodidata. O ponto central coin-
cidente de ambos os autores foi, inicialmen-
te, a questão dos princípios e das lições da
história. Richmond concordava inteiramente
com Mahan, chegando a afirmar que o aten-
dimento dos princípios e de leis estabeleci-
dos pela história e a estratégia no estudo da
guerra deveria ser complementado pela ex-
periência individual, como Mahan afirmara.

Ambos utilizavam o mesmo tipo de nar-
rativa direta e determinista ao analisar a es-
tratégia naval e a história. Richmond, em-
bora não tão religioso quanto Mahan, per-
cebia a guerra naval com condicionantes
morais que chegavam a ser ingênuos com-
parados com as visões de Mahan, que acre-
ditava que a guerra era um “mal necessário”
determinado por Deus. Ambos imputavam
a guerra no mar como sendo a “guerra” de-
cisiva, embora Richmond considerasse que
a função da Marinha, por si só, não fosse
suficiente. Ele pregava com ardor a
integração entre as Forças Armadas, en-
quanto Mahan apregoava a centralidade do
mar no conflito. Isso não significa afirmar
que Mahan desprezasse a força terrestre.
Muito pelo contrário. As diferenças entre
ambos estavam mais na intensidade que na
forma. Para Richmond, a guerra tinha uma
complexidade própria, menos simplista do
que para Mahan, que afirmava sobre a his-
tória e a guerra, em um tom jominiano, que
“os ensinamentos da história têm um evi-
dente e permanente valor porque as condi-
ções permanecem imutáveis”.63

Para ambos a história era uma ferramenta
para o estabelecimento de conceitos estraté-

60 SCHURMAN, op. cit. 132.
61 SUMIDA, Jon. “The Historian as Contemporary analyst. Sir Julian Corbett and Admiral Sir John

Fisher”. In: HATTENDORF, John; GOLDRICK, James. Mahan is not enough. The proceedings of
a conference on the works of sir Julian Corbett and sir Herbert Richmond. Newport: Naval War
College Press, 1993, p. 131.

62 LAMBERT, op. cit. p. 220.
63 MAHAN, Alfred. The Influence of Sea Power upon History. op. cit. p. 7.
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64 Navalismo era uma teoria estratégica que estabelecia que quem dispusesse de uma grande Marinha
oceânica obteria o atributo essencial para se tornar uma grande potência mundial. Mahan, sem
dúvida, foi o seu principal representante. Fonte: KEEGAN, John. The price of the admiralty.
London: Penguim, 1988, p. 333.

O homem comum,
imaginava Richmond,

deveria ser “convencido”
da pertinência das políticas

adotadas pelos homens
públicos do passado. Os
políticos, que lhe eram

contemporâneos, deveriam
olhar para o passado e
reconhecer que o poder

marítimo deveria continuar
prevalente

gicos, e nesse ponto Mahan veio primeiro.
Richmond foi aqui muito influenciado por ele.
O historiador deveria ser para ambos um edu-
cador. A função educacional da história e da
estratégia era percebida por eles da mesma
forma. Acreditavam que deveria existir uma
mudança por parte das respectivas Marinhas
no modo como se estudavam e se discutiam
essas duas disciplinas. Para Mahan, a história
era prescritiva, enquanto para Richmond ela
era para ser analisada e
criticada. Diferentes per-
cepções para um modo
comum de perceber a
história, a ferramenta
essencial para a estraté-
gia. Mahan, com certe-
za, orientou Richmond
nessa questão.

Ambos procuraram,
com seus livros, influ-
enciar o “homem da
rua”, os seus pares e
os políticos sobre a
importância do poder
marítimo para os paí-
ses. Mahan considera-
va que os seus compa-
triotas não possuíam
um elemento funda-
mental para a expansão do poder marítimo
dos EUA, que era o caráter do povo voltado
para as lides do mar. Richmond, por sua vez,
reconhecia que os ingleses eram atraídos
para o mar, entretanto temia que eles esque-
cessem o passado da Inglaterra e se voltas-
sem para outras formas de defesa do Impé-
rio que não fosse a marítima. O homem co-
mum, imaginava Richmond, deveria ser “con-
vencido” da pertinência das políticas

adotadas pelos homens públicos do passa-
do. Os políticos, que lhe eram contemporâ-
neos, deveriam olhar para o passado e reco-
nhecer que o poder marítimo deveria conti-
nuar prevalente na GB. A necessidade de
influenciar foi uma característica fundamen-
tal apreendida por Richmond provinda de
Mahan.

Para o desgosto de Richmond, Mahan foi
muito mais bem aceito que ele, fruto com cer-

teza do período históri-
co vivido pelo norte-
americano, no qual o
navalismo64 assumia um
papel preponderante,
enquanto contingênci-
as econômicas limita-
vam a expansão do já
combalido Império britâ-
nico, acrescido da anti-
patia de políticos e almi-
rantes com a virulência
de suas observações.

Os pontos discor-
dantes entre ambos,
no que diz respeito à
percepção da história,
são mais de métodos
de pesquisa e escrita
do que propriamente

de conteúdo, embora a discussão desses
conteúdos fosse diferente. O método de
Mahan partia de uma ideia predetermina-
da, que chamou de ideia central, obtendo
conclusões que os fatos históricos iriam
corroborar. Essas conclusões eram obtidas
tendo em vista a aplicação de seus princí-
pios, afirmando, dogmaticamente, que, aten-
didos os princípios, tudo estaria sob con-
trole. Sua aproximação do problema era mais
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moderada, sem críticas exageradas a situa-
ções ou fatos, embora não pudesse, em cer-
tas situações, delas se esquivar. As fontes
principais eram preferencialmente secun-
dárias, e o detalhamento excessivo de fa-
tos era por Mahan criticado. Um método
inadequado certamente. Richmond, ao con-
trário, era mais sofisticado. Ele começava a
sua pesquisa com um objeto e um proble-
ma a ser resolvido. A pesquisa, baseada
em extensa documentação primária,
gravitava em torno dessa questão funda-
mental. Ele buscava analisar também o pa-
pel social dos indivíduos envolvidos nes-
sa questão. Em seguida, procurava aplicar
os princípios nas questões históricas
pesquisadas e concluir pela validade des-
ses princípios em um estilo mais agressivo
e profundo do que o de Mahan, e nesse
ponto ambos tinham conclusões parecidas,
porém com métodos distintos.

Mahan temia escrever sobre a chamada
história do tempo presente, embora algu-
mas vezes isso fosse inevitável, principal-
mente na análise das guerras hispano-ame-
ricana e russo-japonesa. Richmond, pelo
contrário, escrevia com grande frequência
sobre assuntos classificados como do tem-
po presente, principalmente questões con-
temporâneas de projeto de força e assun-
tos navais da Segunda Guerra Mundial.

Não existem dúvidas de que Mahan foi um
influenciador e teve um papel importante na
formação intelectual e no modo como
Richmond abordava a história e a estratégia,
no entanto pode-se questionar se essa influ-
ência estendeu-se na sua concepção de po-
der marítimo. Quais os pontos teóricos con-
cordantes e discordantes com Mahan no modo
como Richmond percebia o poder marítimo?

No próximo número da Revista Marítima
Brasileira serão discutidos esses pontos.

  CLASSIFICAÇÃO  PARA  ÍNDICE  REMISSIVO:
<ARTES  MILITARES>; Pensamento militar; Estratégia marítima; Poder naval;
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O  QUE  SÃO  SALVAGUARDAS
NUCLEARES

Salvaguardas nucleares são atividades
realizadas pela Agência Internacional

de Energia Atômica (AIEA) para verificar
se um Estado estaria violando seus com-
promissos internacionais pelo desenvol-
vimento de programas de armas nucleares.

O Tratado de Não Proliferação Nuclear
(TNP) e outros tratados internacionais con-

tra a proliferação de armas nucleares, como o
Tratado de Proibição de Armas Nucleares na
América Latina (Tratado de Tlatelolco), dele-
gam à AIEA essas atividades de inspeção.

Hoje, as salvaguardas da AIEA sobre ati-
vidades e materiais nucleares são aplicadas a
mais de 140 Estados-Membros no âmbito dos
diversos acordos internacionais de não pro-
liferação em vigor. Note-se, entretanto, que a
AIEA não aplica salvaguardas aos seus Es-
tados-Membros que não aderiram ao TNP
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(Israel, Índia e Paquistão). A Coreia do Norte
é um caso à parte, porque, tendo aderido ini-
cialmente ao TNP, o denunciou, passando a
desenvolver declaradamente um programa de
armas nucleares.

Dentro do regime mundial de não proli-
feração nuclear, o sistema de salvaguardas
da AIEA funciona como uma medida de
confiança, um mecanismo de alerta anteci-
pado, e um gatilho que aciona outras res-
postas da comunidade internacional, em
especial resoluções do Conselho de Segu-
rança da ONU, se e quando surgir uma su-
posta necessidade.

Durante a última década, as salvaguardas
da AIEA foram reforçadas em áreas-chave. As
medidas visam aumentar a probabilidade de
detectar um programa
clandestino de armas
nucleares e para cons-
truir a confiança de que
os Estados estão cum-
prindo os seus compro-
missos internacionais.

Esse reforço foi es-
tabelecido pelo Mode-
lo de Protocolo Adicio-
nal, estabelecido em re-
ação à identificação de
atividades e materiais
nucleares não declara-
dos pelo Iraque em decorrência das inspe-
ções que se sucederam à sua derrota na 1a

Guerra do Golfo.

O  QUE  SÃO  SALVAGUARDAS
ABRANGENTES

A AIEA aplica três tipos de acordos de
salvaguardas:

1. salvaguardas abrangentes (modelo
INFCIRC-153), aplicável a todos os países não
nuclearmente armados que aderiram ao TNP;

2. salvaguardas parciais (modelo
INFCIRC-66), aplicável aos países que não

aderiram ao TNP e que possuem armas nu-
cleares (Índia, Paquistão, Israel);

3. acordos de oferta voluntária, aplicá-
veis aos cinco países nuclearmente arma-
dos reconhecidos pelo TNP (EUA, Rússia,
Grã-Bretanha, França e China).

Todos os países, ao assinarem o TNP,
têm que assinar com a AIEA um acordo de
salvaguardas abrangentes, ou seja, que
inclua todas as instalações e os materiais
nucleares no país.

Esse acordo segue o modelo estabelecido
pela AIEA denominado INFCIRC-153, conhe-
cido como o “Acordo do TNP”. Esse acordo
pode receber da AIEA outro número; como
no caso da Euratom, Agência Nuclear da Co-
munidade Europeia (INFCIRC-193) e no caso

de Brasil e Argentina –
INFCIRC-435.

O  CASO
BRASILEIRO

O INFCIRC-435,
acordo associado ao
tratado dito “Quadri-
partite”, assinado por
AIEA, Agência Brasil-
Argentina de Contabi-
lidade e Controle
(ABACC), Brasil e Ar-

gentina, entrou em vigor em 1994, quando os
dois países não haviam firmado nem ratifica-
do o TNP. Ele constitui um acordo de salva-
guardas abrangente.

Note-se que o formato original do Tra-
tado, firmado em 1991, era Tripartite
(ABACC, Brasil e Argentina, sem AIEA).

Mais tarde, respectivamente em 1997 e
1999, Argentina e Brasil ratificaram o TNP.
Como já tinham com a AIEA um acordo de
salvaguardas abrangentes, o INFCIRC 435,
não foi necessário assinar outro acordo,
sendo este usado para os fins de atendi-
mento às obrigações do TNP.

Dentro do regime mundial
de não proliferação

nuclear, o sistema de
salvaguardas da AIEA

funciona como uma medida
de confiança, um

mecanismo de alerta
antecipado
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O acordo INFCIRC 435, associado ao
Tratado Quadripartite, substituiu os anti-
gos acordos firmados pelo Brasil segundo
o modelo INFCIRC-66 da AIEA (salvaguar-
das parciais, de aplicação a instalações es-
pecíficas) usados para importação de sis-
temas, como Angra 1 e as instalações con-
tratadas dentro do escopo do Acordo Nu-
clear Brasil-Alemanha (Angra 2, Fábrica de
Elementos Combustíveis, entre outras).

COMO SÃO APLICADAS AS
SALVAGUARDAS

As salvaguardas são baseadas em ava-
liações de exatidão e integridade da conta-
bilidade e do controle do material nuclear e
das atividades nucleares declaradas pelo
Estado-Membro. As medidas de controle
incluem inspeções in loco e visitas de acom-
panhamento e avaliação.

Basicamente, dois conjuntos de medidas
são aplicados, em conformidade com os ter-
mos dos acordos de salvaguardas abrangen-
tes em vigor para cada Estado-Membro.

Um conjunto diz respeito à verificação
dos relatórios sobre materiais e atividades
nucleares declarados pelo Estado-Membro.
Estas medidas, autorizadas pelos acordos
de salvaguardas abrangentes firmados em
decorrência do TNP, em grande parte são
baseadas na contabilidade e no controle dos
materiais nucleares, complementadas por
técnicas de contenção e vigilância, tais como
selos invioláveis e câmeras nas instalações.

Outro conjunto acrescenta medidas des-
tinadas a reforçar as capacidades de ins-
peção da AIEA. Elas incluem aquelas in-
corporadas pelo Modelo de um Protocolo
Adicional, que é um documento legal com-
plementar aos acordos de salvaguardas.
Estas medidas visam verificar não só o des-
vio não declarado de material nuclear, mas
também dar garantias quanto à ausência
de material e atividades nucleares não de-
claradas em um Estado-Membro.

INSPEÇÕES  E  VISITAS  DE
SALVAGUARDAS

A AIEA realiza diferentes tipos de ins-
peções e visitas ao abrigo dos acordos de
salvaguardas:

• Inspeções ad hoc são normalmente fei-
tas para verificar um relatório inicial de
material nuclear do Estado-Membro ou re-
latórios sobre suas eventuais alterações, e
verificar o material nuclear envolvido em
transferências internacionais.

• Inspeções de rotina são as mais utiliza-
das, podendo ser realizadas de acordo com
um cronograma definido; estas inspeções de
rotina normalmente não se realizam sem avi-
so prévio, mas podem ocorrer com comuni-
cação de curto prazo. O direito de a Agência
efetuar inspeções de rotina sob acordos de
salvaguardas abrangentes limita-se a locais
dentro de uma instalação nuclear, ou outros
locais que contenham material nuclear, ou nos
quais algum fluxo de material nuclear é espe-
rado (pontos estratégicos).

• Inspeções especiais podem ser realiza-
das em circunstâncias específicas previstas
pelos acordos de salvaguardas abrangentes.
A AIEA pode levar a cabo inspeções se con-
siderar que as informações disponibilizadas
pelo Estado-Membro em causa, incluindo as
explicações e informações obtidas através das
inspeções de rotina, não são adequadas para
que a Agência cumpra suas responsabilida-
des definidas no âmbito do acordo de salva-
guardas em vigor.

• Visitas de salvaguardas podem ser
feitas em instalações declaradas durante
todo seu ciclo de vida para verificar as in-
formações sobre o projeto em causa. Por
exemplo, essas visitas podem ser realiza-
das durante a construção, para determinar
a integridade das informações de projeto
declaradas, durante operações de rotina
das instalações e na sequência de ativida-
des de manutenção, para confirmar que



RMB4oT/2010 141

REGIME  INTERNACIONAL  DE  NÃO  PROLIFERAÇÃO  NUCLEAR:
SALVAGUARDAS  ABRANGENTES  E  PROTOCOLOS  ADICIONAIS

nenhuma modificação foi feita, que permi-
tiria atividades não declaradas terem lugar,
e durante o descomissionamento da insta-
lação, para confirmar que o equipamento
sensível foi inutilizado.

As atividades que os inspetores da AIEA
realizam durante e em conexão com inspe-
ções ou visitas às instalações podem incluir
a auditoria de contabilidade do material nu-
clear e os registros de funcionamento da ins-
talação, comparando estes registros com os
relatórios de contabilidade do Estado-Mem-
bro apresentados à Agência, a verificação
do inventário de material nuclear e de suas
alterações, com base em amostras ambientais
e aplicação de medidas de confinamento e
vigilância, por exemplo, a aplicação de selos
e a instalação de equipamentos de vigilância.

O  QUE  SÃO  PROTOCOLOS
ADICIONAIS

O Protocolo Adicional é um documento
legal que concede à AIEA autoridade de ins-
peção complementar àquela prevista nos acor-
dos de salvaguardas subjacentes. De caráter
voluntário, ele é, por princípio, aplicável aos
três tipos de acordos de salvaguardas.

Seu objetivo principal é permitir que os
serviços de inspeção da AIEA ofereçam
garantias não só sobre os materiais e ativi-
dades declarados pelos Estados-Membros,
mas também sobre possíveis materiais e
atividades não declarados. Ele concede à
AIEA direitos ampliados de acesso a infor-
mações e locais.

O Protocolo Adicional recebeu da AIEA a
designação de INFCIRC-540 e tem que ne-
cessariamente ser um acordo adicional a um
acordo de salvaguardas abrangente previa-
mente existente. Não é possível um país assi-
nar somente o Protocolo Adicional sem ter
assinado antes um acordo compreensivo.

Uma visão geral das medidas de salvaguar-
das previstas pelos acordos de salvaguardas

abrangentes e sua ampliação pelos Protoco-
los Adicionais são apresentadas a seguir:

MEDIDAS  NO  ÂMBITO  DOS
ACORDOS  DE  SALVAGUARDAS
ABRANGENTES

 Prestação de informações pelo Esta-
do-Membro sobre novas instalações e al-
terações em instalações existentes, logo
que suas autoridades decidirem construir,
autorizar a construção ou modificar uma
instalação; a Agência tem continuamente
o direito de verificar as informações de pro-
jeto ao longo do ciclo de vida da instala-
ção, incluindo seu descomissionamento.
 Coleta de amostras ambientais nas ins-

talações e em locais onde os inspetores
têm acesso durante as inspeções, com aná-
lise de amostra no laboratório de referên-
cia da AIEA e/ou em laboratórios certifica-
dos nos Estados-Membros e verificação
de informações de projeto das instalações.
 Avaliação aprimorada de informações

provenientes de declarações do Estado-Mem-
bro, das atividades de verificação da Agência
e de uma vasta gama de fontes abertas.
 Controle autônomo e remoto de movi-

mentos de materiais nucleares declarados
em instalações e a transmissão dos dados
relevantes de salvaguardas autenticados
e criptografados à Agência.
 Prestação de formação avançada para

inspetores e pessoal de salvaguardas da
Agência e de pessoal do Estado-Membro
responsável pela aplicação de salvaguardas.
 Uma cooperação mais estreita entre a

AIEA e os sistemas nacionais (e regionais)
para contabilização e controle de materiais
nucleares nos Estados-Membros.
  Utilização expandida de inspeções não

anunciadas dentro do regime de inspeção
de rotina programadas.
 Comunicação voluntária pelo Estado-

Membro das importações e exportações de
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material nuclear e a exportação de equipa-
mentos e materiais não nucleares especifi-
cados (novos componentes deste relató-
rio foram incorporados ao modelo de pro-
tocolo adicional).

MEDIDAS  NO  ÂMBITO  DOS
PROTOCOLOS  ADICIONAIS

 Fornecimento de informações pelo Es-
tado-Membro e acesso dos inspetores da
Agência a todas as etapas do ciclo de com-
bustível nuclear, incluindo minas de urânio,
fabricação de combustível e instalações de
enriquecimento e locais de armazenagem de
resíduos nucleares, bem como a qualquer
outro local onde os materiais nucleares es-
tão ou poderão estar presentes (os acordos
de salvaguardas abrangentes não incluem
as minas).
 Estado-Membro fornece informações

e permite à Agência acesso em curto prazo
a todos os edifícios em um sítio nuclear (os
acordos de salvaguardas abrangentes
preveem acesso apenas às instalações de-
claradas em um sítio).
 O Protocolo prevê que os inspetores

da AIEA tenham acesso “complementar”
para garantir a ausência de materiais nu-
cleares não declarados ou para resolver
questões ou inconsistências nas informa-
ções que um Estado-Membro forneceu so-
bre suas atividades nucleares. O acesso
complementar, entretanto, não é algo que
possa ser aplicado de maneira sistemática
e/ou indiscriminada, mas somente nos ca-
sos em que houver dúvidas razoáveis por
parte da Agência.
 A antecedência, na maioria dos casos,

é de pelo menos 24 horas. O aviso prévio é
menor, pelo menos duas horas, para aces-
so a qualquer lugar de um sítio quando so-
licitado em conjunto com a verificação de
informações de projeto ou em inspeções
ad hoc e de rotina nesse sítio.

 As atividades realizadas durante o aces-
so complementar podem incluir exame dos
registros, observação visual, coleta de amos-
tras ambientais, utilização de dispositivos
de detecção e medição da radiação e a apli-
cação de selos e outros dispositivos de
identificação e indicação de adulterações.
 Coleta de amostras ambientais em áre-

as fora dos locais declarados quando con-
siderada necessária pela Agência (os acor-
dos de salvaguardas abrangentes preveem
coletas apenas nas instalações declaradas).
 A coleta de amostras ambientais em

área mais vasta exige aprovação da Junta
de Governadores da AIEA e consultas ao
Estado-Membro em questão.
 Direito de os inspetores fazerem uso dos

sistemas de comunicações estabelecidos in-
ternacionalmente, incluindo sistemas de sa-
télites e outras formas de telecomunicação.
 Aceitação pelo Estado-Membro da

designação de inspetores pela Agência e
emissão de vistos de entrada múltiplos,
válidos para pelo menos um ano, para os
inspetores (os acordos de salvaguardas
abrangentes preveem vistos específicos
para cada entrada, válidos somente pelo
período previsto da inspeção ou visita).
 Prestação de informações pelo Estado-

Membro e estabelecimento de mecanismos
de verificação pela Agência sobre atividades
de pesquisa e desenvolvimento relacionadas
com o ciclo do combustível nuclear declara-
das pelo Estado-Membro (os acordos de sal-
vaguardas abrangentes não preveem decla-
ração de atividades de P&D, a não ser que
haja manipulação de “quantidades significa-
tivas” de “materiais físseis especiais”).
 Prestação de informações sobre fabri-

cação e exportação de tecnologias nuclea-
res sensíveis e mecanismos de verificação
da Agência em locais de fabricação e nos
locais de importação declarados pelo Esta-
do-Membro (os acordos de salvaguardas
abrangentes não preveem declaração de lo-
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cais de fabricação nem de importação de
tecnologias sensíveis, a não ser que haja
manipulação de “quantidades significati-
vas” de “materiais físseis especiais”).

CONCLUSÕES

Conforme pode ser visto, o modelo de
protocolo adicional proposto pela AIEA
para adesão voluntária de seus Estados-
Membros muda o objeto e amplia o escopo
das salvaguardas abrangentes.

Estas são focadas
na contabilidade e no
controle dos materiais
nucleares contidos em
instalações em que
haja manipulação de
“quantidades signifi-
cativas” de “materiais
físseis especiais” e
cuja existência é decla-
rada pelo próprio país.

O Protocolo Adicio-
nal, por sua vez, esten-
de estas salvaguardas
à mineração e ao
beneficiamento de urâ-
nio, para instalações
que não teriam sido de-
claradas pelo Estado-
Membro, mas que supostamente manipulem
materiais nucleares, e para instalações em que
não ocorre manipulação destes materiais, mas
que são consideradas como de interesse para
a garantia de não proliferação, como labora-
tórios de pesquisa e fábricas de componen-
tes e equipamentos.

Evidentemente, a abordagem do Protoco-
lo Adicional é muito mais intrusiva, dando
margem a interpretações de livre acesso, ain-
da que não plenamente explícitas no texto do

Protocolo, muitas vezes vago e genérico, que
poderiam ferir tanto o princípio da soberania
nacional (acesso arbitrário a qualquer parte
do território de um país), como o princípio da
propriedade industrial (acesso arbitrário a in-
formações tecnológicas protegidas).

Portanto, a eventual adesão de um país
ao Protocolo Adicional, decisão de cunho
eminentemente político, só seria aceitável
se fosse feita no contexto de um processo
de negociação que, do ponto de vista téc-

nico, garantisse a im-
possibilidade do uso
indevido de tais inter-
pretações. Essa é a
prática adotada pela
maioria dos 102 países
que a ele aderiram.

O processo históri-
co que levou Brasil e
Argentina a firmarem e
ratificarem o TNP pode
aportar ensinamentos
importantes sobre po-
tenciais rumos de ne-
gociação que levem
em conta os interesses
nacionais, não se limi-
tando à adesão pura e
simples a um sistema

predefinido internacionalmente.
Inicialmente, os dois países não aderi-

ram ao Tratado (1968). Bilateralmente, os
dois países instituíram um sistema de sal-
vaguardas regionais (1991). Em seguida, fir-
maram um acordo de salvaguardas
abrangentes com a AIEA (1994). Somente
depois de estabelecido esse sistema regio-
nal, reconhecido pela AIEA e do qual ela é
parte ativa, os países aderiram ao TNP (Ar-
gentina, em 1998, e Brasil, em 1999).

  CLASSIFICAÇÃO  PARA  ÍNDICE  REMISSIVO:
<CIÊNCIA & TECNOLOGIA> Energia Nuclear; Relações Internacionais; Tratado; Protoco-
lo; Política Nuclear;
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INTRODUÇÃO

Aliando-se as ideias de funcionalidade,
operatividade e economia de recursos,

uma nova geração de navios se apresenta
na atualidade: os multirole vessels ou ge-
neral-purpose vessels, navios multiempre-
go. O meio civil e muitas Marinhas no mun-
do estão desenvolvendo navios que po-
dem desempenhar, dependendo de sua
configuração, um variado número de tare-

fas ou operações que vão desde as mais
simples, como o controle de pequenos aci-
dentes/incidentes ambientais, às mais com-
plexas, como a guerra antissubmarino
(guerra A/S) e as contramedidas de mina-
gem (CMM).

Este novo conceito estabelece que uma
mesma plataforma, quer por deter “organi-
camente” um número significativo de equi-
pamentos, dispositivos e sistemas, quer
por características modulares de seus equi-

* Artigo classificado em 1o lugar na Revista Passadiço de 2010.
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pamentos/sistemas, possa, por meio des-
tas capacidades adicionais, proporcionar
grande flexibilidade de emprego e
otimização de utilização do meio.

Na opinião de especialistas da área mili-
tar naval, esta alteração se justifica pelo
aumento da responsabilidade sobre as ati-
vidades de exploração nas Zonas Econô-
micas Exclusivas (ZEE), proteção ao litoral
e defesa contra as atividades terroristas.

Ressalta-se que alguns dos exemplos
que serão apresentados neste artigo, além
de exercer as Operações de Patrulha Naval
(Patnav), efetuam as atividades da Guerra
de Minas (GueM), o que os enquadra nas
necessidades atuais da Marinha do Brasil.

EXEMPLOS  E  CARACTERÍSTICAS

O conceito predominante na maioria
desses navios é o modular, ou seja, a utili-
zação de um casco padrão, no qual podem
ser instalados diferentes contêineres, sis-
temas de armas ou equipamentos que per-
mitem ao meio atuar no cumprimento de
diferentes tarefas ou operações.

Pode-se dizer que os navios da classe
Flyvefisken (Large Patrol/Attack Craft and
Minehunters/Layers), da marinha dinamar-
quesa, construídos em GRP1, foram os pio-
neiros dessa nova geração. Utilizam este ino-
vador design modular, com sucesso, há apro-
ximadamente 20 anos. Possuem proa e popa
alongadas, nas quais contêineres e/ou dife-
rentes sistemas de armas2 podem ser inseri-
dos, permitindo a rápida mudança de tarefas.

Na Dinamarca, os navios vêm sendo
utilizados nas seguintes atividades/opera-
ções: Controle de Poluição, Patnav, CMM

(varredura e caça de minas), Minagem e
Pesquisa Hidrográfica/Balizamento.

Também conhecido como Standard Flex
300 (SF300), o Flyvefisken, dentre os seus
pares, é merecedor de maior destaque, devi-
do ao reconhecido desempenho nas ativi-
dades da GueM, nas comissões da Organi-
zação do Tratado do Atlântico Norte (Otan),
e às múltiplas operações que desempenha.

A classe MJ 2000, da Marinha alemã, é
outro exemplo interessante, apresentando-
se como “revolucionária” para as CMM.
Composta por pequenos navios, cons-
truídos com a tecnologia Swath3, concede
maior estabilidade em condições de mar
adversas, significando a continuidade das
atividades de CMM, mesmo em condições
do mar acima de Beaufort 04 (melhor manu-
tenção de posição e estabilidade durante o
lançamento e o recolhimento dos ROV*,
sidescan sonar e outros equipamentos sen-
síveis). Acrescenta-se que esta tecnologia
diminui as assinaturas acústica, magnética
e de pressão do meio, além de aumentar a
sua resistência às explosões.

A característica modular do MJ 2000, além
de atribuir agilidade na substituição de sua
equipagem, de acordo com as necessidades
da operação (Minagem, Caça de Minas ou
Varredura), permite a disposição de drones,
controlados remotamente, para a diminui-
ção do risco à tripulação em um campo mi-
nado de grande ameaça. Atualmente, já efe-
tuam operações de Patrulha Costeira e ativi-
dades relacionadas à praticagem.

Na Royal Navy (RN), o projeto do Future
MCM/Hydrografic/Patrol Capability
(FMHPC), com início de construção previs-
to para 2010, contemplará uma plataforma,

1 GRP – Glass Reinforced Plastic. Camadas de fibra de vidro com um núcleo de espuma de PVC.
2 Permite a instalação de mísseis sup-sup Harpoon; sup-ar Sea Sparrow; canhão de 76mm Oto Melara e

dois lançadores de torpedo Bofors-TP613 (533mm).
3 Swath – Small Waterplane Area Twin Hull. Um catamarã com flutuadores em formato cilíndrico.
* N.R.: Remotely Operated Underwater Vehiche – robô submarino.
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ainda de dimensões desconhecidas, com
propósito de modernizar a sua Força de
CMM. Entretanto, possuirá capacidades
adicionais que atendam às necessidades dos
setores de Hidrografia e Patnav. O Coman-
dante Mackey (2010), do Ministério da De-
fesa daquele país, menciona que a RN pla-
neja inserir uma plataforma única para o cum-
primento dessas diferentes tarefas, reduzin-
do o número de classes/navios.

INFLUÊNCIA  DESTE  “NOVO
CONCEITO”  NAS  MARINHAS  DO
SÉCULO  XXI

Segundo Junior
(2009), a evolução da
globalização está modi-
ficando o poder naval
das grandes potências,
indo do domínio
irrestrito dos vastos
oceanos para o domí-
nio da Plataforma Con-
tinental, a fim de se
contrapor às “ameaças
assimétricas” que têm
sido enumeradas desde
o início do século XXI.

Nesse contexto, a
versatilidade opera-
cional atribuída pela
modularização aparece
como solução, fazendo
com que muitas Marinhas do mundo invis-
tam em projetos semelhantes, de tal sorte
que agora, influenciados pelo sucesso des-
se conceito modular em navios menores,
programas de reestruturação de algumas
delas estejam contemplando seu emprego
em navios com maior deslocamento.

As Marinhas da Dinamarca e da Norue-
ga apresentam-se como precursoras nesta
concepção de sistemas e equipamentos
intercambiáveis em meios de maiores di-
mensões, chegando a denominar alguns de

seus navios de “híbridos”, como a classe
Absalon e a Visby, respectivamente.

Segundo Scott (2009), consultor da revis-
ta Jane’s, a comparação das edições do Jane’s
Fighting Ship de 1990 com as de 2009-2010
nos dá a real indicação de que o tamanho e a
forma dos navios das três maiores Marinhas
nórdicas (Noruega, Dinamarca e Suécia) foi
alterada, em muito, nas últimas duas déca-
das. Afirma, ainda, que “hoje os navios são
menores e mais capazes. As modificações es-
truturais ocorridas buscam deixá-los mais
bem equipados e preparados para os diver-
sos tipos de operações e missões caracterís-

ticas do aumento dos
interesses de seguran-
ça globalizados, e a pro-
liferação das diversas
ameaças assimétricas”.

Já o Joint Support
Ship (JSS), da Marinha
do Canadá, será capaz
de atuar como navio-
tanque (reabasteci-
mento no mar), apoio
logístico (material e
oficinas), comando e
controle, navio-hospi-
tal, bem como operar e
efetuar manutenção
em helicópteros.

Com configuração
semelhante, em no-

vembro de 2008, a Empresa Austal, atual-
mente construindo o Litoral Combat Ship
(LCS) para os EUA, foi contratada pelo De-
partamento de Defesa para desenvolver e
construir o Joint High Speed Vessel
(JHSV), apontado como a nova geração de
plataformas multifunção.

Outros programas e projetos contemplam
grandes plataformas para exercer as ativida-
des da GueM. É o caso do New Generation
Navy (NGN), programa de reforma cultural e
estrutural, da Royal Australian Navy (RAN),

As Marinhas da
Dinamarca e da Noruega

apresentam-se como
precursoras nesta

concepção de sistemas e
equipamentos

intercambiáveis em meios
de maiores dimensões,
chegando a denominar

alguns de seus navios de
“híbridos”
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que pretende construir, entre outros meios,
20 unidades do Multirole Offshore
Combatant Vessels, capazes de efetuar as
tarefas de Patnav, Hidrografia e CMM.

O LCS, um dos mais modernos navios da
atualidade, reúne todas as características
dessa nova concepção. Foi desenvolvido
com o propósito de eliminar a dependência
dos navios varredores e caça-minas conven-
cionais. Apresentam-se em duas plataformas
diferenciadas, uma de casco convencional e
outra, trimarã, com dimensões equivalentes
a uma fragata (127m), desenvolvem 40 nós
de velocidade, são ca-
pazes de efetuar opera-
ções A/S, de superfície
e minagem, possuem
defesa antiaérea e, além
de equipamentos e sis-
temas modulares, pos-
suem um conjunto de
equipamentos “orgâni-
cos4” para as CMM.
Isto é, além de poder
efetuar operações de
patrulha do litoral e
compor e acompanhar uma esquadra, detêm
equipamentos de última geração da GueM,
que representam a retirada total do homem
do interior de um campo minado.

DESAFIOS  E  VANTAGENS
ENVOLVIDAS

O investimento em “módulos” aumenta
os custos iniciais de desenvolvimento e
construção dos meios e equipamentos/sis-
temas, que exigem soluções inovadoras
para a sua integração. Esses navios são
projetados para acomodar uma gama
diversificada de tarefas, frequentemente
com equipamentos plug and play
conectados a painéis de interface padrão.

A “modularização” também é muito exigente
em termos de capacitação de pessoal. O em-
prego do navio em variadas funções deman-
da maior qualificação da tripulação, o que im-
plica tempo e necessidade de aperfeiçoamen-
to dos instrutores e dos centros de treinamen-
to para ser atingida. Em contrapartida, oferece
dinamismo, flexibilidade e agilidade à força
naval que a utiliza, possibilita a redução do
quantitativo de pessoal embarcado, do núme-
ro de meios a serem apoiados e, consequen-
temente, dos custos logísticos.

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

Deduz-se que os
navios multiemprego
permitem maximizar a
capacidade de qual-
quer Marinha, pela am-
pla diversidade de
operações e missões
que são capazes de
executar. Adicional-
mente, observa-se que
a transição para esta

concepção modular encontra-se em plena
expansão, sendo utilizada tanto no meio
militar quanto no civil.

Existem óbices envolvidos, contudo não
têm inibido o planejamento e o investimen-
to de significativas forças navais em navios
com funções cada vez mais sofisticadas.

Para a MB, cujos programas de apare-
lhamento e reaparelhamento vislumbram a
inclusão de navios-patrulha, varredores e
caça-minas ao seu inventário, responsável
pela defesa dos interesses no mar do país,
e com crescente demanda de tarefas ne-
cessárias à manutenção da soberania so-
bre a “Amazônia Azul”, os navios multi-
emprego seriam o incremento ideal.

4 Drones, ROV, AUV e CMM Aéreas (Aeronave MH-60S com as OAMCM – Organic Airborne Mine
Countermeasures).
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operações e missões que
são capazes de executar
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Mesmo expressando um aumento inici-
al de custos, em virtude da alta tecnologia
envolvida, e a necessidade de criação/
implementação de um plano de capacitação
de pessoal, a identificação antecipada das
necessidades de qualificação e apoio
logístico, bem como a flexibilidade de utili-
zação em variadas funções, implicarão, em
médio/longo prazo, a redução dos custos
de manutenção e de operação de um núme-
ro menor de navios.

No futuro, a possível criação de Conselho
de Defesa da Unasul5 e nossos compromis-
sos com a Área Internacional do Atlântico Sul
e Equatorial6, sem sombra de dúvida, aumen-
tarão as obrigações da MB sobre o espaço
marítimo. Nossos interesses “globalizados”
com os novos relacionamentos “além-mar” e,
em especial, a defesa do Atlântico Sul contra
novas ameaças exigirão da MB a posse de
meios mais bem equipados e preparados, quem
sabe, com esta nova abordagem.
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A situação para o nosso país, em face
das consequências do avultamento gi-

gantesco do conflito, tornava-se, assim,
cada vez mais delicada e logo se foi tor-
nando mais e mais insustentável com o
torpedeamento e afundamento de navios
mercantes nossos que navegavam em zo-
nas de guerra, embora neutros a princípio,
e depois nas próprias águas territoriais,
quando ainda sustentávamos a nossa neu-
tralidade dentro dos postulados mais rígi-
dos do Direito Internacional.

Assim é que o mercante nacional
Cabedelo desapareceu em condições miste-
riosas, nunca mais se lhe conhecendo a sorte
desde que deixou o porto de Filadélfia, a 14
de fevereiro de 1942. Logo no dia 15 desse

mesmo mês, o grande navio de passageiros e
carga Buarque, do Lloyd Brasileiro, em via-
gem de Curaçau para Nova York, era torpe-
deado e posto a pique por submarino
germânico, salvando-se passageiros e tripu-
lantes. Três dias depois, a 18 de fevereiro, era
ainda o cargueiro Olinda, da Companhia Bra-
sileira de Comércio e Navegação, torpedea-
do e afundado ao largo da costa leste dos
Estados Unidos, salvando-se a tripulação.

Tão insólita agressão, considerado o
Mare Liberum, mostrava já claramente o
desfecho desses acontecimentos para o
Brasil, que não poderia por muito tempo
mais sofrer o insulto deliberado.

Entrementes, e já de algum tempo, se
vinham concertando medidas de seguran-
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ça mútua entre o nosso país e os Estados
Unidos, às quais muitas vezes não eram
estranhos países outros da América, na
previsão de fatos que podiam dar-se e que
a sequência acelerada das ocorrências se
encarregou de confirmar em cheio. Assim é
que, já em fins de 1940, sentindo-se a ne-
cessidade da organização de um código
destinado às comunicações das forças na-
vais das repúblicas americanas, o minis-
tro da Marinha fez seguir, em dezembro,
para os Estados Unidos o então Capitão de
Fragata Dídio Iratim Afonso da Costa,*
para um trabalho de colaboração com o
Navy Department americano naquele sen-
tido. O código foi concluído com êxito, mas,
muito complexo, sua aplicação prática no
período propriamente da guerra não che-
gou a acontecer. Assim foi também que, a
10 de maio de 1941, seguiu, por via aérea,
para os Estados Unidos, a convite do Al-
mirante Harold Stark, chefe do Estado-
Maior da Armada americana, o Vice-Almi-
rante José Machado de Castro e Silva, che-
fe do Estado-Maior da Armada do Brasil. O
convite tinha por finalidade uma reunião
em Washington dos chefes navais das re-
públicas americanas, tendente naturalmen-
te a firmar doutrina sobre modos de proce-
der em face da guerra na Europa e de suas
futuras consequências para a América.

Logo que os Estados Unidos entraram
no conflito, mediante normas estabelecidas
entre aquele país e o nosso, foram criados
escritórios navais em todos os portos im-
portantes do território brasileiro, chefiados
por oficiais da reserva norte-americanos,
designados “observadores navais”, para
obtenção de informações de toda sorte e
seu fornecimento às autoridades navais
americanas, assim como para tratar de cer-

tas medidas de interesse para a sua esqua-
dra. Tais escritórios funcionavam como um
desdobramento dos serviços que incumbi-
am a um adido naval em cada porto onde,
tendo ação semelhante à das capitanias de
portos brasileiros, dispunham de todo o
aparelhamento de comunicações necessá-
rio ao perfeito desempenho de sua missão.
Esses observadores navais tiveram, cada
vez mais, ligação com as nossas próprias
autoridades navais, à proporção que a nos-
sa situação caminhava para o estado de
guerra. Alguns deles, oficiais de certa ida-
de e muito tirocínio, prestaram relevantes
serviços às duas Marinhas, tal como o ob-
servador naval no Recife (PE), Capitão de
Mar e Guerra W. A. Hodgman.

Logo também ao se envolver a América
no conflito, o Comando da Esquadra Norte-
Americana do Atlântico destacou uma for-
ça subordinada para manter o domínio das
águas no Atlântico Sul, de pronto sulcadas
pelas belonaves que cedo começaram a pro-
curar nossos portos do Norte e do Nordes-
te para reabastecimento de víveres e com-
bustível e para o descanso permitido pelas
leis internacionais da neutralidade.

Era essa a Força-Tarefa 23 da Esquadra
do Atlântico, ao mando do Contra-Almi-
rante Jonas Howard Ingram, que tinha seu
pavilhão no Cruzador Memphis e que já
encontrava, nas águas do Nordeste, alguns
de nossos navios de guerra no seu serviço
de patrulhamento e de polícia nas águas
territoriais.

A base dessa Força-Tarefa 23, que tão
íntima ligação devia ter com as forças na-
vais brasileiras, era ainda a Ilha de Trinidad,
possessão inglesa demorando no Hemis-
fério Norte e, portanto, bastante inadequa-
da, mas imposta pelas necessidades. Por

* N.R.: Dídio Iratim Afonso da Costa, que galgou ao posto de almirante, foi diretor da Revista Marítima
Brasileira durante cerca de 20 anos, desde 1933. Autor de vários livros sobre a história naval, entre
eles Barroso, Inhaúma, Marcílio Dias, Noronha etc.
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isso o Brasil se mantinha neutro e fazia
manter sua neutralidade de acordo com os
cânones consagrados. A fase era inadequa-
da principalmente para facilidade do cum-
primento da missão dessa Força, a qual era
manter em alto-mar a segurança das rotas
comerciais da e para a América do Sul, in-
clusive até ao meridiano de 20°, numa área
amplíssima que ali ia limitar-se com a da
esfera de ação da esquadra inglesa, des-
dobrando-se esta para leste até a costa da
África. Ficava, entretanto, a Ilha de Ascen-
são incluída na área sob a proteção dos
americanos – até lá iriam também, em bre-
ve, os próprios navios da minguada esqua-
dra brasileira.

Em face do perigo
que corriam nossas
unidades mercantes
no mar, na iminência
de sacrifícios conti-
nuados de bens mate-
riais e de vidas, o ser-
viço de vigilância e de
polícia naval, ao lon-
go dos extensos lito-
rais brasileiros, onde,
ainda atentados à
nossa neutralidade,
podiam dar-se a cada
momento, tinha que se fazer o mais ativo
possível, apesar do reduzidíssimo núme-
ro de navios mais ou menos adequados
de que dispúnhamos.

Assim, a princípio, os cruzadores e os
seis contratorpedeiros antiquados, cinco
dos quais, da classe Amazonas, ainda quei-
mavam carvão, continuaram com sua base
no Rio de Janeiro, onde poderiam contar
com as grandes oficinas de reparos do Ar-
senal de Marinha da Ilha das Cobras (Amic),
com os diques e outros recursos necessári-
os às suas atividades de patrulhamento, os
quais, infelizmente, só na capital da Repú-
blica, sede permanente da Esquadra, podi-

am ser obtidos. Os navios-mineiros da clas-
se Carioca, embora não apropriados a cru-
zeiros de patrulha, porém novos e não ca-
rentes de reparos, senão eventuais, foram
mandados para os portos do Leste e do
Nordeste. A esses navios foram, pelo Esta-
do-Maior da Armada, atribuídos “setores
de patrulha”, devendo servir-lhes de base
os portos de Salvador, do Recife e de Natal,
onde receberiam combustível, mantimentos,
água e sobressalentes, valendo-se, para
quaisquer reparos eventuais em máquinas e
material em geral, das oficinas das Compa-
nhias das Docas de cada um desses portos.
A Base Naval de Natal ainda estava em cons-
trução e, apesar dos esforços verdadeira-

mente extraordinários
de seu competente cri-
ador, o Almirante Ary
Parreiras, longe de
possuir um aparelha-
mento eficientemente
montado para poder
atender às múltiplas
necessidades de uma
força naval.

O rompimento de
relações diplomáticas
e comerciais com os
países do Eixo ocorreu

logo após a entrada dos Estados Unidos
na guerra. Foi, então, concedido a este país,
pelo nosso governo, o privilégio de se ser-
vir das nossas bases aeronavais em vários
pontos do litoral brasileiro, de norte a les-
te, para o salto, através do Atlântico, de
Natal para a África, ampliando mais tarde
essas bases, até então insignificantes, ou
mesmo construindo outras inteiramente
novas, em proporções consideráveis e ade-
quadas ao uso intensíssimo que deviam
ter. Assim, todo o setor do Nordeste assu-
miu repentinamente uma importância tal
que o levou às culminâncias de um dos
pontos mais importantes do mundo para o

Os navios-mineiros da
classe Carioca, embora não
apropriados a cruzeiros de

patrulha, porém novos e
não carentes de reparos,
foram mandados para os

portos do Leste e do
Nordeste
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prosseguimento, com êxito, da guerra con-
tra os países do Eixo. Natal emergiu, de um
salto, da pacatez de cidade modesta, capi-
tal de um estado de limitados recursos, e
da tranquilidade de um porto acanhado e
de pequeno movimento para a situação de
“ponto focal” do mundo, para o qual todas
as atenções e esperanças se voltavam.

De nossa parte, continuávamos ativos
e atentos aos acontecimentos, não vies-
sem eles, por culpa nossa, arrastar o Brasil
ao fogaréu crepitante. Havia certas medi-
das que já vinham sendo tomadas para
melhor aparelhar os navios que deviam fa-
zer o serviço de patrulha para coordenar
todas as providências
de vastas zonas do li-
toral de características
acentuadamente dife-
rentes umas das ou-
tras, acima da ação da
Capitania de Portos,
mais regionais, adstri-
tas às águas e costas
de cada Estado. Uma
dessas medidas foi a
criação dos Coman-
dos Navais, ideia anti-
ga que então se con-
substanciava. Um de-
creto-lei de outubro
de 1941 criava, por exemplo, o Comando
Naval do Amazonas, ao qual se deviam jun-
tar os Comandas Navais de Pernambuco
(decreto-lei de 5 de junho de 1942), da Bahia
e do Rio de Janeiro, posteriormente desig-
nados respectivamente Comandos Navais
do Norte, do Nordeste, do Leste e do Cen-
tro. Medidas complementares iam sendo
tomadas de modo a dar plena eficiência a
esses órgãos da administração, subordi-
nados ao Estado-Maior da Armada, e que
tinham, nos seus dilatados setores da cos-
ta, atribuições análogas às dos observa-
dores navais americanos.

A organização da Esquadra brasileira com-
preendia, em princípios de 1942, o Comando
em Chefe, exercido pelo Contra-Almirante
Durval de Oliveira Teixeira, com o pavilhão no
Encouraçado Minas Gerais, estando-lhe su-
bordinado diretamente o outro encouraçado,
o São Paulo; uma Divisão de Cruzadores, ao
mando do Contra-Almirante Jorge Dodsworth
Martins; uma Flotilha de Contratorpedeiros,
sob o comando do então Capitão de Mar e
Guerra Alfredo Carlos Soares Dutra, tendo o
Transporte Belmonte por capitânia e, eventu-
almente, no mar, o Contratorpedeiro
Maranhão; uma Flotilha de Navios-Mineiros
que estava sob a chefia do Contra-Almirante

Gustavo Goulart; e uma
Flotilha de Submarinos,
ao mando do Coman-
dante Attila Monteiro
Aché. Havia ainda uma
flotilha de pequenos
navios-mineiros de ins-
trução sob as ordens do
Comandante Jorge Paes
Leme; os navios hidro-
gráficos Rio Branco e
Jaceguai, subordina-
dos à então Diretoria de
Navegação; e os navi-
os-auxiliares José Bo-
nifácio e Vital de Oli-

veira, o Navio-Tanque Marajó, o Navio-Es-
cola Almirante Saldanha e um reduzido nú-
mero de rebocadores, subordinados todos ao
Estado-Maior da Armada. As flotilhas fluviais
do Amazonas (sede em Belém do Pará) e de
Mato Grosso (sede em Ladário) eram forças
regionais de utilização difícil e precária, para
emergência.

Os navios que agiam nos setores de patru-
lha recebiam ordens diretas do Estado-Maior
da Armada, relativas às suas operações.

Enquanto isso, outras medidas de gran-
de importância vinham sendo tomadas,
entre as quais a ocupação militar das ilhas

Todo o setor do Nordeste
assumiu repentinamente

uma importância tal que o
levou às culminâncias de

um dos pontos mais
importantes do mundo para

o prosseguimento, com
êxito, da guerra contra os

países do Eixo
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de Fernando de Noronha (tornada territó-
rio federal por decreto-lei de 9 de fevereiro
de 1942) e da Trindade, aquela por contin-
gentes do Exército que a artilharam conve-
nientemente para repelir ataques por mar e
pelo ar, e esta por forças da Marinha, para
as quais era necessário um serviço cons-
tante de reabastecimento e substituição de
pessoal, muito mais penosamente feito do
que para aquele outro
arquipélago do Nor-
deste, mais próximo da
costa e de condições
de desembarque mais
à feição.

Ainda em fins de
1941, sentindo nossas
autoridades navais a
necessidade de maior
contato com os norte-
americanos que se ser-
viam de nossas insta-
lações portuárias do
Nordeste, e de haver ali
uma autoridade naval
de alta patente com a
qual aqueles melhor se
entendessem e que, ao
mesmo tempo, estives-
se à frente do serviço
de patrulhamento dos
setores incumbidos
aos navios-mineiros da
classe Carioca, como
representante direto do
Estado-Maior da Arma-
da, ficara resolvido que para o Recife partis-
se a Divisão de Cruzadores. Concretizando
essa medida, seguiu então do Rio de Janeiro
rumo a Pernambuco, no dia 2 de janeiro de
1942, o Cruzador Bahia, a cujo bordo se iça-
va o pavilhão do Contra-Almirante Jorge
Dodsworth Martins, comandante daquela
Divisão, o qual não tardou a entrar em conta-
to com o Contra-Almirante Ingram, o

Comsolant, isto é, o comandante do South
Atlantic.

Este fato marcou positivamente o início
de um mais estreito entendimento entre a
Marinha de Guerra brasileira e o almirante
americano Jonas Howard Ingram, coman-
dante da Força-Tarefa 23 da Esquadra do
Atlântico, operando no Atlântico Sul mas
com base ainda em Trinidad, cujo pavilhão

continuava a flutuar
no Cruzador Memphis.
Os dois comandantes
de Força, o brasileiro
e o americano, este já
em operações de guer-
ra, aquele agindo ain-
da para manter a neu-
tralidade de seu país,
avistaram-se duas ve-
zes no Recife, no mes-
mo mês de janeiro, e
acertaram os seus pla-
nos de ação.

A respeito desse
entendimento com o
Almirante Ingram, es-
crevia em relatório o Al-
mirante Dodsworth: “O
conhecimento que este
almirante (Ingram) está
procurando ter das nos-
sas necessidades de
defesa da zona do Nor-
deste vai facilitar, estou
persuadido, a entrega
do material pedido ao

governo norte-americano. Há agora uma per-
feita compreensão de que nós precisamos
somente de material para a nossa defesa”.

Estas palavras foram proféticas, pois, no
decorrer dos tempos, sempre à ação pesso-
al profícua desse grande amigo do Brasil
deveu-se a solução de vários problemas re-
lativos ao enriquecimento de nosso materi-
al flutuante e de suas múltiplas necessida-

Outras medidas de grande
importância vinham sendo
tomadas, entre as quais a
ocupação militar das ilhas
de Fernando de Noronha e

da Trindade
  

A Força Aérea Brasileira
patrulhava também as

rotas marítimas,
agindo em colaboração

com os comandantes
das forças navais

brasileiras e americanas e
tendo à frente, no

Nordeste, o Brigadeiro
Eduardo Gomes
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des para manutenção e eficiência. Foi, por
assim dizer, um executor, in loco, com per-
feito conhecimento de causa e atividade, das
promessas feitas em Washington quando
da reunião da Comissão Militar Mista que
se criara nos Estados Unidos e na qual fo-
ram nossas representantes as brilhantes fi-
guras do General Estevão de Carvalho, do
Almirante Álvaro Rodrigues de Vasconce-
los e do então Coronel-Aviador Vasco Alves
Seco. Entre os vários assuntos tratados por
essa Comissão, estava
a Lei de Empréstimos e
Arrendamentos (Lend
and Lease), segundo a
qual podiam ser conce-
didas à nossa Marinha
de Guerra certas uni-
dades necessárias ao
patrulhamento de nos-
sas águas costeiras e
para o serviço de com-
boios ao largo delas, o
que já se ia cogitando.

Antes que esta úl-
tima medida fosse con-
cretizada, outras hou-
ve que foram um tanto
prematuramente toma-
das pela Administra-
ção Naval, concorren-
do talvez para a supo-
sição, por parte dos
dirigentes alemães, de que estávamos dan-
do aos norte-americanos ajudas e conces-
sões muito acima das realmente feitas. Tais
foram a pintura de todos os navios mer-
cantes brasileiros de cinzento, a ordem de
navegarem às escuras à noite, e o
artilhamento de muitas unidades que parti-
am para zonas de guerra, quando, realmen-
te, não estando o nosso país em guerra,
não havia razão para isso.

A ação do Almirante Dodsworth no Nor-
deste foi bastante intensa. Indo, em com-

panhia do Brigadeiro do Ar Eduardo Go-
mes, comandante da 2a Zona Aérea, a Na-
tal, ali foi recebido pelo Almirante Ary Par-
reiras, que construía a Base Naval, escre-
vendo então em relatório: “Notei também
em Natal o que se verifica no Recife – gran-
de cordialidade entre as autoridades brasi-
leiras e os funcionários e militares america-
nos, sendo estes atenciosos, respeitadores
da nossa soberania e das nossas leis, pron-
tos a colaborar conosco em tudo”.

O Almirante Ingram
visitou aquela inci-
piente base na mesma
época, no Contrator-
pedeiro Winslow. A
seguir, com ele confe-
renciou o Almirante
Dodsworth, seguindo
instruções do Estado-
Maior da Armada, so-
bre os seguintes as-
suntos: problemas re-
lativos aos inconveni-
entes de concentra-
ção, já àquele tempo,
de forças navais nu-
merosas no Recife; vi-
gilância permanente
no mar, à entrada dos
portos considerados
“pontos focais”,
onde, além dos ata-

ques dos submarinos, ainda podiam ser
lançadas minas; abastecimentos; melhora-
mentos no aparelhamento de nossos pró-
prios navios; colocação de redes
antitorpédicas e antissubmarinos em vári-
os de nossos portos, a começar pelo do
Recife etc.

Nessa época já a Força Aérea Brasilei-
ra patrulhava também as rotas marítimas,
agindo em colaboração com os coman-
dantes das forças navais brasileiras e
americanas e tendo à frente, no Nordes-

Nessa ocasião também já o
Exército Nacional
aumentava os seus

contingentes espalhados
por vários pontos da costa

do Nordeste, montando
baterias que repelissem

quaisquer insólitos ataques
e vigiando para que

desembarques clandestinos
não fossem feitos nas

ermas praias e em pontos
acessíveis
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te, a figura tranquila, mas dinâmica, do
Brigadeiro Eduardo Gomes. A Força Aé-
rea norte-americana, subordinada tam-
bém à autoridade do Almirante Ingram,
era reforçada com vários aviões Catalina
e estabelecia uma rede de patrulha aérea
quase ininterrupta em todo o litoral bra-
sileiro e águas do oceano adentro, desde
o norte até ao leste. Nós, porém, não tí-
nhamos estabelecido nenhum plano sis-
temático de colaboração entre as forças
aéreas e as navais, limitando-se umas a

atender às solicitações das outras, quan-
do necessários os seus serviços, como
nas coberturas aéreas para certas escol-
tas de navios ou comboios.

Nessa ocasião também já o Exército Na-
cional aumentava os seus contingentes
espalhados por vários pontos da costa do
Nordeste, montando baterias que repelis-
sem quaisquer insólitos ataques e vigian-
do para que desembarques clandestinos
não fossem feitos nas ermas praias e em
pontos acessíveis.
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INTRODUÇÃO

Um navio-hospital é um navio com a
função primária de instalação de tra-

tamento médico ou hospitalar. A maioria é
operada por forças militares ou navais de
vários países ao redor do mundo, pois eles
frequentemente são destinados a utiliza-
ção em ou perto de zonas de guerra.

Como meios de apoio operativo, são na-
vios capazes de ser usados tanto em opera-
ções conjuntas ou combinadas, em grande
parte devido à sua autossustentabilidade,
como também em operações em tempo de
paz, tais como assistência humanitária e alí-
vio a desastres.

Apesar de tais utilidades, poucas Marinhas
ao redor do mundo mantêm navios-hospitais

* Aluno do Curso de Aperfeiçoamento da Clínica de Cirurgia Cardíaca do Hospital Naval Marcílio Dias
(HNMD).
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operando permanentemente. Excepcionalmen-
te, a Marinha do Brasil encontra-se em uma
posição híbrida. A despeito da presença per-
manente de três navios de assistência hospi-
talar (NAsH) nos rios da Amazônia e de um no
Pantanal, até o presente momento não se vê
no rol de embarcações dessa Força um navio
que apresente essa função.

Felizmente, o futuro parece promissor.
Em 2009, foi elaborado o Plano de Equipa-
mento e Articulação da Marinha do Brasil
(PEAMB) de 2010-2030, que, junto com o
Projeto de Lei de Aparelhamento e Articu-
lação da Defesa Nacional (Pleadn), a ser
submetido à aprovação do Presidente da
República e do Congresso Nacional, prevê
a incorporação de um navio-hospital para
o lustro 2024-2029.[1]

Entretanto, este e outros projetos po-
dem ser inviabilizados pelas crônicas limi-
tações orçamentárias impostas, trazendo à
tona o questionamento sobre a real neces-
sidade desse meio de apoio e sua onerosa
superfluidade.

Portanto, o objetivo do presente traba-
lho é discutir o papel estratégico de um
navio-hospital em uma Marinha de guerra,
analisando suas funções, sua classi-
ficação e a legislação internacional so-
bre o assunto. Outrossim, analisa-se
a necessidade de aquisição de um
navio com tais qualidades à luz da atu-
al conjuntura de reaparelhamento do
poder naval brasileiro.

HISTÓRICO

A grande maioria dos exércitos an-
tigos tinha equipes médicas para pro-
curar após a batalha os enfermos e
feridos, mas parece que a sua princi-
pal responsabilidade era atender aos
oficiais e príncipes.[2]

A remoção dos doentes e feridos
do campo de batalha provavelmente

não foi reconhecida de imediato como uma
das funções da equipe médica, mas sim
como a resolução de um grande problema
logístico: os mortos e moribundos no cam-
po de batalha interferiam no desenlace do
combate. Essas considerações motivaram
o primeiro caso documentado de evacua-
ção de que se tem notícia, em 202 a.C., quan-
do o general romano Cipião Africano teve
de interromper temporariamente um ataque
bem-sucedido a Aníbal na famosa batalha
em Zama pela Segunda Guerra Púnica,
como relata Políbio: “O espaço entre os dois
exércitos que ainda permaneciam no cam-
po foi até agora coberto com sangue, ca-
dáveres e feridos, e os obstáculos físicos
criados pela derrota do inimigo apresenta-
vam um problema para o general romano.
Tudo combinado para tornar difícil seu
avanço sem perder a formação: o terreno
escorregadio com sangue, os corpos amon-
toados deitados em poças de sangue, e os
espaços sobrecarregados com armas que
haviam sido jogadas fora de forma aleató-
ria. No entanto, Cipião primeiro trouxe seus
feridos para a retaguarda...”[3]

Ilustração mostra o avanço dos elefantes de guerra cartagineses
comandados por Aníbal sobre a infantaria romana na derradeira
batalha de Zama, travada em 19 de outubro de 202 a.C. Cena

desenhada por Henri-Paul Motte em 1890 mostra a quantidade
de elefantes, soldados e armas atirados ao campo de batalha
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Não está claro quando a razão para a
evacuação foi vista como um fator médico
e não como o simples ato logístico de “lim-
par o campo de batalha”, mas o uso de em-
barcações para realizá-la é antigo. Os pri-
meiros relatos da utilização de embarcações
para a transferência de feridos surgiram
durante a Oitava Cruzada, em 1270, quan-
do galés foram usadas para removê-los até
o porto de Damieta, 191 km ao norte do
Cairo.[2]

Já durante o século XIX, Florence
Nightingale foi providencial em organizar
navios-hospitais para evacuar os mais de
100 mil doentes e feridos durante a Guerra
da Crimeia (1853-1856).[4]

A experiência brasileira também impres-
siona. Em pesquisa recente, foi descrito o
uso de três embarcações com função de
navios-hospitais pela Marinha do Brasil.[5]

Desses três navios, dois deles, o NH
Onze de Junho e o NH Eponina, foram em-
pregados com êxito na Guerra do Paraguai
(1864-1870), quando parte da estratégia da
Tríplice Aliança passava por negar o aces-
so ao mar aos paraguaios, dificultando o
estabelecimento do controle dos rios pelo
inimigo, além de que a única rota verdadei-
ra de evacuação era por via fluvial.

O primeiro navio participou das opera-
ções de cerco a Uruguaiana e ao Rio Paraná,
quando ainda era um vapor auxiliar, sendo
desativado somente em 1933. Já o segun-
do, que foi destruído por um incêndio em
1867, participou ativamente do conflito,
tendo inclusive realizado tentativa infrutí-
fera de evacuação do General de Brigada
Antônio Sampaio, que morreu a bordo víti-
ma de ferimentos infligidos na famosa Ba-
talha do Tuiuti.[6] [7]

Nesse ínterim, a assistência aos feridos
de guerra teve grande avanço, principal-
mente a partir de 1864, quando foi realizada
a Convenção de Genebra para a melhoria
das condições de amparo aos feridos, e em

1899, a partir da Convenção de Haia, que
disciplinava as “normas” de guerra terres-
tre e marítima.[8] [9]

Entretanto, com o desenvolvimento de
ferrovias e a utilização de avião, o uso de
embarcações específicas para este fim ficou
em segundo plano e, embora o transporte
aéreo tenha se tornado o modo dominante
de evacuação, sua utilidade se baseou sem-
pre em um pressuposto frequentemente
despercebido de que uma base aérea próxi-
ma ao front estaria sempre disponível para
uso como centro de triagem e evacuação.

A experiência britânica na Guerra das
Malvinas (ou Falklands), em 1982, mostrou
que isso nem sempre é verdade. Não hou-
ve uma base aérea disponível inicialmente,
o que impossibilitou a retirada aérea das
vítimas já tratadas para fora da zona de
combate. Isso teria sido difícil, mesmo se
tivesse um campo de pouso disponível,
porque a distância entre as Ilhas Malvinas
e a base aérea britânica mais próxima, na
Ilha de Ascensão, é de 6.400 km. A solução
para este problema foi evacuar feridos de
helicóptero para um navio-hospital, que em
seguida partiu para um território neutro
(Uruguai), de onde as vítimas foram eva-
cuadas por via aérea.[10]

Naquele momento, o navio-hospital foi
obtido pela conversão do Navio de Cruzei-
ro Uganda, esta realizada em apenas quatro
dias. Equipado com um heliponto, instala-
ções hospitalares completas e uma Unidade
de Tratamento Intensivo, esteve apenas a
15 minutos de voo do Teatro de Operações
(TO) terrestres. Uma regulamentação da Cruz
Vermelha Internacional exigiu que, uma vez
a bordo do navio-hospital, todas as vítimas
deveriam ser evacuadas da zona de guerra.
Sua repatriação necessitaria do apoio das
autoridades uruguaias, que permitiram a sua
transferência por via marítima (em peque-
nas embarcações de pesquisa), por mais de
1.500 km das Ilhas Malvinas até Montevi-
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déu, e por transporte aéreo para o Reino
Unido. Quinhentas e oitenta vítimas foram
evacuadas desse modo. A experiência do
SS Uganda constitui um dos poucos casos
recentes em que um navio-hospital foi utili-
zado como veículo de evacuação além de
funcionar como um hospital. Muito mais co-
mum é o uso de navios-hospitais como hos-
pitais destacáveis.[10]

A experiência britânica nas Ilhas
Malvinas levou a uma reavaliação do pa-
pel dos navios-hospitais em qualquer con-
flito futuro, resultando na conversão de
dois superpetroleiros pela Marinha ameri-
cana em navios-hospitais: o USNS Mercy
(T-AH 19) e o USNS Confort (T-AH-20),
dois hospitais flutuantes de instalações
completas, com mil leitos cada. Apenas
como exemplo de sua importância, durante
a Guerra do Golfo Pérsico eles foram dota-
dos com recursos para receber 200 vítimas
por dia durante 30 dias.

LEGISLAÇÃO  INTERNACIONAL

Os navios-hospitais são abrangidos
pela Convenção de Haia X de 1907 e pela

Convenção de Genebra de 1949.
O artigo 4o da Convenção de Haia
X descreve as restrições para um
navio-hospital:

a) o navio deve ser claramente
identificado e iluminado como um
navio-hospital (pintado de bran-
co com uma faixa horizontal ver-
de de cerca de 1 metro e meio de
largura, devendo ostentar a cruz
ou o crescente vermelho);

b) o navio deverá dar assistên-
cia médica ao pessoal ferido de to-
das as nacionalidades;

c) o navio não deve ser utili-
zado para fins militares;

d) o navio não deve interferir
ou impedir a ação de navio com-

batente inimigo; e
e) os beligerantes, como designados

pela Convenção de Haia, podem procurar
qualquer navio-hospital para investigar as
violações das restrições acima.

Se qualquer uma das restrições acima
for violada, o navio passa a ser determina-
do como um combatente inimigo e pode
ser legalmente atacado. No entanto, dispa-
rar ou afundar deliberadamente um navio-
hospital em conformidade com a legisla-
ção é considerado como crime de guerra.

Apesar da proteção pelas leis da guerra,
um ataque aéreo britânico em 1945 afundou
o navio-hospital alemão SS Deutschland,
com perda substancial de vidas; aparente-
mente ele não tinha sido adequadamente
marcado como um navio-hospital, em meio
ao caos dos dias finais da guerra.

Mesmo marcados, os navios não estão
completamente seguros. As marcações não
impediram o naufrágio dos navios-hospi-
tais AHMS Centaur, australiano, em 14 de
maio de 1943, ao largo da costa de
Queensland, por um submarino japonês;
Tübingen, alemão, em 18 de novembro de
1944, em Pula, pelos caças-bombardeiros

Um CH-47 (Chinook) na final para o convoo do SS Uganda
durante suas manobras na Guerra das Malvinas (1982). O

Uganda era um dos poucos capazes de receber um Chinook.
Foto cortesia de Geoff Kimber
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da Royal Air Force, e do Buenos Aires
Maru, japonês, em 26 de novembro de 1943,
por um bombardeiro americano B-24.

CLASSIFICAÇÃO

Atualmente, os navios com a função
médico-assistencial podem ser convenien-
temente divididos em cinco tipos: [11]

1 – Lanchas-hospitais (YH) – Um bom
número de países, incluindo, pelo menos,
Bolívia, Brasil, Camarões, Chile, Peru e
Tailândia, opera pequenas lanchas-hospi-
tais que prestam assistência médica às po-
pulações locais que vivem às margens de
rios ou lagos. Essas embarcações ribeiri-
nhas e lacustres não vão para o mar e po-
dem ser operadas pela Marinha do país ou
por algum outro órgão governamental.
Nesta categoria se enquadrariam os qua-
tro NAsH brasileiros, que, apesar de não
serem brancos, ostentam uma cruz verde.

2 – Navios de Apoio Médico (AHL) –
Pelo menos três países, Índia, Indonésia e

México, operam navios militares oceânicos,
que estão equipados para fornecer serviços
médicos assistenciais humanitários, além de
servir à soberania nacional com a função de
presença. Estes navios não funcionam pri-
mariamente como navios-hospitais, nem o
são pela lei internacional. Entre essas em-
barcações, os navios da Índia (San-dhayak)
e do México (Zapoteco) nem são pintados
de branco nem apresentam as marcações
indicativas. O navio indonésio Teluk Ende
não é branco, mas é marcado por uma gran-
de cruz vermelha; entretanto, é também ar-
mado, o que desqualifica sua proteção como
um navio-hospital nos termos da legislação
internacional.

3 – Navio de Transporte/Evacuação de
Pessoal (APH) – Três países, Alemanha,
Reino Unido e China, operam grandes na-
vios de apoio anfíbio multiuso que podem
ser utilizados tanto para a evacuação de
baixas como para prestar apoio de assis-
tência médico-humanitária. Esses navios
não funcionam primariamente como navi-
os-hospitais, nem são marcados como tais

sob a lei internacional.
4 – Navios-Hospitais Ci-

vis (AH) – Existem atualmen-
te dois navios hospitais in-
teiramente civis. O Ministé-
rio do Trabalho espanhol
opera o Juan de la Cosa para
apoiar a frota pesqueira es-
panhola no mar. A organiza-
ção mundial humanitária
não governamental Mercy
Ships opera o M/V Africa
Mercy, que presta assistên-
cia médica nos portos de
escala na África.

5 – Navios-Hospitais
(AH) – Apenas três países,
Rússia, China e Estados
Unidos, operam atualmente
navios-hospitais. Os trêsExemplos de navios de apoio médico e suas bandeiras
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navios russos da classe Ob’ (o Irtysh, o
Svir’ e o Yenisey) estavam praticamente ina-
tivos nos últimos anos, embora tenha sido
proposto seu uso para fins comerciais. No
início dos anos 90, a
Marinha do Exército de
Libertação Popular da
China (ELP) converteu
um navio de transpor-
te de tropas da classe
Qiongsha em um na-
vio-hospital. O Nan-
kang (casco 832) foi
pintado de branco com
a cruz vermelha em sua
chaminé. Pelo menos
outro casco, o Nanyun
(casco 833), foi poste-
riormente convertido

para realizar o mesmo papel. Além disso, a
República Popular da China pode ter ad-
quirido recentemente o navio russo Ob’,
da classe de mesmo nome. Em agosto de

Exemplos de navios de transporte/evacuação de pessoal que são empregados como navios-hospitais

Os navios-hospitais civis ativos pelo mundo



Os grandes navios-hospitais e suas bandeiras. Todos em conformidade com a Convenção de Haia.
O Ob’ foi adquirido pela China e ainda não foi rebatizado

2008, um novo navio-hospital da classe
920, o Daishandao (866), teve sucesso em
seu teste de mar. Este é o terceiro maior
navio-hospital do mundo, depois dos dois
navios americanos, fornecendo à China
uma nova e importante capacidade para
apoiar suas operações anfíbias. Já os Esta-
dos Unidos operam dois grandes navios-
hospitais da classe Mercy, originalmente
superpetroleiros de 80 mil toneladas de
deslocamento. Durante meados dos anos
1980 eles foram convertidos em navios-
hospitais, com 50 leitos de recepção
emergencial, 12 salas de cirurgia, 500 leitos
para pacientes graves (distribuídos em 20
de recuperação, 80 de terapia intensiva e
400 de cuidados intermediários) e 500 lei-
tos de enfermaria.

DA  NECESSIDADE

Conforme se demonstrou, o emprego de
um navio-hospital no contexto militar e hu-
manitário é amplo. Entretanto, como qual-

quer projeto, apresenta seus pontos posi-
tivos e negativos.

Entre as inúmeras vantagens, o empre-
go deste meio em uma situação de exce-
ção, como em desastres naturais ou em aci-
dentes com grande número de baixas, é
muito desejável.[12]

E, apesar de no Brasil haver uma ocor-
rência baixa de eventos catastróficos, como
terremotos ou vulcões, não estamos isen-
tos de outros desastres, como inundações
e ciclones extratropicais.

Apesar do consenso, no meio científico
mundial, de que o clima muda gradualmen-
te, de forma dependente ou independente
das ações humanas, a previsão de que a
Terra vai aquecer de 1,4ºC a 5,8ºC até o ano
2100 é inquietante. A maioria dos cientis-
tas culpa – pelo menos em parte – o au-
mento da quantidade de gases emitidos
pela queima de combustíveis fósseis.

Esse problema começou a ser sentido
nos microclimas, com o aumento da tempe-

RMB4oT/2010162
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ratura nos grandes centros urbanos, e, mais
recentemente, no macroclima, com o au-
mento do nível do mar (no caso do Brasil, a
uma taxa de elevação de 4,1 milímetros por
ano), tornando-se uma ameaça em escala
global que causará, por sua vez, aumento
da quantidade e frequência de chuvas, es-
cassez de alimentos e graves problemas
sociais, incluindo neste caso as inunda-
ções e doenças que acompanhariam tal
evento.[13] [14]

Nesse contexto, calamidades como o
ciclone extratropical Catarina, ocorrido em
março de 2004, poderiam se tornar cons-
tantes, trazendo mais destruição ao litoral
sul-sudeste do Brasil.

Deve ser levado
também em considera-
ção o grande tráfego
de navios em nossa
costa, assim como a
presença das nossas
“ilhas” flutuantes em
mar aberto.

Segundo a Petro-
bras, só em 2009 nos-
sas reservas atingiram 13,75 bilhões de bar-
ris de petróleo e gás equivalente, com uma
produção de 2,078 milhões de barris por dia
de óleo e gás natural liquefeito (GNL), além
de 44 milhões de m3 de gás natural.[15] Para
toda essa produção, atualmente, encontram-
se sobre nossa plataforma continental 113
plataformas de petróleo, além de navios pe-
troleiros e de apoio, criando uma quantida-
de absurda de brasileiros e estrangeiros ex-
posta a uma série de intempéries.

Além do mais, segundo especialistas,
a navegação de cabotagem sem dúvida é
considerado um modal muito promissor.
No Brasil, país que apresenta aproxima-
damente 7.400 km de extensão de costa
navegável, onde as principais cidades,
seus polos industriais e os grandes cen-
tros consumidores se localizam no litoral

ou em cidades próximas a ele, o segmento
de cabotagem surge como uma alternati-
va viável para compor uma cadeia de su-
primentos diversa.

Outrossim, o crescimento do trânsito de
navios de cruzeiro em nossos portos traz
mais riscos. Segundo a Associação Brasi-
leira de Representantes de Empresas Marí-
timas (Abremar), só na última temporada
(2008/2009) mais de 500 mil pessoas em-
barcaram em 16 navios para viagens pela
costa brasileira e por costas internacionais,
com 907 escalas e visitas a 18 portos.[16]

Em vista desses fatos, deve-se ponde-
rar sobre as vantagens humanitárias do
uso de meio naval tão complexo, que, a

despeito das demais
ações empregadas,
poderia atuar como
agente coordenador e
centralizador de
ações de salvamento
e resgate (Search and
Rescue – SAR), aten-
dimento e remoção de
feridos em calamida-

des litorâneas ou marítimas, como também
em eventos catastróficos em outros paí-
ses, desta forma, projetando influência di-
plomática, estreitando laços de amizade e
realizando ação de presença nos portos
visitados.

De outra forma, apesar de o Brasil ser
signatário do Tratado de Não Proliferação
de Armas Nucleares desde 1968 como um
estado não nuclear e, de acordo com a Cons-
tituição de 1988, o país renunciou ao de-
senvolvimento de armas nucleares, um na-
vio-hospital moderno poderia contar com
instalações que lhe permitissem atuar em
eventos Nucleares, Biológicos e Químicos
(NBQ), tanto em tempos de guerra como
em tempos de paz, participando como uma
rota auxiliar de evacuação em caso de aci-
dentes. Basta lembrar a posição estratégi-

Poucos países podem se
dar ao luxo de manter

navios-hospitais
permanentemente e

totalmente equipados
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ca que as usinas nucleares de Angra dos
Reis ocupam no centro-sul do país.

Por último, a presença de um meio como
este proporcionaria capacidade de atendi-
mento próximo ao TO para as forças com-
batentes brasileiras destacadas em regiões
de guerra ou em operações de paz. Promo-
veria a prestação de um serviço móvel, fle-
xível, de rápida resposta, com capacidade
médica para fornecer assistência emergen-
cial clínica e cirúrgica de apoio à força-ta-
refa anfíbia, ao Exército, aos elementos da
Força Aérea, aos meios marítimos e às ati-
vidades da esquadra
localizadas em áreas
onde as hostilidades
podem ser iminentes.

No entanto, pou-
cos países podem se
dar ao luxo de manter
navios-hospitais per-
manentemente e total-
mente equipados.

Por um lado, a as-
tronômica quantia ne-
cessária para a cons-
trução do navio e para
a aquisição de equipa-
mentos e aparelhagem
médica e, por outro, o
alto custo de manuten-
ção de aparato naval
tão especializado são os dois fatores ne-
gativos costumeiramente apontados.[4]

Pensando no alto custo de aquisição,
como alternativa, um sistema menos caro
foi desenvolvido, onde as instalações hos-
pitalares como enfermarias, salas de opera-
ções, unidades de radiografia, laboratórios
e instalações de cuidados intensivos foram
modularizados em contêineres com base em
normas internacionais. O número de unida-
des pode variar conforme o necessário, e
estas serem rapidamente instaladas em um
navio adequado.

Outra solução, como a costumeira con-
versão de meios marítimos nos momentos
de crise, poderia em princípio parecer atra-
ente, entretanto mostra-se sempre morosa,
dispendiosa e quase nunca adequada às
reais necessidades.

Em relação à manutenção, esse tipo de
navio poderia atuar conforme um conceito
já adotado pela Marinha americana,[17] al-
terando sua configuração de acordo com a
necessidade, reduzindo assim os custos fi-
xos de conservação de material e pessoal:
quando ativado para uma missão, no for-

mato de Estado
Operacional Completo
(EOC), e entre esses
períodos, no Estado
Operacional Reduzido
(EOR), mantendo o
pessoal militar lotado
em hospitais em terra
até que o navio seja
ativado.

No entanto, a prio-
ridade do pessoal EOR
seria ativar completa-
mente o navio ao ní-
vel EOC dentro do pra-
zo previsto de cinco a
sete dias. Após conhe-
cimento da nova mis-
são, o pessoal do EOR

desempenharia as seguintes funções:
• serviria como o núcleo crítico neces-

sário para executar as ativações;
• desenvolveria, testaria e manteria sis-

temas e procedimentos para apoiar o pro-
cesso de ativação;

• orientaria e treinaria o pessoal embar-
cado após a ativação; e

• monitoraria/avaliaria a capacidade glo-
bal da unidade de tratamento médico para
ativação/realização da missão.

De outra forma, caso se opte pelo uso
permanente do navio-hospital em missões

Em relação à manutenção,
este tipo de navio poderia

atuar conforme um
conceito já adotado pela

Marinha americana,
alterando sua configuração

de acordo com a
necessidade, reduzindo
assim os custos fixos de

conservação de material e
pessoal
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de atendimento à população civil em loca-
lidades carentes, os recursos poderiam vir
de fundos estaduais locais destinados à
compra de insumos e materiais necessári-
os para a promoção de saúde, trazendo alen-
to àquelas populações e desafogando o
Sistema Único de Saúde naqueles estados.

DA  PROPOSTA

Para alcançar sua
polivalência de empre-
go e flexibilidade em
missões civis ou mili-
tares, esse tipo de na-
vio seria um meio de
auxílio com um valor
incalculável em opera-
ções de calamidade
natural, apoio humani-
tário e de evacuação
de cidadãos nacionais
no estrangeiro.

Após análise de di-
versos meios empre-
gados por outros paí-
ses ao longo da histó-
ria, a proposição da construção ou adapta-
ção de um navio tipo Roll-on/Roll-off (Ro-
Ro) seria adequada para o emprego como
navio-hospital. Inspirado nesse conceito,
foi desenvolvido um modelo esquemático
mostrado na figura à frente.

Primeiro, grandes vantagens neste tipo
de navio seriam a capacidade de transpor-
te e o espaço interno, que poderia ser adap-
tado às exigências de uma unidade de saú-
de de nível terciário.

Segundo, haveria destacada agilidade
no embarque e desembarque de veículos,
quais sejam ambulâncias e hospitais de
campanha modulados em contêineres, que,
transportados em seu bojo, desembarcari-
am nas áreas de exceção, melhorando a rota
de evacuação de feridos do TO terrestre.

Deveria contar com:
• enfermarias  para  os  feridos  já  esta-

bilizados;
• Unidade de Terapia Intensiva (inclu-

indo ala de isolamento para feridos NBQ);
• Unidade de Tratamento de Queimados;
• salas  para  consultas  médicas  nos

portos;
• sala para peque-

nas cirurgias e de rea-
nimação de feridos
graves;

• sala de cirurgião-
dentista com equipa-
mento portátil;

• sala de triagem;
• centro cirúrgico

completo (incluindo
sala híbrida com
tecnologia para reali-
zação de cirurgias re-
motas por robótica –
telemedicina);[18] [19]

• área de esteriliza-
ção de material cirúr-
gico e laboratório de
análises;

• câmara hiperbárica multiplace (para
apoio a mergulhadores);

Para alcançar sua
polivalência de emprego e
flexibilidade em missões

civis ou militares, esse tipo
de navio seria um meio de

auxílio com um valor
incalculável em operações

de calamidade natural,
apoio humanitário e de
evacuação de cidadãos

nacionais no estrangeiro

Modelo representando proposta de navio-
hospital desenvolvido em um navio Roll-on/Roll-
off. Nota-se no convés superior o(s) heliponto(s)
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• equipamentos de radiologia (radiografia
simples e tomografia axial computadorizada);

• usina produtora de oxigênio;
• usinas destiladoras de água;
• heliponto com capacidade de operar

qualquer aeronave de asa rotativa;
• área de armazenamento, coleta e

processamento de hemoderivados, farmá-
cia e paiol de medicamentos.

Estaria provido de
meios próprios (lan-
chas de desembarque
e helicópteros orgâni-
cos) para fazer a liga-
ção com terra ou com
outros navios, sem a
necessidade de mon-
tagem prévia ou dis-
ponibilidade de locais
adequados, mesmo
quando as instalações
portuárias se encon-
trem danificadas ou
inexistentes.

A organização in-
terna das instalações
de tratamento médico
do navio e o plano de
fluxo de pacientes, a
partir do convés de
voo, passando pelas
áreas de tratamento e
chegando às enfermarias, deverão ser sim-
ples e racionais. Embora um navio-hospi-
tal seja um meio notável, com extraordiná-
ria capacidade de tratamento, os oficiais
médicos devem se lembrar que, como qual-

Uma Força Armada
moderna deve ter um

sistema hospitalar
acompanhando-a. Para ser
útil, esse sistema deve ter
algum grau de mobilidade
estratégica e tática ... com
capacidade de intervenção
rápida para atendimento de

saúde pleno e complexo,
apoio às operações anfíbias

e navais e, ainda, para
assistência às populações

civis

quer hospital, é útil somente se for alcan-
çável pelas vítimas. Para um ferido grave
que requeira uma cirurgia reanimadora, um
navio-hospital só é útil se o combate ocor-
rer próximo a uma zona costeira.[20]

CONCLUSÃO

Portanto, conclui-se que uma Força Ar-
mada moderna deve ter
um sistema hospitalar
lhe acompanhando-a.
Para ser útil, esse sis-
tema deve ter algum
grau de mobilidade es-
tratégica e tática. A
mobilidade tática é es-
sencial para esses mei-
os de apoio que cuida-
rão das baixas, uma
vez que, para ser oti-
mamente eficaz, o tra-
tamento cirúrgico deve
ser provido o mais pró-
ximo possível do cam-
po de batalha. Aliada a
isso, a grande exten-
são costeira de nosso
país aconselha a incor-
poração de um navio-
hospital com vocação
para proporcionar essa

mobilidade estratégica por via marítima, com
capacidade de intervenção rápida para aten-
dimento de saúde pleno e complexo, apoio
às operações anfíbias e navais e, ainda, para
assistência às populações civis.

  CLASSIFICAÇÃO  PARA  ÍNDICE  REMISSIVO:
<FORÇAS  ARMADAS>; Navio-hospital; Assistência médica; Primeiros socorros; Assis-
tência humanitária;
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ARTIGOS  AVULSOS

Esta seção divulga os artigos que não puderam ser publicados
– na íntegra – na RMB e que passarão a fazer parte do acervo da
Biblioteca da Marinha.

Aqui são apresentados o título, o autor, posto ou título, número
de páginas do trabalho completo, classificação para índice remissi-
vo e o resumo do artigo.

VARIAÇÃO  SAZONAL  DE  PREÇOS  DE  GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS  E  IMPACTO  NO  PROCESSO

DE  OBTENÇÃO  DA  MARINHA

IGOR  ASSIS  SANDERSON  DE  QUEIROZ
Capitão-Tenente (IM)

Número de páginas: 15
Identificação: AV 035/10 – # 1855 – RMB 4o/10
CIR: <ADMINISTRAÇÃO>; Alimentos; Comércio; Agricultura;

Estudo apresentado na 63a Reunião da Comissão Técnica de Material de Símbolo de
Jurisdição “M” e que tem como objetivo analisar a variação de preços de gêneros alimentí-
cios praticados ao longo do ano, os fatores que influenciam esta flutuação e seus impactos
na obtenção no que tange à Marinha do Brasil, na qualidade de consumidor final daqueles
itens.

Para a execução da análise em questão, foram selecionados itens básicos para a
alimentação dos militares da MB. Alguns deles, classificados como commodities, têm de-
mandas consideradas praticamente inelásticas, ou seja, a variação de preço não altera
consideravelmente as quantidades demandadas. Por meio da comparação das curvas de
preços médios no varejo praticados na Região Sudeste do Brasil, para onde ainda converge
uma boa parte do excedente da produção de outros estados, por ser um grande consumidor
e parque processador, fornecedor das grandes redes de supermercados do País, foram
avaliadas possibilidades a fim de determinar o momento ótimo para realização dos proces-
sos de obtenção em função dos períodos de safra.
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A  INSTITUCIONALIZAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DE
HIDROGRAFIA  NO  IMPÉRIO  E  NA  REPÚBLICA

JAQUELINE  ALVES
Primeiro-Tenente (T-RM2)

Número de páginas: 5
Identificação: AV 038/10 – #1864 – RMB 4o/10
CIR: <ATIVIDADES  MARINHEIRAS>; Hidrografia; Sinalização Náutica; Meteorologia;

O artigo faz um resumo histórico do Serviço Hidrográfico desde o Império, citando
os atos e documentos que o instituíram. Da mesma forma, resume o Serviço de Faróis, o
Serviço Meteorológico e a Hidrografia na República.



NECROLÓGIO

†  VA João Carlos Gonçalves Caminha
†  CMG João Paulo Moreira Brandão
†  CMG Fernando Paulo de Oliveira
†  CMG Paulo Faria Guimarães
†  CT (MD) Sylvio Martin Molina

JOÃO  CARLOS  GONÇALVES
CAMINHA

 11/06/1923
 †  06/09/2010

Nasceu no Rio de Janeiro, filho de Ama-
do Pedro Rodrigues Caminha e de
Constança Stoll Gonçalves Caminha. Pro-
moções: a segundo-tenente em 24/08/1945,
a primeiro-tenente em 03/09/1946, a capi-
tão-tenente em 22/03/1952, a capitão de
corveta em 04/05/1955, a capitão de fragata
em 13/12/1961, a capitão de mar e guerra
em 29/09/1966, a contra-almirante em 31/
07/1973, a vice-almirante em 31/03/1977. Foi
transferido para a reserva em 17/03/1981.

Em sua carreira exerceu cinco coman-
dos: Caça-Submarinos Guaporé; Corveta
Cabedelo; 2o Esquadrão de Contratorpe-
deiros; Força de Contratorpedeiros; 5o Dis-
trito Naval.

Comissões: Encouraçado São Paulo;
Navio-Escola Duque de Caxias; Encoura-
çado Minas Gerais; Contratorpedeiro
Babitonga; Base Almirante Castro e Silva;
Comissão de Recebimento de Cruzadores;
Corveta Barroso; Escola Naval (vice-dire-
tor); Contratorpedeiro Pará; Comando da
Flotilha do Amazonas; Diretoria do Pesso-
al Militar; Centro de Informações da Mari-
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nha; Navio-Escola Custódio de Mello;
Comissão Naval Brasileira em Washington;
Comando do 5o Distrito Naval (chefe do
Estado-Maior); Estado-Maior da Armada;
Comando de Operações Navais; Comando
do 1o Distrito Naval (chefe do Estado-Mai-
or); Escola Superior de Guerra; Comando
Naval de Brasília; Gabinete do Ministro da
Marinha; Estado-Maior das Forças Arma-
das (subchefe da Marinha).

Em reconhecimento aos seus serviços,
recebeu inúmeras referências elogiosas e
as seguintes condecorações: Medalha de
Serviços de Guerra com 2 estrelas; Meda-
lha da Força Naval do Nordeste – bronze;

Ordem do Mérito Naval – Grande Oficial;
Ordem do Mérito Militar – Grande Oficial;
Ordem do Mérito Aeronáutico –
Comendador; Ordem de Rio Branco – Gran-
de Oficial; Medalha Militar e passador de
ouro – Terceiro Decênio; Medalha Mérito
Tamandaré; Medalha Mérito Marinheiro –
4 âncoras; Medalha do Pacificador; Meda-
lha Mérito Santos Dumont; Medalha Hu-
manitária – ouro (1a classe); e Medalha
Comemorativa Centenário Nascimento de
Rui Barbosa.

À família do Almirante João Carlos Gon-
çalves Caminha, o pesar da Revista Marí-
tima Brasileira.

Em dezembro de 1959, três recém-promo-
vidos a segundo-tenentes foram apresenta-
dos ao Contratorpedeiro (CT) Pará: Braga,
Carvalho Rocha e eu. O CT Pará tinha aca-
bado de chegar da América. Fomos então
conduzidos por um oficial ao imediato, Ca-
pitão de Corveta (CC) Caminha, para ser-
mos apresentados. O referido oficial disse
então: “Imediato, esses três garotos estão
se apresentando a bordo”. O imediato repli-
cou: “Garotos não, segundo-tenentes”. Foi
assim que conheci o CC Caminha.

Passei então a aprender gradativamente
o que é um imediato, e mais ainda um se-
nhor marinheiro, na plenitude da palavra.
Era ele grande navegador, disciplinado,
austero e dedicado inteiramente ao navio.
Certa vez, na saída de Mar del Plata, na
primeira Operação Unitas, ele salvou o na-
vio quando ia encalhar num banco no ca-
nal, tomando a manobra e dando máquinas
atrás.

Em 1976 fui convidado por ele para ser
seu oficial de Operações na Força de
Contratorpedeiros, e mais tarde acumulan-
do aquela função com a de chefe do Esta-

VICE-ALMIRANTE  JOÃO  CARLOS  GONÇALVES  CAMINHA

do-Maior da referida Força. O seu alto grau
de profissionalismo revelou-se várias ve-
zes, inclusive assumindo a manobra do
comandante de um navio para evitar um
sério acidente entre dois contratorpedeiros.

Outra característica sua era de ser um
excelente escritor. Esse talento, juntando-
se ao seu alto conhecimento marinheiro,
tornou suas instruções para a Força de
Contratorpedeiros, chamadas de “Torpe-
normas”, extremamente elucidativas e, tam-
bém, deliciosas de serem lidas.

Para a Marinha, num trabalho de pes-
quisa e de estudo profundo, ele escreveu
o melhor livro de estratégia que conheço:
Delineamentos da Estratégia, que me ser-
viu de consulta em diversos comandos e
direções de minha carreira, especialmente
no meu comando do Contratorpedeiro
Alagoas, durante a Guerra das Malvinas,
quando os navios da Força se deslocaram
para o Sul, ficando alguns dias fundeados
em Anhatomirim, aguardando o desfecho
da citada guerra.

Também escreveu um romance precioso,
A Bordo do Contratorpedeiro Barbacena,
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Caminha, um grande oficial de Marinha!
Mas isso todos sabem.

Gostaria de escrever sobre outros Ca-
minhas que eu conheci.

Embora o nosso relacionamento não te-
nha sido muito constante, foram inúmeras
as vezes que nós e nossas esposas nos
encontramos, com grande satisfação e ale-
gria para todos nós.

O nosso conhecimento vem da Escola
Naval, ele ultimanista e eu calouro. Cami-
nha era daqueles veteranos que não da-
vam muita atenção ao calourame, mas tam-
bém não dava trote.

Mais tarde, servimos juntos no Cruza-
dor Barroso, eu encarregado da Divisão F
e ele da Navegação e depois encarregado
do Material do Convés (Manobra de Proa).

Em 1974, estivemos juntos, mais uma
vez, como colegas de turma, então no Cur-
so Superior da Escola Superior de Guerra.

Mais  recentemente,  ambos  na  reser-
va,  eu  à  frente  da  Revista  Marítima
Brasileira,  tive  o  privilégio  de  publicar

CAMINHA,  UM  ESTIMADO  LOBO  DO  MAR

em que narra passagens da Segunda Guerra
Mundial. Se este livro fosse editado num
país com maior cultura marítima, teria sido
um best-seller, como foram vários outros nos
Estados Unidos e na Inglaterra, alguns de-
les até transformados em filmes, como Mar
Cruel e Raposa dos Mares.

Em 1998, ainda na ativa, pedi ao Capitão
de Fragata Zambão, comandante do
“novo”, na época, CT Pará, que convidas-
se todos os oficiais do recebimento do an-
tigo CT Pará para conhecer o navio e al-
moçar a bordo. Fizemos então uma home-
nagem ao nosso antigo imediato, pois nos-
so comandante Sílvio Figueiredo já era fa-
lecido. Acredito que foi a derradeira ho-
menagem prestada a ele pela Marinha, e

coube a mim, seu antigo segundo-tenente,
agora almirante de esquadra, organizá-la.

No seu velório, entre as razões das mi-
nhas tristezas, uma foi a de constatar a velo-
cidade do tempo, pois parece que foi ontem
que, no passadiço do “Galo” (CT Pará), acom-
panhava meu respeitado imediato com o
sextante para determinar a posição do navio.

Almirante Caminha, seu amor pelas coisas
do mar e pela Marinha, seu profissionalismo e
sua dedicação integral à sua carreira deixam
um legado para todos aqueles que tiveram a
honra de servir sob suas ordens.

Descanse em paz, meu querido chefe.

José Alberto Accioly Fragelli
   Almirante de Esquadra

uns  tantos  artigos  de  sua  autoria,  sem-
pre  interessantíssimos.

Entretanto, o Caminha escritor me im-
pressionou sobremaneira, não de artigos
ou livros técnico-profissionais sobre as-
suntos de Marinha (o que todos conhe-
cem), mas o novelista sensacional!

Caminha é autor de A Bordo do Con-
tratorpedeiro Barbacena, um livro de fic-
ção de mais de 800 páginas cheias de emo-
ção e ensinamentos preciosos, não só téc-
nicos como também para uma vida melhor.

O herói do livro é um oficial que coman-
da o Contratorpedeiro Barbacena, da Ma-
rinha do Brasil, incorporado à Força Naval
do Nordeste durante a Campanha do Atlân-
tico Sul, na Segunda Guerra Mundial, em
missões de escolta de comboio, de caça a
corsário de superfície, de caça a raider sub-
marino que se encontrava avariado e algu-
mas outras imaginadas por Caminha.

Entre uma missão e outra, Caminha rela-
ta inúmeras “ações” da politicagem naval,
inspirado em fatos reais.
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O livro prende a atenção do leitor sem a
menor cerimônia. Eu, como vários colegas
que também o leram, perdi o sono inúme-
ras noites por não conseguir interromper
no meio o relato de uma ação criada pelo
autor. E me perguntei, várias vezes: como é
que o Caminha, desta vez, vai safar o herói
do livro?

E aí, mais uma noite perdida (perdida?
Não, não...) lendo o capítulo até o seu sem-
pre surpreendente desfecho.

O que mais me empolgou no livro foi o
suporte técnico do qual Caminha não se
afastou um milímetro sequer. E, mesmo
assim, as ações do herói, vencedor de
todos os desafios que Caminha imagi-
nou, foram ganhas de maneira não orto-
doxa, não prevista nos manuais da Mari-
nha norte-americana, mas absoluta e tec-
nicamente corretas.

O livro, contando, ainda, inúmeras pas-
sagens inspiradas em fatos reais, retrata,
assim, a Marinha do Brasil da época da
Segunda Guerra Mundial. Além disso, con-
sidero o livro como sendo um excepcional
manual de liderança, marinharia, tática, es-
tratégia e muitas outras disciplinas neces-
sárias à formação do oficial de Marinha. A
obra adapta-se, perfeitamente, a uma fonte
inesgotável para “estudo de caso”.

Este foi o Caminha que mais apreciei e
que mais me impressionou. Na realidade,
para mim, o livro condensa em um só lugar
todos os excelentes Caminhas que conhe-
cemos, eu e todos os que tiveram a ventu-
ra de com ele conviver de algum modo.

Ficarei saudoso do velho lobo do mar!

Luiz Edmundo Brígido Bittencourt
Vice-Almirante (Refo)

24/06/1939  †  27/07/2010
23/02/1941  †  06/09/2010
06/10/1946  †  08/09/2010
02/07/1940  †  15/07/2010

A RMB expressa o pesar às famílias pelo falecimento dos assinantes:

CMG 55.0136.19 – João Paulo Moreira Brandão
CMG 56.0052.11 – Fernando Paulo de Oliveira
CMG 63.0057.19 – Paulo Faria Guimarães
CT (MD) 73.1000.21 – Sylvio Martin Molina








CARTAS DOS LEITORES

Esta seção destina-se a incentivar debates, 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 realizarmos nosso objetivo, que é o de dinamizar a RMB, tornando-a um
eficiente veículo para ideias, pensamentos e novas soluções, sempre em benefí-
cio da Marinha, mais forte e atuante. Sua participação é importante.

A DIREÇÃO

A 8 de novembro último, foi recebida
correspondência do Contra-Almirante
(Refo) Paulo Cezar de Aguiar Adrião, que
abaixo é transcrita:

“A edição de jul./set. de 2010 da Revista
Marítima Brasileira publicou o artigo “Al-
mirante Braz Dias de Aguiar – Gigante da
Nacionalidade”.

Há alguns anos fui procurado pelo Almi-
rante Roberto Gama e Silva, meu amigo há 75
anos (nossa amizade começou em Manaus,
quando eu tinha dois anos de idade), que me
pediu elementos para escrever um artigo so-
bre o Almirante Braz de Aguiar, meu avô, a
ser publicado em um livro da Bibliex – Biblio-
teca do Exército Editora – que seria intitulado
“Gigantes da Nacionalidade”.

O artigo do Almirante Gama e Silva –
“O bandeirante das fronteiras remotas” –

é a melhor síntese biográfica que conhe-
ço do meu avô. No início do ano, consul-
tei a Wikipédia e constatei que as infor-
mações nela contidas sobre o Almirante
Braz de Aguiar, além de muito reduzidas,
continham erros. Resolvi, então, elaborar
um texto que substituísse aquele. Utilizei
como base o trabalho do meu amigo Almi-
rante Gama e Silva, com quem conversei
diversas vezes sobre o assunto. O seu
texto, trabalhado por mim e publicado na
referida enciclopédia, foi enviado por ele
a essa revista como sendo de minha auto-
ria exclusiva. Na realidade, trata-se de um
trabalho a quatro mãos, cuja parcela mais
substantiva foi por ele elaborada. Em
consequência, solicito que sejam dados
ao Almirante Roberto Gama e Silva os cré-
ditos a que faz jus.”



O  LADO  PITORESCO  DA  VIDA  NAVAL

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).

Este fato ocorreu a bordo da Fragata
Defensora – F41 Deusa.

Por volta de 1985, em torno das 20 ho-
ras, alguns sargentos e eu, do quarto de
serviço, estávamos no nosso local de re-
creação (“cafofo dos sargentos”), na ex-
pectativa de que a qualquer momento terí-
amos o rotineiro exercício de combate a in-
cêndio (CBINC), disparado pelo oficial de
serviço.

Cada oficial tinha a sua maneira peculi-
ar de iniciar o exercício: às vezes por telefo-
ne, às vezes chegava a um determinado
local e falava etc.

Evitava-se o uso do fonoclama para não
ser mal interpretado pelos demais navios
no porto, como já havia acontecido, quan-
do em uma ocasião alguém se esqueceu de
falar a palavra “exercício”, ou não foi ouvi-
da, e grupos de socorro externo foram
indevidamente acionados.

O oficial de serviço daquele dia entrou
no recinto, entregou um papel a um colega

COMBATE  A  INCÊNDIO

sargento e ficou esperando uma reação que
não aconteceu.

Esse sargento, eletricista e excelente
tocador de violão e de uma paciência de
dar inveja a qualquer monge, olhou aquele
pedaço de papel e, quase sussurrando, dis-
se ao oficial, que por sinal era o seu encar-
regado de divisão:

– Efe-ó-sessenta... efe-ó-sessenta... não
entendi, chefe...

Depois de alguns segundos, o oficial
de serviço, frustrado porque sua ideia não
atingia o ponto de ignição, disparou:

– É fogo, sargento!... É fogo!
Nesse momento, saímos todos para guar-

necer os postos de cada um no exercício.
Sabemos que um exercício de CBINC é

coisa séria, mas naquela noite participei do
exercício CBINC mais divertido da minha
vida. Chorei de rir.

Francisco Edvaldo Pereira de Freitas
  Capitão-Tenente (AA RM1)
  (na época 2o SG-DT Freitas
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OUTUBRO  E  NOVEMBRO/2010
DEPARTAMENTO  DE  BIBLIOTECA  DA  MARINHA

DOADORES

Almirante de Esquadra João Afonso Prado Maia de Faria
Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW)
Centro de Comunicação Social da Marinha
Corpo de Fuzileiros Navais
Senador Paulo Duque
International Maritime Organization (IMO)

Fundacentro
ABS American Bureau of Shipping
Associação Brasileira de Energia Nuclear
Fapesp
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB)
Musée de L’Armée

National Museum of Ireland
Musée National de La Marine
Museu de Astronomia e Ciências afins
Instituto Butantan
Universidade de Sorocaba (Uniso)
Fundação Alexandre de Gusmão

Voluntárias Cisne Branco
Chave Mestra
Mar Oceana
Centro Universitário Vila Velha (UVV)
Armada Del Ecuador
Armées d’aujourd’hui

PERIÓDICOS  RECEBIDOS  –  JUNHO  A  AGOSTO/2010

CHILE
Los libros de la defensa nacional de Chile 1997-2002 como instrumentos de política

pública – (livro) nov./2009
Los aportes del mercosur a la seguridade subregional um enfoque desde la seguridad

y defensa nacional de Chile – (livro) nov./2009
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EQUADOR
Instituto Oceanográfico de La Armada, génesis y trayectoria (livro)
Revista Libertador O’Higgins (livro)

ESPANHA
Mar Oceana – no 27, 2010

ESTADOS  UNIDOS
Activities – August, 2010
Surveyor – Fall/2010
Sea History – no 114, Spring 2006

FILIPINAS
International PORTfolio – jul./2010

FRANÇA
ICOM news – v. 63, no 1 jun./2010
Connaissance des Arts – no 443/1, 2010
Neptunia – 2010
Armées d’aujourd’Hui – no 353, set./2010

INGLATERRA
Ship’s Routeing – 2010 edition
Global Maritime Distress and Safety Manual (GMDSS) – 2009 edition
Iamsar Manual Vol. I  – Organization and Management – 2010 edition
Iamsar Manual Vol. II  – Mission Co-Ordination – 2010 edition
Iamsar Manual Vol. III  – Mobile Facilities – 2010 edition
ISM Code – 2010 edition

IRLANDA
National Museum of Ireland – Soldiers and Chiefs 2009

PORTUGAL
Revista de Marinha – v. 73 no 957 ago./set. 2010
Revista da Armada –  v. 40 no 444, ago./2010; v. 40, no 445 set./out. 2010;

       v. 40 no 446, nov./2010

TURQUIA
Tecnologia Militar – v. 32, no 2, 2010

BRASIL
O Anfíbio – v. 29, no 28, 2010
Anais Hidrográficos – no 59, 2002
Âncoras e Fuzis – v. 9, no 40, jul./2010
Arte de Portas Abertas – 20a ed., set./2010
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Brasil Nuclear – v. 15, no 36, 2010
Cadernos de História da Ciência (Inst. Butantan) – no 5, no 2, jul./dez. 2010
Cadernos do CHDD –  v. 9 no 17, 2o semestre/2010
Confluência: Revista do Instituto de Língua Portuguesa
Contando o Hino Nacional (livro) –  2a edição, 2010
O Corujão –  v. 5, 2008
Marinha em revista –  v. 1, no 2, ago./2010
Navigator –  v. 5, no 10, dez./2009
Passadiço – v. 22, no 29, 2009
Pesquisa Fapesp – no 175, set./2010; no 176, out./2010; supl. esp. no 176, out./2010;

   no 177, nov./2010
Piauí 48 – set./2010
RBSO Revista Brasileira de Saúde Ocupacional – v. 35, no 121, jan./jun. 2010
Revista de Estudos Universitários – v. 36, no 1, jun./2010
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – v. 170, no 445, out./dez. 2009
Scientia Revista do Centro Universitário Vila Velha – v. 9, no 2, jul./dez. 2010
Peço a Palavra, Pela Ordem! (livro) – 2007
Antologia de Verso & Prosa (livro) – 2007



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 reporta-
dos pela nossa sesquicentenária Revista Marítima Brasileira.

Com vistas à preservação da originalidade dos artigos, observa-
remos a grafia então utilizada.

Nas principaes potencias maritimas,
Inglaterra, Allemanha, França, Estados
Unidos e recentemente em Italia,
funccionam ha mais ou menos tempo esco-
las navaes de guerra, ou institutos analogos,
para instrucção superior dos officiaes.

Estes institutos são:
Em Inglaterra, o Royal Naval War

College.
Na Allemanha, a Marineakademie.
Em França, a École Superieure de

Marine.

ESCOLAS  NAVAESESCOLAS  NAVAESESCOLAS  NAVAESESCOLAS  NAVAESESCOLAS  NAVAES
(RMB, out./1910, p. 631-659)

Transcripto dos Annaes do Club Militar Naval

Nos Estados Unidos, o War College.
Em Italia, a Scuola Navale di Guerra.
Considerando-se a estructura intima

dessas instituições comprehende-se facil-
mente que ellas podem ser classificadas em
tres grupos distinctos, tendo cada um uma
feição especial que, influindo directamente
na modalidade do seu funccionamento, tem
tambem uma alta importancia, pois é um
indicio verdadeiro e formal do objectivo a
que essas escolas se propõem. No primeiro
grupo podemos reunir a academia de mari-
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nha allemã e a escola superior franceza; no
segundo os collegios de guerra inglez e
americano; no terceiro, a escola naval de
guerra italiana que, tendo affinidade com
as do segundo grupo, apresentam comtudo
alguns caracteristicos especiaes.

Vamos fazer uma breve descripção do
funccionamento dessas instituições, consi-
derando-as separadamente e segundo a or-
dem chronologica da sua creação, que
corresponde tambem á divisão em grupos já
mencionada.

(...)
Passámos uma rapida revista a varios

caracteristicos das escolas navaes de guer-
ra dos diversos paizes que as têm até agora
estabelecido.

Sejam de indole organica, sejam pura-
mente didacticos, esses caracteristicos, con-
siderados no seu conjunto, indicam re-
almente a differença que distingue cada
typo de escola.

A Marineakademie e a École
Superiéure de Marine são verdadeiras es-
colas, tendo bastantes pontos de contacto
com as que, nos exercitos das grandes
potencias, servem para formar os officiaes
do estado-maior; pelo contrario, os dois
War College, inglez e americano, são ins-
titutos onde as sciencias navaes encon-
tram o seu desenvolvimento por meio de
conferencias e discussões, com vasta e
abundante applicação pratica. Não são,
portanto, verdadeiras escolas, mas antes
academias, no significado classico e não
moderno desta palavra, que nos nossos dias
tem exacta traducção historica naquellas
Institutions que em Inglaterra e nos Es-
tados Unidos servem, por assim dizer, de
escola aos technicos e aos eruditos de to-
dos os ramos da arte e sciencia navaes.

Mas, mais do que o nome, interessa-nos
conhecer a differença essencial entre es-
tas escolas.

Póde-se affirmar que a Akademie allemã
e a École Supérieure franceza têm por fim
crear um corpo de officiaes (officiers
brevètés de l’École Supérieure e os
Admiralstabs Offiziere) que formam os es-
tados-maiores dos almirantes, a bordo ou
em terra, constituindo a maioria do pesso-
al aggregado ao État Major de Paris e ao
Admiralstab de Berlim; representam, fi-
nalmente, um deposito donde sahem os
commandantes dos navios e das forças
navaes. Assim, esses institutos têm
funcções quasi identicas ás das Escolas de
Guerra para o exercito.

Ao contrario, tanto os dois War College
como a “Scuola Navale di Guerra” não cream
para a marinha um corpo de officiaes cor-
respondente ao corpo do estado-maior do
exercito, mas tratam de promover o aper-
feiçoamento da cultura profissional dos
officiaes de todas as graduações e levar ao
conhecimento de todos o resultado dos es-
tudos dos que num dado assumpto têm
competencia especial, de modo que todo o
pessoal da marinha, considerado no seu
conjunto, possa aproveitar elevando assim
o seu nivel intellectual.

A “Scuola di Guerra” apresenta, além
disso, caracteristicos especiaes que confe-
rem a esta instituição uma physionomia
propria e mais conforme á indole italiana
e, necessitando de uma coadjuvação mais
ampla na hierarchia militar, estende os seus
beneficios a todos, ao mesmo tempo que as
idéas, aperfeiçoadas e valorisadas pela dis-
cussão, deixam mais profunda e permanen-
te a impressão de um pensamento naval
nacional.
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MARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  –  XXIIIMARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  –  XXIIIMARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  –  XXIIIMARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  –  XXIIIMARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  –  XXIII
(RMB, out./1910, p. 691-702)

Primeiro-Tenente Lucas A. Boiteux

INACTIVIDADE  DO  NOSSO  ALMIRANTE  –  ESTRATEGIA  DO  INIMIGO  –
ATAQUES  Á  COLONIA  DO  SACRAMENTO  –  PERDAS  AVULTADAS  DO

INIMIGO  –  ABANDONO  DE  MARTIN  GARCIA
(...)

O  COURAÇADO  E  O  AEROPLANO  –  BREVES  CONSIDERAÇÕESO  COURAÇADO  E  O  AEROPLANO  –  BREVES  CONSIDERAÇÕESO  COURAÇADO  E  O  AEROPLANO  –  BREVES  CONSIDERAÇÕESO  COURAÇADO  E  O  AEROPLANO  –  BREVES  CONSIDERAÇÕESO  COURAÇADO  E  O  AEROPLANO  –  BREVES  CONSIDERAÇÕES
(RMB, nov./1910, p. 911-914)

Oscar Pacheco

Está hoje geralmente estabelecido que a
unidade de combate por excellencia, na guer-
ra naval, é o couraçado de alto deslocamento
e que a artilharia é de todas as armas a mais
efficiente, pelos seus resultados promptos e
efficazes. Dahi a tendencia natural de to-
das as potencias em possuir nas suas esqua-
dras os chamados dreadnoughts, armados, o
quanto possivel, de poderosa artilharia.

O valor offensivo de um couraçado é
avaliado pelo numero e calibre de seus ca-
nhões e a unidade será tanto mais podero-
sa quanto em maior numero e de maior cali-
bre forem elles.

Ora, o deslocamento é funcção da artilha-
ria e dahi nasce logicamente o dreadnought
que, repito, é considerado hoje como o typo
mais completo do navio de combate.

Entretanto, essa idéa vencedora começa
a encontrar inimigos. Os commandantes
Vignot, da marinha franceza, e Adda, da
marinha italiana, em poderosos trabalhos de
indiscutivel valor technico, já se manifesta-
ram contrarios á construcção dos
dreadnoughts, e quem lê o que escrevem es-
ses dois illustres profissionais, é levado a
reflectir profundamente sobre o problema.

A sua idéa é que os couraçados devem
ser de menor tonelagem que os actuaes, com
artilharia poderosissima, mas relativamen-
te diminuta, e de grande couraçamento.

Tentemos, defeituosamente embora, re-
sumir em traços geraes o que dizem os dois
commandantes.

Todos sabem quanto é dispendiosa a
construcção naval e, por mais rico que seja
um paiz, a acquisição de um grande coura-
çado representa sempre uma despeza
consideravel. Ora, quanto maior for um
navio, quanto mais numerosa for a sua arti-
lharia, tanto mais terá despendido o go-
verno para possuil-o; em caso de perda, ou
por accidente de navegação ou pelos aza-
res da guerra, maior será o prejuizo
soffrido, quer pelo lado militar quer pelo
lado financeiro.

Sob o ponto de vista technico, o
dreadnought actual sacrifica o
couraçamento á artilharia e, si consegue
um grande poder offensivo, enfraquece o
poder defensivo.

Um navio menor, custando menos por-
tanto, com artilharia diminuta, mas
poderosissima, dotado de machinas de com-
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bustão interna, que representam peso mui-
to menor do que as machinas actuaes, pode,
ao contrario, possuir couraçamento mais
espesso e, portanto, maior poder defensi-
vo. A sua artilharia, si bem que pouco nu-
merosa, poderá ser, por isso mesmo, de mai-
or calibre. Demos a esse navio uma veloci-
dade superior á do dreadnought e
reflictamos sobre a sua efficiencia.

A nós, si bem que a nossa competencia
sobre o assumpto seja discutivel, quer nos
parecer que num encontro entre os dois cou-
raçados as desvanta-
gens serão quasi todas
para o dreadnought.

De facto, si a sua ar-
tilharia é mais numero-
sa, a do inimigo é de mai-
or alcance e, como a ve-
locidade deste é superi-
or, elle dominará a dis-
tancia, podendo attingir
sem ser attingido
efficazmente. Na
hypothese de se encon-
trar ao alcance da arti-
lharia do dreadnought,
será alvejado por ca-
nhões de poder inferior e terá como defesa um
couraçamento maior. Os seus tiros serão mais
espaçados, é verdade, porém mais poderosos e
sobre uma couraça mais fraca.

Dahi nos parece que a unica vantagem
do dreadnought será de fazer maior nume-
ro de disparos que o inimigo no mesmo es-
paço de tempo, vantagem aliás bem
discutivel, dadas essas differenças de arti-
lharia e de couraçamento.

Outra superioridade de grande valor
tactico: esse couraçado, dotado de machinas
motoras de combustão interna, despenderá

muito menor quantidade de combustivel,
tendo, portanto, um raio de acção prodigi-
osamente dilatado.

Accresce ainda que, no caso de perda de
um desses navios, o prejuizo pecuniario e
militar será muito menor do que no da per-
da de um dreadnought.


     

Os progressos vertiginosos da aviação
dão direito a que se
acredite que em época
r e l a t i v a m e n t e
proxima o homem do-
minará com segurança
o ar.

E dahi então o pa-
pel estrategico do
aeroplano será de um
valor indiscutivel,
tanto no mar como em
terra.

Uma guerra que,
porventura, se realise
nessa época, terá uma
feição inteiramente

nova e lamentavelmente empolgante.
O aeroplano será o esclarecedor por

excellencia e talvez o mais poderoso auxi-
liar de uma esquadra.

As fortificações de costas e portos terão
sobre si um inimigo formidavel e invencivel!
E os combates mortaes em pleno ar, termi-
nando em quedas espantosas, darão ás cam-
panhas do futuro uma feição arrepiadora.

É provavel que então a prudencia das
nações requinte, tornando a mais remota
possivel essa dura e cruel necessidade que
se chama – a guerra.

Os progressos vertiginosos daOs progressos vertiginosos daOs progressos vertiginosos daOs progressos vertiginosos daOs progressos vertiginosos da
aviação dão direito a que seaviação dão direito a que seaviação dão direito a que seaviação dão direito a que seaviação dão direito a que se

acredite que em épocaacredite que em épocaacredite que em épocaacredite que em épocaacredite que em época
relativamente proxima orelativamente proxima orelativamente proxima orelativamente proxima orelativamente proxima o

homem dominará comhomem dominará comhomem dominará comhomem dominará comhomem dominará com
segurança o ar.segurança o ar.segurança o ar.segurança o ar.segurança o ar.

E dahi então o papelE dahi então o papelE dahi então o papelE dahi então o papelE dahi então o papel
estrategico do aeroplano seráestrategico do aeroplano seráestrategico do aeroplano seráestrategico do aeroplano seráestrategico do aeroplano será

de um valor indiscutivel,de um valor indiscutivel,de um valor indiscutivel,de um valor indiscutivel,de um valor indiscutivel,
tanto no mar como em terratanto no mar como em terratanto no mar como em terratanto no mar como em terratanto no mar como em terra
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Tão cedo se não desvanecerá da alma na-
cional a dolorosa impressão que lhe produ-
ziram os tristes acontecimentos occorridos
em nossa Marinha nas tetricas noites de 22
para 23 de novembro ultimo e de 9 para 10
do corrente.

Abatidos como ain-
da nos sentimos, fal-
tam-nos expressões
com que possamos tra-
duzir devidamente
toda a nossa dor e in-
dignação ante a inso-
lita selvageria, tão
inesperadamente reve-
lada pela nossa maruja
de guerra, á que até
agora todos nós nos
compraziamos e ufana-
vamos em só attribuir
os mais alevantados
sentimentos de amor á
patria e á bandeira, que juraram defender á
custa até da propria vida.

Não commentaremos, pois, nem mesmo
relembraremos tão deprimentes occur-

rencias, já assás divulgadas pela imprensa
diaria. Com isso nada fariamos aliás do que
aggravar o immenso pezar que neste mo-
mento acabrunha não só a todos quanto
vestimos a nobre farda da Marinha, como

igualmente a numero-
sa phalange de since-
ros patriotas que cla-
rividentemente en-
xergam nas nossas for-
ças de terra e mar, e
sobretudo nestas ulti-
mas – por ser, como é,
o Brazil um paiz es-
sencialmente mari-
timo – os mais fortes
sustentaculos de sua
paz interna e externa,
bem como de sua
independencia e inte-
gridade politica, sem
as quaes elle jamais

poderia attingir o alto gráo de prosperida-
de e grandeza a que felizmente está fada-
do pela prodiga natureza e pelo patriotis-
mo de seus filhos.

MARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  –  XXIIIMARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  –  XXIIIMARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  –  XXIIIMARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  –  XXIIIMARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  –  XXIII
(RMB, nov./1910, p. 923-932)

Primeiro-Tenente Lucas A. Boiteux

COMBATES  DE  MONTEVIDEO  E  BARRA  DE  SANTA  LUZIA  –  TOMADA
DA  “ISABEL  MARIA”  –  A  DEFESA  DA  FRAGATA  “IMPERATRIZ”  –

COMBATES  DA  EMBOCADURA  DO  PRATA  E  BANCO  ORTIZ  –  OUTRAS
NOTÍCIAS

(...)

HEROES  DO  DEVERHEROES  DO  DEVERHEROES  DO  DEVERHEROES  DO  DEVERHEROES  DO  DEVER
(RMB, dez./1910, p. 1.043/1.044)

Preito de eterna saudade ePreito de eterna saudade ePreito de eterna saudade ePreito de eterna saudade ePreito de eterna saudade e
profunda veneração áprofunda veneração áprofunda veneração áprofunda veneração áprofunda veneração á

memoria dos impavidosmemoria dos impavidosmemoria dos impavidosmemoria dos impavidosmemoria dos impavidos
companheiros que tão altocompanheiros que tão altocompanheiros que tão altocompanheiros que tão altocompanheiros que tão alto
souberam manter o renomesouberam manter o renomesouberam manter o renomesouberam manter o renomesouberam manter o renome
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Traçando estas sentidas linhas, temos
simplesmente por fito prestarmos por nossa
vez o devido preito de eterna saudade e pro-
funda veneração á memoria dos impavidos
companheiros que tão alto souberam manter
o renome da nossa valente officialidade, sa-
crificando nessas horriveis conjunturas, sem
a menor hesitação, abnegada e heroicamen-
te, as suas preciosissimas vidas.

O brioso e intemerato capitão de mar e
guerra João Baptista das Neves e os seus
denodados companheiros de infortunio ca-
pitães-tenentes José Claudio da Silva
Junior e Mario Carlos Lahmayer e primei-

ros-tenentes Mario Alves de souza,
Americo Alves de Carvalho e Francisco
Xavier Carneiro da Cunha, succumbindo na
defesa dos principios inquebrantaveis da
disciplina militar, base essencial de toda
organisação armada ao serviço da ordem
publica, nos legaram o mais bello exemplo
de abnegação patriotica, digno da mais fer-
vorosa admiração dos contemporaneos e de
ser por nos zelozamente guardado como
uma das mais gloriosas tradições da nossa
Marinha de guerra.

Honra, pois, e eterna gloria a tão
benemeritos brazileiros!

MARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  –  XXIVMARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  –  XXIVMARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  –  XXIVMARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  –  XXIVMARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  –  XXIV
(RMB, dez./1910, p. 1.133-1.144)

Primeiro-Tenente Lucas A. Boiteux

O  ALMIRANTE  PINTO  GUEDES  E  A  REORGANISAÇÃO  DA  ESQUADRA  –
COMBATES  DE  VALIZAS  E  RADA  EXTERIORES  –  APRESAMENTO  DA

“ESCUDERA”  –  COMBATES  DOS  POZOS  E  LARA-QUILMES  –  VOLTA  DA
“ISABEL  MARIA”

(...)

RUSSOS  E  JAPONESESRUSSOS  E  JAPONESESRUSSOS  E  JAPONESESRUSSOS  E  JAPONESESRUSSOS  E  JAPONESES
(RMB, dez./1910, p. 1.145-1.156)

Capitão-Tenente Ernesto da Cunha

Os numerosos trabalhos publicados so-
bre a campanha russo-japoneza, na sua ge-
neralidade impeccaveis quanto á forma
literaria, apresentam entretanto, muitos
delles, um grave defeito a nosso vêr: uma
analyse imperfeita, sob o ponto de vista
technico-profissional, das diversas opera-
ções militares, e, sob o ponto de vista
psychologico, uma apreciação erronea das
qualidades moraes dos dois adversarios,

derivantes ou de sua educação ou de um
atavismo de raça.

Esse defeito comporta uma explicação
facil. Escriptos, uns por pessoas alheias ás
questões militares e outros por profissionaes
de valor, mas que não tiveram o ensejo de
acompanhar a campanha como espectadores,
seguindo as suas differentes phases, taes
livros não podem dar ao leitor uma idéa com-
pleta e fiel da mesma.
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Accresce ainda que elles foram escriptos
logo em seguida á luta. Não estavam de todo
acalmados os odios e as paixões suscitadas
pelo terrivel duello, entre dois povos tão
diversos e representantes de raças tão
differentes. Dahi um partidarismo mal dis-
simulado, que ressalta de sua leitura attenta,
sobretudo no que se refere ao estudo do
caracter dos dois belligerantes e á aprecia-
ção das causas e consequencias da guerra.

Esses senões acabam de ser remediados,
segundo nossa opinião, por um opusculo de
sessenta paginas editado pela livraria
Casanova de Turim e intitulado, Dopo la
guerra russo-japoneza.

Seu autor, distincto
official superior do exer-
cito italiano, não quiz
por um escrupulo bem
comprehensivel, attenta
a sua posição official,
assignar a obra. Limitou-
se a recommendal-a ao
leitor, juntando-lhe ao
titulo a phrase Note
tattiche di uno
spettatore.

De facto, especta-
dor foi elle e de valor
sem duvida, tendo sido um dos primeiros a
seguir para o theatro de operações, onde
permaneceu até o successo final das armas
japonezas.

No pequeno opusculo soube o autor, cujo
nome não estamos autorizadosa declinar,
condensar com uma rara faculdade de
synthese tudo quanto possa interessar o
leitor, não só na parte relativa á tactica,
instrucção e preparo dos dois exercitos,
como na que se refere ás qualidades moraes
e defeitos dos dois povos.

Da obra, de caracter puramente technico,
escolhemos o capitulo menos profissional,
isto é, aquelle onde o autor revela-se fino e
insuspeito observador das qualidades e de-
feitos dos dois adversarios. Julgamos que a
sua inserção nesta revista deverá interessar
o leitor, visto tratar-se da classe donde igual-
mente sahe o marinheiro.

(...)
Pelas razões que vimos de mencionar, logo

em seguida á primeira batalha a tactica
japoneza ficou essencialmente caracterisada
do seguinte modo: preparação prudente e se-
creta; desenvolvimento e movimento das tro-
pas durante a noite, e extrema rapidez das

mesmas quando as
circumstancias exigiam o
combate durante o dia;
decisão e resistencia fir-
me e illimitada durante
a acção e, porfim, perse-
guição obstinada e tenaz
do inimigo, a ponto de
conservaram-se a poucas
dezenas de metros do
mesmo durante horas,
até que elle finalmente
cedesse, diante de tal
pressão.

Por parte dos russos, varias circumstan-
cias concorreram para tornar de facil
applicação a tactica japoneza. No princi-
pio da campanha, surprehendidos e dispon-
do de poucas tropas mobilisadas, não pu-
deram emprehender uma offensiva
energica; em seguida a Yalu e antes de
Liao-Yang, obedecendo a um programma
prestabelecido, não quizeram ou não sou-
beram aproveitar a longa situação favoravel
que lhes se antolhava, limitando-se a ope-
rações secundarias e pouco vigorosas; mais

Os japonezes puderamOs japonezes puderamOs japonezes puderamOs japonezes puderamOs japonezes puderam
sempre, e de modo facil,sempre, e de modo facil,sempre, e de modo facil,sempre, e de modo facil,sempre, e de modo facil,
applicar a sua tacticaapplicar a sua tacticaapplicar a sua tacticaapplicar a sua tacticaapplicar a sua tactica

predilecta, desenvolvendo-apredilecta, desenvolvendo-apredilecta, desenvolvendo-apredilecta, desenvolvendo-apredilecta, desenvolvendo-a
nas suas diversas phases enas suas diversas phases enas suas diversas phases enas suas diversas phases enas suas diversas phases e

executando-a depois deexecutando-a depois deexecutando-a depois deexecutando-a depois deexecutando-a depois de
madura discussão e completomadura discussão e completomadura discussão e completomadura discussão e completomadura discussão e completo

preparopreparopreparopreparopreparo
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tarde, quando puderam alinhar em campo
forças iguaes e algumas vezes superiores
ás inimigas, já se achavam sob a impressão
desmoralisadora das derrotas precedentes
e na triste espectativa de uma longa demo-
ra em serem reforçados e providos de mu-
nições. Ao mesmo tempo, a distancia de oito
mil kilometros da base de operações, á qual
se achavam ligados pela via ferrea
transiberiana, de capacidade insufficiente,
exercia uma influencia deleteria sobre o
commando supremo, paralysando sua liber-
dade de acção e em grande parte subordi-
nando as manobras á defesa daquelle unico
meio de locomoção.

Si a estas circumstancias desfavoraveis
ao exito juntarmos as condições anormaes
das relações entre os commandos das gran-
des unidades, anteriormente citadas, tere-
mos as razões principaes que impuzeram
aos russos, durante toda a campanha, uma
attitude essencialmente defensiva e uma
acção direta e mal orientada, nas raras ten-
tativas de offensiva que emprehenderam.

Em taes condições, os japonezes pude-
ram sempre, e de modo facil, applicar a sua
tactica predilecta, desenvolvendo-a nas suas
diversas phases e executando-a depois de
madura discussão e completo preparo.

Tokio, 19 de maio de 1910.

REVISTA  DE  REVISTASREVISTA  DE  REVISTASREVISTA  DE  REVISTASREVISTA  DE  REVISTASREVISTA  DE  REVISTAS

OUTUBRO  –  1910

TELEPHOTOGRAPHIA E TELEVI-
SÃO – A transmissão da photographia pelos
fios telegraphicos e telephonicos é um proble-
ma que devia tentar os inventores. Designou-
se essa nova applicação combinada das leis da
optica, da chimica e da
electricidade pelo nome
de telephotographia.

(...)
Não contente de ter

conseguido telegraphar
photographias, o Sr.
Belin procura photo-
graphar pelo telegrapho. Graças a um novo
apparelho, inteiramente diverso do preceden-
te e que denominou telegraphoscopio, pensa
elle que chegará proximamente a tornar visivel
em uma chapa installada em Bordeaux, Berlim
ou Roma um personagem ou um objecto qual-
quer collocado diante da objectiva, á partida.

Será o primeiro passo para a televisão, que
hontem ainda a sciencia suppunha irrealisavel,
como si existisse um impossivel absoluto, como
si a humanidade não tivesse tido tantas provas
de que ha somente um impossivel relativo, sim-
ples signal de nossa ignorancia momentanea.

NOVEMBRO  –
1910

O OFFICIAL DE
QUARTO MODER-
NO – Ha uma eventu-
alidade que dia e noi-
te, quer faça bom ou

máo tempo, o official de quarto deve ter
sempre presente ao espirito: a queda de
um homem ao mar.

Da iniciativa do official de quarto de-
pende, á maior parte das vezes, salvar-se
uma existencia em semelhante accidente,
felizmente raro.

Primeiro passo para aPrimeiro passo para aPrimeiro passo para aPrimeiro passo para aPrimeiro passo para a
televisãotelevisãotelevisãotelevisãotelevisão, que hontem ainda, que hontem ainda, que hontem ainda, que hontem ainda, que hontem ainda

a sciencia suppunhaa sciencia suppunhaa sciencia suppunhaa sciencia suppunhaa sciencia suppunha
irrealisavelirrealisavelirrealisavelirrealisavelirrealisavel
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Si hesita, si se engana, sobre elle recahirá
com razão a tremenda responsabilidade da
perda de uma vida.

Afim de que tal não aconteça, o official de
quarto, conscio de seus
deveres, estará sempre
prompto a dar com pre-
cisão e sem a mais leve
hesitação ordens como
estas: – “Pára!” –
“Leme contra!” –
“Atrás a toda força!”

Nada de preoccu-
pações quanto a mandar
chamar o commandante.
Não haverá tempo para
isso: outros se incumbi-
rão de o fazer.

Acima de tudo, tra-
ta-se de salvar um homem prestes a afogar-
se: a acção do official deve ser immediata,
sem auxilio de superior, mesmo do
commandante.

Si no intervallo de uma manobra á ou-
tra houver tempo para isso, far-se-á pre-
venir a primeira auto-
ridade a bordo, caso já
não o esteja.

De modo algum se
incorra na santa
ignorancia, para não
dizer outra coisa, do
official encanecido no
serviço que, inquirido
sobre o que faria em
tão premente caso,
respondeu compenetrado: – “Prevenir o
commandante!...”


     

Aos officiaes noviços, quando de quar-
to, muitas vezes ocorre passar proximo de
objectos que deve evitar: louca tentação,
que lhes póde custar o desmoronamento,

quiçá a perda total de
suas mais caras e jus-
tas aspirações.

Esses officiaes mais
uma vez esquecem de
tomar na devida consi-
deração coisas essen-
ciaes, taes como: a mu-
dança de rumo no mes-
mo sentido de um navio
que navega pela alhêta:
uma avaria no servo-
motor; um descuido do
homem do leme, fazen-
do o navio guinar para

o bordo em que, proximo, outro navega – duas
ou tres malaguetas da roda do leme fóra do
caminho; um nada, emfim, basta para produ-
zir uma collisão que acarreta a perda de mui-
tas e preciosas existencias.

O jovem official de quarto procederá
sempre com prudencia
si considerar achar-se
no passadiço do vapor
que navega proximo
um individuo louco,
selvagem, ignorante
em absoluto da mais
comesinha regra de
evitar abordagens.
Das embarcações é que
mais se deve desconfi-

ar: os marinheiros que as dirigem são, na
sua grande maioria, descuidados e
imprevidentes.

Ha uma classe de homens do mar – nu-
merosa por signal – que, ao avistar outra

Aos officiaes noviços,Aos officiaes noviços,Aos officiaes noviços,Aos officiaes noviços,Aos officiaes noviços,
quando de quarto, muitasquando de quarto, muitasquando de quarto, muitasquando de quarto, muitasquando de quarto, muitas

vezes ocorre passar proximovezes ocorre passar proximovezes ocorre passar proximovezes ocorre passar proximovezes ocorre passar proximo
de objectos que deve evitar:de objectos que deve evitar:de objectos que deve evitar:de objectos que deve evitar:de objectos que deve evitar:

louca tentação, que lhes pódelouca tentação, que lhes pódelouca tentação, que lhes pódelouca tentação, que lhes pódelouca tentação, que lhes póde
custar o desmoronamento,custar o desmoronamento,custar o desmoronamento,custar o desmoronamento,custar o desmoronamento,
quiçá a perda total de suasquiçá a perda total de suasquiçá a perda total de suasquiçá a perda total de suasquiçá a perda total de suas

mais caras e justasmais caras e justasmais caras e justasmais caras e justasmais caras e justas
aspiraçõesaspiraçõesaspiraçõesaspiraçõesaspirações

Não se está de quarto paraNão se está de quarto paraNão se está de quarto paraNão se está de quarto paraNão se está de quarto para
sómente dizer aossómente dizer aossómente dizer aossómente dizer aossómente dizer aos

marinheiros o que devemmarinheiros o que devemmarinheiros o que devemmarinheiros o que devemmarinheiros o que devem
fazer, mas para vigiar quefazer, mas para vigiar quefazer, mas para vigiar quefazer, mas para vigiar quefazer, mas para vigiar que
elles cumpram as ordenselles cumpram as ordenselles cumpram as ordenselles cumpram as ordenselles cumpram as ordens

dadasdadasdadasdadasdadas
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embarcação a vapor, manobra de modo a pol-
a por BB, afim de ficar livre de qualquer
responsabilidade. Desconfie-se de seme-
lhante gente!


     

Confiar em si em
tudo que directamente
lhe diz respeito é
comesinho dever do
official de quarto.
Nunca responda ao su-
perior, afim de esqui-
var-se de determinação
mal cumprida, procu-
rando “descarregar para a esquerda”, como
se diz em linguagem vulgar: – “Peço descul-
pa, dei-lhe tal ordem”.

Não se está de
quarto para sómente
dizer aos marinheiros
o que devem fazer,
mas para vigiar que
elles cumpram as or-
dens dadas.

Importante attri-
buição do official de
quarto é a de providenciar quanto a delictos.
Não lhe competindo fixar pena, o seu papel é
sobremodo simplifica-
do, podendo, por isso,
com um pouco de prati-
ca, desempenhal-o per-
feitamente.

Tenha sempre como
regra que nunca se
deve discutir com um
homem embriagado; que não é prudente e
cortez dirigir-se a um subordinado como si
fôra um criminoso e, muito menos, exploral-

o com acrimonia, caso esteja em falta e sim
escutal-o com animo desprevenido e sem ma-
nifestação de colera.

Ouça primeiro a queixa, depois a defesa,
nunca consentindo que as duas partes falem
ao mesmo tempo e muito menos se invec-

tivem. Jámais conside-
re como infallivel a
queixa, menos confie
em uma ou outra das
partes. Si o facto é gra-
ve, a obrigação do
official de quarto é in-
terrogar logo as teste-
munhas: sob pretexto
algum se deve adiar a

syndicancia.


     

O official, quando
de quarto, entre os seus
muitos deveres, tem o
de conservar intacta a
boa fama de hospitali-
dade de que gosa o na-
vio. Cumpre desdobrar-

se em amabilidades para com estranhos e
officiaes dos outros navios, quando venham

a bordo; caso o visitan-
te tenha de esperar al-
gum tempo, deve instar
com elle para descer á
praça d’armas, preve-
nindo ou mandando
prevenir os collegas
que alli se achem, afim

de que elles, por sua vez, continuem a dis-
pensar ao visitante as gentilezas a que tem
direito.

Ouça primeiro a queixa,Ouça primeiro a queixa,Ouça primeiro a queixa,Ouça primeiro a queixa,Ouça primeiro a queixa,
depois a defesa, nuncadepois a defesa, nuncadepois a defesa, nuncadepois a defesa, nuncadepois a defesa, nunca

consentindo que as duasconsentindo que as duasconsentindo que as duasconsentindo que as duasconsentindo que as duas
partes falem ao mesmo tempopartes falem ao mesmo tempopartes falem ao mesmo tempopartes falem ao mesmo tempopartes falem ao mesmo tempo
e muito menos se invectiveme muito menos se invectiveme muito menos se invectiveme muito menos se invectiveme muito menos se invectivem

O official, quando de quarto,O official, quando de quarto,O official, quando de quarto,O official, quando de quarto,O official, quando de quarto,
entre os seus muitos deveres,entre os seus muitos deveres,entre os seus muitos deveres,entre os seus muitos deveres,entre os seus muitos deveres,
tem o de conservar intacta atem o de conservar intacta atem o de conservar intacta atem o de conservar intacta atem o de conservar intacta a
boa fama de hospitalidade deboa fama de hospitalidade deboa fama de hospitalidade deboa fama de hospitalidade deboa fama de hospitalidade de

que gosa o navioque gosa o navioque gosa o navioque gosa o navioque gosa o navio

Nunca se deve ter como certoNunca se deve ter como certoNunca se deve ter como certoNunca se deve ter como certoNunca se deve ter como certo
seja o que for. No mar seseja o que for. No mar seseja o que for. No mar seseja o que for. No mar seseja o que for. No mar se

aprende mais do que algures,aprende mais do que algures,aprende mais do que algures,aprende mais do que algures,aprende mais do que algures,
e á propria custa...e á propria custa...e á propria custa...e á propria custa...e á propria custa...
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Si o cozinheiro do almirante chegar a
bordo com as botas enlameadas, dê-se or-
dem a um grumete para passar um lambaz
no convés: nunca, po-
rém, se obrigue o cria-
do a fazel-o por si mes-
mo. Um dia um official
de quarto julgou
asado lançar mão des-
te expediente; bem
caro lhe custou a
experiencia, pois
aprendeu á sua custa ser preferivel deixar
tranquillos os criados dos almirantes.

Não ha inconveniencia em escutar sem-
pre um conselho: nada se perde com isso;
algumas vezes póde se
ganhar e muito. Con-
vém ou não seguil-o?
Eis a questão.

Na duvida, convém
desprezal-o, visto a res-
ponsabilidade dos pro-
prios actos recahir sem-
pre inteira sobre quem
os pratica. Si se faz uma
tolice, é preferivel tel-a
commetido por si
proprio do que por con-
selho de outrem.

Nunca se deve ter como certo seja o que
for. No mar se apren-
de mais do que algu-
res, e á propria custa,
que tal infallibilidade
é algumas vezes sobre-
modo fallivel.

Jámais se diga ser
impossivel executar
uma ordem até que se adquira a convicção
de que ninguem a poderia executar.

Corre-se no mar bastantes e inevitaveis
perigos para ainda nos guardarmos dos que
podemos evitar. Nada se perde por ser pru-

dente; isso não inhibe
de, si o serviço assim o
exigir, affrontar com
impavidez os maiores
perigos.

A responsabilida-
de é o pesadelo de to-
dos, principalmente
dos que envelheceram

no serviço. É homem liquidado o que não
consegue dominar semelhante apprehen-
são. O official que evita a responsabilida-
de hombrea-se com o que nada ousa fazer

sobre si mesmo, men-
digando apoio de ter-
ceiros ou exigindo or-
dens por escripto.


     

É criminoso o que
corre em tempo de paz
perigos inevitaveis em
tempo de guerra. Isso
não quer dizer que se

supprima em si todo o instincto audacioso,
sem o que nada aprenderá. Um molleirão é

sempre alvo da risota
dos que com elle con-
vivem, tenha ou não
galão nos punhos.


     

Os preceitos acima exarados foram
respigados de precioso livro ha pouco pu-

Nada se perde por serNada se perde por serNada se perde por serNada se perde por serNada se perde por ser
prudente; isso não inhibe de,prudente; isso não inhibe de,prudente; isso não inhibe de,prudente; isso não inhibe de,prudente; isso não inhibe de,
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blicado pelo tenente Plunkett, da marinha
de guerra ingleza.

O conjunto fórma proveitosa compila-
ção de conselhos praticos para uso de jo-
vens officiaes. Desde o inicio da sua car-
reira, um official de marinha acha-se em
presença de graves responsabilidades, que
deve assumir com coragem.

A instrucção theorica e mesmo pratica
que recebe nas escolas não basta para collocal-
o na altura da nobre e honrosa missão que
lhe compete desempenhar. Tem ainda ne-
cessidade de conselhos esclarecidos dos que
encaneceram no serviço, cumprindo-lhe
adoptar os grandes principios que a
experiencia ha de-
monstrado serem os
mais seguros para a for-
mação do caracter de
um official e de um
marinheiro.

DEZEMBRO – 1910

EDUCAÇÃO PHYSICA DO MARI-
NHEIRO – Antigamente, no tempo da
marinha a vela, os marinheiros desenvolvi-
am as suas musculaturas nos constantes
exercicios a bordo nas variadas manobras
das velas, ou remando nas embarcações pe-
quenas que faziam o transporte do pesso-
al, mantendo as communicações com a terra
nos portos de escala.

Attrahiam, então, a attenção de todos a
apparencia herculea dos marinheiros, a sua
pelle requeimada pelas intemperies e as
mãos calosas pelos punhos dos remos e
attritos dos cabos de manobra.

A marinha a vela, porém, desappareceu e
nos poderosos navios modernos tudo é movi-
do pelos mais complicados mechanismos. Tor-

na-se, portanto, indispensavel estabelecer a
gymnastica e os exercicios athleticos para se
manter as guarnições fortes, sadias e com a
rijesa physica necessaria á profissão maritima.

Assim, é que, em quasi todas as mari-
nhas de guerra, a gymnastica e os jogos
physicos são mantidos regularmente.

Os marinheiros inglezes jogam o box e,
quando nos portos desembarcam, para se
entreter, fazem torneio de cricket.

Os americanos são apaixonados pelo
foot-ball.

Os japonezes têm a sua gymnastica na-
cional, o jiu-jitsu, já adoptado entre nós.

Finalmente, em synthese, o que se
deve ter em vista é o
constante desenvol-
vimento physico, mo-
ral e intellectual do
marinheiro.

Na Revista de ju-
lho o nosso illustre ca-
marada 1o tenente
Alfredo Colonia pu-

blicou um brilhante artigo intitulado “Edu-
cação physica na marinha”.

Tratando-se portanto de um assumpto de
interesse palpitante para a nossa marinha,
julgamos opportuno transcrever aqui o inte-
ressante trabalho do sr. Alfredo Mesquita,
intitulado – O Nervo e o Musculo, publica-
do ha dias em um dos jornaes desta capital:

(...)

MISCELLANEAMISCELLANEAMISCELLANEAMISCELLANEAMISCELLANEA

NOVEMBRO  –  1910

OS THESOUROS DA ILHA DA
TRINDADE – A Macmillan’s Review pu-
blicou o seguinte interessante artigo sobre a

O que se deve ter em vista é oO que se deve ter em vista é oO que se deve ter em vista é oO que se deve ter em vista é oO que se deve ter em vista é o
constante desenvolvimentoconstante desenvolvimentoconstante desenvolvimentoconstante desenvolvimentoconstante desenvolvimento

physico, moral e intellectualphysico, moral e intellectualphysico, moral e intellectualphysico, moral e intellectualphysico, moral e intellectual
do marinheirodo marinheirodo marinheirodo marinheirodo marinheiro
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solitaria ilha, que nestes ultimos tempos tem
preoccupado a attenção publica:

“A mineração cahio a um nivel tão pro-
saico como a do carvão; a pesca da perola é
hoje um negocio de caracter pesado e arduo;
a produção de diamantes chegou ao ponto
de se calcular de antemão até os quilates;
mas a caça aos thesouros ainda é uma
occupação tão fascinante como sempre.

Os dias dos romanescos piratas já lá fo-
ram, mas o ouro e as gemmas dos senhoris
galeões hespanhoes, ou saqueados das ar-
cas de Panamá e Cartagena, permanecem
occultos nas alvas praias de ignoradas
ilhotas. Thesouros extorquidos aos vassalos
esfaimados, por soberanos selvagens, jazem
sob as ruinas dos seus baluartes, e grande
copia de metaes preciosos dorme no fundo
do mar entre os destroços carcomidos de
navios que sossobraram.

Alguns desses thesouros são certamen-
te mythicos, mas de outros a existencia está
fóra de duvida. De tempos a tempos,
apparece uma circumstancia que espalha
novas esperanças pelos caçadores.

As duas mais celebres ilhas de thesouros
são: a da Trindade e a de Cocos. Têm sido
visitadas por dezenas de expedições destina-
das a descobrir thesouros; mas, com uma só
excepção, nenhum caçador veio de lá mais rico.

A historia da Trindade (que não se
supponha ser uma das Antilhas, mas uma
ilhota rochosa e fronteira á costa do Brazil)
é curiosa. Corre que muitos thesouros se
têm escondido nos carrancudos penedos da
Trindade, o ultimo sendo-o em 1864, pelo
capitão de um navio negreiro americano que
se tornara pirata.

Mr. E. F. Knight, o conhecido correspon-
dente de guerras, sempre deu muito credito
á authenticidade do thesouro da Trindade.

Em junho de 1889, escrevia ao jornal lon-
drino, propondo fazer equipar uma expedi-
ção, afim de procurar o famoso thesouro cujo
valor estimava em um milhão esterlino, pelo
menos. A sua idéa encontrou prompta aceita-
ção e a 31 de agosto nove cavalheiros e quatro
homens de ganho partiram de Southampton
no barco Alerte. Era uma pequena embarca-
ção a hiate, apenas de 56 toneladas, em ver-
dade muito debil para affrontar o revolto
Atlantico. Sem embargo, os aventureiros che-
garam á ilha a salvo, e puzeram mãos á obra
tenazmente, durante tres longos mezes, mas
sem vislumbres de exito. Posteriormente Mr.
Knight descreveu em seu livro ‘A travessia
do Alerte’ as varias aventuras da expedição.
Desde então muitas outras se têm organisado
e visitado a Trindade, mas, que se saiba, ne-
nhuma regressou mais rica.

(...)”

CURIOSA APPLICAÇÃO ELECTRICA
– No mez de agosto fizeram-se em um peque-
no lago em Nuremberg interessantes
experiencias para verificar technicamente a
praticabilidade da invenção do professor
Christian Wirth, que desde muitos annos se
preoccupa com o problema de dirigir de terra
os movimentos de uma embarcação por meio da
transmissão de ondas electricas e independen-
te de qualquer fio conductor.

Nessa invenção, o mais original é a
circumstancia de poder a electricidade
transmittida de terra promover a bordo da
embarcação uma serie de funcções inteiramen-
te differentes umas das outras. Essa faculda-
de é obtida por meio de apparelhos engenho-
sos, adaptados ao navio, os quaes, como os trans-
formadores da illuminação publica, vão
applicando successivamente as ondas electricas
recebidas ao fim desejado na occasião.
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Causa alto prazer esthetico ver-se como
não muito pequeno bote denominado
Principe Luiz, que costuma conduzir duzias
de passeantes por sobre as ondas escuras do
lago, obedece incondicionalmente aos dese-
jos do “regente”, que se acha sobre a peque-
na ponte que conduz ao pharol.

O contacto de um botão ou transmissor
basta para encher de vida mysteriosa a em-
barcação que, abandonada e inerte, sem ca-
pitão e sem tripulação, se acha em meio das
aguas. Um tiro parti-
do de bordo e que resoa
ao longe, acorda forças
que parecem estar dor-
mindo: uma campainha
electrica se faz ouvir,
o bote começa a mover-
se vagarosamente; de-
pois vae tomando for-
ça, vae descrevendo
arcos e circulos e guina para a direita e
para a esquerda, avança e recúa, desvia-se
de outras embarcações e pára, segue de
novo, etc.

As experiencias tiveram successo digno
de nota e despertaram em alta escala o in-
teresse de leigos e entendidos.

O alcance do invento para fins de uma
moderna defesa de costas e outros é da maior
relevancia. Mostra-o a circumstancia de
que as autoridades da marinha lhe deram

sympathico acolhimento e já entraram em
communicações com o inventor.

DEZEMBRO  –  1910

CONFERENCIA INTERNACIO-
NAL DE DIREITO MARITIMO – O “Ti-
mes”, abalisado orgão da imprensa londrina,
publicou o seguinte interessante artigo:

“As noticias recentemente recebidas de
Bruxellas mostram que a Conferencia In-

ternacional de Direi-
to Maritimo tem dado
grande adiantamento
a uma obra que foi pa-
cientemente prepara-
da durante muitos
annos pela esforçada
tenacidade de alguns
emeritos juizes. A
perspectiva de que um

dia todos os paizes civilisados adoptem um
direito maritimo uniforme não é mais uma
mera fantasia de theoricos e idealistas. É
provavel que esse desideratum seja alcan-
çado dentro de pouco tempo. Na Confe-
rencia de Bruxellas deu-se um grande pas-
so nesse sentido e tanto na Grã-Bretanha
como no continente ha homens de valor,
decididos a proseguir na realisação da gran-
de obra.

(...)”

A perspectiva de que um diaA perspectiva de que um diaA perspectiva de que um diaA perspectiva de que um diaA perspectiva de que um dia
todos os paizes civilisadostodos os paizes civilisadostodos os paizes civilisadostodos os paizes civilisadostodos os paizes civilisados

adoptem um direito maritimoadoptem um direito maritimoadoptem um direito maritimoadoptem um direito maritimoadoptem um direito maritimo
uniforme não é mais umauniforme não é mais umauniforme não é mais umauniforme não é mais umauniforme não é mais uma

mera fantasia de theoricos emera fantasia de theoricos emera fantasia de theoricos emera fantasia de theoricos emera fantasia de theoricos e
idealistasidealistasidealistasidealistasidealistas

NOTICIARIO  MARITIMONOTICIARIO  MARITIMONOTICIARIO  MARITIMONOTICIARIO  MARITIMONOTICIARIO  MARITIMO
OUTUBRO  –  1910

MARINHA  NACIONALMARINHA  NACIONALMARINHA  NACIONALMARINHA  NACIONALMARINHA  NACIONAL

ESCOLA DE APRENDIZES DE
PIRAPORA – Proseguem com

actividade os trabalhos da construcção
do edificio da Escola de Aprendizes, em
Pirapora, á margem do rio S. Francisco,
no prospero e futuroso estado de Minas
Geraes.

(...)
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IDADE PARA MATRICULA NAS
ESCOLAS DE APRENDIZES – Como
medida de caracter provisorio foi resolvi-
do que a idade para a admissão de menores
nas Escolas de Aprendizes Marinheiros
fica estabelecida no minimo de 14 annos e
no maximo de 18 annos.

(...)

NOVEMBRO/1910

MARINHA  NACIONALMARINHA  NACIONALMARINHA  NACIONALMARINHA  NACIONALMARINHA  NACIONAL

NOVAS ORDENANÇAS DA ARMA-
DA – Foi assignado no dia 11 de outubro o
decreto approvando as
“Novas ordenanças da
Armada”, que foram
publicadas no Diario
Official no dia 12 do
mesmo mez.

NOVO REBOCA-
DOR – Chegou ao
nosso porto, no dia 29
de outubro, o reboca-
dor Laurindo Pitta,
de 1000 toneladas de deslocamento e des-
tinado á manobra do dique fluctuante de
nossos couraçados.

DEZEMBRO/1910

MARINHA  NACIONALMARINHA  NACIONALMARINHA  NACIONALMARINHA  NACIONALMARINHA  NACIONAL

BANDEIRA DESTINADA AO COU-
RAÇADO “S. PAULO” – A bandeira que
vae ser offerecida ao couraçado S. Paulo

esteve exposta no Jardim da Infancia, na
capital paulista*.

Segundo publicou um diario dessa capital,
é um trabalho riquissimo que honra as senho-
ras que o executaram.

A bandeira é confeccionada de bellissimo
gorgorão de seda, fabricado expressamente
em Lyon.

As dimensões das partes componentes
da bandeira são as seguintes:

O rectangulo verde mede 5m,50 de com-
primento e 3m,35 de altura; o losango
amarello, 2m,5 nos lados; comprimento da
maior diagonal, 4m,60, comprimento da me-
nor diagonal, 2m,95; o globo central 1m,92

de diametro.
As lettras do distico

“Ordem e Progresso”,
medindo cada uma 198
m/m de altura por tres
centime-tros de largu-
ra, foram bordadas a
seda verde e sombrea-
das a ouro crespo fosco,
crespo brilhante e bri-
lhante liso, como si to-
das surgissem douradas

pelo aureo fundo, pelo campo rhombiforme.
As 21 estrellas do campo azul foram

cautelosa e pacientemente bordadas a pra-
ta brilhante, excepção feita da estrella
“Spica”, situada na parte superior da
esphera, e que, devido ao seu brilho parti-
cular, foi trabalhada a prata fosca.

Todas ellas foram feitas com o “ponto tre-
mido” sendo os seus raios formados por uma
cadeia de lentejoulas presas a prata e ouro.

Chegou ao nosso porto, noChegou ao nosso porto, noChegou ao nosso porto, noChegou ao nosso porto, noChegou ao nosso porto, no
dia 29 de outubro, odia 29 de outubro, odia 29 de outubro, odia 29 de outubro, odia 29 de outubro, o

rebocador rebocador rebocador rebocador rebocador Laurindo PittaLaurindo PittaLaurindo PittaLaurindo PittaLaurindo Pitta, de, de, de, de, de
1000 toneladas de1000 toneladas de1000 toneladas de1000 toneladas de1000 toneladas de

deslocamento e destinado ádeslocamento e destinado ádeslocamento e destinado ádeslocamento e destinado ádeslocamento e destinado á
manobra do dique fluctuantemanobra do dique fluctuantemanobra do dique fluctuantemanobra do dique fluctuantemanobra do dique fluctuante

de nossos couraçadosde nossos couraçadosde nossos couraçadosde nossos couraçadosde nossos couraçados

* N.R.: Atualmente, a bandeira permanece em bom estado de conservação e em tratamento técnico, no qual receberá
higienização e acondicionamento respeitando normas museológicas internacionais. No momento não há previsão
para sua exposição. A fotografia da bandeira e da arca que a contém pode ser vista no livro “Relíquias Navais do
Brasil”, à página 58.
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A estrella maior, “Sirius”, mede 17
centimetros de diametro e a menor, “Sigma”
do “Qlitante”, 55 m/m de diametro.

Os angulos do lado interno têm resistentes
contrafortes pospontados e entretelados. Todo
o lado interno é terminado em uma bainha de
entretela quadrupla e ao longo dessa bainha
corre um cordão de dois centimetros de
diametro e de 12 metros de comprimento, for-
mado por uma corda de linho coberta de seda
verde.

A extremidade que se adapta ao angulo su-
perior da bandeira é rematada por um argolão
de ouro massiço, movel sobre uma peça seme-
lhante a um mosquetão
de corrente de relogio e
fabricada do mesmo me-
tal. A peça toda pesa
aproximadamente 200
grammas.

No angulo interno
superior foi inscripto a ouro o seguinte
distico: “Bordada pelas alumnas da Escola
Normal de S. Paulo – 4 de junho de 1909.”

NECROLOGIANECROLOGIANECROLOGIANECROLOGIANECROLOGIA

DEZEMBRO 1910

Temos hoje de cumprir o dolorosissimo de-
ver de registrar nesta secção os nomes dos nos-
sos queridos irmãos de armas, tombados duran-
te os execraveis levantes que acabam de cobrir

de luto a Marinha e a Nação em peso e á cuja
memoria já prestámos em singelas phrases,
inscriptas na primeira pagina da presente Re-
vista, a mais sincera homenagem de saudade e
de gratidão pelo seu heroico procedimento.

Resta-nos agora dar aqui em breves traços,
como de costume, os apontamentos biographicos
dos alludidos companheiros, cujos nomes vão
antecedidos dos postos a que o governo da
Republica tão justamente os promoveu, afim
de dar uma publica demonstracção do apreço
em que aquilatou os seus serviços e o nobre
exemplo de abnegação civica e bravura militar
que nos legaram.

Contra-almirante
João Baptista das Ne-
ves – (...)

Capitão de corveta
Mario Carlos
Lahmeyer – (...)

Capitão de corveta
José Claudio da Silva Junior – (...)

Capitão-tenente Americo Salles de
Carvalho – (...)

Capitão-tenente  Mario  Alves  de
Souza  –  (...)

Capitão-tenente Francisco Xavier
Carneiro da Cunha – (...)

A Revista Maritima, profundamente con-
tristada com a morte desastrosa desses illustres
e dignos camaradas, apresenta ás suas Exmas.
familias as mais sinceras condolencias.

Nobre exemplo de abnegaçãoNobre exemplo de abnegaçãoNobre exemplo de abnegaçãoNobre exemplo de abnegaçãoNobre exemplo de abnegação
civica e bravura militar quecivica e bravura militar quecivica e bravura militar quecivica e bravura militar quecivica e bravura militar que

nos legaramnos legaramnos legaramnos legaramnos legaram
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Esta seção tem por propósito levar ao conhecimento dos
leitores matérias que tratam de assuntos de interesse maríti-
mo, contidas em publicações recebidas pela Revista Marítima
Brasileira e pela Biblioteca da Marinha.

As publicações, do Brasil e do exterior, são incorporadas
ao acervo da Biblioteca, situada na Rua Mayrink Veiga, 28 –
Centro – RJ, para eventuais consultas.
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Foi realizada de 7 a 10 de setembro pas-
sado, em Hamburgo, Alemanha, a 27ª Feira
Internacional Comercial de Construção Na-
val, Máquinas e Tecnologia Marítima (SMM
2010 Hamburgo). A feira, bianual, teve seu

SMM  2010  HAMBURGO  –
MEGASHOW  E  “TECNOLOGIA  VERDE”

NO  PALCO  CENTRAL
Hartmut Manseck

(Naval Forces, no V/2010, Vol. XXXI, pág. 124-127)
enfoque, nesta versão,
em temas, tecnologias e
produtos não agressi-
vos ao meio ambiente.

Em programa parale-
lo, pela primeira vez,
ocorreram o Congresso
Global Marítimo de
Meio Ambiente (GMEC)
e o Diálogo Offshore,
que abordou temas rela-
tivos a fazendas de ven-
to e minagem offshore.
Mais de 2 mil exibidores
de 58 países se apresen-

taram em 11 salas e áreas externas, perfazen-
do cerca de 90 mil m2 de área de feira e expo-
sição.  Foram  realizadas  aproximadamente
150 conferências, workshops, simpósios e
reuniões.

“Há poucos anos, se você perguntasse a
um oficial de Marinha o que era uma corveta, a
resposta imediata e confortável que receberia
seria, mais ou menos: um navio de escolta
menor, apropriado para operação costeira.”

Com essa assertiva, Massimo Annati ini-
cia este seu artigo em que, além de buscar
definir claramente o que uma corveta repre-

CORVETAS  –  UMA  ALTERNATIVA  PARA  AS  SOFISTICADAS  E
DISPENDIOSAS  FRAGATAS?

Massimo Annati*
(Naval Forces, no V/2010, Vol. XXXI, pág. 42-52)

* Capitão de Mar e Guerra da ativa da Marinha italiana. É diretor do Bureau Regional (Norte) para
Comunicações e Tecnologia da Informação em Milão, uma agência conjunta das Forças Armadas
italianas. Pertence também ao grupo de trabalho europeu para armamento não letal.

senta em nossos dias, indica quais papéis
podem desempenhar em Marinhas modernas.

Segundo ele, por muitos anos, corvetas
foram alternativas para as fragatas – muito
mais capazes, mas mudanças de requisitos
táticos e evolução tecnológica estão, gra-
dualmente, vindo permitir que esses peque-
nos combatentes assumam papéis signifi-
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cativos à medida que substituem ou
complementam as funções de fragatas em
variadas missões. A disponibilidade de
sensores, armamento e helicóptero/Vant faz
com que sejam superiores a navios meno-
res e menos armados, provendo uma alter-
nativa às fragatas em diversos cenários.

Ao longo de seu texto, Annati analisa
as capacidades das corvetas modernas,
citando, inclusive, a corveta brasileira Bar-
roso, e vislumbra a chegada da corveta
multifunção modular, como a F2M2, um
novo conceito de navio de alta tecnologia
da Navantia, estaleiro espanhol.

A  PRÓXIMA  SINGRADURA
Almirante de Esquadra (FN) Alvaro Augusto Dias Monteiro*

O  COMBATENTE  ANFÍBIO
Almirante de Esquadra (FN–Refo) Luiz Carlos da Silva Cantídio**

(O Anfíbio – Considerações Doutrinárias, Ano XXIX, Edição Extra 2010,
pág. 9-65 e 68-109, respectivamente)

* Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais desde 2006.
** Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais de 1990 a 1994.

O Anfíbio, como órgão de divulgação
do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), exis-
te desde 1939, tendo recebido a denomina-
ção de O Naval por curto período, até 1943.
A revista destina-se a divulgar a doutrina

anfíbia e o moderno emprego de forças de
fuzileiros navais e a difundir a história e as
tradições do CFN. Também se constitui em
foro para debate de ideias que estimulem o
aperfeiçoamento técnico-profissional.
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Os artigos ora publicados em edição
extra de 2010 da revista têm o propósito de
traçar um direcionamento geral para o de-
senvolvimento do CFN – cuja necessidade
foi pressentida pelo comandante-geral do
CFN em função de novos fatos e conjun-
ções com que o Corpo vem se deparando,
tais como a Estratégia Nacional de Defesa
e o impacto que a participação na Missão
das Nações Unidas para Estabilização do
Haiti (Minustah) vem exercendo no perfil
operacional do CFN.

No artigo “A Próxima Singradura”, o AE
Monteiro, a partir de análise da história,
das vocações e dos valores dos Fuzileiros
Navais, realiza estudo estratégico do em-
prego de forças anfíbias para, então, esta-
belecer uma visão de futuro do CFN e seus
impactos na doutrina, no material e nos re-
cursos humanos. Nas palavras do autor:
“Contribuir para a proteção das Águas
Jurisdicionais Brasileiras passará a ser a
principal tarefa do CFN”.

No artigo “O Combatente Anfíbio”, ori-
ginalmente escrito em 1992, o AE Cantídio
analisou os cenários então previsíveis e
definiu o rumo a navegar, destacando-se a
necessidade de integração do CFN à visão
estratégica da Marinha e, como seu corolá-

rio, o alerta do comandante de Operações
Navais à época, que apresentou o traba-
lho, para a “ingenuidade perigosa de so-
nhar, isoladamente, com um componente
que venha a ser incoerente com as reais
possibilidades do nosso Poder Naval”.

A Marinha do Chile, possuidora de gran-
de capacidade de operação em águas azuis,
demonstrada ao longo dos seus 190 anos
de existência, vem empreendendo um subs-
tancial processo de reequipamento e mo-
dernização na última década. Ele inclui a
entrada em serviço de novos e avançados
submarinos diesel-elétricos e a renovação
dos principais navios combatentes que in-

A  MARINHA  DO  CHILE  HOJE
Jose Higuera

(Naval Forces, no V/2010, Vol. XXXI, pág. 117-123)

tegram o esquadrão de batalha de águas
azuis e dos navios de apoio logístico, além
da expansão da capacidade da Marinha de
controlar e proteger seus recursos natu-
rais na Zona Econômica Exclusiva do país.
Há, ainda, a previsão do crescimento da
capacidade de projeção de poder sobre ter-
ra, por meio da aquisição de navios anfíbi-
os que representarão também acréscimo na
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capacidade de prover apoio a desastres
naturais, em um país que sofre com terre-
motos, tsunamis e erupções vulcânicas.

É desse processo que trata o autor nes-
te detalhado artigo em que, iniciando por
análise histórica da própria criação da Ma-
rinha chilena, aborda a visão estratégia que
vem sendo implementada, especialmente

no que diz respeito ao preparo do pessoal
e material para desincumbirem-se de suas
responsabilidades. Realiza, além disso, ba-
lanço detalhado quantitativo e qualitativo
dos equipamentos que compõem aquela
Marinha, passando pelo esquadrão de com-
bate principal de superfície, pelos navios
de reabastecimento, pelas forças de sub-
marinos e aérea e demais integrantes da
força, como os navios-patrulha rápidos ar-
mados com mísseis, navios de pesquisa e
o Corpo de Fuzileiros Navais.

Jose Higuera finaliza sua análise inves-
tigando a capacidade de projeção interna-
cional da Marinha do Chile, abordando a
sua participação em missões de paz inter-
nacionais, na exploração da Antártica e em
operações com Marinhas de outros países.

É pouco sabido, mas três oficiais
submarinistas da Marinha do Chile integra-
vam a equipe de resgate de cinco pessoas que
desceu na cápsula Fenix os 624 metros antes
da subida do primeiro mineiro chileno preso
na mina de ouro e cobre de San José, que
havia colapsado em 5 de agosto deste ano.

Segundo o artigo publicado na revista
Naval Forces, a Marinha do Chile partici-
pou ativamente das operações de resgate
desde os primeiros momentos, provendo
equipamentos e assessoria técnica em so-
brevivência. Submarinistas são preparados
e treinados para operar em espaços confi-
nados e que são claustrofóbicos para ou-
tras pessoas. Além disso, esses militares
recebem treinamento de como aumentar
suas chances de sobrevivência em casos

RESGATE  DOS  MINEIROS  CHILENOS
COM  APOIO  DA  MARINHA  DO  CHILE

Wolfgang Legien*
(Naval Forces, no V/2010, Vol. XXXI, pág. 8)

* Correspondente.

de sinistros com submarinos mergulhados
e na economia do ar respirável.

Em outra participação da Marinha do
país, engenheiros navais chilenos, junto a
especialistas da agência espacial norte-
americana Nasa, projetaram a cápsula que
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foi construída pelo estaleiro chileno Asmar.
Os mineiros receberam também nutrição lí-
quida usada por astronautas americanos

para evitar enjoos, já que a Fenix, em seu
trajeto de subida, tenderia a girar dentro
do tubo escavado.

CAMBALEANDO  PARA  A  GUERRA  NAS  FALKLANDS?
Capitão de Mar e Guerra (Reserva, EUA) William Dempsey*

(Proceedings, EUA, outubro/2010, pág. 52-58)

“Hoje, um submarino nuclear britânico
armado com mísseis Tomahawk de alta pre-
cisão ronda a costa argentina. Um esqua-
drão de Eurofighter Typhoons, uma das
mais avançadas aeronaves supersônicas
militares, permanece em stand-by constan-
te para eliminar em minutos, mediante or-
dem de Londres, qualquer alvo terrestre ou
aéreo argentino. Uma corveta argentina
transpassa as águas britânicas ao largo das
Ilhas Falklands, sem aviso prévio. O que
está acontecendo lá?” Essa é a questão
que o autor busca responder neste artigo.

Segundo Dempsey, o mundo, em sua
maior parte, já esqueceu que uma guerra
foi travada em 1982 entre a Grã-Bretanha e
a Argentina. Entretanto, as feridas conti-
nuam abertas e, recentemente, as tensões
entre os dois países voltaram a crescer. O
cerne do contencioso é um grupo de ilhas
localizado a 300 milhas náuticas da costa
argentina conhecido pelos britânicos como
Falklands e pelos argentinos como
Malvinas. O autor adota o nome Falklands
alegando o interesse da clareza e simplici-
dade, reconhecendo, porém, a complexida-
de da questão.

Ao longo da primeira parte de seu arti-
go, ele aborda diversos aspectos da for-
mação da consciência nacional dos ilhéus,
tais como os geográficos, os históricos, os
populacionais e os linguísticos. Identifica
que, na década de 1970, ocorreram negoci-
ações entre os dois países para a transfe-

* O comandante Dempsey escreve regularmente sobre assuntos navais e esteve na Argentina e nas
Falklands realizando entrevistas para escrever este artigo.

rência da soberania sobre as ilhas para a
Argentina, desde que os seus habitantes
com isso concordassem. Na época foi
estabelecida a ligação aérea com as ilhas
por meio de aeronaves anfíbias a partir de
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Dempsey salta então sua análise para o
ano de 2010 e passa a discutir aspectos re-
centes envolvendo aquela região a partir da
descoberta de depósitos de petróleo no fun-
do marinho da ordem de 60 bilhões de bar-
ris. Para estabelecer parâmetro de compara-
ção da importância dessa descoberta, ele
cita que a reserva britânica atual é de 3,4
bilhões e a argentina de 2,2 bilhões. As ex-
plorações iniciais já autorizadas e realizadas
confirmaram a existência de reservas de alta
qualidade. Os argentinos, logicamente, se-
gundo o autor, clamam a posse dos recur-
sos minerais, inclusive o petróleo.

Surge então a questão de como a Ar-
gentina poderá tomar o controle das ilhas,
o que, para o autor, vem sendo tentado por
estratégia com três diferentes vias, que ele
analisa detidamente e em separado: a
implementação da diplomacia, a imposição
de sanções econômicas e o aumento do
poder militar.

Dentro deste último aspecto, ressalta
que o Brasil, até 2020, terá desenvolvido o
seu submarino nuclear de ataque e que,
por meio de conversa com o ex-comandan-

te em chefe da esqua-
dra argentina, Almiran-
te Pedro de la Fuente,
soube que, há muitos
anos, teria sido feito
convite por parte do
Brasil para que a Argen-
tina participasse do
empreendimento. Ela
havia declinado. Para o
autor, ao completar o
seu projeto, o Brasil di-
ficilmente compartilha-
rá a tecnologia com seu
vizinho. Entretanto, se-
gundo ele, o Brasil po-
derá prover vigilância
submarina em caso de
novo conflito militar

Comodoro Rivadavia, em voo de cerca de
50 minutos. Em 1972, os argentinos cons-
truíram uma pista de pouso em Port Stanley,
abrindo um mundo novo para os ilhéus
que, apesar de tudo, continuavam resis-
tentes à adoção da soberania argentina.
Para o autor, isso se deveu ao histórico
pouco democrático e de desrespeito aos
direitos humanos da Argentina de então.

Em 1981, no governo da junta militar li-
derada pelo general argentino Leopoldo
Galtieri, enfraquecido por uma economia
decadente e por um quadro de desvalori-
zação monetária, decide-se que era chega-
da a hora de se tomar as ilhas à força, bus-
cando a unificação nacional em torno do
tema.

O autor passa a abordar aspectos do
planejamento e do início do processo que
redundou na guerra, que, paradoxalmente,
poderia não ter ocorrido em circunstâncias
levemente diferentes. Assim, ele analisa
detalhes da invasão em si, quando ambos
os lados lutaram corajosamente, e a vitó-
ria, que poderia ter sido de qualquer um
deles, redundou para a coroa britânica.
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com a Grã-Bretanha. Além disso, prosse-
gue, como o Brasil apoia as pretensões ar-
gentinas em relação às Falklands, ele po-
derá prover suporte militar junto com ou-
tros países das América do Sul, e cita o
presidente da Venezuela, Hugo Chávez:
“Não estamos mais em 1982. Se o conflito
romper, tenham a certeza de que a Argenti-
na não estará sozinha, como esteve naque-
la ocasião”.

Dempsey sumariza esta parte de sua aná-
lise afirmando que o perigo dessa estratégia
é de que redunde não em acordos, mas em
guerra. E acrescenta: “O que separa os 41
milhões de argentinos dos 3 mil ilhéus das
Falklands? Os militares britânicos”. Passa,
então, o autor a investigar as forças britâni-
cas existentes na área, suas bases e seus
equipamentos. Busca também identificar
quais alianças e com que países elas pode-
riam ser esperadas em caso de conflito. E,
num balanço, alerta que os argentinos, em
caso de crise, irão se defrontar hoje com um
esquadrão de aeronaves Typhoon com ca-
pacidade de engajamento com múltiplos al-
vos simultâneos, com uma fragata da classe
23, um navio-patrulha, um submarino nu-

clear de ataque e um batalhão de infantaria
altamente adestrado. Além disso, aerona-
ves de transporte C-17 poderão ser rapida-
mente mobilizadas com reforços.

O autor conclui indicando que o proble-
ma encontra-se latente e que a população
argentina, no momento, ainda se preocupa
mais com a estabilização econômica e de-
seja que seu governo invista na melhora
do sistema educacional e no desenvolvi-
mento dos recursos já existentes mais do
que na situação das Falklands, que são
consideradas um problema político. Em
contrapartida, os ilhéus veem a Argentina
como um bully, especialmente em função
do bloqueio a eles imposto, e são gratos
pela presença de forças militares britâni-
cas nas ilhas.

Finalizando o artigo, Dempsey senten-
cia: “Os tambores de guerra seguem rufan-
do. Continuará o mundo civilizado envian-
do a mensagem ‘esse problema não é meu’
ou mentes racionais se dedicarão a contri-
buir para que essas nações se afastem da
guerra e sigam em direção a uma nova era
de harmonia? Poderemos ser forçados a
decidir antes do que se supõe”.
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Presidida pelo secretário-geral da Mari-
nha, Almirante de Esquadra João Afonso Pra-
do Maia de Faria, foi realizada, em 29 de se-
tembro último, a cerimônia de Ativação do
Centro de Adestramento Almirante Newton
Braga (CAANB). A solenidade aconteceu no
Pátio Almirante Newton Braga, na Base de
Abastecimento da Marinha no Rio de Janei-
ro. Assumiu o cargo de diretor o Capitão de
Mar e Guerra (IM) Rogério Cirilo.

O CAANB, criado pela Portaria 86, de 15
de março de 2010, do comandante da Mari-
nha, está situado na Base de Abastecimen-
to da Marinha do Rio
de Janeiro. Tem o pro-
pósito de contribuir
para o aperfeiçoamento
do pessoal que exerce
os serviços de inten-
dência, contribuindo
para a capacitação, sob
a supervisão técnica da
Diretoria de Ensino da
Marinha, nas áreas de
conhecimento das Organizações Militares
Orientadoras Técnicas (OMOT) do setor da
Secretaria-Geral da Marinha (SGM), tais
como: abastecimento, administração, con-
tabilidade, controle interno, direito (aplica-
do a licitações, contratos, tributos,
patrimônio e direito financeiro), economia,
finanças, orçamento, estatística e práticas
de rancho, além das voltadas para gestão
(de material; de sistemas aplicados a licita-
ções, contratos, tributos e patrimônio; pú-
blica; de projetos e do conhecimento).

Transcrevemos abaixo a Ordem do Dia
do secretário-geral da Marinha alusiva ao
evento:

“Em cumprimento ao disposto na Porta-
ria no 86, de 15 de março de 2010, do coman-

ATIVAÇÃO  DO  CENTRO  DE  ADESTRAMENTO
ALMIRANTE  NEWTON  BRAGA

dante da Marinha, realiza-se, na presente
data, a cerimônia de Mostra de Ativação
do Centro de Adestramento Almirante
Newton Braga (CAANB).

Esta cerimônia conclui a materialização
de um anseio do Corpo de Intendentes da
Marinha, o que motivou a decisão do co-
mandante da Marinha de criar uma organi-
zação voltada para a manutenção e o aper-
feiçoamento constante do conhecimento
na sua área de atuação.

Na permanente busca pelo aprimoramen-
to dos seus serviços, a Intendência neces-

sitava de uma organi-
zação central para con-
gregar os adestramen-
tos, cursos e conclaves
a serem oferecidos aos
militares e servidores
civis da nossa Mari-
nha. Com isso, fica apta
a captar o conhecimen-
to gerado no âmbito do
setor da Secretaria-Ge-

ral da Marinha (SGM) e propagá-lo para
todas as OM da Marinha do Brasil, cola-
borando em caráter complementar com as
organizações do Sistema de Ensino Naval.
Deverá ser também instrumento de troca
de experiências, informações e conhecimen-
to com as demais Forças, nos moldes do
Seminário de Comércio Exterior, que recen-
temente realizamos.

O CAANB é parte da proposta de
reestruturação organizacional do Setor
SGM, que previa a criação de um Centro de
Adestramento de Intendência da Marinha,
decorrente de estudos conduzidos pela Di-
retoria de Administração da Marinha, com o
apoio e a orientação da Diretoria de Ensino
da Marinha. Tem como propósito aprimorar
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a qualificação do pessoal que exerce os ser-
viços de intendência, dando continuidade
ao incremento dos conhecimentos técnico-
profissionais dos militares e servidores ci-
vis que atuam nessas áreas, com vistas à
excelência na qualificação do pessoal.

Foram reunidos, em um mesmo local, os
cursos e adestramentos ministrados pelas
Diretorias Especializadas de Intendência,
visando à melhoria do atendimento das ne-
cessidades das OM, empregando pessoal
qualificado em técnicas de ensino e instala-
ções apropriadas, a fim de contribuir para a
ampliação e aplicação do conhecimento. A
velocidade com que o mundo se modifica
impõe novos conceitos e métodos, e a exi-
gência que a administração pública seja cada
vez mais eficiente torna necessária a exis-
tência de uma organização que mantenha
permanente acompanhamento dos assun-
tos relacionados à gestão do conhecimento
do setor da Secretaria-Geral da Marinha.
Tenho certeza de que tal iniciativa vai nos
trazer, em curto prazo, resultados
auspiciosos no aprimoramento das compe-
tências de nosso pessoal.

O nome do CAANB rende homenagem
ao Almirante de Esquadra Newton Braga
de Faria, ilustre chefe naval que ingressou
na Escola Naval em 1940, sendo promovi-
do a oficial em 1944, a contra-almirante em
1971 e a almirante de esquadra em 1979.

Em sua carreira, destacaram-se as se-
guintes comissões:

– comandante do Contratorpedeiro
Paraná;

– comandante da Escola de Aprendizes-
Marinheiros do Ceará;

– comandante do 2o Esquadrão de
Contratorpedeiros;

– comandante Naval de Natal;
– diretor do Centro de Instrução Almi-

rante Graça Aranha;
– diretor de Portos e Costas;
– comandante do 1o Distrito Naval;

– comandante em chefe da Esquadra;
– secretário-geral da Marinha; e
– comandante de Operações Navais.
Participou em Operações de Guerra no

Atlântico Sul durante a Segunda Guerra
Mundial e, como secretário-geral da Mari-
nha, atuou de maneira inovadora em im-
portantes áreas afetas aos setores de apoio
logístico e gestão administrativa. E, não
obstante as severas restrições impostas
pela conjuntura da época, contribuiu so-
bremaneira para a manutenção da
operacionalidade de nossos meios navais,
aeronavais e de fuzileiros navais.

No momento em que ativamos este Cen-
tro e acrescentamos um marco à atividade
de capacitação do pessoal na Marinha, cum-
pre-me conclamar aos componentes de sua
tripulação que se espelhem no exemplo des-
te chefe naval, cuja brilhante carreira de-
monstrou suas qualidades pessoais e pro-
fissionais. Marcantes foram sua liderança
amiga, suave, porém firme; sua cultura pes-
soal e profissional, que aplicava em suas
tarefas mas que, em função do seu tempera-
mento simples, não as ostentava; o seu sin-
cero carinho por seus subordinados e suas
famílias; o amor à Marinha e o seu desape-
go à pompa e circunstância dos cargos que
exerceu, voltado que era para servi-la.

Em seu período como secretário-geral,
cercou-se de excelentes diretores subordi-
nados e assessores que o ajudaram a in-
troduzir, na Marinha, novos conceitos, prá-
ticas e métodos. Fruto dessa fase extrema-
mente feliz em sua carreira naval, passou a
divulgar à Marinha como haviam crescido
o respeito e a admiração que tinha pelos
oficiais, praças e servidores civis que com-
punham o Setor SGM, por ter visto de per-
to o admirável trabalho que produziam,
baseado em tecnologia, forte base teórica
e admirável flexibilidade intelectual para,
cumprindo a legislação, alcançar e concre-
tizar as metas da Marinha.
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A recíproca foi a primeira homenagem
ao ser criado o Centro de Instrução Almi-
rante Newton Braga, que, apesar de seu
pouco tempo de existência, deixou impor-
tante contribuição às carreiras de vários
militares e civis do setor e da Marinha e, ao
ser desativado, deixou a semente que hoje
floresce materializada no CAANB. Posteri-
ormente, talvez não querendo que seu
nome se desvinculasse desta importante
área para a Intendência da Marinha, o pá-
tio onde nos encontramos recebeu a deno-
minação de Pátio Almirante Newton Braga.

Ao diretor e à tripulação do CAANB fica
o compromisso de se motivarem pelo exem-
plo do Almirante Newton Braga, prestando
“sempre o melhor serviço à Marinha”, pro-
pósito de todos nós e que foi o seu farol
nos dois anos em que desempenhou o car-
go de secretário-geral da Marinha.

Cabe-me, como representante da família
do Almirante de Esquadra Newton Braga
de Faria, agradecer ao comandante da Ma-
rinha, Almirante de Esquadra Julio Soares
de Moura Neto, a homenagem que hoje se
concretiza em um estabelecimento de ensi-
no, onde serão capacitados os homens e
as mulheres que conduzirão a Marinha em
seu futuro, prosseguindo em sua secular e
invicta existência de sucesso e realizações,
associando o seu nome ao centro de exce-
lência do setor que tanto orgulho e realiza-
ções lhe deu.

Ao Centro de Adestramento Almirante
Newton Braga desejo todo sucesso e êxito
na singradura que ora se inicia. Seja muito
bem-vindo ao Serviço Ativo! Bons ventos
e mares à feição!”

(Fonte: www.mar.mil.br e Bonos nos 673,
de 22/9/2010, e 699, de 29/9/2010)

Em cerimônia nas dependências do Es-
taleiro Ilha S.A (Eisa), no Rio de Janeiro-
RJ, presidida pelo diretor-geral do Material
da Marinha, Almirante de Esquadra Arthur
Pires Ramos, foi batida a quilha do quarto
navio-patrulha (NPa) da clas-
se Macaé, o segundo a ser
construído por esse estaleiro.

A cerimônia marcou o efe-
tivo início da construção do
navio, decorrente do contrato
assinado pela Diretoria de En-
genharia Naval (DEN) e o Eisa.
A nova embarcação deverá ser
incorporada à Armada em se-
tembro de 2012.

A construção desse lote de
quatro navios-patrulha de 500
toneladas faz parte da conti-
nuação do Programa de

BATIMENTO  DE  QUILHA  DE  MAIS  UM
NPa  DA  CLASSE  MACAÉ

Reaparelhamento da Marinha e da busca
do desenvolvimento da indústria nacional
de Defesa.

(Fonte: Bono no 651, de 15/9/2010 e
www.mar.mil.br)
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Foi realizada em 24 de setembro último,
em Fortaleza (CE), a Cerimônia de Recebi-
mento, Batismo e Transferência para o Se-
tor Operativo do Aviso de Patrulha
(AviPa)Albacora. No mesmo dia e local, o
navio foi incorporado à Marinha.

A cerimônia foi presidida pelo diretor-ge-
ral do Material da Marinha, Almirante de Es-
quadra Arthur Pires Ramos. Estiveram pre-
sentes o comandante do 1o Distrito Naval
(Rio de Janeiro-RJ), Vice-Almirante Carlos
Augusto de Sousa; o comandante do 3o Dis-
trito Naval (Natal-RN), Vice-Almirante Airton
Teixeira Pinho Filho; o diretor de Sistemas de
Armas da Marinha, Vice-Almirante Elis
Treidler Öberg; o comandante da 10a Região
Militar (Fortaleza-CE), General de Divisão
Hélio Chagas de Macedo Júnior; o coorde-
nador do Programa de Reaparelhamento da
Marinha, Contra-Almirante Afrânio de Paiva
Moreira Júnior; e o diretor-presidente do
Inace, Antônio Gil Fernandes Bezerra.

Atracada ao píer, a nova embarcação re-
cebeu o tradicional banho de champanhe,
após o acionamento do dispositivo por sua
madrinha, a Sra. Vera Lucia Afonso Ramos,
esposa do Almirante de Esquadra Arthur
Pires Ramos.

Lançado ao mar em 9 de agosto último,
o AviPa Albacora contribuirá nas ações

RECEBIMENTO,  BATISMO  E  TRANSFERÊNCIA  PARA  O
SETOR  OPERATIVO  DO  AviPa  ALBACORA

de patrulha e inspeção naval e deve tam-
bém ser utilizado em manobras de reboque
de embarcações de porte semelhante, em
tarefas de busca e salvamento (SAR) e em
apoio a operações de mergulho livre e au-
tônomo, ao longo do litoral sob jurisdição
do Comando do 1o Distrito Naval.

O nome da embarcação é originário de um
peixe semelhante ao atum, encontrado em toda
a costa brasileira, especialmente no Nordeste.
O aviso de patrulha possui casco e superes-
trutura construídos em alumínio, 22,80 metros
de comprimento e alcança uma velocidade
máxima de 25 nós. A uma velocidade de 15
nós, o navio tem autonomia de três dias e um
raio de ação de 300 milhas náuticas (cerca de
777 quilômetros). A sua tripulação é formada
por um oficial e cinco praças.

Trancrevemos abaixo as Ordens do Dia
do diretor-geral do Material da Marinha,
Almirante de Esquadra Arthur Pires Ramos,
e do comandante do 1o Distrito Naval, Vice-
Almirante Carlos Augusto de Sousa, rela-
tivas ao assunto.

PALAVRAS  DO  DIRETOR-GERAL
DO  MATERIAL  DA  MARINHA

“Em cumprimento às tradições navais,
ao término da edificação de um navio, é rea-
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Palanque de autoridades durante a solenidade de
incorporação do AviPa Albacora

lizada marcante cerimônia em que o meio é
batizado por uma madrinha e recebe seu
nome oficial, costume simbolizado com a
quebra em seu costado de uma garrafa
d’água ou de licor, que representa sorte à
vida do navio. Em seguida é lançado ao mar.

Na Marinha do Brasil, o passo seguinte
ao batismo é a incorporação, quando, pela
primeira vez, é hasteado o Pavilhão Nacio-
nal a bordo. A partir desse momento, sua
trajetória passará a ser registrada em livro
próprio, onde serão lançados os dados re-
levantes e de interesse da vida de bordo.
Em tempos passados, tais registros termi-
navam com a frase ‘Deus Nos Guie’.

A decisão da Alta Administração Naval
em adquirir, em 26 de dezembro de 2007, um
lote de cinco avisos de patrulha, por meio de
contrato celebrado entre a Empresa Gerencial
de Projetos Navais (Emgepron) e a Indústria
Naval do Ceará (Inace), mostrou-se extrema-
mente acertada, dando prosseguimento ao
Programa de Reaparelhamento da Marinha e,
consequentemente, seguindo os ditames pre-
vistos na Estratégia Nacional de Defesa, no
que diz respeito à reestruturação da indústria
brasileira de material de defesa.

O recebimento do Aviso de Patrulha
Albacora evidencia o sucesso da Inace no
cumprimento de mais uma etapa na cons-
trução dos avisos de patrulha para
a Marinha do Brasil. É, sem dúvi-
da, mais uma prova de competên-
cia e seriedade desse estaleiro que,
hoje, é um dos líderes da constru-
ção militar naval no Brasil.

O Aviso de Patrulha Albacora,
após a sua incorporação, irá se unir
aos meios do Comando do
Grupamento de Patrulha Naval do
Sudeste para ser empregado em tare-
fas de patrulha e inspeção naval, em
águas sob jurisdição nacional, deven-
do também ser utilizado em manobras
de reboque de embarcações de porte

semelhante, além de realizar fainas de busca e
salvamento (SAR) e dar apoio a operações de
mergulho livre e autônomo.

Nesta ocasião, em que entrego o Aviso de
Patrulha Albacora ao Comando do 1o Distri-
to Naval, não poderia deixar de registrar os
meus sinceros cumprimentos à Indústria Na-
val do Ceará, à Empresa Gerencial de Proje-
tos Navais e às Diretorias Especializadas,
participantes ativas no processo de acaba-
mento desse meio, bem como aos operários,
homens e mulheres que tornaram este sonho
uma realidade.

Aviso de Patrulha Albacora, que sejas
rápido, lutador e que tenhas o teu valor re-
conhecido, tal qual o peixe que te dá o nome,
e que Deus permita, doravante, executar tuas
tarefas com eficácia, profissionalismo, ver-
satilidade e confiança. Finalmente rogo ao
Senhor dos Navegantes que te conceda
sempre bons ventos e mares tranquilos em
tua singradura!

Bravo Zulu!”

PALAVRAS  DO  COMANDANTE  DO
1O  DISTRITO  NAVAL

“O Aviso de Patrulha Albacora é o quar-
to da classe Marlim e o terceiro de cinco
previstos para total construção na Indús-
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tria Naval do Ceará (Inace). É a segunda
embarcação da Marinha do Brasil a osten-
tar esse nome. O primeiro foi o brigue-es-
cuna de casco de madeira que se fez de
vela de Lisboa, no século XIX, com desti-
no ao Rio de Janeiro e escala pela Bahia,
sob o comando do Primeiro-Tenente
Henrique José de Carvalho e Melo. Seu
nome de batismo faz referência a um peixe.
O albacora é da família dos escombrídeos,
semelhante ao atum e conhecido como o
atum brasileiro. É um peixe de porte acima
de mediano que habita na costa do Nor-
deste, especialmente na Paraíba e no Rio
Grande do Norte. Formam cardumes quan-
do jovens, solitários ou em pequenos gru-
pos quando adultos. É oceânico, comum
além das 40 milhas náuticas e muito voraz,
características essas que certamente serão
a marca registrada do AviPa Albacora.

Com o casco e superestrutura construídos
em alumínio, apresenta um deslocamento
padrão de 45 toneladas, com acomodações
que permitem alojar dois oficiais e oito pra-
ças. Navegando a velocidade de 15 nós, o
raio de ação é de 300 milhas náuticas, com
autonomia para três dias de mar. Sua perma-
nência em operações poderá ser ampliada,
quando empregado em conjunto com os de-
mais navios do Grupamento de Patrulha Na-
val do Sudeste, dos quais receberá apoio

logístico móvel. Em essência, deverá estar
pronto para executar tarefas de Patrulha e
Inspeção Naval, em águas sob jurisdição
nacional, podendo também ser utilizado em
manobras de reboque de embarcações de
porte semelhante, além de realizar fainas de
busca e salvamento (SAR) e dar apoio a ope-
rações de mergulho livre e autônomo.

Além dessas tarefas, deverá estar apto a
atuar nas demais atividades subsidiárias
atinentes à Marinha do Brasil, contribuindo
para a salvaguarda da vida humana no mar,
segurança do tráfego aquaviário e na pre-
venção da poluição hídrica, no contexto das
atribuições do Grupamento de Patrulha Na-
val do Sudeste. Assim, a incorporação do
AviPa Albacora reveste-se de especial sig-
nificado para o Comando do 1o Distrito Na-
val, principalmente dadas as crescentes ati-
vidades relacionadas à exploração petrolí-
fera no mar, que tem significado expressivo
e ampla concentração na região de nossa
responsabilidade no Sudeste do País.

Aviso de Patrulha Albacora! Seja bem-
vindo ao Comando do 1o Distrito Naval.
Bons ventos, mares tranquilos e que o Se-
nhor dos Navegantes ilumine seus cami-
nhos, o acompanhe e sempre proteja suas
singraduras no porvir.”

(Fontes: Bono nos 677, de 21/9/2010; 682
e 684, de 24/9/2010)

A Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins
(CFAT) recebeu a Certificação na Norma
ABNT NBR ISO 9001:2008 na sua Divisão de
Ensino Profissional Marítimo, após auditoria
realizada no período de 1o a 3 de setembro
pela BSI Brasil Sistemas de Gestão Ltda.

A certificação obtida pela CFAT é o re-
sultado da dedicação, planejamento, pes-
quisas, comprometimento com a melhoria
contínua e, acima de tudo, a busca pela
satisfação dos clientes, colocando-a no

CFAT  RECEBE  CERTIFICAÇÃO  ISO  9001:2008

mesmo patamar dos melhores órgãos de
execução do Ensino Profissional Marítimo.

Tal conquista foi fruto dos investimen-
tos em sua estrutura organizacional,
remodelagem na metodologia de trabalho
e comprometimento da Alta Direção e dos
colaboradores, atendendo a requisitos es-
tabelecidos pela International Maritime
Organization – IMO.

A Certificação afiança a qualidade dos
serviços prestados pela CFAT na forma-
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ção, qualificação e registro de aquaviários,
bem como demonstra o aprimoramento na
qualidade do atendimento ao público, con-
tribuindo com a consolidação da imagem

positiva da Marinha do Brasil junto à soci-
edade, em particular, na área de jurisdição
da Capitania.

(Fonte: www.mar.mil.br)

O Navio de Desembarque-Doca (NDD)
Rio de Janeiro completou, em novembro
último, 20 anos de incorporação à Marinha
do Brasil (MB).

Construído em Pascagoula, Mississipi
(EUA), o navio (ex-USS Alamo) teve sua
quilha batida em 11 de outubro de 1954 e foi
lançado ao mar em 20 de janeiro de 1956.
Enquanto esteve a serviço da Marinha dos
Estados Unidos da América, participou de
missões relevantes, como os testes nuclea-
res no Atol de Bikini, em 1957, e o resgate e
apoio aos sobreviventes do terremoto no
Alasca e do furacão em Guam, em 1962. En-
tre as principais condecorações recebidas,
destacam-se a Arleigh Burke, por ter sido o
navio mais adestrado da Esquadra do Pací-
fico, e os distintivos de Eficiência relativos
ao setor do Armamento e Máquinas.

Em 15 de agosto de 1990 foram inicia-
dos os reparos com vistas à prontificação
do navio para a transferência para a Mari-
nha do Brasil e, em 21 de novembro do
mesmo ano, na U.S. Naval Station de San
Diego, Califónia, foi realizada a Mostra de
Armamento para sua incorpo-
ração à MB.

O NDD Rio de Janeiro des-
tina-se a transportar e lançar
embarcações de desembarque
e veículos anfíbios com suas
tripulações e tropa e efetuar o
desembarque de pessoal e ma-
terial por movimento helitrans-
portado em operações anfíbias
em praias hostis. Tem como ta-
refas subsidiárias prestar auxí-
lio de docagem a pequenas em-

20  ANOS  DE  INCORPORAÇÃO  DO  NDD  RIO  DE  JANEIRO

barcações em caráter de emergência e ser-
vir como navio de controle principal de
vagas de embarcações anfíbias.

Desde sua incorporação, o NDD Rio de
Janeiro tem se mostrado um meio de gran-
de valor pela sua capacidade na manuten-
ção do adestramento de militares em ope-
rações anfíbias. O navio também pode ades-
trar pessoal em operação de plantas a va-
por, já que é um dos únicos três navios
remanescentes da Marinha com esse tipo
de propulsão, o que possibilitará a forma-
ção de militares que futuramente poderão
tripular os submarinos nucleares, cuja pro-
pulsão contém similaridades importantes
com as plantas a vapor.

Nos últimos dois anos, participou, en-
tre outras, da comissão de apoio logístico
ao contingente brasileiro da Missão das
Nações Unidas para a Estabilização no Haiti
(Minustah - Haiti VII); da operação de bus-
cas ao avião acidentado da Air France (voo
447) e das operações combinadas Laçador
e Atlântico. No momento, se prepara para
participar da Operação Aderex-II/2010.
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A Representação Permanente do Brasil
junto à Organização Marítima Internacio-
nal (RPB-IMO) completou, em 5 de novem-
bro último, dez anos de atuação. O chefe
da Representação, Almirante de Esquadra
(RM1) Aurélio Ribeiro da Silva Filho, expe-
diu a seguinte Ordem do Dia alusiva à data:

“A Representação Permanente do Bra-
sil junto à Organização Marítima Internaci-
onal (RPB-IMO) celebra hoje dez anos de
atividades, reafirmando seu valor e sua
condição ímpar, uma vez que não foi prece-
dida por qualquer Organização da Marinha
do Brasil com finalidade semelhante.

É o momento de recordarmos sua gênese e
evolução e destacar algumas realizações des-
te decênio, não sob a forma de um balanço
completo, mas uma síntese de sua singradura.

Desde a adesão do Brasil à Convenção
sobre a Organização Marítima Internacio-
nal (IMO), em 1963, foi mantida uma Repre-
sentação Permanente, exercida pelo próprio
embaixador brasileiro acreditado no Reino
Unido ou por outro embaixador especial-
mente designado. Compunham esta Repre-
sentação apenas diplomatas, e o apoio ao
trabalho era provido por setores da Embai-
xada do Brasil em Londres.

Embora a Marinha não tivesse a respon-
sabilidade pela Representação, integralmen-
te a cargo do Ministério das Relações Ex-
teriores, passou a manter um representan-
te, a partir de 1981, com o título de conse-
lheiro para Assuntos Marítimos.

Após entendimentos entre o Ministério
das Relações Exteriores e a Marinha do
Brasil, o Governo Federal decidiu transfe-
rir a responsabilidade pela representação
brasileira na Organização Marítima Inter-
nacional do Itamaraty para a Marinha. Foi
então expedido o Decreto no 3.402, de 4 de
abril de 2000 e, em consequência, nomeou-
se o primeiro almirante como Representan-

ANIVERSÁRIO  DA  RPB-IMO

te Permanente do Brasil junto à Organiza-
ção Marítima Internacional, por Decreto de
22 de maio de 2000.

A 15 de agosto de 2000, o Almirante de
Esquadra Mauro Cesar Rodrigues Pereira
iniciou a ativação da Representação. A 12
de setembro de 2000, apresentou a Carta de
Credencial ao secretário-geral da IMO, jun-
tamente com a carta de dispensa do embai-
xador Sérgio Silva do Amaral, que exercia o
cargo cumulativamente com o de embaixa-
dor do Brasil junto ao Reino Unido. A 8 de
novembro de 2000, foi, enfim, ativada a Re-
presentação Permanente do Brasil junto à
Organização Marítima Internacional.

No período de dez anos de existência, vi-
mos o Brasil ser reeleito para o Conselho da
IMO por cinco vezes consecutivas (2001,
2003, 2005, 2007 e 2009), o que reafirma a
credibilidade e o reconhecimento de nossa
nação como uma peça-chave no trabalho
parlamentar da Organização, estando sem-
pre presente nos debates de grandes temas,
como Preservação do Meio Ambiente Marí-
timo, Segurança Marítima e Salvaguarda da
Vida Humana no Mar, Reciclagem de Navios,
Água de Lastro, Sistema de Acompanhamen-
to de Navios Mercantes a Distância (LRIT),
o Estabelecimento de Padrões de Treinamento
de Marítimos e a Regulamentação de suas
Horas de Repouso, e muitos outros acompa-
nhados pela Representação, sempre cotejan-
do a defesa dos interesses nacionais.

O espírito pioneiro é característica de
nossa Representação, uma tradição que
vem do mar e coaduna-se com as ações de
um Brasil cada vez mais atuante e maduro
no cenário internacional, um ator consci-
ente de sua grandeza, expressa não só nos
termos geográficos de sua imensa Amazô-
nia Azul, mas no potencial de riqueza das
suas águas jurisdicionais. Neste sentido,
podemos citar a Assinatura da Convenção
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para o Controle e Gerenciamento da Água
de Lastro e Sedimentos de Navios, a Ratifi-
cação do Protocolo à Convenção para Su-
pressão de Atos Ilícitos contra a Seguran-
ça da Navegação (SUA) e a ativação do
Centro Nacional de Dados do LRIT e sua
homologação como Centro Regional. Ti-
vemos a honra, ainda, de conceber e apoi-
ar o evento paralelo ao Dia Marítimo Mun-
dial, pela primeira vez no continente ameri-
cano, realizado em Salvador no ano de 2007.

A RPB-IMO reafirma, neste decênio, o
compromisso de sua missão – a defesa per-
manente dos interesses nacionais perante
a Comunidade Marítima Internacional.
Cabe, então, nesta data, enaltecer e reco-
nhecer os esforços de seus chefes navais,
os Almirantes de Esquadra Mauro Cesar
Rodrigues Pereira, Sérgio Chagasteles,
Mauro Magalhães de Souza Pinto, Miguel
Ângelo Davena e Carlos Augusto Saraiva
Ribeiro. Muito me honra suceder a tão se-
leto grupo de líderes.

Por dever de justiça, é preciso consignar
que nada seria possível sem o fundamental
apoio de nossos parceiros: a Comissão Coor-
denadora dos Assuntos da IMO (CCA-IMO)
e sua Secretaria-Executiva (SEC-IMO), o Gru-
po Interministerial e a Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Transportes Aquaviário
e Aéreo, na Pesca e nos Portos (Conttmaf),
que, em operação conjunta por meio de con-
vênio com a Marinha do Brasil, se faz presente
no dia a dia de nossa casa por intermédio de
seu representante desde 2002. Agradeço tam-
bém o apoio das demais Organizações Milita-
res da Marinha do Brasil, que interagem com a
nossa Representação, deixando de citá-las
para não cometer injustiça. Ressalto, ainda, a

valiosa contribuição recebida da Petrobras e
da Companhia Vale do Rio Doce pelos comen-
tários aos documentos da IMO e pela cons-
tante presença dos seus representantes nas
sessões em Londres.

À Comissão Naval Brasileira na Europa
(CNBE), o nosso especial agradecimento
pelo indispensável apoio prestado e a sa-
lutar convivência de nossas tripulações.
Evidentemente, nada teria sido possível
sem o trabalho silencioso e dedicado das
nossas assistentes técnicas, responsáveis
pela preparação dos briefings para o re-
presentante permanente, pavimentando o
caminho por meio dos statements que de-
fendem nossa posição nas sessões da IMO.
Por dever de justiça e em reconhecimento
à sua atuação, estão recebendo hoje o di-
ploma e a medalha de Amigo da Marinha
na cerimônia que será realizada a seguir,
razão pela qual as cumprimento e agradeço
pelo apoio prestado.

Finalmente, relembro os ensinamentos
do Almirante Alfred Thayer Mahan, estra-
tegista naval norte-americano, segundo o
qual “quem ganha as batalhas são os ho-
mens e não os navios”, em alusão à peque-
na e combativa tripulação da RPB-IMO, a
quem exorto a manter o entusiasmo e o
compromisso do aprimoramento contínuo,
de modo a estarmos todos preparados para
superar os atuais e futuros desafios, con-
tribuindo para elevar cada vez mais a
credibilidade conquistada pelo nosso país
junto à Comunidade Marítima Mundial.

Feliz aniversário, RPB-IMO, e parabéns
pelos dez anos de profícua existência.

Bravo Zulu!”
(Fonte: Bono Especial no 796, de 5/10/2010)

Foi comemorado, em 11 de novembro últi-
mo, o aniversário do armistício que pôs fim à
Primeira Guerra Mundial. Para lembrar a data,

ARMISTÍCIO  DA  PRIMEIRA  GUERRA  MUNDIAL

o comandante de Operações Navais, Almi-
rante de Esquadra Luiz Umberto de Mendon-
ça, expediu a seguinte Ordem do Dia:
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“O armistício que pôs fim à Primeira Guer-
ra Mundial foi firmado há exatos 92 anos,
em Rethondes, na França.

A Grande Guerra, iniciada como resulta-
do de antagonismos crescentes entre as
grandes potências da época, eclodiu a pre-
texto do assassinato do herdeiro do Impé-
rio Austro-Húngaro em 1914, na Bósnia.
Teve como atores principais a Tríplice Ali-
ança – Alemanha, Áustria-Hungria e Itália
– e a Tríplice Entente – França, Grã-
Bretanha e Rússia –, além de países da Ásia
e das Américas, entre estes os Estados
Unidos e o Brasil.

O Brasil declarou-se neutro ao início do
conflito. No entanto, sem prévia manifes-
tação, o Império alemão iniciou uma série
de ataques ao nosso tráfego marítimo. Em
5 de abril de 1917, o navio mercante nacio-
nal Paraná foi torpedeado e afundou na
costa ocidental francesa. A partir de então,
foram torpedeados e afundados os navios
mercantes Tijuca, Lapa e Macau, este últi-
mo em áreas distantes da costa brasileira,
nas proximidades do Cabo Finisterra, cos-
ta espanhola.

Em consequência desses atos, invoca-
do pela sociedade brasileira, o governo
brasileiro reconheceu e proclamou o esta-
do de guerra contra o Império alemão em
26 de outubro de 1917, alinhando-se às
nações da Tríplice Entente. Com isso, as-
sumiu compromissos, dentre os quais des-
tacamos a tarefa de patrulhar a área maríti-
ma compreendida pelo triângulo Dakar-São
Vicente-Gibraltar, o que tornou necessário
aprestar e enviar uma força naval à costa
noroeste da África. Como consequência,
foi ativada a Divisão Naval em Operações
de Guerra (DNOG) em 30 de janeiro de 1918,
constituída pelos cruzadores Bahia e Rio
Grande do Sul; contratorpedeiros Piauí,
Rio Grande do Norte, Paraíba e Santa
Catarina, Tênder Belmonte e Rebocador
Laurindo Pitta.

Seu comandante, o Contra-Almirante
Pedro Max Fernando de Frontin, oficial de
larga experiência profissional demonstra-
da nas suas comissões (desde o embarque
em veleiros aos comandos do Contratorpe-
deiro Piauí, Cruzador Rio Grande do Sul,
encouraçados Deodoro e São Paulo e Di-
visão de Cruzadores), superou todos os
desafios encontrados, cabendo destacar,
dentre eles: a prontificação para um longo
período de permanência no teatro de ope-
rações, superando a carência de sobressa-
lentes; a logística do carvão (combustível
empregado pelos meios à época); e o ades-
tramento das tripulações, com o propósito
de atuar em situação real de combate. A
DNOG suspendeu do Rio de Janeiro em
maio de 1918, demandando Dakar, a fim de
incorporar-se à Força Naval inglesa, a quem
ficaria subordinada.

A determinação do Almirante Frontin e
de seus comandantes subordinados e o es-
forço heroico das tripulações viabilizaram a
travessia, visto que os navios, movidos a
carvão, necessitavam ser reabastecidos no
mar, conduzindo fainas insalubres e muito
perigosas. O ‘batismo de fogo’ de nossa
força naval ocorreu na véspera da chegada
a Dakar, quando, após um submarino ale-
mão, sem sucesso, lançar um torpedo na
marcação do Tênder Belmonte, foi detecta-
do e atacado pelo lançamento de bombas
de profundidade. Essa ação conduzida pelo
Contratorpedeiro Rio Grande do Norte foi
exitosa, fato confirmado, posteriormente,
pela Marinha britânica. Os inimigos da
DNOG não foram apenas as forças navais
da Tríplice Aliança, mas também a gripe es-
panhola, que assolava Dakar. Esse episódio
mais uma vez destacou a capacidade de su-
peração de nossas tripulações que, mesmo
atingidas pela epidemia, valendo-se de ho-
mens ainda em convalescença, guarnece-
ram seus postos e viabilizaram a operação
dos navios, permitindo com isso que a nos-
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sa força realizasse o patrulhamento da área
que lhe foi atribuída.

Com o armistício de 11 de novembro de
1918, termina a guerra e se encerra a mis-
são da nossa Divisão Naval em Operações
de Guerra, o trabalho de aviadores navais
e médicos no teatro europeu. Seus lega-
dos são exemplos de patriotismo e abne-
gação, marcados pelo sacrifício da vida de
dez oficiais e 146 praças.

Hoje, inspirados na imagem do Reboca-
dor Laurindo Pitta, um veterano da DNOG,
que ainda singra altivo as águas da Baía de

Guanabara, renovamos nosso preito de gra-
tidão aos marinheiros do passado e o com-
promisso de que, se necessário, inspirados
em sua bravura, estaremos prontos a atuar
em defesa de nosso país e sua liberdade.

Que a venerável memória dos marinhei-
ros da Divisão Naval em Operações de
Guerra mantenha-se acesa em nossos es-
píritos, balizando o moral dos homens e
mulheres integrantes da Marinha do Brasil
de hoje e de sempre.”

(Fonte:  Bono  Especial  no  813,  de
11/11/2010)

Foi comemorado, em 5 de outubro últi-
mo, o Dia da Criação da Força Naval do
Nordeste (FNNE). Por ocasião da data, o
comandante de Operações Navais, Almi-
rante de Esquadra Luiz Umberto de Men-
donça, expediu a seguinte Ordem do Dia:

“Há exatos 68 anos, pelo Aviso no 1.661,
de 5 de outubro de 1942, era criada a Força
Naval do Nordeste. O momento histórico era
o da Segunda Guerra Mundial, inicialmente
limitada ao continente europeu, mas que ra-
pidamente se espalhou por todos os ocea-
nos, incluído o Oceano Atlântico, por sua
importância estratégica para os beligerantes.

De início o Brasil manteve-se neutro em
relação ao conflito, só reorientando sua
posição após o ataque realizado por forças
japonesas ao Arquipélago do Havaí, em 7
de dezembro de 1941, quando declarou sua
solidariedade aos Estados Unidos da Amé-
rica na reação ao covarde ato de agressão.

Assim, em janeiro de 1942, cerca de um
mês após o ataque, o governo brasileiro, aten-
dendo aos reclames da opinião pública, aban-
donava sua postura de neutralidade rompen-
do relações diplomáticas e comerciais com os
países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e ali-
nhando-se aos países aliados. Em razão dessa

DIA  DA  CRIAÇÃO  DA  FORÇA  NAVAL  DO  NORDESTE

atitude, a nossa Marinha Mercante passou a
sofrer ataques de submersíveis alemães ao
longo de todo o nosso litoral, ocasionando
afundamentos e a perda de mais de 600 vidas,
entre seus tripulantes e passageiros.

Esta continuada agressão levou mais
uma vez à escalada da crise já instalada, e o
Brasil ao estado de guerra contra as potên-
cias do Eixo.

No ato da declaração de guerra, a Marinha
do Brasil possuía insipientes conhecimentos
sobre doutrina de guerra antissubmarino, bem
como insuficiência de meios adequados a con-
duzi-la, pois só dispúnhamos de navios rema-
nescentes da Esquadra de 1910, que não dis-
punham dos modernos sonares e armamen-
tos antissubmarinos.

Era uma mudança de paradigma a ne-
cessidade de engajamento da Marinha do
Brasil em uma guerra predominantemente
contra submarinos.

Somente com o suporte político-militar
dos Estados Unidos da América pudemos
dar início a uma reestruturação da nossa
força com o propósito de adequar-nos à
nova situação de conflito. Inicialmente em
decisão conjunta na Comissão Mista de
Defesa Brasil-Estados Unidos, foi estabe-
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lecida a criação de um Comando Naval úni-
co responsável por conduzir as operações,
o Comando da Força do Atlântico Sul, cujo
comando foi atribuído ao Almirante Jonas
H. Ingram, e em sequência a Força Naval
do Nordeste – FNNE, a ele subordinada.

Não tardou então a ser aprovada pelo
Congresso norte-americano a Lend and lease
Act – Lei de Empréstimos e Arrendamento –,
que permitiu nos fossem transferidos navios
modernos e transmitida doutrina de opera-
ções imprescindíveis para condução de nos-
sas ações no mar, consequentemente
viabilizando o cumprimento de nossa tarefa
de proteção ao tráfego marítimo.

Assim estava posto mais um desafio à
nossa Marinha. A necessidade de operar
novos meios e disseminar sua doutrina de
emprego era uma atividade extremamente di-
fícil e ficaria a cargo da nossa Força Naval do
Nordeste. Para comandá-la exigia-se a pre-
sença de um homem de fibra e autêntico che-
fe naval, o então Capitão de Mar e Guerra
Alfredo Carlos Soares Dutra, posteriormente
promovido a contra-almirante, cujos atribu-
tos de liderança e profissionalismo, aliados à
sua habilidade, foram essenciais para a supe-
ração dos obstáculos a serem ultrapassados
na prontificação de uma força naval que só
glórias e vitórias trouxe à Marinha, conforme
nossa história comprova.

Inicialmente constituída pelos cruzadores
Bahia e Rio Grande do Sul; navios mineiros
Carioca, Caravelas, Camaquã e Cabedelo –
posteriormente reclassificados como corvetas;
e caça-submarinos Guaporé e Gurupi, mais
tarde a ela se incorporaram o Tênder Belmonte,
novos caça-submarinos, contratorpedeiros de
escolta, contratorpedeiros Classe M e subma-
rinos Classe T para constituírem a Força-Tare-
fa 46 da Força do Atlântico Sul, responsável
por realizar o maior esforço operacional no mar,
naquele momento tendo como suas principais
tarefas realizar patrulha antissubmarina nos
portos brasileiros e efetuar a escolta de com-

boios nas derrotas Trinidad-Bahia-Trinidad,
bem como no trecho dessa derrota para Belém.

Dentre essas missões, destaca-se a es-
colta dos transportes americanos General
Mahn e General Meig, que conduziram a
Força Expedicionária Brasileira – FEB – para
os campos de batalha na Itália. Sob prote-
ção da FT 46, foram realizados 575 comboi-
os, o que garantiu a atracação segura em
seus portos de destino de mais de 3.100
navios. Para isso muito se fez e muito tra-
balharam verdadeiros marinheiros que, com
seus sangue e suor, escreveram páginas
de abnegação e heroísmo no cumprimento
do dever, entre eles 486 com o sacrifício da
própria vida.

Assim a Força Naval do Nordeste escre-
veu sua história, nos legando magnífico exem-
plo de superação sustentado no elevado es-
pírito de seus navios e na busca incansável
do cumprimento de sua missão, exemplos
esses que ainda prevalecem como fundamen-
tais no preparo de nosso Poder Naval.

Essas razões me levam à convicção de
que, ao comemorarmos hoje a criação da
Força Naval do Nordeste, devemos fazê-lo
rendendo homenagem a todos aqueles bra-
vos e dedicados marinheiros que a inte-
gravam, alguns aqui presentes, que, com
amor à Marinha, coragem e perseverança,
superando as adversidades, defenderam
com valentia nossa Pátria, assegurando a
existência de um mundo mais justo e livre.
Que o valoroso exemplo de nossos mari-
nheiros da Força Naval do Nordeste não
se apague de nossas mentes, orientando
homens e mulheres que hoje integram a
Marinha em sua conduta no cumprimento
de sua missão.

Sua bravura nos faz lembrar a guerra e,
ao nos encher de orgulho, nos projeta o
dever de estarmos prontos a atender à de-
fesa de nossa Pátria.”

(Fonte: Bono Especial no 714, de 5 de
outubro de 2010)
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O comandante da Marinha instituiu o
dia 10 de outubro como o Dia do Inativo.
A data, que será comemorada a partir de
2011, foi criada como forma de reconheci-
mento aos militares e servidores civis ina-
tivos da Marinha, que ao longo de suas
vidas contribuíram para a construção e o
fortalecimento da imagem institucional
perante a sociedade, e cujos legados se
mantêm ativos e perenes para a Força. Essa
data foi escolhida por ter sido o dia da
promulgação do Decreto 49.096/1960, que
aprovou o Regulamento da Lei de Pen-
sões Militares.

DIA  DO  INATIVO
Na comemoração, serão realizados even-

tos socioculturais para os inativos, em âmbi-
to nacional, com a prestação de serviços de
recadastramento e de identificação. Também
haverá execução de programas de saúde e de
assistência social, incluindo palestras relaci-
onadas ao Serviço Integrado de Atendimen-
to Domiciliar (Siad), aos Centros de Convi-
vência e ao Banco de Oportunidades.

O evento constará do Plano de Comuni-
cação Social da Marinha/2011, contendo
as Organizações Militares envolvidas e res-
pectivas atribuições.

(Fonte: Bono no 725, de 8/10/2010)

Foi comemorado, em 13 de dezembro últi-
mo, o Dia do Marinheiro. Na ocasião, o Presi-
dente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
enviou mensagem à Marinha do Brasil.

MENSAGEM  DO  PRESIDENTE  DA
REPÚBLICA

“É com grande satisfação e orgulho que
me dirijo, mais uma vez, aos integrantes da
Marinha do Brasil para apresentar os cum-
primentos pelo Dia do Marinheiro.

A Nação se orgulha de todos vocês que,
incansavelmente, se dedicam ao desenvol-
vimento e ao emprego de um Poder Naval
voltado à defesa dos interesses do País em
suas águas jurisdicionais.

Hoje lembramos o nascimento, em 1807, do
Almirante Joaquim Marques Lisboa, o Mar-
quês de Tamandaré, Patrono de nossa Mari-
nha. Brasileiro incomum, deu provas de abne-
gação, coragem e amor à Pátria em uma carrei-
ra de mais de 70 anos. E, por suas relevantes
participações na Guerra da Independência e
nas demais campanhas do período imperial,
foi consagrado Herói da Pátria no dia 13 de
dezembro de 2004.

DIA  DO  MARINHEIRO
Na atualidade, o cenário mundial é bem

diferente daquele do século XIX. As diver-
gências de fronteiras, no nosso continente,
já foram equacionadas há muito tempo. O
relacionamento com nossos vizinhos é regi-
do pela paz e a cooperação, concretizadas
em parcerias sólidas e virtuosas. Vivemos em
profunda estabilidade democrática e ninguém
contesta nossa independência e nossa so-
berania.

Nos últimos anos, o Brasil vem ganhan-
do destaque cada vez maior no cenário in-
ternacional. Nossa economia cresce,
estamos superando desigualdades histó-
ricas e conquistamos uma voz cada vez mais
ativa entre as nações.

Vivemos um momento de grande eufo-
ria com as descobertas das reservas de
petróleo e gás da camada pré-sal, fontes
fundamentais de energia e riqueza que con-
solidarão um longo ciclo de desenvolvi-
mento para nosso país.

Ainda não conhecemos totalmente a
extensão do imenso patrimônio que ainda
está guardado em nossa ‘Amazônia Azul’.
E por isso mesmo é imprescindível contar-
mos com uma Marinha adequadamente
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equipada, com efetivo poder de dissuasão
e presente nos mais distantes pontos de
nosso mar e águas interiores.

No decorrer deste ano, acompanhei os
esforços efetuados para finalizar o proces-
so de manutenção e modernização do Na-
vio-Aeródromo São Paulo, com o objeti-
vo de restabelecer a sua capacidade opera-
cional, em conjunto com os demais meios
da Esquadra.

Acompanhei também o constante apri-
moramento científico e tecnológico da
Marinha do Brasil, com ênfase no desen-
volvimento do Prosub – o programa que
dará ao País a capacidade de projetar e cons-
truir submarinos de propulsão nuclear. E o
Programa Nuclear da Força, que inclui a
concepção de um reator capaz de gerar
energia nucleoelétrica. O conhecimento e
as tecnologias decorrentes desses dois
programas irão beneficiar toda a socieda-
de brasileira.

A instituição também está envolvida em
outros projetos de pesquisa, como o
Proárea, que tem o intuito de identificar e
avaliar a potencialidade mineral de regiões
localizadas além das 200 milhas marítimas
da Zona Econômica Exclusiva; o Proantar,
importante incentivador do desenvolvi-
mento científico no continente antártico; e
o Leplac, que possibilitará o aumento da
extensão de nossa plataforma continental.

Além disso, o Aviso de Pesquisa Aspi-
rante Moura – que funcionará como um
laboratório embarcado, voltado para as ci-
ências do mar – foi recentemente incorpo-
rado à Armada, graças a uma parceria com
o Ministério da Ciência e Tecnologia.

Dentre as muitas ações da Marinha que
tanto me orgulharam, destaco a ativa e lou-
vável participação de nossos marinheiros
no apoio às vítimas dos terremotos no Haiti
e no Chile, contribuindo para amenizar a dor
e o sofrimento de milhares de famílias que
perderam seus lares e seus entes queridos.

Nessas ocasiões, os senhores e as se-
nhoras levaram para os povos irmãos o
mesmo auxílio e a mesma solidariedade que
nunca negaram aos brasileiros que moram
em comunidades distantes ou enfrentam
situações de catástrofes.

Como Comandante Supremo das For-
ças Armadas, tenho a grande honra de rea-
firmar minha confiança e minha admiração
por essa instituição exemplar. Estou certo
de que o Brasil poderá contar, em todos os
momentos, com a total cooperação dessa
Força nas suas diversas áreas de atuação.

Que os exemplos do Almirante Tamandaré
estejam sempre presentes na memória dos
marinheiros, fuzileiros navais e servidores
civis, continuando a nortear os rumos da
Marinha do Brasil.

Parabéns a todos!”

ORDEM  DO  DIA  DO  COMANDANTE
DA  MARINHA

O comandante da Marinha, Almirante
de Esquadra Julio Soares de Moura Neto,
emitiu a seguinte Ordem do Dia sobre a
data.

“Hoje unimo-nos a diversos segmentos
da sociedade para prestarmos uma justa ho-
menagem àqueles que, no passado e no pre-
sente, seguem se doando, diuturnamente,
para garantir os interesses nacionais no mar
e nas águas interiores, simbolizados pelo
‘marinheiro’, representando todos os homens
e mulheres, militares e civis, que labutam in-
cansavelmente em nossa instituição.

Com essa visão, é justo relembrar e
enaltecer uma destacada personalidade, o
Almirante Joaquim Marques Lisboa, o
Marquês de Tamandaré, que traduz, com a
notoriedade de sua biografia, todo esse
sentimento. Dotado de incontestes quali-
dades, ele tem um lugar de honra junto aos
que contribuíram para preservar a nossa
integridade política e territorial.
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Com uma trajetória de atos de bravura e
abnegação, iniciada em 1822, aos 15 anos de
idade, teve participação decisiva na Guerra
da Independência e na Campanha Cisplatina.

Durante a Regência, tomou parte ativa
na pacificação de diversas insurreições: a
Setembrada, em 1831; a Abrilada, em 1832;
a Balaiada, entre 1838 e 1841; além do
restabelecimento da ordem na Província do
Pará, em 1835.

No Segundo Reinado, já como almiran-
te, atuou na Guerra da Tríplice Aliança,
comandando as unidades navais na Toma-
da de Paissandu e organizando a linha
logística necessária para a manutenção das
embarcações que atuavam muito distante
de sua sede.

Em 1925, em consideração à sua vida
exemplar, o 13 de Dezembro foi instituído
como Dia do Marinheiro, homenageando-
o em sua data natalícia e alçando-o a nosso
Patrono. Em 13 de dezembro de 2004, foi
consagrado como Herói da Pátria.

Repassar os seus feitos e exemplos deve
suscitar nos cidadãos reflexões no sentido
de que todos têm um papel relevante a de-
sempenhar perante a Nação, contribuindo
para torná-la cada vez melhor. Na atualida-
de, inspirados pelo espírito que dele emana,
buscamos construir um Poder Naval à altu-
ra de nossas responsabilidades institucio-
nais. Nesse sentido, ressalto algumas ações
que demonstram essa postura.

Prossegue o esforço para a moderniza-
ção e a obtenção de novos meios, poden-
do ser citadas algumas conquistas:

– a prontificação da Corveta Barroso,
de projeto e construção autóctones, que
demonstrou um excelente desempenho em
sua primeira longa viagem, visitando por-
tos da África;

– a incorporação à Armada do Navio-
Patrulha Macau, de 500 toneladas, segun-
do da classe Macaé e que contribuirá para
potencializar as ações de presença, vigi-

lância, proteção e defesa da nossa área de
responsabilidade;

– a aquisição, em parceria com o Minis-
tério da Saúde, do Navio de Assistência
Hospitalar Soares de Meirelles, que se
dedicará à nobre missão de levar o apoio
médico às populações ribeirinhas; e

– a chegada ao Brasil do primeiro heli-
cóptero EC 725, UH-15 Super Cougar.

Com os olhos voltados para o futuro e
levando em conta as orientações da Estra-
tégia Nacional de Defesa, seguimos empe-
nhados em construir uma Força capaz de
proteger o patrimônio brasileiro.

Destaco os esforços que vêm sendo em-
preendidos para sermos dotados, mediante
um acordo governamental, de unidades de
superfície, incluindo fragatas, navio de apoio
logístico e navios-patrulha oceânicos.

Deve ser priorizado o Sistema de
Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz),
ferramenta vital para o monitoramento e a vi-
gilância de nossas águas jurisdicionais.

Além disso, julgo fundamental dar
continuidade à construção de navios-pa-
trulha de 500 toneladas, garantindo a sua
presença permanente junto às bacias pe-
trolíferas mais importantes.

Por oportuno, gostaria de salientar os
avanços do Prosub. Em maio último, foi
iniciada a construção do primeiro submari-
no convencional, com a participação efeti-
va de nossos operários, e começaram as
obras do estaleiro e da base em Itaguaí.
Friso também que um grupo de engenhei-
ros já se encontra na França, realizando os
cursos e estágios destinados a capacitá-
los a projetar e construir no Brasil o sub-
marino de propulsão nuclear.

A concretização de um projeto dessa mag-
nitude significará a prova inconteste da
potencialidade tecnológica brasileira e o for-
talecimento de nossa capacidade dissuasória.

Finalmente, na busca permanente da
valorização do nosso pessoal, foram con-
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cedidas, recentemente, as últimas parcelas
do reajuste salarial estabelecido em 2008, o
qual, mesmo estando aquém das necessi-
dades, minimizou as dificuldades financei-
ras e contribuiu para reduzir a acentuada
defasagem em relação às outras carreiras
de Estado. Ademais, continuam as obras
de revitalização do Hospital Marcílio Dias,
a expansão da Odontoclínica Central e a
construção da Policlínica de Niterói.

Marinheiros, fuzileiros navais e servi-
dores civis!

Exorto-os uma vez mais a renovarem o
entusiasmo e a perseverança para que, ins-
pirados em nosso Patrono, continuemos,
juntos, a envidar os maiores esforços na
direção do aperfeiçoamento da Marinha,
buscando torná-la suficientemente forte,
aprestada e preparada para a defesa da so-
berania em nossas águas.

Aos agraciados com a Medalha Mérito
Tamandaré, cujas cerimônias de imposição
estão ocorrendo nos diversos Distritos Na-
vais e no exterior, transmito os meus cumpri-
mentos pelos relevantes serviços prestados,
motivo pelo qual obtiveram o justo reconhe-
cimento, e concito-os a fortalecer a mentali-
dade marítima junto à sociedade, ressaltan-
do a devida importância da ‘Amazônia Azul’
para um país predestinado a ser grande e re-
conhecido no cenário internacional.”

(Bonos nos 899 e 900, de 10/12/2010)

HOMENAGEM  DO  CONGRESSO
NACIONAL

A Marinha do Brasil foi homenageada,
no dia 9 de dezembro, em uma sessão sole-
ne, no Congresso Nacional, para celebrar o
Dia do Marinheiro, comemorado em 13 de
dezembro, data de nascimento do Almirante
Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de
Tamandaré, Patrono da Marinha do Brasil.

Militares da Marinha, do Exército Brasi-
leiro e da Força Aérea Brasileira lotaram o

Plenário da Câmara dos Deputados. Entre
as autoridades militares presentes estavam
o Comandante da Marinha, Almirante de
Esquadra Julio Soares de Moura Neto; o
Chefe do Estado-Maior da Armada, Almi-
rante de Esquadra Luiz Umberto de Men-
donça; o Secretário de Ensino, Logística,
Mobilização, Ciência e Tecnologia do Mi-
nistério da Defesa, Almirante de Esquadra
Gilberto Max Roffé Hirschfeld; o General
de Exército José Elito Carvalho Siqueira; e
o Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica,
Tenente-Brigadeiro do Ar João Manoel
Sandim de Rezende. O Deputado Federal
Marco Maia (PT-RS), 1o secretário da Câ-
mara dos Deputados, presidiu a sessão.

Durante a sessão, o Senador Acir Gurgacz
(PDT-RO) destacou a presença da Marinha
na desocupação do tráfico no Complexo do
Alemão, no Rio de Janeiro. “Esse trabalho
de apoio às Forças de Segurança merece
nossa admiração”. Entre os desafios futu-
ros, ele citou o papel a ser desempenhado
pela Marinha na proteção das riquezas do
pré-sal. “O futuro guarda uma importância e
uma missão ainda mais grandiosa, referente
à necessidade da guarda e da defesa das
plataformas de petróleo do pré-sal, a defesa
do que hoje a Marinha de Guerra já chama
acertadamente de Amazônia Azul”, afirmou
o autor do requerimento para a homenagem,
realizado, também, a pedido da Deputada
Federal Rebecca Garcia (PP-AM).

As ações sociais da Marinha no apoio
às populações ribeirinhas e somente aces-
síveis por via fluvial, como as da Amazô-
nia, foram citadas como uma das importan-
tes contribuições ao País. Mereceu tam-
bém registro a participação da Marinha em
missões de paz no exterior, lideradas pela
Organização das Nações Unidas.

Discursaram em homenagem à Marinha
do Brasil os Deputados Federais Marco Maia
(PT-RS), Paes De Lira (PTC-SP), Aldo Rebelo
(PcdoB-SP) e Rodrigo Rollemberg (PSB-DF).
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Como parte das comemorações pelo Dia
do Marinheiro, celebrado em 13 de dezem-
bro, a Diretoria do Patrimônio Histórico e
Documentação da Marinha (DPHDM) pro-
moveu, no dia 12, uma série de atividades
culturais, educativas e recreativas no Es-
paço Cultural da Marinha (ECM), no Rio
de Janeiro.

A programação constou de visita guia-
da ao circuito expositivo “30 Anos da Mu-
lher Militar na Marinha”, Navio-Museu
Bauru, Submarino-Museu Riachuelo, He-
licóptero Rei do Mar e Nau dos Descobri-
mentos; passeio marítimo no Rebocador
Laurindo Pitta; visita à Ilha Fiscal; apre-
sentação da peça teatral “O Passeio Mági-
co”, do projeto Conhecendo e Brincando
no ECM; Oficina de Nós; e pescaria com
distribuição de brindes.

O Comando Geral do Corpo de Fuzilei-
ros Navais integrou-se ao evento com ex-
posição de material militar, incluindo o Car-
ro Anfíbio (JipAnf) e visita ao Museu do
Corpo de Fuzileiros Navais, situado na
Fortaleza de São José. Já o Comando da
Força de Fuzileiros da Esquadra, o Coman-
do da Divisão Anfíbia e o Batalhão de Ope-
rações Especiais expuseram mostruário e
realizaram atividades lúdicas.

DIA  DO  MARINHEIRO
NO  ESPAÇO  CULTURAL  DA  MARINHA

O Comando do Pessoal do Corpo de
Fuzileiros Navais e o Centro de Instrução
Almirante Silvio de Camargo (Ciasc) pro-
moveram apresentação da Banda do Ciasc.
A educação para a saúde também não foi
esquecida, com orientações sobre higiene
bucal e prevenção de problemas odontoló-
gicos, a cargo da Diretoria de Saúde da
Marinha. A Base de Adestramento Almi-
rante Castro e Silva expôs material relacio-
nado ao adestramento e atividades de mer-
gulho, e o Centro de Educação Física Almi-
rante Adalberto Nunes fez apresentação de
educação física e dos atletas da Marinha
do Brasil que farão parte dos Jogos Olím-
picos Militares.

A Diretoria de Ensino da Marinha ficou
encarregada da distribuição dos folhetos
informativos “Como ingressar na Marinha”
e também da Escola Naval. As crianças
puderam tirar fotografias em painéis vaza-
dos com motivos navais e participar de ofi-
cina de pintura, atividades supervisiona-
das pelo Serviço de Seleção de Pessoal da
Marinha. Já o Centro de Comunicação So-
cial da Marinha exibiu clips da Canção do
Marinheiro e sobre a Amazônia Azul. O
Grupo de Escoteiros do Mar também parti-
cipou da programação.

Foi realizado no Centro de Instrução Al-
mirante Graça Aranha (Ciaga), Rio de Janei-
ro-RJ, em 23 de setembro último, a cerimônia
comemorativa do Dia Marítimo Mundial, pre-
sidida pelo comandante da Marinha, Almi-
rante de Esquadra Julio Soares de Moura
Neto. Durante a cerimônia, o presidente do
Centro de Capitães da Marinha Mercante,
Capitão de Longo Curso Álvaro José de

DIA  MARÍTIMO  MUNDIAL

Almeida Junior, leu a mensagem do secretá-
rio-geral da Organização Marítima Mundial
(IMO), Efthimios Elias Mitropoulos.

Em sua Ordem do Dia, o diretor de Portos
e Costas, Vice-Almirante Leal Ferreira,
enfatizou a importância da formação de no-
vos oficiais da Marinha Mercante do Brasil
em seus cursos no Ciaga e no Centro de
Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba).
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enalteceu a homenagem feita a todos os
marinheiros mercantes, destacando o valor
e a importância da Marinha Mercante.

Transcrevemos abaixo a Ordem do Dia
do diretor de Portos e Costas:

“Os que têm o mar como profissão sen-
tem por ele uma atração que fascina, seja pela
beleza, seja pelo respeito que inspira. Esses
sentimentos são comuns a toda uma comu-
nidade de bravos que enfrentam diretamente
a inconstância das ondas, unidos pela labu-
ta constante ao sol, ao sal e às intempéries,
bem como pelas atitudes de solidariedade,
universais entre todos os marinheiros.

Ao mesmo tempo que nos sensibiliza, des-
pertando profundas emoções, o mar represen-
ta um desafio àqueles que nele operam, exigin-
do esforço, resistência, conhecimento e um
criterioso uso das informações e recursos dis-
poníveis para superar as adversidades.

Ainda durante a cerimônia, o comandan-
te da Marinha fez aposição floral no busto
de Irineu Evangelista de Souza, o Visconde
de Mauá, Patrono da Marinha Mercante,
acompanhado do presidente da Transpetro,
José Sérgio de Oliveira Machado, e do pre-
sidente do Sindicato Nacional das Empre-
sas de Navegação Marítima (Syndarma),
Hugo Pedro de Figueiredo.

Na sequência, foi inaugurado o Memorial
em Homenagem aos Mortos da Marinha
Mercante na Segunda Guerra Mundial, com
o descerramento da placa pelo comandante
da Marinha, acompanhado pelo presidente
do Centro dos Capitães da Marinha Mer-
cante e pelo Coronel (RM) Antônio Fraga
Esteves, sobrinho do primeiro militar da
Marinha Mercante morto na Segunda Guer-
ra Mundial. Em seu discurso, o Almirante de
Esquadra Julio Soares de Moura Neto
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Experimentamos hoje notável desenvol-
vimento do nosso tráfego marítimo. Mais
de 95% do volume do comércio exterior do
País é realizado pelo mar e mais de 85% de
todo o nosso petróleo é extraído da plata-
forma continental. A descoberta de novas
jazidas de petróleo e gás na camada do pré-
sal possibilitou a alocação de grandes in-
vestimentos em estaleiros, voltados para a
construção de navios petroleiros e de apoio
marítimo. O crescimento da navegação de
interesse nacional também se reflete positi-
vamente no nosso transporte de cabotagem,
contribuindo em muito para a ampliação da
nossa frota de porta-contêineres.

Destaca-se também o significativo cres-
cimento da navegação interior em nossas
principais bacias hidrográficas, decorren-
te do aumento verificado nas nossas ex-
portações, particularmente no que se refe-
re às commodities.

Fazendo parte desse cenário, a Autori-
dade Marítima Brasileira acompanha o cres-
cimento que vem ocorrendo na navegação
em nossa Amazônia Azul e está preparada
para atender à demanda gerada com o in-
cremento previsto pelo transporte de pe-
tróleo e seus derivados, pela contínua evo-
lução da navegação de apoio marítimo, pela
expansão do comércio exterior, pelo pro-
missor aumento da frota pesqueira, bem
como pelo rápido desenvolvimento de nos-
sa navegação interior.

Assim sendo, veio a ser muito apropria-
da e oportuna a proposta da Organização
Marítima Internacional (IMO) para o tema
das comemorações do Dia Marítimo Mun-
dial deste ano – “2010: Ano do Marítimo”
–, conforme mensagem do secretário-geral
da IMO, que acabamos de ouvir.

Consciente da importância da navegação
para o desenvolvimento nacional, a Marinha
do Brasil vem adotando uma série de medidas
visando a aumentar a capacidade de formação
de oficiais da Marinha Mercante nos nossos

Centros de Instrução – o Ciaga e o Ciaba – ,
bem como no sentido de aprimorar a forma-
ção, o aperfeiçoamento, a atualização e o ades-
tramento dos profissionais que conduzem
nossas riquezas pelos mares do mundo.

As obras de modernização dos Centros
de Instrução, que vêm sendo realizadas com
o apoio da Petrobras e da Agência Nacio-
nal do Petróleo, permitem antever para bre-
ve o aumento significativo do número de
oficiais da Marinha Mercante a ser forma-
do a cada ano, atendendo às necessidades
de pessoal da Comunidade Marítima e à
crescente demanda por profissionais
especializados nas novas tecnologias em-
pregadas nos navios.

Além disso, outras medidas tomadas no
sentido de aumentar a capacidade de for-
mação de oficiais dos nossos Centros de
Instrução já estão surtindo o efeito deseja-
do. A nossa expectativa é que, neste ano,
ocorrerá um aumento de 25% do número
de praticantes-alunos formados em relação
a 2009 e que em 2011 ocorra um acréscimo
de 87% em relação a 2009.

Ainda na área do Ensino Profissional
Marítimo (EPM), alcançamos em 2009 um
expressivo incremento na oferta de cursos
de formação e capacitação de aquaviários.
Além disso, a obtenção das Certificações
ISO 9001:2008 pelos setores do EPM do
Ciaga, do Ciaba e de várias Capitanias dos
Portos comprova o acerto de uma política
de qualidade voltada para o aprimoramento
contínuo da formação da mão de obra
aquaviária. Trabalhando em parceria com
diversos órgãos representativos da Comu-
nidade Marítima, a Diretoria de Portos e
Costas alterou, neste ano, as Normas da Au-
toridade Marítima para o Uso de Uniformes
da Marinha Mercante, instituindo o distin-
tivo de comodoro como forma de reconhe-
cimento do mérito alcançado pelos capitães
de longo curso durante o desenvolvimento
de suas carreiras. Durante esta solenidade,
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serão entregues os distintivos de comodoro
aos dois primeiros capitães de longo curso
indicados pelo Centro dos Capitães da Ma-
rinha Mercante a esta Diretoria, o Capitão
de Longo Curso Francisco Cesar Monteiro
Gondar e o Capitão de Longo Curso Roberto
Luiz do Nascimento, aos quais transmito os
meus efusivos cumprimentos.

Com o propósito de enaltecermos a me-
mória da Marinha Mercante brasileira, bem
como expor aos jovens alunos da Escola de
Formação de Oficiais da Marinha Mercante
do Ciaga exemplos dignos de lembrança,
como a do conferente de carga José Francis-
co Fraga, que faleceu a bordo do Navio Mer-
cante Taubaté em 22 de março de 1941, devi-
do ao ataque de um avião alemão, será inau-
gurado, logo após o encerramento desta ce-
rimônia, o Memorial em Homenagem aos
Mortos da Marinha Mercante na Segunda

Guerra Mundial. Esse Memorial permitirá tam-
bém lembrar à Nação os atos de bravura e
determinação perpetrados pelos valorosos
marinheiros da nossa Marinha Mercante.

É, pois, com satisfação que me congratu-
lo com todos os membros da Comunidade
Marítima aqui presentes, bem como com os
homens e mulheres que exercem atividades
no mar e nas nossas águas interiores, con-
tribuindo para o desenvolvimento da Na-
ção brasileira. Expresso os meus cumprimen-
tos aos senhores pela data e apresento os
meus agradecimentos pelas suas presenças.

Por fim, não poderia deixar de destacar
a honrosa presença do comandante da
Marinha, que preside esta cerimônia, Au-
toridade Marítima Brasileira, que bem re-
trata a importância deste evento.”

(Fonte: www.mar.mil.br e Bono Especial
no 677, de 23/9/2010)

Foi comemorado, em 6 de novembro úl-
timo, o Dia Nacional do Amigo da Mari-
nha. Na ocasião, o comandante da Mari-
nha, Almirante de Esquadra Julio Soares
de Moura Neto, enviou a seguinte mensa-
gem às Sociedades dos Amigos da Mari-
nha (Soamar) de todo o Brasil:

“É com orgulho, satisfação e gratidão
que a Marinha do Brasil exalta e parabeni-
za todos homens e mulheres pertencentes
às Soamar pelo transcurso do Dia Nacio-
nal do Amigo da Marinha.

Tendo origem com a criação, em 1972,
da Associação Santista dos Amigos da Ma-
rinha (Asam), as Soamar congregam hoje
mais de 14 mil membros, em 54 associações
(além de uma entidade nacional, a Soamar-
Brasil) localizadas em diversos pontos do
nosso território.

Sua atuação tem sido de inestimável va-
lor na imprescindível tarefa de fomentar a

DIA  NACIONAL  DO  AMIGO  DA  MARINHA

tão necessária mentalidade marítima, que
busca ressaltar a importância de estarmos
cada vez mais atentos aos assuntos relaci-
onados ao mar e às nossas bacias
hidrográficas.

Um país como o nosso, possuidor de
um litoral de 8.500 km, com uma área maríti-
ma de 4,5 milhões de km2, que costumamos
chamar de “Amazônia Azul”, e contando
com 40 mil km de rios navegáveis, necessi-
ta de uma Marinha forte, bem equipada e
bem adestrada, à altura de sua projeção
político-estratégica no cenário internacio-
nal e capaz de garantir a sua soberania e os
seus interesses. Dentro desse enfoque,
ressalto o trabalho dedicado, despretensi-
oso, voluntário e muito significativo dos
nossos amigos que, diuturnamente, bus-
cam aproximar a Força da sociedade brasi-
leira, em prol da qual desenvolvemos to-
dos os nossos esforços.
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A data de 6 de novembro, Dia Nacional do
Amigo da Marinha, é também muito significa-
tiva, pois marca o aniversário de nascimento
do Almirante de Esquadra Maximiano Eduar-
do da Silva Fonseca, ex-ministro da Marinha e
patrono das Soamar, sendo uma justa home-
nagem àquele insigne chefe naval, possuidor
de uma reconhecida visão de futuro e de um
inegável empreendedorismo, e que foi o gran-

Para comemorar o Dia da Criança, o Es-
paço Cultural da Marinha, no Rio de Janei-
ro, promoveu, em 9 e 10 de outubro último,
uma programação especial que incluiu des-
de apresentação de jipe anfíbio até brinca-
deiras com atletas olímpicos militares. O
evento, organizado pela Diretoria do
Patrimônio Histórico e Documentação da
Marinha (DPHDM), contou com o apoio
de várias outras organizações militares da
Marinha.

ESPAÇO  CULTURAL  COMEMORA  O  DIA  DA  CRIANÇA

de incentivador da consolidação e ampliação
das Soamar em nível nacional.

Estimados soamarinos e soamarinas!
Recebam o profundo reconhecimento de
todos os marinheiros, fuzileiros navais e
servidores civis pelo belo trabalho que re-
alizam em prol da Marinha e do Brasil! Nós
lhes agradecemos. Sejam muito felizes!”

(Fonte: Bono no 795, de 5/11/2010)

operativos e históricos. Houve também
apresentação da sua Banda de Música. A
área de Medicina Operativa, responsável
pelas ações de saúde nas missões de apoio
humanitário em situações de desastre, jun-
to com a equipe de Odontologia, fez simu-
lações de resgate, primeiros-socorros e

As ações foram montadas para expor as
diversas atividades e carreiras dentro da
Marinha, de forma dinâmica, curiosa e
educativa e com muita brincadeira e músi-
ca. Entre as atividades programadas, os
Fuzileiros Navais intercalaram a exibição
do jipe anfíbio com um bate-papo sobre os
equipamentos que utilizam nas operações
especiais e exposição dos materiais
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palestras educativas, e os mergulhadores
ministraram aulas sobre tudo o que envol-
ve a atividade de mergulho, explicando e
mostrando seus equipamentos.

Já a Comissão de Desportos da Marinha
participou do evento com uma série de brin-
cadeiras envolvendo as crianças e os atle-
tas de diversas categorias que participarão
dos Jogos Mundiais Militares em 2011.

Além dessas ações, o Espaço Cultural
da Marinha manteve os passeios à Ilha Fis-
cal, as apresentações de teatro infantil e as
atividades da oficina de recreação, que fa-
zem parte das programações normais do
Espaço Cultural.

Foi realizada, em 23 de novembro últi-
mo, a cerimônia oficial de abertura das co-
memorações dos 50 anos (Jubileu de Ouro)
da Estação Rádio da Marinha em Brasília
(ERMB). Estiveram presentes autoridades
civis e militares, além de ex-comandantes e
imediatos. Na ocasião, foi lançado o livro
comemorativo e selo personalizado Jubi-
leu de Ouro da ERMB.

Como parte das comemorações, acon-
teceu, em 27 de novembro último, a I Corri-
da Cross Country Jubileu de Ouro da
ERMB. Os percursos foram realizados nas
trilhas das instalações daquela Organiza-
ção Militar.

Outro evento esportivo comemorativo
dos 50 anos da ERMB foi o Torneio de Fu-
tebol de Campo Jubileu de Ouro da ERMB,
com a participação dos times do Centro de
Instrução e Adestramento de Brasília
(Ciab), Centro de Inteligência da Marinha
(CIM), Clube Naval de Brasília, ERMB, Po-
lícia Militar do Distrito Federal, Polícia Ro-
doviária Federal, Universidade Estadual de
Goiás (Unidade de Luziânia) e Secretaria

JUBILEU  DE  OURO  DA  ERMB

Nacional de Segurança Pública. Sagrou-se
campeã a equipe da Polícia Militar do Dis-
trito Federal.

A Estação Rádio da Marinha em Brasília
(ERMB) foi criada pelo Decreto no 49.324,
de 23 de novembro de 1960, para ser a Esta-
ção Central do Serviço Fixo da Marinha do
Brasil. Entretanto, as primeiras transmissões
foram realizadas em abril de 1960 a partir de
um prédio da Caixa Econômica Federal
(CEF), e em maio do mesmo ano a ERMB
iniciou provisoriamente suas atividades.

Devido ao aumento do tráfego de men-
sagens e à atribuição de novas tarefas,
surgiu a necessidade da construção de
novas instalações, passando a ERMB a
operar na atual sede a partir de 13 de no-
vembro de 1985.

Em junho de 1987, a ERMB assumiu a
função de estação rádio principal do servi-
ço fixo da Marinha do Brasil (MB) e pas-
sou a operar a Rede Naval Interamericana
de Telecomunicações (RNIT), a Rede Luso-
Brasileira e a Rede Operativa da Marinha
(Reomarinha).
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A missão da ERMB, conforme a Portaria
no 0023 de 2003, do Comando de Operações
Navais, é proporcionar comunicações entre
as OM da Marinha do Brasil ou entre estas
e outras organizações de interesse da MB,
pela operação das redes e circuitos do Sis-
tema de Comunicações da Marinha
(Siscom); cumprir e fiscalizar a doutrina, as

normas, os procedimentos e as demais ins-
truções de comunicações vigentes na MB,
em suas jurisdições, a fim de contribuir para
o pleno exercício do comando pelas autori-
dades navais, o controle das comunicações
navais e as atividades de Inteligência da MB.

(Fontes: Bono no 795, de 5/11/2010,
www.cdm.mar.mil.br e www.ermb.mb)

A Secretaria-Geral da Marinha promo-
veu, em 1o de setembro, a palestra “Práti-
cas de offset no âmbito da Marinha do Bra-
sil – síntese histórica, situação atual e pers-
pectivas”, proferida pelo coordenador do
Orçamento da Marinha, Contra-Almirante
(IM) Anatalicio Risden Júnior. O offset é a
prática, geralmente utilizada por um gover-
no, de obter compensações de fornecedo-
res estrangeiros pela compra de bens e ser-
viços de vulto.

O evento foi realizado no auditório do
Comando do 7o Distrito Naval, em Brasília,
para um público de cerca de 120 pessoas,
entre oficiais e servidores civis das Orga-
nizações Militares sediadas na capital do
País. De acordo com o secretário-geral da
Marinha, Almirante de Esquadra João Afon-
so Prado Maia de Faria, que proferiu as

SECRETARIA-GERAL  DA  MARINHA  DIFUNDE  O  CONCEITO
DE  OFFSET  NA  FORÇA

palavras finais do encontro, o propósito
principal foi conscientizar o público inter-
no da importância do tema para a Marinha.

O offset pode ser definido como toda e
qualquer prática compensatória acordada
entre as partes, como condição para a im-
portação de bens e serviços, com a inten-
ção de gerar benefícios de natureza indus-
trial, tecnológica ou comercial ao importa-
dor. É uma prática bastante comum nas re-
lações comerciais internacionais, tendo em
vista os ganhos embutidos que, eventual-
mente, conseguem ser superiores aos dos
valores dos contratos negociados entre as
partes. A prática consta hoje, inclusive,
como cláusula obrigatória em contratos que
envolvem valores superiores a 5 milhões
de dólares, realizados pela Marinha.

(Fonte: www.mar.mil.br)

O combate à insegurança no País passa
obrigatoriamente pela ampliação da presen-
ça da Receita Federal do Brasil (RFB) nas
fronteiras. Essa é uma das conclusões do
estudo Fronteiras Abertas, apresentado em
outubro último aos representantes do go-
verno federal, parlamentares, autoridades

FRÁGIL  FISCALIZAÇÃO  NAS  FRONTEIRAS

1 N.R.: As Forças Armadas não participaram do referido estudo.

das áreas de segurança pública e comércio
exterior, governos dos estados fronteiriços
e representantes de setores produtivos da
economia nacional. O estudo foi produzi-
do pelo Sindicato Nacional dos Analistas-
Tributários da Receita Federal do Brasil
(Sindireceita).1
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Durante dez meses, uma equipe percor-
reu mais de 15 mil km de rodovias federais
e estaduais, estradas vicinais e rios que
marcam a fronteira do Brasil com Uruguai,
Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colôm-
bia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana
Francesa. “Nesses pontos, caminhões car-
regados com carvão, madeira, bebidas e
produtos agrícolas entram no Brasil diaria-
mente, sem passar por nenhuma fiscaliza-
ção. Em veículos leves, motoristas também
aproveitam a fragilidade no controle na fron-
teira para transitar livremente. Embarcações
cruzam rios que marcam as fronteiras brasi-
leiras nas regiões Norte, Centro-Oeste e
Sul sem serem fiscalizados”, constatou o
estudo.

Para cobrir uma extensão de mais de 16,8
mil quilômetros de fronteiras com esses
países, a Receita Federal do Brasil mantém
31 postos aduaneiros, distribuídos pelos
estados do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso, Acre, Rondônia, Amazonas,
Amapá e Roraima. Nessas unidades, o efe-
tivo de servidores é de 596 funcionários,
245 auditores fiscais e 351 analistas-tribu-
tários, um número considerado baixo pelo
Sindireceita. Esse contingente representa
3% da força de trabalho da Receita Fede-
ral, que atualmente conta com cerca de
19.600 servidores – 12.300 auditores fis-
cais e 7.300 analistas-tributários.

Segundo a legislação brasileira, a Receita
Federal tem a precedência sobre os demais
órgãos no controle aduaneiro, ou seja, cabe
prioritariamente à RFB e seus servidores con-
trolar a entrada, a permanência, a movimenta-
ção e a saída de pessoas, veículos e merca-
dorias de portos, aeroportos, pontos de fron-
teira e recintos alfandegados, ou o embarque
e desembarque de viajantes procedentes do
exterior ou a ele destinados.

A própria Receita Federal admite que
para atender somente às 31 inspetorias se-

riam necessários 1.032 servidores, sendo
380 auditores e 652 analistas-tributários.
Nesses postos de controle, o deficit de
analistas-tributários passa de 70%, confor-
me estudo da Subsecretaria de Gestão
Corporativa (Sucor) e da Coordenação-Ge-
ral de Gestão de Pessoas (Cogep) da Re-
ceita Federal.

Algumas conclusões do estudo para
ampliação do controle aduaneiro são:

– ampliação do quadro atual de servi-
dores para atuar especificamente na área
aduaneira;

– ampliação do número de postos adua-
neiros nas fronteiras e nas estradas que
dão acesso aos países vizinhos;

– estabelecimento urgente de outorga
legal aos analistas-tributários da Receita
Federal da área aduaneira para porte de arma
de fogo visando à defesa funcional e pes-
soal (quanto a este item, ressalte-se que,
mesmo após o cumprimento de seus expedi-
entes de trabalho, os servidores ficam sujei-
tos a ameaças e retaliações de fiscalizados
e, principalmente, do crime organizado);

– inserção da Receita Federal na
abrangência do art. no 144 da Constituição
Federal, que trata da segurança pública,
pois faz-se necessário que o órgão tenha
também prerrogativas especiais para fazer
frente à pirataria, à lavagem de dinheiro, ao
narcotráfico e a outras ações requintadas
do crime organizado; e

– desenvolvimento de estudos para a
criação, no âmbito da Receita Federal, de
um corpo de agentes especializados, com
características de polícia, para atuar na vi-
gilância ostensiva de instalações aduanei-
ras e mercadorias, acompanhamento em
trânsitos aduaneiros e apoio tático policial
no combate e repressão ao contrabando,
descaminho e outros ilícitos que possam
ocorrer na área aduaneira.

(Fonte: Press release da Assessoria de
Comunicação do Sindireceita)
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Foi inaugurada, em 4 de novembro últi-
mo, a nova sede do Centro de Análise de
Sistemas Navais (Casnav), no Edifício 23,
localizado nas dependências do Arsenal de
Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ). Com
uma área de 5.200 m² distribuídos no tér-
reo, parte do 3o pavimento e os novos 5o e
6o andares que foram construídos sob o
telhado do edifício 23, a nova área otimizará
o aproveitamento do espaço disponível,
sem alteração de sua fachada. As instala-
ções dispõem de auditório e salas adequa-
damente projetadas para o efetivo do
Casnav, com sistema de ar condicionado
central, energia estabilizada e moderna rede
de distribuição de dados. A obra teve iní-
cio em novembro de 2008.

O Núcleo do Centro de Análises de Sis-
temas Navais, que completou 35 anos de
existência neste ano, foi criado para funci-
onar, inicialmente, na antiga Diretoria de
Comunicações e Eletrônica da Marinha.
Pouco depois, o Casnav passaria a funcio-
nar nas dependências da Escola de Guerra
Naval, até ser transferido, em junho de 1995,
para o 3o andar do edifício 8 do AMRJ, onde
ocuparia uma área de 1.700 m².

A partir do primeiro desafio, lançado em
1975, que foi a avaliação do desempenho
operacional e otimização do emprego das
fragatas classe Niterói, o Casnav, nas dé-
cadas seguintes, ampliou a atividade de

INAUGURAÇÃO  DA  NOVA  SEDE  DO  CASNAV

Avaliação Operacional para outros meios,
como aeronaves, submarinos e sistemas de
armas dos fuzileiros navais, e estendeu sua
atuação para outras áreas de competência,
tais como a simulação de guerra naval, sis-
temas de comando e controle, sistemas de
apoio à decisão, sistemas administrativos
corporativos e desenvolvimento de recur-
sos criptográficos.

Nesse processo de evolução, o Casnav
transformou-se em uma Organização Mili-
tar Prestadora de Serviços de Ciência e
Tecnologia (OMPS-C), passando a ser res-
ponsável pela sua autossustentabilidade;
formalizou, com a Secretaria-Geral da Mari-
nha, o Contrato de Autonomia de Gestão,
adotando um modelo de gestão contempo-
râneo, com metas estratégicas a serem atin-
gidas; certificou seus processos finalísticos
pela norma ISO 9001:2008; obteve o nível
G pelo método MPS.BR, na qualidade de
seus produtos de software; e alcançou a
classificação, na faixa bronze, do Prêmio
de Qualidade do Governo Federal, nos
anos de 2004, 2005, 2007 e 2010.

A produção tecnológica do Casnav au-
mentou de 12 projetos em 2003 para 45 nes-
te ano, atendendo a Marinha do Brasil e
outros órgãos e instituições do País e em-
pregando cerca de 250 militares, servido-
res civis e assessores especializados.

(Fonte: Bono Especial no 794, de 4/11/2010)

Foi concluída a execução do primeiro
projeto do programa “A Praça é Sua”, de
revitalização de praças públicas pela Pre-
feitura do Rio de Janeiro. A Praça Marinha
do Brasil, localizada em Botafogo, Zona Sul

PRAÇA  MARINHA  DO  BRASIL  É  REVITALIZADA
NO  RIO  DE  JANEIRO

do Rio, foi entregue ao Comando do 1o Dis-
trito Naval (Com1oDN) pela Secretaria de
Conservação e Serviços Públicos, em uma
cerimônia realizada no dia 27 de outubro
último.
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Representação do Comando do 1o Distrito
Naval na cerimônia de entrega da praça

Secretário de Conservação e Serviços Públicos (dir.),
presidente da Rio Luz (esq.) e representante do
Com1oDN descerram a placa alusiva ao evento

A Banda do Grupamento de Fuzileiros
Navais do Rio de Janeiro e uma represen-
tação do Com1oDN compareceram à sole-
nidade, que também contou com as pre-
senças do secretário de Conservação e
Serviços Públicos da Prefeitura do Rio de
Janeiro, Carlos Roberto Osório, e do presi-
dente da Rio Luz, Henrique Pinto.

Além da limpeza, pintura, instalação de
refletores e recuperação do mobiliário ur-
bano do local, a gerência responsável pe-

los reparos ainda fará a limpeza do monu-
mento em homenagem ao Almirante
Tamandaré, Patrono da Marinha do Brasil.

No programa de revitalização de praças
estão previstas, ainda, ações de conscien-
tização junto à população para mostrar a
importância do cuidado com os espaços
públicos.

(Fonte: www.mar.mil.br)

Foi realizada, em 30 de novembro últi-
mo, nas instalações da Indústria Naval do
Ceará (Inace), Fortaleza-CE, a cerimônia de
Batismo e Mostra de Armamento do Na-
vio-Patrulha Macau. O comandante da
Marinha, Almirante de Esquadra Julio Soa-
res de Moura Neto esteve presente com
várias outras autoridades e a senhora Ali-
ce Martha Chaves Rodrigues Pereira (es-
posa do Almirante de Esquadra Mauro
Cesar Rodrigues Pereira, ex-ministro da
Marinha), foi a madrinha do navio. Na oca-
sião, assumiu o comando do Macau o Ca-
pitão de Corveta Mauricio do Nascimento
Pinto.

NAVIO-PATRULHA  MACAU  É  INCORPORADO
À  MARINHA  DO  BRASIL

Em construção desde 2007 pelo Inace, o
Navio-Patrulha Macau recebeu este nome
em homenagem à cidade do litoral potiguar,
famosa por suas salinas e pela produção
de petróleo. O navio teve seu batimento de
quilha realizado em 17 de julho de 2007 e é
o segundo de uma nova classe de navios-
patrulha em construção. Utilizou-se o pro-
jeto do navio-patrulha francês classe Vigi-
lante 400 CL54, que foi alterado e aperfei-
çoado, incorporando desenvolvimentos
tecnológicos e melhorias no desempenho.

Sua construção faz parte de um estudo
realizado pela Marinha do Brasil em novem-
bro de 2005 para a construção de uma nova
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classe de navios-patrulha que realiza,
prioritariamente, fiscalização das Águas
Jurisdicionais Brasileiras (AJB), atividade de
patrulha, inspeção naval e salvaguarda da
vida humana no mar, contribuindo para a
segurança do tráfego marítimo nacional e
defesa dos interesses estratégicos do Bra-
sil. A tripulação do navio é composta por 34
militares, sendo quatro oficiais e 30 praças.

O navio tem as seguintes características:
Comprimento total – 55,6 m
Boca máxima – 8,0 m
Calado máximo – 2,5 m
Deslocamento – 500 t
Sistema de propulsão – 2 MCP MTU

16V 4000 M90
Geração de energia – três grupos die-

sel-geradores MTU
Velocidade maxima – 21 nós
Raio de ação a 15 nós – 2.500 MN
Autonomia – 10 dias
Armamento – 1 canhão 40mm L70 (AOS)

e 2 metralhadoras 20mm GAM B01-2
Operações aéreas: capacidade de ope-

rar com aeronaves em fainas de recebimen-
to de cargas e de pessoal.

O chefe do Estado-Maior da Armada
expediu a seguinte Ordem do Dia:

“Fruto do Programa de Reaparelhamen-
to da Marinha e em cumprimento ao dis-

posto na Portaria no

411, de 10 de novembro
de 2010, do comandan-
te da Marinha, realiza-
mos, hoje, a Mostra de
Armamento do Navio-
Patrulha Macau, con-
forme preconizado na
Ordenança Geral para o
Serviço da Armada.

A escolha da deno-
minação Navio-Patru-
lha Macau é uma justa
homenagem ao Municí-
pio de Macau, localiza-

do em região salineira do Rio Grande do
Norte, na várzea terminal do Rio Piranhas
Açu, e distante 180 km de Natal. O nome
“Macau” é originário da corruptela da pala-
vra Chinesa “A-ma-kao”, que significa “Por-
to de Ama”, a deusa dos navegantes. Im-
pulsionado pela grande produção de sal ma-
rinho, o então povoado de Macau foi cres-
cendo e, no dia 2 de outubro de 1847, tor-
nou-se Município do Rio Grande do Norte.

O Navio-Patrulha Macau, construído no
Estaleiro Inace (Indústria Naval do Ceará),
cujo batimento de quilha ocorreu em 17 de
julho de 2007, é o primeiro navio da Mari-
nha do Brasil a ostentar este nome e, em
breve, estará patrulhando o setor nordeste
de nossa imensa Amazônia Azul.

Possuidor de tão significativo nome, com
certeza, este segundo integrante da nova
classe de Navios-Patrulha, que paulatina-
mente começa a ser incorporada à Marinha,
terá, aos moldes da promissora cidade de
mesmo nome, uma importante participação
no processo de desenvolvimento de nosso
País, seja na geração de empregos durante
sua construção e nos períodos de manuten-
ção, bem como na proteção de nossas águas
jurisdicionais que, com as recentes desco-
bertas ocorridas na camada pré-sal, se tor-
nam cada vez mais cobiçadas.
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Nesse contexto, teremos intensificadas
nossas ações de patrulha naval, fiscaliza-
ção do tráfego aquaviário em águas cos-
teiras e oceânicas, além do aumento da ca-
pacidade de Busca e Salvamento (SAR),
ao longo da extensa área sob a responsa-
bilidade do Brasil.

O Navio-Patrulha Macau atuará na área
marítima sob jurisdição do Comando do 3o

Distrito Naval, compreendendo o litoral do
Estado do Ceará até Alagoas, bem como a
área marítima correspondente aos arquipéla-
gos de Fernando de Noronha, de São Pedro
e São Paulo e Atol das Rocas, ficando subor-
dinado diretamente ao Comando do
Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste.

Neste especial momento em que, com
alegria, começamos a ver concretizar-se
mais uma etapa do nosso programa de
reaparelhamento, congratulo-me com os

tripulantes desse brioso navio, formulan-
do ao comandante, oficialidade e guarni-
ção votos de saúde, sucesso e felicidades
no cumprimento de suas futuras missões e
os exorto a manter em elevado patamar os
valores, princípios e tradições dos homens
do mar, na certeza de que a atual e as futu-
ras tripulações terão pleno êxito na execu-
ção de sua nobre tarefa. Cumprimento, ain-
da, o Estaleiro Inace pelo empenho com
que conduziu este projeto, permitindo a
construção, mais uma vez, em território
nacional, de um excelente navio para a
Marinha do Brasil.

Navio-Patrulha Macau, bons ventos e
mares tranquilos! Que Nosso Senhor dos
Navegantes o proteja em todas as suas
comissões!”

(Fontes: Bono no 853, de 25/11/10, e Cen-
tro de Comunicação Social da Marinha)

O Estaleiro Ilha S/A (Eisa) lançou ao mar,
em 25 de outubro último, o navio Log-In
Jatobá, um porta-contêiner de 218 metros
de comprimento e com capacidade máxima
de 2.700 contêineres de 20 pés. Esse é o
segundo navio da Log-In lançado pelo
Eisa, de um total de cinco porta-contêineres
e dois graneleiros.

LANÇAMENTO  DO  LOG-IN  JATOBÁ

O Presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, participou da cerimônia de lan-
çamento do porta-contêiner, no Rio de Janei-
ro, sendo a madrinha do navio a primeira-
dama, Marisa Letícia Lula da Silva. O Presi-
dente, na ocasião, comentou sobre a
reativação da indústria naval, com a geração
de empregos, e a importância do transporte

de cargas por via marítima.
As características do Jatobá

são semelhantes às do Jaca-
randá, lançado em maio último.
Os 2.700 contêineres de 20 pés
serão armazenados em seus po-
rões de carga com 271 cavernas
em seus 218 metros de compri-
mento, 29,8 m de boca, altura
total acima da quilha de 51,5 m e
calado de 11,6 metros. O núme-
ro total de acomodações é para
30 pessoas.
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Em 2010, foram totalizados 132 projetos
de construção nos estaleiros brasileiros, in-
cluindo rebocadores, plataformas, empur-
radores, navios e outros, o que deixa os esta-
leiros nacionais com sua capacidade máxima.
O Eisa atualmente emprega direta e indireta-
mente cerca de 3 mil pessoas.

Devido ao grande numero de navios
programados para serem construídos na

carreira do Eisa, atualmente o controle de
qualidade conta com um grupo próprio de
aproximadamente 30 inspetores técnicos e
engenheiros, todos capacitados a respon-
der e resolver qualquer situação diante dos
classificadores da Lloyd’s, ABS e armado-
res da Log-In.

(Fonte: Marcelo Sá, inspetor de Ultra
Som N. II do Eisa, por e-mail)

Foi realizada na Estação Naval do Rio
Negro, Manaus-AM, em 23 de novembro
último, a Mostra de Armamento do Navio
de Assistência Hospitalar (NAsH) Soares
de Meirelles.

A solenidade contou com a presença do
comandante da Marinha, Almirante de Es-
quadra Julio Soares de Moura Neto. Na oca-
sião, a Diretoria-Geral do Material da Mari-
nha transferiu o navio para o setor do Co-
mando de Operações Navais. Assumiu o co-
mando do NAsH Soares de Meirelles o Ca-
pitão de Corveta Rubinei dos Santos Silva.

ORDEM  DO  DIA  DO  CHEFE  DO
EMA

A seguir, transcrevemos a Ordem do Dia
do chefe do Estado-Maior da
Armada (EMA), Almirante de
Esquadra Marcus Vinicius Olivei-
ra dos Santos, sobre a Mostra
de Armamento:

“Em cumprimento ao dispos-
to na Portaria no 431, de 17 de
novembro de 2010, do coman-
dante da Marinha, e conforme
previsto no artigo 1-3-1 da Orde-
nança Geral para o Serviço da
Armada, se realiza, na presente
data, a Mostra de Armamento do

MOSTRA  DE  ARMAMENTO  DO
NAsH  SOARES  DE  MEIRELLES

Navio de Assistência Hospitalar (NAsH)
Soares de Meirelles.

A aquisição do navio foi motivada pela
necessidade de ampliar, de forma quantitati-
va e qualitativa, a capacidade de prover o
atendimento médico-odontológico e o apoio
sanitário em geral às populações ribeirinhas
da região amazônica, tarefas essas executa-
das há anos, fruto de parceria entre a Mari-
nha do Brasil e o Ministério da Saúde.

Será empregado em conjunto com ou-
tros três ‘Navios da Esperança’, como ca-
rinhosamente são conhecidos na região os
navios que já realizam Assistência Hospi-
talar (Asshop): navios de assistência hos-
pitalar Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e
Doutor Montenegro. Atuam em todos os
rios navegáveis dos estados do Acre, Ama-
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zonas, Pará, Rondônia, Roraima e Amapá,
atendendo cerca de 500 localidades,
contabilizando, anualmente, mais de 150 mil
procedimentos ao ano, nas mais variadas
vertentes, tais como: vacinação, exames
laboratoriais, palestras sobre higidez física
e saúde bucal, orientações às gestantes e
outros assuntos não menos importantes.

O navio teve seu início de construção
em 2004, pela empresa W. A. Companhia e
Transporte e Navegação Ltda, tendo ocor-
rido sua primeira viagem em 5 de outubro de
2008. Ostentava o nome Ludovico Celani e
era empregado, pela mesma empresa que o
construiu, como embarcação de passagei-
ros e carga no trecho Tefé-Manaus. Foram
realizados no navio, até agora, pequenas
alterações estruturais e serviços simples,
existindo a previsão de um futuro período
de conversão, para uso pela Marinha do
Brasil. É hoje incorporado à Armada como
navio de 3a Classe, ficando subordinado ao
Comando da Flotilha do Amazonas, exibin-
do o indicativo de costado U-21.

A escolha da denominação Soares de
Meirelles é uma justa homenagem ao Dr.
Joaquim Cândido Xavier Soares de
Meirelles, nascido em 5 de novembro de
1797, que foi cirurgião-mor da Armada, po-
lítico brasileiro e médico de Dom Pedro I e
Dom Pedro II. Foi o fundador, idealizador e
primeiro presidente da Sociedade de Me-
dicina do Rio de Janeiro (hoje Academia
Nacional de Medicina) e realizou doutora-
do em Medicina Cirúrgica pela Faculdade
de Medicina de Paris. Foi médico do Servi-
ço de Saúde do Exército Brasileiro, chefiou
o Corpo de Saúde da Armada Imperial en-
tre 1849 e 1868, notadamente por ocasião
da Guerra do Paraguai. Foi patrono e mem-
bro titular da Cadeira Número 1 da Acade-
mia Nacional de Medicina e patrono da Ca-
deira Número 28 da Academia Brasileira de
Medicina Militar. Destacou-se também nas
seguintes ações: exigência de vacinação

antivariólica no pessoal dos navios, quar-
téis e hospitais; recomendação de profilaxia
de doenças venéreas e sifilíticas; manifes-
tação contrária a castigos corporais e má
alimentação do pessoal dos navios; e de-
fesa da criação de uma Escola de Ginástica
e Natação para desenvolver o físico dos
recrutas admitidos como grumetes. Foi o
primeiro médico da Corte a tratar da lepra.
Merecidamente, foi, posteriormente, esco-
lhido como patrono do Corpo de Saúde da
Marinha do Brasil.

Neste especial e solene momento, com
orgulho e alegria, expresso ao comandan-
te, oficialidade e guarnição do Soares de
Meirelles votos de felicidades em suas fu-
turas comissões e de pleno êxito em sua
nobre e relevante missão. Tenho a certeza
de que serão dedicados, profissionais e
extremamente zelosos com esse belo
patrimônio que lhes é entregue pela nação
brasileira e, acima de tudo, concito que si-
gam o exemplo de seriedade, denodo, pa-
triotismo e destemor daquele que hoje tem
o seu nome gravado na popa deste navio.

Nesta oportunidade, ressalto ainda a co-
laboração e o particular esforço do Ministé-
rio da Saúde em proporcionar à Marinha do
Brasil mais um meio naval para colaborar com
esta gratificante missão, que requer trabalho
árduo, continuado e incansável.

NAsH Soares de Meirelles, que o Se-
nhor dos Navegantes seja integrante per-
manente em suas ‘partes de saída’, para
que bons ventos sempre o acompanhem e
que o lema dos ‘Navios da Esperança’ pai-
re sempre em todas as ações executadas
pelo navio: ‘Saúde onde houver vida!’.”

ORDEM  DO  DIA  DO  DIRETOR-
GERAL  DO  MATERIAL  DA
MARINHA

Palavras do diretor-geral do Material da
Marinha, Almirante de Esquadra Arthur
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Pires Ramos, sobre a Transferência de Su-
bordinação do NAsH Soares de Meirelles:

“A data de hoje se reveste de especial
significado para todos aqueles que partici-
param direta ou indiretamente da obtenção
do Navio de Assistência Hospitalar Soa-
res de Meirelles, não só pela concretização
dos esforços desenvolvidos durante esse
processo, mas também pelo êxito da parce-
ria entre a Marinha do Brasil e o Ministério
da Saúde, por meio de Termo de Coopera-
ção, assinado no presente exercício, entre
o Comando do 9o Distrito Naval e o Fundo
Nacional de Saúde.

O Navio de Assistência Hospitalar Soa-
res de Meirelles, ex-Ludovico Celani, já
incorporado à Marinha do Brasil, será sub-
metido a um processo de conversão, a fim
de adaptá-lo ao serviço naval e às ativida-
des de saúde.

Como um breve histórico, cabe ressal-
tar que a extensão territorial e as particu-
laridades geográficas da Amazônia dificul-
tam a expansão, ou mesmo a utilização, dos
serviços do Sistema Único de Saúde (SUS)
por parte da população carente dos muni-
cípios da região. A dificuldade de trans-
porte, a dispersão da população e as gran-
des distâncias entre as localidades
interioranas e os grandes centros limitam o
acesso aos recursos de saúde, além da
interiorização das facilidades médicas e das
ações de saúde.

Os meios de transporte, particularmen-
te os fluviais (navios e lanchas) e aéreos
(helicópteros) são de extrema valia na re-
gião, por permitirem que sejam levados re-
cursos e ações de saúde até as localidades
mais remotas.

A Marinha do Brasil, por operar estes
vetores na região e possuir pessoal de saú-
de capacitado em seu contingente, é par-
ceira natural das autoridades sanitárias
dos governos federal, estaduais e munici-
pais, no suporte logístico às ações a se-

rem empreendidas na Amazônia, em espe-
cial aquelas direcionadas às populações
ribeirinhas.

Com a aquisição de mais um navio de
assistência hospitalar para a área do Co-
mando do 9o Distrito Naval, será ampliada
a capacidade de assistência hospitalar à
população ribeirinha, e de remoção de feri-
dos em situações de calamidade pública
na região amazônica. O navio também con-
tribuirá, prioritariamente, com a ampliação
da presença da Marinha na Amazônia, atu-
ando como mais um ‘Navio da Esperança’.

Na qualidade de diretor-geral do Mate-
rial da Marinha, apresento ao Ministério
da Saúde, que disponibilizou os recursos
necessários para a aquisição do meio, o
reconhecimento do mérito e do bom servi-
ço prestado à Marinha do Brasil e ao País.

Ressalto também o trabalho das Orga-
nizações Militares responsáveis por todos
os processos que envolveram a obtenção
do meio, desde a busca e seleção do navio
até a assinatura do termo de cooperação e
a preparação para a incorporação.

Nesta ocasião, em que transfiro a subor-
dinação do Navio de Assistência Hospita-
lar Soares de Meirelles ao Comando de
Operações Navais, não poderia deixar de
congratular-me com seus tripulantes, for-
mulando ao comandante, oficialidade e guar-
nição os melhores votos de felicidades no
processo de conversão do navio e, posteri-
ormente, em suas futuras singraduras, de-
sejando pleno êxito na sua nobre e principal
missão – a de promover o atendimento mé-
dico e odontológico e ações cívico-sociais
às populações ribeirinhas.

Navio de Assistência Hospitalar Soa-
res de Meirelles, que o Senhor dos
Navegantes, em sua infinita bondade, lhe
conceda sempre bons ventos e águas
tranquilas!”

(Fontes: Bonos no 843, de 2/11/2010; 847
e 848, de 23/11/2010)
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Foi alterada, por meio da Portaria no 377/
MB, de 27 de setembro último, a denominação
do Centro de Adestramento da Ilha da
Marambaia, localizado no Rio de Janeiro-RJ,

ALTERAÇÃO  DE  DENOMINAÇÃO  DO  CADIM

para Centro de Avaliação da Ilha da Marambaia
(Cadim). Permaneceram inalterados a sigla e o
indicativo naval da OM.

(Fonte: Bono no 711, de 4/10/2010)

– Almirante de Esquadra João Afonso
Prado Maia de Faria, comandante de Ope-
rações Navais e diretor-geral de Navega-
ção, em 26/11;

– Contra-Almirante José Luiz Ribeiro Fi-
lho, diretor do Departamento de Política e
Estratégia da Secretaria de Política, Estra-
tégia e Assuntos Internacionais, em 26/11;

– Almirante de Esquadra Eduardo
Monteiro Lopes, secretário-geral da Mari-
nha, em 2/12;

– Contra-Almirante (FN) Alexandre José
Barreto de Mattos, comandante do Materi-
al de Fuzileiros Navais, em 3/12;

– Almirante de Esquadra Luiz Umberto
de Mendonça, chefe do Estado-Maior da
Armada, em 6/12;

– Contra-Almirante (FN) Washington
Gomes da Luz Filho, comandante da Divi-
são Anfíbia, em 7/12;

– Contra-Almirante (FN) Paulo Martino
Zuccaro, comandante da Tropa de Refor-
ço, em 7/12;

– Vice-Almirante Wilson Barbosa Guerra,
comandante em chefe da Esquadra, em 8/12;

ASSUNÇÃO  DE  CARGOS  POR  ALMIRANTES

– Contra-Almirante Edervaldo Teixeira
de Abreu Filho, subchefe de Organização
do Estado-Maior da Armada, em 8/12;

– Contra-Almirante Carlos Alberto
Matias, subchefe de Estratégia do Estado-
Maior da Armada, em 8/12;

– Vice-Almirante (FN) Fernando Anto-
nio de Siqueira Ribeiro, comandante da
Força de Fuzileiros da Esquadra, em 10/12;

– Contra-Almirante Renato Rodrigues
de Aguiar Freire, diretor do Instituto de Es-
tudos do Mar Almirante Paulo Moreira, em
10/12;

– Vice-Almirante (FN) Carlos Alfredo
Vicente Leitão, Comando do Pessoal de Fu-
zileiros Navais, em em 14/12;

– Contra-Almirante Marcos Nunes de
Miranda, chefe do Estado-Maior do Co-
mando de Operações Navais, em 16/12;

– Contra-Almirante (FN) Nélio de
Almeida, comandante do Centro de Instru-
ção Almirante Sylvio de Camargo, em 16/12.

– Almirante de Esquadra (FN) Marco An-
tonio Corrêa Guimarães, comandante-geral
do Corpo de Fuzileiro Navais, em 17/12.
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Foi realizada em 6 de dezembro último,
no Grupamento de Fuzileiros Navais de
Brasília, a cerimônia de transmissão do car-
go de chefe do Estado-Maior da Armada
(Cema). Assumiu o Almirante de Esquadra
Luiz Umberto de Mendonça, em substitui-
ção ao Almirante de Esquadra Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos.

DESPEDIDAS  E  AGRADECIMENTOS
DO  AE  VINICIUS

“Às vésperas de completar 48 anos de
Serviço Ativo na Marinha, vejo que é che-
gada a hora de arriar o meu pavilhão e afas-
tar-me da labuta diária dos assuntos da
nossa querida Marinha e da convivência
leal e fraterna das nossas praças-d’armas.

Foram 48 anos de completa felicidade, ple-
na realização profissional e permanente retri-
buição à instituição por tudo aquilo que dela
recebi nestes longos anos. E ainda hoje, mais
uma vez, me vejo contemplado com uma nova
e dignificante tarefa: representá-la como mi-
nistro do Superior Tribunal Militar.

Foram 48 anos vividos intensamente e
que, agora, me trazem a feliz dúvida de iden-
tificar quais teriam sido os melhores anos e
as melhores comissões.

Não pretendo fazer
aqui uma recordação de
toda a minha carreira
naval, mas gostaria de
compartilhar com todos
os senhores e senhoras
um pouco dessas expe-
riências que, por si só,
justificam a minha inqui-
etação, anteriormente
mencionada.

Retornando no tem-
po, e acredito que hoje
seja o momento adequa-
do para isto, não pode-

TRANSMISSÃO  DO  CARGO  DE  CEMA

ria esquecer do período da minha formação
acadêmica, iniciada aos 15 anos de idade, no
Colégio Naval, nos idos de 1963, sequenciado
nos bancos escolares da Ilha de Villegagnon
e complementada na viagem de instrução de
guardas-marinha, a bordo do saudoso Na-
vio-Escola Custódio de Mello.

As minhas dúvidas aumentam quando
vêm à minha mente os primeiros anos do
oficialato, anos especiais e inesquecíveis,
vividos nas praças de máquinas do Cruzador
Tamandaré, e que me levaram a optar, com
orgulho, pela carreira de oficial de Máquinas.

Seguiram-se os anos operativos a bordo
dos eficientes contratorpedeiros Sergipe,
Alagoas e Mato Grosso. Tudo lá era desafi-
ador, instigante e gratificante. Foi a realiza-
ção como oficial operativo que viria a ser
coroada, anos mais tarde, ao assumir o co-
mando do Contratorpedeiro Sergipe. Era
feliz, sabia disso e aproveitei ao máximo.

Um pouco mais antigo e experiente, passei
por outras tantas comissões em que, igual-
mente, só colhi alegrias e agreguei novos co-
nhecimentos. Fui capitão dos portos do esta-
do da Paraíba e depois capitão dos portos dos
estados do Pará e Amapá; fui adido naval na
Inglaterra, Suécia e Noruega e fui oficial de
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estado-maior por diversas vezes. Continuo a
refletir, e as minhas dúvidas só aumentam.

Seguiram-se os anos como oficial-gene-
ral, e exerci maravilhosas direções e coman-
dos: Centro Tecnológico da Marinha em São
Paulo, a bordo do Projeto Aramar; Coman-
do da Força de Superfície; diretor da Escola
de Guerra Naval; Comando do 4o Distrito
Naval; e Comando em Chefe da Esquadra.
Não poderia ter esperado carreira mais dig-
na e completa, exercendo funções nas áreas
operativas, de pessoal e de ciência e
tecnologia. Medito e ainda assim não con-
sigo concluir onde fui mais feliz e realizado.
Foram todas extraordinárias oportunidades.

E eis que, finalmente, recebo a quarta es-
trela, símbolo maior da carreira militar e aspi-
ração permanente de todo oficial. Com ela
vieram os exercícios de diretor-geral do Ma-
terial da Marinha, comandante de Operações
Navais e diretor-geral de Navegação e o
coroamento, com a chefia do Estado-Maior
da Armada, minha penúltima comissão. Fo-
ram todos cargos de extrema responsabilida-
de, em que pude contribuir para as decisões
dos rumos da nossa instituição e nos quais,
além de grandes realizações, pessoais e pro-
fissionais, pude conviver com os meus pares
do Almirantado num clima sempre de
integração, cooperação e muito respeito e
amizade. Sou extremamente grato por isto.

E agora, sim, posso olhar para trás, com
um quadro completo da minha vida na Ma-
rinha e dizer que não me restam mais dúvi-
das e inquietudes. Eu, agora, posso afirmar
que sempre fui, pura e simplesmente, um
oficial de Marinha; que tive a ventura e a
honra de ter envergado o nosso uniforme
branco; que fui feliz, não em um ou outro
período, mas sim por todos os 48 anos, e
que a minha grande comissão foi uma só:
ter servido à Marinha do Brasil.

Senhoras e senhores, não tenho mais dú-
vidas, e a conclusão obtida me leva à gratidão
e a alguns necessários agradecimentos finais.

Ao ministro de Estado da Defesa, Dr.
Nelson Jobim, agradeço o privilégio de ter
trabalhado sob sua orientação, pelas repeti-
das provas de apreço e, particularmente, pela
indicação do meu nome ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da República.

Ao comandante da Marinha, Almirante
de Esquadra Julio Soares de Moura Neto,
agradeço a consideração e a amizade sem-
pre demonstradas e, em particular, a minha
indicação para o Superior Tribunal Militar.
Foi um privilégio o convívio com Vossa Ex-
celência durante tantos anos, especialmen-
te no nosso harmonioso Almirantado.

Aos senhores comandante do Exército,
General de Exército Enzo Martins Peri; co-
mandante da Aeronáutica, Tenente-Briga-
deiro do Ar Juniti Saito; e ao General de
Exército José Carlos de Nardi, chefe do
Estado-Maior Conjunto das Forças Arma-
das, o meu reconhecimento pela cordiali-
dade e fidalguia com que sempre fui distin-
guido, especialmente no período em que
exerci o Comando Interino da Marinha.

Aos membros do Almirantado, agradeço
a amizade sempre recebida e o clima de cor-
dialidade e cooperação com que trabalha-
mos durante todos esses anos. Sejam muito
felizes na condução da nossa Marinha.

Aos almirantes subordinados: o represen-
tante permanente do Brasil junto à IMO; o se-
cretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da
Marinha; o diretor da Escola de Guerra Naval; o
diretor do Centro de Análises de Sistemas Na-
vais; o diretor do Instituto de Pesquisas da
Marinha; o diretor do Instituto de Estudos do
Mar Almirante Paulo Moreira; e o secretário da
Comissão de Promoções de Oficiais e às suas
tripulações, agradeço pela excelência na execu-
ção das suas respectivas tarefas.

Aos meus almirantes, oficiais e praças do
Estado-Maior da Armada, cuja proficiência e
lealdade me permitiram levar a bom termo a
minha derradeira etapa da carreira naval, o
meu muito obrigado pelo magnífico trabalho.
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Aos oficiais e praças do meu Gabinete, que
por tanto tempo têm me acompanhado, o meu
reconhecimento pelo convívio, lealdade,
profissionalismo e perfeito relacionamento.

Aos componentes da querida turma Al-
mirante Cox, que estiveram ao meu lado
todos esses anos, com incentivo e amiza-
de, manifesto o meu agradecimento e o or-
gulho em tê-los representado.

Aos meus pais, que me ensinaram os
valores fundamentais e que, tenho a certe-
za, lá de cima olharam por mim em toda essa
jornada, ofereço a minha gratidão.

À minha querida esposa Tania, compa-
nheira, amiga e amorosa nos dias de presen-
ça e mãe zelosa nos muitos e muitos dias de
ausência, o meu eterno agradecimento. Será
muito bom tê-la comigo nesta nova fase que
se inicia.

Aos meus filhos Guilherme, Sabrina e
Maurício, o reconhecimento pelos sempre
presentes estímulos, amor e apoio.

Finalmente, o agradecimento maior ao bom
Deus e a Nossa Senhora de Nazaré pela pro-
teção recebida e por me permitirem exercer
com extremo orgulho essa singradura e, com
otimismo e energia, iniciar uma nova derrota.

Ao grande amigo Almirante de Esqua-
dra Luiz Umberto de Mendonça, a quem
mais uma vez transmito o timão, os meus
votos de muitas felicidades, bons ventos e
mares tranquilos.

Seja muito feliz.”

AGRADECIMENTO  E  BOAS-VINDAS
DO  COMANDANTE  DA  MARINHA

“Estamos participando hoje da passagem
da chefia do Estado-Maior da Armada, oca-
sião em que o Almirante de Esquadra Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos prepara-se para
deixar o cargo, após um período relativa-
mente curto, porém repleto de eficazes ativi-
dades à frente daquele Órgão de Direção
Geral. O presente momento, no entanto, re-

presenta bem mais do que a despedida de
sua Organização Militar, pois envolve o en-
cerramento de uma brilhante carreira de mais
de 47 anos dedicados à Marinha do Brasil.

Ao comandante da Marinha, cabe a difí-
cil tarefa de transmitir ao Almirante Vinicius
a tristeza da nossa instituição em vê-lo par-
tir. Por outro lado, como sabemos que ele
está próximo de assumir o importante cargo
de ministro do Superior Tribunal Militar, tal
sentimento é minimizado e somos envoltos,
paradoxalmente, por um clima de alegria, re-
sultante do sucesso de sua nomeação.

Declarado guarda-marinha em 13 de de-
zembro de 1968, sua trajetória, entretanto,
remonta ao ano de 1963, quando ingres-
sou no Colégio Naval, seguindo, posteri-
ormente, para a Escola Naval, locais onde
lhe foram ministrados os primeiros
ensinamentos em sua formação.

Iniciou sua vida como oficial a bordo do
Cruzador Ligeiro Tamandaré, amealhando co-
nhecimentos no Contratorpedeiro Alagoas,
Navio-Escola Custódio de Mello e Contrator-
pedeiro Mato Grosso, entre outras OM.

Como oficial superior, esteve à frente
de duas Capitanias dos Portos, no estado
da Paraíba e nos estados do Pará e Amapá,
tendo sido também adido naval na Ingla-
terra, Suécia e Noruega.

Exerceu o comando no mar ao timão do
Contratorpedeiro Sergipe, onde pode con-
solidar, plenamente, a sua liderança.

Em 31 de julho de 1999, teve a satisfação
de compartilhar, com todos do seu conví-
vio, a satisfação de ser promovido a contra-
almirante, fruto da excelência de sua atua-
ção e de suas competência e capacidade.

Seu pavilhão tremulou nos mastros de
diversas organizações, com destacadas
passagens nos Centro Tecnológico da
Marinha em São Paulo; Escola de Guerra
Naval; Comandos da Força de Superfície,
do 4o Distrito Naval e da Esquadra; Direto-
ria-Geral do Material; Comando de Opera-
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ções Navais/Diretoria-Geral de Navegação;
e, por fim, no Estado-Maior da Armada,
coroando sua trajetória de notórias contri-
buições à Marinha e ao Brasil.

Como Cema, seus evidentes atributos,
realçados ao longo de uma singradura vi-
toriosa, dentre os quais gostaria de citar
dinamismo, inteligência, criatividade,
tranquilidade, objetividade, seriedade e le-
aldade, garantiram-lhe, mais uma vez, uma
atuação segura e irretocável na condução
dos trabalhos inerentes ao ODG, cabendo
ressaltar as seguintes realizações:

– a orientação do posicionamento da
Marinha do Brasil no Grupo de Trabalho
de Medidas de Incentivo à Cabotagem, pre-
sidido pela Casa Civil da Presidência da
República; na revisão da Política Marítima
Nacional; e quanto à minuta de decreto que
institui o Plano Nacional de Contingência
para Incidentes de Poluição por Óleo nas
Águas Jurisdicionais Brasileiras;

– a condução da Comissão Coordena-
dora dos Assuntos da Organização Maríti-
ma Internacional (CCaimo), estabelecendo
a posição brasileira sobre os assuntos tra-
tados naquele fórum;

– a realização de reuniões de Estados-
Maiores com as Marinhas da África do Sul,
Canadá, França e Paquistão; a VIII Reu-
nião de Conversações entre o Estado-Mai-
or de Defesa do Brasil e as Forças Milita-
res da Colômbia; e a VI Reunião da
Subcomissão Naval do Grupo de Trabalho
Conjunto Brasil-Argentina;

– a realização da XXIV Conferência Na-
val Interamericana (CNI);

– a incorporação à Armada do Navio de
Assistência Hospitalar Soares de Meirelles
e do Navio-Patrulha Macau;

– o aditamento ao contrato de obtenção
dos Helicópteros de Múltiplo Emprego
(HME), para a aquisição de mais duas ae-
ronaves S-70B Seahawk, aprovado pelo
Comandante da Marinha e em tratativas

com a Marinha dos Estados Unidos da
América; e

– a concretização de três Termos de
Cooperação com a Força Aérea Brasileira,
para a qualificação de pilotos para a Mari-
nha do Brasil.

Almirante Vinicius! Esse breve resumo
não faz jus a todo o histórico da sua longa
jornada de quase meio século de doação
exclusiva à nossa instituição. Estou certo
de que a sua liderança e a sua maneira gen-
til de relacionar-se com todos os setores
da Força levaram a resultados concretos
na implantação das orientações da Alta
Administração Naval, trazendo-me muita
tranquilidade.

O ato singelo do arriar de seu pavilhão
pela última vez certamente lhe trará à men-
te os bons momentos de convivência nas
diversas praça-d’armas; a camaradagem; a
lembrança dos chefes, pares e subordina-
dos; as ocasiões felizes, assim como as di-
fíceis; os desafios superados; as tarefas
realizadas; e tantas outras experiências
vivenciadas. Resta-me garantir-lhe a certe-
za do dever cumprido e a satisfação de ter-
mos compartilhado de sua companhia nes-
sa feliz singradura.

Apresento ao prezado amigo os mais sin-
ceros votos de alegrias e continuado su-
cesso nas funções que exercerá em breve
como ministro do Superior Tribunal Militar,
extensivos à sua esposa Tania e família.

Bons ventos, Almirante de Esquadra
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, e que
Deus o acompanhe. Seja muito feliz!”

Ao Almirante de Esquadra Luiz Umberto
de Mendonça, apresento as boas-vindas,
com a convicção de que, respaldado em sua
sólida bagagem marinheira, suas qualidades
pessoais e profissionais e seu elevado tirocí-
nio, V.Exa. obterá pleno êxito na missão que
ora lhe é confiada, implementando o ritmo
adequado e garantindo a continuidade dos
trabalhos desenvolvidos pelo EMA.”
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PALAVRAS  INICIAIS  DO  AE
MENDONÇA

“É com extrema satisfação que, após
quatro anos, retorno ao Estado-Maior da
Armada, nesta oportunidade como seu che-
fe. Órgão de Direção-Geral com a atribui-
ção básica de assessorar adequadamente
o comandante da Marinha na condução da
nossa Força, representa o coroamento de
uma carreira iniciada em 3 de março de 1966,
quando ingressei na Escola Naval.

Honrado pela indicação para o cargo,
confiança depositada e oportunidade ím-
par que me concede, sou grato ao coman-
dante da Marinha, Almirante de Esquadra
Julio Soares de Moura Neto, a quem reno-
vo minha disposição em exercê-lo com de-
dicação, profissionalismo e lealdade.

Tenho plena consciência da responsa-
bilidade que me é confiada em face do rele-
vante papel das atividades de assessoria
nos processos de decisão do mais alto ní-
vel da Marinha, sejam de ordem política,
diplomática, militar ou administrativa.

Para conduzi-las, tenho certeza que po-
derei contar com o profissionalismo, a de-
dicação e a criatividade de meus ofici-
ais, praças e servidores civis, que, associ-
ados ao elevado espírito de equipe que en-
contrei no EMA e nas Organizações Mili-
tares subordinadas, me permitirão contri-
buir para o engrandecimento da Marinha
com proficiência.

Por abrilhantarem, partilhando comigo
este significativo momento da minha vida,
não poderia deixar de agradecer:

– aos estimados chefes navais, ex-che-
fes do Estado-Maior Armada e comandan-
tes, dentre os quais destaco o ex-ministro
da Marinha Almirante de Esquadra Alfredo
Karam, pelas suas presenças, que me tra-
zem no momento lembrança dos grandes
exemplos de liderança e autoridade marcas
de suas carreiras;

– ao Excelentíssimo Senhor Chefe do
Estado-Maior Conjunto das Forças Arma-
das, General de Exército José Carlos de
Nardi, e senhores secretários do Ministé-
rio da Defesa;

– ao Excelentíssimo Senhor Chefe do
Estado-Maior da Aeronáutica, Tenente-Bri-
gadeiro do Ar João Manoel Sandim de
Rezende;

– ao Excelentíssimo Senhor General de
Exército Antônio Gabriel Esper, comandante
de Operações Terrestres, neste ato repre-
sentando o comandante do Exército;

– aos Excelentíssimos Senhores mem-
bros do Almirantado;

– aos Excelentíssimos Senhores minis-
tro-presidente do Superior Tribunal Mili-
tar, Dr. Carlos Alberto Marques Soares, e
ministros dessa egrégia corte;

– aos senhores almirantes, generais e
brigadeiros;

– às autoridades civis e militares pre-
sentes ou representadas;

– aos adidos navais e de defesa das
nações amigas;

– aos oficiais e colegas da Turma Almi-
rante Grenfell;

– amigos, senhoras e senhores, pela
demonstração de amizade e consideração
ao se fazerem presentes; e

– a minha família, em especial minha es-
posa Albertina, parceira inseparável de mi-
nha singradura.

Ao  Almirante  de  Esquadra  Marcus
Vinicius  Oliveira  dos  Santos,  estimado
amigo  desde  os  bancos  escolares  do
Curso  Brasil,  a  quem  mais  uma  vez
tenho  o  privilégio  de  suceder,  muito
agradeço  pela  fraterna  recepção  e  pela
forma  cordial,  profissional  e  detalhada
com  que  me  transmitiu  o  cargo.  Desejo
que  Vossa  Excelência  seja  muito  feliz
como  ministro  do  Superior  Tribunal  Mi-
litar,  votos  estes  extensivos  a  sua  espo-
sa  Tania  e  família.”
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Foi realizada, em 2 de dezembro último,
em Brasília, a cerimônia de passagem do
cargo de secretário-geral da Marinha. As-
sumiu o Almirante de Esquadra Eduardo
Monteiro Lopes, em substituição ao Almi-
rante de Esquadra João Afonso Prado Maia
de Faria. A cerimônia foi presidida pelo co-
mandante da Marinha, Almirante de Esqua-
dra Julio Soares de Moura Neto.

AGRADECIMENTOS  E  DESPEDIDA
DO  ALMIRANTE  PRADO  MAIA

“Inicialmente, devo agradecer ao co-
mandante da Marinha, Almirante de Esqua-
dra Julio Soares de Moura Neto, pelo
apoio, irrestrita confiança e constantes ori-
entações, permitindo que pudesse condu-
zir o setor da Secretaria-Geral da Marinha,
neste período em que estive no seu timão,
da melhor maneira que minha capacidade
permitiu.

Foram também de importante participa-
ção os Almirantes de Esquadra Marcos
Martins Torres e Marcus Vinicius Oliveira
dos Santos, chefes do Estado-Maior da Ar-
mada, pois juntos pude-
mos levar ao coman-
dante da Marinha as li-
nhas de ação iden-
tificadas para enfrentar
os diversos óbices que
surgiram na execução
do orçamento, e deles
recebi as diretrizes e
metas necessárias para
o exercício da Secreta-
ria-Executiva.

Aos demais mem-
bros do Almirantado,
agradeço a colabora-
ção, a compreensão

TRANSMISSÃO  DO  CARGO  DE  SGM

com as eventuais restrições de crédito e de
caixa, o fraterno convívio e os ensinamen-
tos. Atuamos sempre de forma sinérgica e
consensual, somando esforços, fazendo
nossas divergências convergirem no inte-
resse da Marinha e no propósito de bem
assessorar o comandante da Marinha.

Em minha cerimônia de posse no cargo,
afirmei que tinha plena noção das respon-
sabilidades que assumia, do desafio que
seria o exercício do cargo de secretário-
geral da Marinha e das dificuldades a se-
rem transpostas. Acrescentei que tinha a
certeza da competência de meus subordi-
nados, de todas as organizações militares
do setor e de meus assessores diretos.

Comprovei, no dia a dia, que estava
certo. Vi de perto a competência dos ofici-
ais do setor, sua dedicação, conhecimen-
to técnico, criatividade, a liderança de seus
chefes, a lealdade de seus subordinados.
Não tenho qualquer dúvida de que, se
algo realizei, devo ao fato de terem efeti-
vamente engajado nos assuntos, temas,
aprimoramentos e inovações com entusi-
asmo e persistência.
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Desde o momento em que fui nomeado
para o cargo, recebi de vários oficiais que
também tiveram a honra de exercê-lo depoi-
mentos em que afirmavam ter sido este um
dos períodos mais felizes de sua vida pro-
fissional. E referências as mais elogiosas com
relação aos oficiais do setor, em especial os
do Corpo de Intendentes da Marinha.

Creio que nós, do Corpo da Armada, ao
longo de nossas carreiras, procuramos, cor-
retamente, manter o foco de nossas aten-
ções e de nossos estudos na atividade fim,
em nossas qualificações como oficial em-
barcado, no aprimoramento dos conheci-
mentos técnicos de nossas especialidades.
Mas nada mais enganoso do que a expres-
são ‘isto é coisa de intendente’, nada mais
danoso para nossas futuras responsabili-
dades como comandantes, chefes, direto-
res ou oficiais-generais. Pois o oficial de
Marinha completo deve possuir um nível de
profundidade razoável no entendimento dos
assuntos orçamentários, de administração,
finanças, controle interno e de abastecimen-
to. O pleno exercício do comando depende
de termos a visão abrangente de todos os
aspectos que envolvem as tarefas de nossa
Organização Militar.

Apesar de minha experiência de carreira
na área de logística, tive nesse período um
proveitoso aprendizado em que recebi in-
formações, novos conhecimentos e técni-
cas. Sou grato a todos e, não há dúvida, no
tempo que me resta no Serviço Ativo da
Marinha, vou aplicar o que aprendi, praticar
o que vi, mas, principalmente, serei mais um
divulgador do Corpo de Intendentes da
Marinha, cujos componentes podem se con-
siderar como dignos do orgulho e do reco-
nhecimento dos demais marinheiros pelo que
são, pelo que fazem e pelo legado que já
deixaram na história de nossa instituição.

Cabe registrar os contatos externos à
Marinha, importantes e necessários, e os
devidos agradecimentos: à Secretaria de

Organização Institucional, na pessoa de seu
titular, Dr. Ari Matos Cardoso, que, com seus
assessores, sempre me distinguiu com sua
amizade, com o acolhimento de nossos plei-
tos, o pleno entendimento das bases de
nossas solicitações, as atendendo na medi-
da do possível e na necessária visão do con-
junto das Forças. À Dra. Célia Corrêa, se-
cretária do Orçamento Federal, que não me-
diu esforços para que esse difícil primeiro
ano do Programa de Desenvolvimento do
Submarino Nuclear fosse assimilado na es-
trutura orçamentária federal, sabedora de
que é um Programa de Estado, ratificado pelo
Presidente da República, e de vital impor-
tância para o futuro da Marinha e do País.
Aos meus correspondentes no Exército Bra-
sileiro, General de Exército Arantes, e na
Força Aérea Brasileira, Tenente-Brigadeiro
do Ar Azevedo, pela irrepreensível colabo-
ração, lealdade e amizade que demonstra-
ram nas lides dos orçamentos de nossas
Forças, quando trabalhamos juntos, visan-
do sempre ao interesse comum e ao cresci-
mento de todos. Aos senhores ministros do
Tribunal de Contas da União, a quem agra-
deço na pessoa de seu presidente, Dr.
Ubiratan Diniz de Aguiar, e ao titular da Se-
cretaria de Controle Interno do Ministério
da Defesa (Ciset-MD), Dr. Sebastião
Eurípedes Rodrigues, pela importante con-
tribuição para o aprimoramento do Controle
Interno da Marinha e pela maneira profissi-
onal com que conduziram suas atividades
de controle externo e interno na Marinha,
demonstrando claramente o seu interesse
no bem do País e de nossa instituição.

Ao Almirante de Esquadra Eduardo
Monteiro Lopes, cujos méritos e qualifica-
ções o Almirantado recentemente reconhe-
ceu ao incluí-lo em lista de escolha para
promoção, desejo que seja muito feliz no
timão da Secretaria-Geral da Marinha, pois
lhe sobram competência e liderança para
alcançar o sucesso que almeja.



246 RMB4oT/2010

NOTICIÁRIO  MARÍTIMO

Finalmente, que o Senhor dos Navegantes
abençoe e ilumine os homens e mulheres do
setor da Secretaria-Geral da Marinha e lhes
proporcione mares e ventos à feição.”

AGRADECIMENTO  E  BOAS-VINDAS
DO  COMANDANTE  DA  MARINHA

“O Almirante de Esquadra João Afonso
Prado Maia de Faria deixa, no dia de hoje, o
cargo de secretário-geral da Marinha, após
cerca de nove meses de proficiente admi-
nistração à frente daquele importante Ór-
gão de Direção Setorial.

Durante esse período, o Almirante Pra-
do Maia teve uma destacada atuação, mer-
cê da dedicação e do profissionalismo que
lhe são peculiares. Ademais, proeminentes
virtudes, entre as quais ressaltam serieda-
de, dinamismo, inteligência, criatividade e,
sobretudo, lealdade, aliadas ao seu tirocí-
nio, permitiram-lhe suplantar, de forma cor-
reta e muito eficiente, as dificuldades ine-
rentes às complexas tarefas e atribuições
do setor, dando prosseguimento a uma sé-
rie de projetos essenciais para a Marinha.

Sob sua orientação segura, a SGM logrou
diversos êxitos na busca incessante por pata-
mares orçamentários mais elevados, não só
capazes de atender às crescentes necessida-
des dos diversos setores da Força, como tam-
bém permitindo dar cumprimento aos compro-
missos financeiros internacionais assumidos
pelo País, dentre os quais desponta o Progra-
ma de Desenvolvimento de Submarinos
(Prosub), de grande magnitude e importância.

Das realizações ocorridas durante a sua
gestão, cabe-me apontar:

– a ativação do Centro de Adestramento
Almirante Newton Braga, materializando um
anseio do Corpo de Intendentes da Marinha
de, em complemento ao Sistema de Ensino
Naval, possuir uma organização voltada para
a manutenção e o aperfeiçoamento constan-
te do conhecimento na sua área de atuação;

– a realização do 1o Simpósio de Farda-
mento, com foco em qualidade e segurança,
tendo a participação do Exército e da Força
Aérea, além de diversos órgãos técnicos e
empresas das áreas têxtil e de calçados;

– o recebimento da primeira chata de
transporte de óleo combustível, a Biguá,
construída no Arsenal de Marinha do Rio
de Janeiro;

– a inauguração, no Espaço Cultural da
Marinha (ECM), da exposição temporária
comemorativa dos 30 anos da mulher mili-
tar na Marinha do Brasil, complementada
pela realização do seminário ‘Mulheres na
Carreira Militar’, ocorrido no Instituto His-
tórico e Geográfico Brasileiro;

– a idealização e o desenvolvimento do
projeto ‘Visitando a História’, que preten-
de despertar o interesse pela história na-
val, suas conquistas e seus vultos notá-
veis, por meio de visitas guiadas ao Mu-
seu Naval e ao ECM;

– a modernização conceitual e
tecnológica do Sistema de Pagamento de
Pessoal (Sispag-2), tendo sido concluídas
as fases de concepção e elaboração do pro-
jeto e iniciada a última fase de construção;

– a participação ativa na implementação
das novas diretrizes para compensação
comercial, industrial e tecnológica (offset)
na Força, por meio da divulgação do tema
no âmbito da instituição e do empenho para
que o Conselho de Compensação da Mari-
nha do Brasil se torne efetivo; e

– o incremento do número de financia-
mentos imobiliários, concedidos pela Cai-
xa de Construções de Casas para o Pesso-
al da Marinha, aos nossos militares e ser-
vidores civis.

Almirante Prado Maia! Reitero o meu reco-
nhecimento pelo excelente trabalho realizado
e registro meus sinceros agradecimentos pe-
los resultados granjeados, certo de poder con-
tinuar contando com o seu imprescindível
apoio e oportuno assessoramento no Coman-
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do de Operações Navais/Diretoria-Geral de Na-
vegação, cujo timão assumiu recentemente.

Desejo-lhe bons ventos e mares
tranquilos e que Deus o acompanhe!

Ao Almirante de Esquadra Eduardo
Monteiro Lopes, dou as boas-vindas e
apresento os meus cumprimentos no mo-
mento em que assume o seu primeiro cargo
como almirante de esquadra, seguro de que
seus reconhecidos atributos profissionais
e morais, somados aos seus conhecimen-
tos e vivência, garantirão a continuidade
das atividades desenvolvidas pela SGM,
formulando votos de pleno sucesso na mis-
são que lhe está sendo confiada.”

PALAVRAS  INICIAIS  DO  AE
EDUARDO  MONTEIRO  LOPES

“Ao assumir o importante cargo de secre-
tário-geral da Marinha, creio ser tempo de
muito ouvir e pouco falar. Entretanto, é tem-
po também de agradecer. Assim, farei da gra-
tidão o norte das minhas poucas palavras.

Primeiramente, torno público meus agra-
decimentos ao Exmo. Sr. comandante da
Marinha, Almirante de Esquadra Julio Soa-

res de Moura Neto, pela confiança em mim
depositada ao indicar-me para este cargo.
Ao prezado chefe retribuirei com a dedica-
ção de sempre e a indispensável lealdade.

Aos Exmos. Srs. membros do Almiran-
tado, apresento a minha gratidão por me
terem aceito entre os membros do Alto-Co-
mando da Marinha. É uma honra fazer par-
te de grupo tão seleto.

Aos meus antigos chefes e subordina-
dos, alguns aqui presentes, que me deram
a régua e o compasso com os quais tracei
os rumos da minha carreira na Marinha,
desejo externar meus agradecimentos pe-
los ensinamentos, orientações e ajudas
prestadas. Tê-los como companheiros de
singraduras foi uma grande satisfação.

À minha esposa Neilda, amiga e compa-
nheira, agradeço a extrema dedicação que
garantiu sempre ao longo da minha vida a che-
gada a portos seguros. Sem você tudo teria
sido muito mais difícil ou mesmo impossível.

A todos aqueles que aqui comparecen-
do emprestaram a mim parte do seu precio-
so tempo, dando a esta cerimônia um bri-
lho todo especial, apresento meu emocio-
nado ‘muito obrigado’.”
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Foi realizada, em 26 de novembro últi-
mo, no Navio-Aeródromo São Paulo, a
cerimônia de transmissão dos cargos de
comandante de Operações Navais e de di-
retor-geral de Navegação. O Almirante de
Esquadra João Afonso Prado Maia de Fa-
ria assumiu os cargos, em substituição ao
Almirante de Esquadra Luiz Humberto de
Mendonça. A cerimônia foi presidida pelo
comandante da Marinha, Almirante de Es-
quadra Julio Soares de Moura Neto.

DESPEDIDA  E  AGRADECIMENTOS
DO  AE  MENDONÇA

“Por apenas três meses exerci o Coman-
do de Operações Navais e a Direção-Geral
de Navegação, missão que, apesar de cur-
ta, me permitiu avaliar a dimensão dos car-
gos e a responsabilidade a mim atribuída.
Contribuir para garantir ao nosso país o
uso do mar, destacada forma de afirmação
de soberania das nações ao longo da his-
tória, foi para mim um privilégio, razão pela
qual agradeço ao comandante da Marinha
a oportunidade que me conferiu ao me in-
dicar para os cargos.

Ao assumi-los, externei minha crença de
que poderia contar com
a dedicação e o
profissionalismo de
meus subordinados e
seu elevado espírito de
equipe, essenciais na
busca do preparo e apli-
cação de nossas forças
navais, aeronavais e de
fuzileiros navais, bem
como no atendimento
às atividades da Auto-
ridade Marítima.

Hoje tenho certeza
de que fui atendido.

TRANSMISSÃO  DOS  CARGOS  DE  CON/DGN

Foram cem dias, durante os quais pude
observar inquestionáveis demonstrações
de lealdade, elevado profissionalismo e
extrema dedicação ao serviço de marinhei-
ros e fuzileiros navais, oficiais, praças e de
servidores civis que tive o privilégio de
comandar e dirigir.

Ressalto a forma acurada e irrepreensível
pela qual meus comandantes diretamente su-
bordinados compreenderam e implementaram
minhas decisões. Ela foi fundamental para o
exercício dos meus cargos, e se hoje tenho a
consciência do dever cumprido devo-lhes gra-
tidão e reconhecimento, razão pela qual tam-
bém externo meu orgulho de tê-los liderado.

Mas este é um momento de despedida,
oportunidade na qual devo reconhecer
àqueles que contribuíram para que eu vi-
vesse essa magnífica experiência pessoal
e profissional.

Portanto agradeço:
– ao comandante da Marinha, Almirante

de Esquadra Julio Soares de Moura Neto,
pelo apoio, liberdade no trato dos assuntos
deste órgão de direção setorial, orientação
segura, permanente deferência e amizade;

– aos senhores membros do Almiranta-
do, pelas demonstrações de apreço, cordi-
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al convivência e contribuição na solução
de minhas dificuldades;

– a todos os demais setores, pela especial
colaboração e irrestrito apoio, sem o que não
teria sido possível levar a cabo as múltiplas
atribuições do Comando de Operações Na-
vais e da Diretoria-Geral de Navegação;

– ao meu chefe do Estado-Maior, Vice-
Almirante Paulo José Rodrigues de Carva-
lho, aos meus subchefes, aos titulares de
OM direta ou indiretamente subordinadas
e às suas tripulações, militares e servido-
res civis, pelo muito que fizeram;

– ao meu Gabinete, do seu chefe, Capi-
tão de Mar e Guerra José Carlos Batista
Ferreira, à praça mais moderna, pela aten-
ção, profissionalismo e excelente ambiente
de trabalho; e

– a minha família, em especial a minha
esposa Albertina, mais uma vez, pelo estí-
mulo e compreensão.

Finalmente, externo minha satisfação em
transmitir os cargos de CON e DGN ao meu
colega da Turma Grenfell e amigo Almirante
de Esquadra João Afonso Prado Maia de
Faria, na certeza de deixá-los em mãos segu-
ras e competentes. Seja muito feliz, votos
estes extensivos à sua esposa Magali.”

AGRADECIMENTO  E  BOAS-VINDAS
DO  COMANDANTE  DA  MARINHA

“Os compromissos e os desafios que a
Força tem enfrentado, nestes últimos tem-
pos, vêm colaborando para que se tenha a
sensação de que o tempo está transcor-
rendo de maneira muito célere. Assim é que,
por ter sido nomeado chefe do Estado-
Maior da Armada, o Almirante de Esqua-
dra Luiz Umberto de Mendonça despede-
se, na presente data, do Comando de Ope-
rações Navais e da Diretoria-Geral de Na-
vegação, após um breve, mas intenso, pe-
ríodo à frente daqueles Órgãos de Direção
Setorial.

Possuidor de uma bagagem profissio-
nal invejável, o Almirante Mendonça va-
leu-se de seus reconhecidos atributos pro-
fissionais e morais, dentre os quais permi-
to-me ressaltar competência, objetividade,
segurança, dedicação e lealdade, para su-
perar os obstáculos que se apresentaram,
alcançando significativos êxitos na con-
dução de relevantes atividades e proporci-
onando a necessária tranquilidade ao co-
mandante da Marinha, para a sua tomada
de decisão.

Dentre algumas importantes realizações,
destacam-se:

– a participação nas operações
multinacionais Ibsamar II, na África do Sul;
Atlasur VIII, na Argentina; e Cruzex V,
conduzida pela FAB;

– o planejamento da Operação Vigiar
Atlântico, que é o primeiro exercício de que
a Marinha do Brasil participa em conjunto
com a Joint Interagency Task Force-South
(JIATF-S), visando combater o narcotráfico;

– a participação em uma operação con-
junta conduzida pelo Ministério da Defe-
sa, envolvendo as três Forças, denomina-
da Operação Amazônia;

– a coordenação do primeiro exercício
de Guerra Cibernética, com apoio do Setor
do Material;

– o lançamento de dois mísseis superfí-
cie-ar Mistral e seis mísseis anticarro Bill
pelo Comando da Força de Fuzileiros da
Esquadra, em Formosa-Goiás;

– o início da implantação e moderniza-
ção do link operacional que integra o Co-
mando e Controle do Teatro de Operações
Marítimo (CCTOM), os Centros de Coman-
do e Controle Distritais e o Centro de Co-
mando e Controle da Força no Mar;

– o início da implantação dos Centros
Locais de Tecnologia e Informação nos
Comando do 4o e do 9o Distritos Navais;

– a realização de obras de modernização
das instalações do CCTOM;
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– a realização da Jornada de Manuten-
ção do Setor Operativo; e

– a realização do Seminário do Plano de
Desenvolvimento do Programa Oceano
(Pladepo/2010), na Diretoria de Hidrografia
e Navegação.

Prezado Almirante Mendonça! Gostaria de
expressar o meu apreço e a minha considera-
ção pelo exemplar desempenho à frente dos
Setores Operativo e da DGN, garantindo-lhe
a certeza de ter executado um trabalho muito
bem feito e desejando-lhe novas conquistas
e realizações no cargo que assumirá em bre-
ve, de chefe do Estado-Maior da Armada. Sei
que o seu assessoramento oportuno e corre-
to naquele Órgão de Direção-Geral em muito
auxiliará o comandante da Marinha.

Muito boa sorte, Almirante de Esqua-
dra Luiz Umberto de Mendonça, e que
Deus continue iluminando o seu caminho!

Apresento as boas-vindas ao Almirante
de Esquadra João Afonso Prado Maia de
Faria, formulando os meus sinceros votos
de felicidades e sucesso na sua nova e rele-
vante comissão. Estou convicto de que os
seus inegáveis conhecimentos profissionais
e suas qualidades pessoais, que todos co-
nhecem, permitirão alcançar o êxito espera-
do na missão que lhe está sendo confiada.”

PALAVRAS  INICIAIS  DO  AE  PRADO
MAIA

“Minhas primeiras palavras são de agra-
decimento ao comandante da Marinha, Al-
mirante de Esquadra Julio Soares de Moura
Neto, ao ministro da Defesa, Dr. Nelson
Jobim, e ao Presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, pela proposição, indi-
cação e nomeação para os cargos de co-
mandante de Operações Navais e de dire-
tor-geral de Navegação.

A dimensão da responsabilidade dos
cargos que assumo pode ser medida pela
dispersão das Organizações Militares

(OM) subordinadas de norte ao sul do País,
os Distritos Navais, que, com suas forças
distritais, executam as tarefas de patrulha
naval por toda a Amazônia Azul, e em nos-
sas bacias fluviais na Amazônia e no Pan-
tanal. Pela inclusão, em suas tarefas, da-
quelas essenciais do Poder Naval, ligadas
à defesa da soberania. Por ter, no Coman-
do de Operações Navais, a essência do
Poder Naval: a Esquadra e a Força de Fuzi-
leiros da Esquadra.

O dia a dia das atividades de socorro e
salvamento tem mostrado nossa capacida-
de de resposta, pela participação em ope-
rações como o resgate do voo da Air France
ou do veleiro de treinamento canadense. A
sociedade nos vê e nos percebe, e a medi-
da dessa percepção está na última pesqui-
sa de opinião da Fundação Getúlio Vargas,
que colocou as Forças Armadas como a
instituição de maior credibilidade dentre
todas, resultado direto de nosso trabalho.

Como diretor-geral de Navegação, che-
fiarei dois setores de suma importância para
a Marinha e para o País, a Diretoria de Por-
tos e Costas e a Diretoria de Hidrografia e
Navegação. As atividades que exercitam,
além da contribuição vital para o desen-
volvimento e aprimoramento do Poder
Marítimo, são as que mais expõem nossa
instituição aos olhos da sociedade. Os seus
tripulantes sabem desta responsabilidade
e têm respondido aos anseios do povo bra-
sileiro e aos investimentos e incentivos que
a Alta Administração Naval lhes dedica.
Será minha responsabilidade toda a estru-
tura da Autoridade Marítima, com suas
múltiplas atividades que têm importante
contribuição para a segurança da navega-
ção e salvaguarda da vida humana no mar.

À comunidade marítima, aí entendida em
toda sua abrangência, os vejo como par-
ceiros na busca da eficiência e da eficácia
nas tarefas que a tem como foco de suas
atenções. Além dos objetivos comuns, nos
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une o mesmo instrumento de trabalho, os
mares, que, na linguagem da Câmara
Cascudo, não guardam vestígios das qui-
lhas que os atravessaram, mas infundem
nos marinheiros a ilusão cordial do desco-
brimento. Em visão objetiva, mares do
Atlântico Sul, carregados de dúvidas,
encapelados de desafio.

A certeza de que nossas tarefas serão
cumpridas vem da qualidade dos mais de 40
mil homens e mulheres, marinheiros, fuzilei-
ros navais e servidores civis que guarne-
cem os meios e OM de terra do Comando de
Operações Navais e da Diretoria-Geral de
Navegação. Homens e mulheres que estão
respondendo aos desafios, especialmente
nesta época em que a Marinha está nave-
gando por novos mares, novas tecnologias,
buscando novos horizontes e vendo o cres-
cimento contínuo dos bens e recursos que
deve proteger e cuidar.

Tenho consciência do impacto, em uma
organização, da mudança de seu chefe. Devo
fazer o que puder para que as alterações de
rumo e velocidade sejam as necessárias, pois
competentes e profissionais foram os timo-
neiros que me antecederam. Planejamentos,
planos, diretivas, regras, normas e procedi-
mentos estão prontos e entendidos. Cabe-
me exercer a liderança; trabalhar com os de-
mais membros do Almirantado no sentido
de contribuir para suas metas e deles rece-
ber o necessário apoio; seguir a esteira do
comandante da Marinha, mantendo o Co-
mando de Operações Navais e a Diretoria-
Geral de Navegação, com suas OM subor-
dinadas, no rumo do guia.

Devo registrar e agradecer o compareci-
mento de distintos chefes navais, de auto-
ridades civis e militares presentes ou re-
presentadas, da família e amigos, pois suas
presenças trazem o calor da distinção e do
reconhecimento, da amizade e do carinho,
e a certeza de seus apoio e incentivo, que
nunca me faltaram.

Especial menção cabe à querida Turma
Grenfell, companheiros de 46 anos de tra-
vessias, que vem testemunhar uma inédita
passagem entre grenfellianos no cruzamen-
to de duas carreiras que derivam desse gru-
po unido e entusiasmado de amigos e com-
panheiros, agora agregados de esposas,
filhos e netos. Não duvidem da importân-
cia de sua participação, de sua distante,
mas intensa, torcida, de sua antiga, mas
forte, amizade.

Ao Almirante de Esquadra Luiz Umberto
de Mendonça, agradeço a acolhida, a orga-
nizada e meticulosa passagem e desejo, já
em nome do Comando de Operações Na-
vais e da Diretoria-Geral de Navegação, que
seu período no Estado-Maior da Armada,
que em breve assumirá, seja pleno de reali-
zações e alegrias. Fique certo de que, em
sua passagem por este Comando e esta Di-
reção-Geral, Vossa Excelência deixou
marcadas sua competência e sua liderança;
pude acompanhar no Almirantado as ações
empreendidas em seu comando e as sábias
decisões que tomou, embasadas em sua ex-
periência ao longo de sua brilhante carreira.
Aceite os nossos votos de felicidades, ex-
tensivos a minha amiga de infância Tininha,
filhos e ao querido neto Miguel.

Mais uma vez, sigo os passos de meu
pai, Almirante de Esquadra Newton Braga
de Faria, e novamente me vejo na obriga-
ção de citar as palavras que proferiu ao
assumir este cargo há 30 anos:

“O comandante de Operações Navais
deseja dividir o desafio entre comandan-
tes, tenentes e subalternos.

Aos comandantes, sobraçando os co-
mandos e as chefias, eu apregoo o
despojamento da vaidade e da presunção,
em benefício da arte de conduzir.

Aos tenentes, eu invoco a vontade, a emo-
ção e a criatividade, sem a superestima das
novas descobertas, sem a soberba dos jovens,
sem a autossuficiência dos prodígios.
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Aos subalternos, eu arregimento para o
trabalho organizado e duradouro, que não
se dissipa no tempo fugidio de uma
investidura.

As Bases, as Forças e os Distritos Na-
vais, distribuídos em todo o País, deverão
representar a vontade do chefe. Que não
seja, porém, a vontade-capricho, a vonta-
de-gosto ou a vontade-prazer. Que sejam a
vontade-ânimo e a vontade-desígnio, ao
pé das quais estarei sempre presente, nos
aconselhamentos e nas decisões.”

O então Vice-Almirante Arthur Ricart da
Costa, que substituiu meu pai quando de

seu falecimento, em gesto digno dos ver-
dadeiros oficiais de Marinha, cavalheiro
que era, entregou-me o pavilhão de coman-
dante de Operações Navais, que recebeu
ao passar o cargo ao Almirante de Esqua-
dra Paulo de Bonoso Duarte Pinto.

No ato da troca de pavilhões agora execu-
tado, aquele foi o pavilhão içado na adriça do
Navio-Aeródromo São Paulo, capitânia da
Esquadra. Que eu seja digno dele enquanto
ao timão do Comando de Operações Navais
e da Diretoria-Geral de Navegação, e que o
Senhor dos Navegantes me abençoe e ilumi-
ne nesta nova singradura que ora inicio.”

O Comitê Nacional do Brasil do Progra-
ma Memória do Mundo da Unesco apro-
vou os conjuntos arquivísticos propostos
pela Diretoria do Patrimônio Histórico e
Documentação da Marinha (DPHDM) e
pela Diretoria de Hidrografia e Navegação
(DHN) à nominação
no registro do referi-
do Programa.

Os dois conjun-
tos foram “Arquivo
Tamandaré uma ja-
nela para o Estado
Imperial Brasileiro”,
da DPHDM, e
“Abrindo Estradas
no Mar: Folhas de
bordo e relatórios de levantamento
hidrográfico da Costa do Brasil concluído
em 1975 – 1901 a 1975”, da DHN.

O Programa Memória do Mundo (MOW)
da Unesco registra conjuntos notáveis do
patrimônio documental, à semelhança da
Lista do Patrimônio Mundial, do mesmo
órgão. Grande parte dessa Memória do
Mundo está nos arquivos, bibliotecas,
museus e outros locais e abrange o
patrimônio documental ao longo de toda a

PROGRAMA  MEMÓRIA  DO  MUNDO
História, seja textual (manuscrito ou impres-
so), audiovisual (filme, vídeo ou arquivo
sonoro), iconográfico (fotografia, gravura
ou desenho) ou cartográfico, tanto em su-
porte convencional quanto digital.

O Programa reconhece patrimônio docu-
mental de significa-
do internacional, re-
gional e nacional.
Para o Brasil, existe
um Comitê Nacional
da MOW, criado
pela Portaria no 259,
de 2 de setembro de
2004, do Ministério
de Estado da Cultu-
ra. Esse comitê é

composto por um máximo de 17 membros,
representantes dos diversos principais se-
tores nacionais referentes a arquivos ou in-
teressados neles, o que inclui a representa-
ção permanente do Arquivo Nacional, da
Comissão Nacional da Unesco/Instituto Bra-
sileiro de Educação, Ciência e Cultura –
Ibeec/Ministério das Relações Exteriores, do
Conselho Nacional de Arquivos, da Funda-
ção Biblioteca Nacional, do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
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(Iphan) e do Ministério da Cultura. Além
desses, são também representados os seto-
res do audiovisual, da história militar, da his-
tória eclesiástica e religiosa, dos arquivos
estaduais e municipais, dos arquivos priva-
dos, das associações de ensino e pesquisa.
Há também especialistas convidados com
renomado conhecimento.

Cabe ao Comitê Nacional da MOW “as-
segurar a preservação das coleções docu-
mentais nacionais de importância mundial,
por meio de seu registro na lista do
patrimônio documental da humanidade,
democratizar o seu acesso e criar a consci-
ência sobre a sua importância e a necessi-
dade de preservá-lo”. Tem, entre outras
atribuições, a de trabalhar em consonância
com o Comitê Regional da América Latina
e do Caribe (Mowlac) e com o Comitê Mun-
dial, inclusive indicando as nominações
que possam ter valor regional ou mundial.

Todos os anos, o Comitê Nacional Bra-
sil da Memória do Mundo vem publicando
editais que estabelecem as regras para a
candidatura de acervos de documentos à
nominação brasileira do MOW. Podem pro-
por candidatura, individualmente ou em
grupo, pessoas físicas ou jurídicas, de di-
reito público ou privado. Dos documentos
e conjuntos documentais candidatos, são
escolhidos os que são julgados merecedo-
res da nominação, de acordo com as Dire-
trizes do Programa MOW/Unesco, citadas
nos editais.

Destacam-se  dentre  os  critérios  de
avaliação:

– a autenticidade, que significa que sua
fidedignidade e procedência são atestáveis;

– a unicidade e a singularidade, o fato de
ser único e insubstituível, ou seja, algo cuja
deterioração ou desaparição constituiria uma
perda para o patrimônio da humanidade; não
se qualificam para a nominação os que ape-
nas traduzam atividades rotineiras de uma
instituição pública, pois isso indicará a exis-

tência de documentação semelhante em
outros acervos congêneres;

– a relevância para a história, a cultura e
para a sociedade, levando-se em conta as
pessoas ou atores envolvidos em sua ge-
ração, os assuntos, os temas tratados e sua
forma e estilo;

– a organicidade do conjunto documen-
tal de natureza arquivística, que deve res-
peitar os limites do fundo ou coleção a que
se refere, de maneira que sua formação or-
gânica e integridade sejam identificáveis;

– a acessibilidade ao público, ressalva-
das as limitações necessárias à sua preser-
vação e segurança; e

– a integridade do documento ou con-
junto documental, de natureza arquivística
ou bibliográfica.

A nominação é um título a ser conside-
rado ao se concorrer a um patrocínio no
Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), por exemplo, para
melhorar as condições de conservação ou
para divulgação.

Ao todo, foram recebidas 12 proposições
de diversas organizações nacionais, das
quais oito foram nominadas, de acordo com
o disposto no Regulamento do Edital, em
Sessão Plenária do Comitê Nacional do Bra-
sil, reunido com maioria de seus membros,
no dia 27 de setembro do corrente ano, na
cidade do Rio de Janeiro. São elas, além das
já citadas da DPHDM e da DHN:

– “Agência Nacional”, do Arquivo Na-
cional/Fundação Cinemateca Brasileira;

– “Atlas Vingboons: mapas e cartas da
costa atlântica da América do Sul no sécu-
lo XVII”, do Instituto Arqueológico, His-
tórico e Geográfico Pernambucano – IHGP
(Recife);

– “Viagem Filosófica: expedição cientí-
fica de Alexandre Rodrigues Ferreira nas
capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato
Grosso e Cuiabá – 1783-1792”, da Funda-
ção Biblioteca Nacional/Museu Nacional;
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– “Diário das viagens do Imperador D.
Pedro II pelo Brasil e pelo mundo”, do
Museu Imperial;

– “Fundo Secretaria de Governo da Ca-
pitania: Período Colonial do Brasil – 1649-

1823”, do Arquivo Público do Estado do
Pará;

– “Registros de Entrada de Passageiros
no Porto de Salvador (Bahia) – 1855-1964”,
do Arquivo Público do Estado da Bahia.

Neste ano em que comemora um cen-
tenário de plena atividade, o Rebocador
Laurindo Pitta, navio da Marinha que
realiza passeios marítimos e culturais na
Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro,
ganhou o título de Membro Honorário
da Classic Yacht Association (CYA).
Com sede em Seattle (EUA), desde 1970
a CYA promove e apoia a preservação,
restauração e manutenção de embarca-
ções antigas a motor que ainda estejam
em funcionamento.

REBOCADOR  LAURINDO  PITTA  É  MEMBRO  HONORÁRIO
DA  CLASSIC  YACHT  ASSOCIATION

O diretor do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, Vice-Almirante (EN-Refo)
Armando de Senna Bittencourt (esquerda), recebe a placa da Classic Yacht Association

Além da participação efetiva na Primeira
Guerra Mundial (1914-1918), o Laurindo Pitta
prestou serviços ao Arsenal de Marinha do
Rio de Janeiro e à Base Naval do Rio de Ja-
neiro até a década de 90. Em 1997, passou por
uma adaptação para acomodar 90 passagei-
ros em passeio pela Baía de Guanabara.

Mais detalhes sobre o Rebocador
Laurindo Pitta e os navios-museus da
Marinha podem ser obtidos no site
www.dphdm.mar.mil.br.

(Fonte: www.mar.mil.br)
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Foram promovidos por decreto presiden-
cial, contando antiguidade a partir de 25 de
novembro de 2010, os seguintes oficiais:

– no Corpo da Armada: ao posto de Al-
mirante de Esquadra, o Vice-Almirante Eduar-
do Monteiro Lopes; ao posto de Vice-Almi-
rante, os Contra-Almirantes Paulo Cezar de
Quadros Küster e Antônio Fernando
Monteiro Dias; e ao posto de Contra-Almi-
rante, os Capitães de Mar e Guerra Renato
Rodrigues de Aguiar Freire, Edervaldo
Teixeira de Abreu Filho, Carlos Henrique Sil-
va Seixas e Carlos Alberto Matias.

PROMOÇÃO  DE  ALMIRANTES

– no Corpo de Fuzileiros Navais: ao pos-
to de Almirante de Esquadra, o Vice-Almi-
rante Marco Antonio Corrêa Guimarães; ao
posto de Vice-Almirante, o Contra-Almiran-
te Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro;
ao posto de Contra-Almirante, os Capitães
de Mar e Guerra Jorge Armando Nery Soa-
res e Cesar Lopes Loureiro.

– no Corpo de Engenheiros da Mari-
nha: ao posto de Contra-Almirante, os Ca-
pitães de Mar e Guerra Luciano Pagano
Junior e Sydney dos Santos Neves.

(Fonte: Bono Especial no 854, de 25/11/2010)

O comandante da Marinha do Exército
Popular de Libertação da China, Almirante
de Esquadra Wu Shengli, esteve no Brasil,
entre os dias 3 e 7 de novembro útimo, co-
nhecendo a Esquadra brasileira e discutindo
assuntos estratégicos de interesse das duas
Marinhas. A visita da Comitiva da Marinha
da China ao Brasil foi mais uma etapa do pro-
cesso de aproximação entre as duas nações,
que vem acontecendo nos últimos anos.

Na manhã do dia 3, no Comando do 1o

Distrito Naval, no Rio de Janeiro, o coman-

COMANDANTE  DA  MARINHA  DA  CHINA  VISITA  O  BRASIL

dante da Marinha do Brasil, Almirante de
Esquadra Julio Soares de Moura Neto, pre-
sidiu a cerimônia de imposição da Comenda
da Ordem do Mérito Naval ao Almirante
Wu Shengli. Após a solenidade, seguiram
para uma audiência reservada sobre temas
de interesse das Forças, visando elaborar
uma agenda de trabalho conjunta.

Apontada pelo comandante da Marinha
da China como local prioritário no roteiro,
a Escola Naval (Rio de Janeiro) foi a Orga-
nização Militar (OM) visitada no período

Comandante da Escola Naval (esq.), CA Puntel,
apresenta as instalações da instituição ao Almirante

Wu Shengli (centro), acompanhado do comandante da
Marinha do Brasil, AE Moura Neto, e do diretor-

geral do Pessoal da Marinha, AE Wiemer (dir.)

Comandante da Marinha do Brasil, AE Moura Neto
(esq.), cumprimenta o comandante da Marinha do

Exército Popular de Libertação da China, AE Wu Shengli
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da tarde. Na instituição, os convidados
assistiram a uma palestra sobre o sistema
de ensino da Marinha brasileira e conhe-
ceram camarotes e laboratórios. Ao final
da tarde, uma homenagem especial encer-
rou a visita: o Desfile Escolar do Corpo de
Aspirantes, em continência ao comandan-
te da Marinha do Exército Popular de Li-
bertação da China.

Na manhã do dia 5, a comitiva foi rece-
bida pelo comandante em chefe da Esqua-
dra, Vice-Almirante Eduardo Monteiro

Chegada do comandante da Marinha do Exército
Popular de Libertação da China ao Submarino Tamoio

Lopes, no Centro de Adestramento Al-
mirante Marques de Leão, também no
Rio de Janeiro, onde conheceu simula-
dores de treinamento. “A visita dessa
Delegação complementa a ida de um
navio brasileiro à China, em virtude das
comemorações do aniversário da Mari-
nha chinesa em 2009”, explicou o Almi-
rante Monteiro Lopes.

Por fim, a comitiva chinesa visitou
os meios navais brasileiros de maior in-
teresse para o grupo: o Submarino
Tamoio, a Corveta Barroso e o Navio-
Aeródromo São Paulo.

AE Wu Shengli em visita ao
Navio-Aeródromo São Paulo

O Laboratório Farmacêutico da Marinha
(LFM) recebeu, em 4 de outubro último, a visi-
ta de integrantes do Comitê Nacional de
Biotecnologia (CNB).  A comitiva foi acompa-
nhada pelo diretor do Departamento de Ciên-
cia e Tecnologia do Ministério da Defesa,
Major-Brigadeiro do Ar Álvaro Knupp dos
Santos, e pelo diretor do Centro de Medicina
Operativa da Marinha, Contra-Almirante (Md)
José Antonio Rodrigues Cordeiro.

Os membros da comitiva tiveram a opor-
tunidade de conhecer as instalações do LFM,
sendo informados dos medicamentos em
desenvolvimento no laboratório, tais como:

LABORATÓRIO  FARMACÊUTICO  DA  MARINHA  RECEBE
VISITA  DO  COMITÊ  NACIONAL  DE  BIOTECNOLOGIA

a pomada cicatrizante à base do extrato de
açaí, projeto em parceria com a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Ja-
neiro (Faperj); o Ofloxacino, um antibacte-
riano com início de processo de certificação
perante a Organização Mundial da Saúde; o
Azul da Prússia, utilizado em emergências
nucleares e radiológicas; o Raloxifeno, para
tratamento da osteoporose; e o antipsicótico
Ziprasidona, os dois últimos em parceria com
o Ministério da Saúde.

O Comitê foi criado em 2007, sendo com-
posto por representantes da Casa Civil da
Presidência da República; dos Ministérios
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Comitiva do CNB em visita ao Laboratório Farmacêutico da Marinha

da Saúde, da Ciência e Tecnologia, da Agri-
cultura, do Meio Ambiente, da Educação,
do Desenvolvimento Agrário e da Justiça,
além de órgãos como o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), a Financiadora de Estudos e Pro-
jetos (Finep), o Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI) e a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Quatro setores recebem investimentos
do CNB: saúde, agropecuária, indústria e

meio ambiente. Na área de saúde, o propó-
sito é estimular a geração e controle de
tecnologias e a consequente produção na-
cional de itens estratégicos, posicionando
competitivamente a bioindústria brasileira,
com potencial para gerar novos negócios
e estimulando novas demandas por produ-
tos e processos inovadores, levando em
consideração as atuais políticas de saúde
do País.

(Fonte: www.mar.mil.br)

O ministro da Defesa da República
Popular  da China,  General  Liang
Guanglie, esteve em visita oficial ao Bra-
sil em setembro último. No dia 8, ele foi
recebido pelo ministro da Defesa, Nel-
son Jobim, e pelos comandantes milita-
res brasileiros. À noite, foi realizado um
jantar oficial para o general no Clube do
Exército.

Na oportunidade, foram estabelecidos
pontos para aprofundar as relações políti-
co-militares entre os dois países. Esses
pontos já haviam sido discutidos quando

MINISTRO  DA  DEFESA  DA  CHINA  VISITA  O  BRASIL

da visita do ministro Nelson Jobim à Chi-
na, em novembro de 2009.

Os dois lados decidiram aumentar os
grupos de visitas entre os dois países e
fortalecer a troca de oficiais jovens e de
meia idade (até capitães de corveta). Eles
também procuraram expandir a cooperação
em treinamento de pessoal e a condução e
coordenação de Operações de Paz.

A China e o Brasil fortalecerão também
a cooperação na área de indústrias de de-
fesa, ciência e tecnologia.

(Fonte: http://www.defesanet.com.br)
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Sambistas da 3a idade, 120 jovens e ins-
trutores ligados às oficinas de arte do “Proje-
to Gente que Samba é Feliz”, da Escola de
Samba Portela, participaram, na manhã do dia
12 de novembro, de uma visita ao Espaço
Cultural da Marinha e à Ilha Fiscal, no Com-
plexo Cultural da Marinha, no Rio de Janeiro.

PROJETO  SOCIAL  DA  ESCOLA  DE  SAMBA  PORTELA
VISITA  A  MARINHA

Crianças sendo transportadas de escuna
até a Ilha Fiscal

Sambistas da terceira idade visitam o Espaço
Cultural da Marinha

O grupo, recebido por oficiais da Marinha
e monitores, visitou a exposição “30 Anos da
Mulher Militar na Marinha do Brasil”, o Na-
vio-Museu Bauru, a Nau dos Descobrimen-

tos, o Submarino-Museu Riachuelo e o He-
licóptero-Museu Rei do Mar, todos no Espa-
ço Cultural. Em seguida, a comitiva fez um
passeio de escuna até a Ilha Fiscal, onde co-
nheceu a história do último baile da monar-
quia brasileira, realizado no local dias antes
da Proclamação da República.

Atendendo a sugestão da Marinha, a
Portela estuda um meio de inserir o conceito
“Amazônia Azul” em um dos segmentos do
enredo de 2011, “Rio, azul da cor do mar”. (Fo-
tos: Revista da Portela/Luiz Antônio Soares)

(Fonte: www.mar.mil.br)

PROJETO  VISITANDO  A  HISTÓRIA

Por orientação do comandante da Mari-
nha, Almirante de Esquadra Julio Soares
de Moura Neto, a Diretoria do Patrimônio
Histórico e Documentação da Marinha

(DPHDM) vem desenvolvendo o projeto
“Visitando a História”, que visa despertar
o interesse do pessoal da Marinha pela his-
tória naval, suas conquistas e seus líderes.
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Isso vem sendo feito por meio de visitas
guiadas ao Museu Naval e ao Espaço Cul-
tural da Marinha. Entre as Organizações
Militares (OM) que já participaram do pro-
jeto estão o Gabinete do Comandante da
Marinha, o Centro de Apoio a Sistemas
Operativos (Casop), a Diretoria de Comu-
nicações e Tecnologia da Informação da
Marinha (DCTIM) e o
Colégio Naval.

No Museu Naval,
os visitantes podem
conhecer a exposição
principal, “O Poder Na-
val na formação do
Brasil”, com os seguin-
tes módulos:

– Rumo à Terra Pres-
sentida – as grandes
navegações realizadas
pelos portugueses, incluindo o descobri-
mento do Brasil pela segunda armada que
Portugal enviou à Índia;

– Intrusos e Invasores – diversos cor-
sários, piratas e outros intrusos que desa-
fiaram os interesses ultramarinos de Portu-
gal durante os séculos XVI, XVII e início
do XVIII;

– Expansão e Independência – durante
o século XVIII, o futuro território brasileiro
se  expandiu  para  o  sul,  em  frequentes
disputas com os espa-
nhóis. Em 1808, che-
gou ao Brasil a família
real portuguesa e o Rio
de Janeiro se tornou a
sede do império colo-
nial português. Com o
retorno de D. João VI a
Portugal, D. Pedro pro-
clamou a independên-
cia em 1822, e a Marinha do Brasil, recém-
criada, levou essa independência para as
províncias que ainda não haviam aderido a
ela, como o Maranhão, o Pará e a Cisplatina.

A ação eficaz da Marinha garantiu a inte-
gridade territorial do Brasil;

– O Poder Naval como Instrumento da
Política Nacional – após a independência,
o poder naval brasileiro foi empregado
como instrumento da política nacional do
Império, projetando o poder militar para de-
belar as rebeliões que poderiam ter

fracionado o Brasil,
atuando na região do
Rio da Prata e coibindo
o tráfego negreiro;

– A Guerra da
Tríplice Aliança (1865-
1870) – o maior e mais
sangrento conflito da
América do Sul, com
papel relevante da Ma-
rinha, já que os rios da
região, o Paraná e o

Paraguai, eram as principais vias da comu-
nicação. A Batalha Naval do Riachuelo,
primeira grande vitória dos aliados nessa
guerra, foi decisiva, garantindo o bloqueio
que impediu o Paraguai de receber arma-
mentos do exterior;

– O Emprego Permanente do Poder Na-
val – participação da Marinha nas duas
Guerras Mundiais: na Primeira, com a Divi-
são Naval de Operações de Guerra, cuja
tarefa era o patrulhamento de um trecho da

costa africana, e, na Se-
gunda, com a proteção
aos comboios de navi-
os mercantes que asse-
guravam o abasteci-
mento das cidades bra-
sileiras e transporta-
vam matérias-primas
vitais para o esforço de
guerra aliado.

No Espaço Cultural da Marinha, o visi-
tante tem a oportunidade de ir a bordo do
Contratorpedeiro-Escolta Bauru, que ope-
rou na Segunda Guerra Mundial, conhecer
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um modelo da Nau dos Descobrimentos e
visitar o Submarino-Museu Riachuelo, o
Helicóptero-Museu Sea King e, ainda, a
exposição temporária “30 Anos da Mulher
Militar na Marinha”.

As  OM  interessadas  podem  agendar
visita  na  Seção  de  Ação  Educativa,
pelos  telefones  2104-6851  ou  8110-
6851  (Retelma) e pelo e-mail
educativo@dphdm.mar.mil.br.

A Marinha prestou apoio à realização
do Exame Nacional do Ensino Médio 2010
(Enem 2010) em localidades remotas na
Região Norte do País.

O Navio-Patrulha Bracuí, do Grupa-
mento de Patrulha Naval do Norte, trans-
portou para as cidades de Monte Alegre e
Alenquer, no Pará, as provas do exame,
aplicadas em 6 e 7 de novembro.

MARINHA  APOIA  APLICAÇÃO  DE  PROVAS  DO  ENEM

Navio-Patrulha Bracuí em Alenquer (PA)

Equipe da Marinha em apoio ao Enem 2010

Recolhimento dos malotes com os
cartões-resposta pelo Roraima

Devido ao baixo nível dos rios naquela
época do ano, não foi possível o
abarrancamento do navio nas margens.
Dessa forma, a embarcação se manteve
fundeada próximo às localidades, enquan-
to as provas foram transportadas até o seu
local de destino por pequenas embarca-
ções. Aproveitando a presença nessas
duas cidades, o Navio-Patrulha Bracuí re-
alizou ações de Inspeção Naval, em pro-
veito da Segurança do Tráfego Aquaviário.

Já o Navio-Patrulha Fluvial Roraima, da
Flotilha do Amazonas, suspendeu de
Manaus (AM), em 3 de novembro, com fun-
cionários da Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos, transportando os malotes das
provas do Enem para as cidades de Anamã,

Anori e Codajás, às margens do Rio
Solimões. A bordo, os funcionários dos Cor-
reios puderam conhecer um pouco das ati-
vidades do navio e da Marinha do Brasil.

Depois da aplicação das provas, o Na-
vio-Patrulha Fluvial Roraima recolheu os
funcionários dos Correios e os malotes
contendo os cartões-resposta, atracando
em Manaus em 9 de novembro.

(Fonte: www.mar.mil.br)
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Desde outubro último, a indústria da
construção e reparação naval brasileira conta
com a Norma Regulamentadora sobre Con-
dições e Meio Ambiente de Trabalho na In-
dústria Naval (NR-34), que visa evitar aci-
dentes nas diversas áreas do setor.

Segundo fonte do setor naval, a ausên-
cia de norma própria impunha a utilização
da Norma Regulamentadora 18, elaborada
para a construção civil, que não atende às

SETOR  NAVAL  GANHA  NORMA  COM  FOCO  EM
SEGURANÇA  E  MEIO  AMBIENTE

especificidades do setor naval. “A NR-34
estabelecerá uma regulamentação para, por
exemplo, o trabalho a quente, montagem e
desmontagem de andaimes, jateamento e
hidrojateamento, movimentação de cargas,
instalações elétricas provisórias e traba-
lhos em altura”, afirma Cristiana Souto, de
escritório com experiência no setor.

(Fonte: Press release da In Press Porter
Novelli Assessoria de Comunicação)

A empresa finlandesa Lamor Corporation
teve papel preponderante na operação de
contenção e limpeza no vazamento de petró-
leo no Golfo do México, em abril de 2010. A
empresa prontamente colocou seus planos
de ação em movimento e, em 36 horas, por
meio de sua rede global, enviou equipamen-
tos e funcionários qualificados ao local.

A explosão do poço em águas profundas
da Lousiana ameaçou todo o ecossistema na
área, assim como a subsistência de dezenas
de milhares de pessoas, com uma taxa de va-
zamento de mais de 5 mil barris de petróleo
por dia.

Barreiras de contenção e recolhedores de
óleo foram enviados pela Lamor para auxiliar

RESPOSTA  E  PRONTIDÃO  A  VAZAMENTOS  DE
PETRÓLEO  NO  MUNDO

nas operações de limpeza. A fim de respon-
der à urgência dos equipamentos necessári-
os, a empresa aumentou os turnos de sua
força de trabalho globalmente para que hou-
vesse maior disponibilidade de produção das
barreiras de contenção de óleo necessárias
no local. Cerca de 300 mil metros de barreiras
de contenção foram enviados ao Golfo.

As barreiras de contenção da empresa
concentram o óleo na (e abaixo da) superfí-
cie da água, e seus recolhedores são mon-
tados em embarcação para recuperá-lo.
Recolhedores menores foram utilizados nas
praias. Além disso, a Lamor forneceu
consultoria ao centro de comando que foi
montado para incumbir-se das operações.

Na mesma época do acidente no Golfo,
três outros vazamentos ocorreram: na Chi-
na, em Cingapura e em Michigan (EUA). A
Lamor atuou em todos esses acidentes. A
empresa possui instalações ao redor do
mundo com estoque de equipamentos que
garante sua resposta e prontidão, oferece
soluções industriais para otimizar a recu-
peração de óleo e prepara planos de con-
tingência e organiza operações de rápida
resposta a derramamentos.

(Fonte: http://ins-news.com)
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O Rebocador de Alto-Mar (RbAM) Tri-
unfo realizou, de 9 a 19 de agosto, comissão
de apoio à manutenção da Estação Científi-
ca do Arquipélago de São Pedro e São Pau-
lo (ECASPSP), em Pernambuco. O navio
chegou ao Arquipélago transportando ma-
terial e pessoal para a execução de serviços.

A comissão contribuiu para que a Secre-
taria da Comissão Interministerial para os
Recursos do Mar (Secirm), a Diretoria de
Obras Civis da Marinha (DOCM) e a Base
Naval de Natal (BNN) conduzissem impor-
tantes reformas estruturais na estação.

MARINHA  REALIZA  MANUTENÇÃO  NA  ECASPSP

espécies de aves marinhas, a caranguejos
e diversos tipos de insetos.

A área marítima circunvizinha, em virtu-
de do fenômeno da ressurgência, abriga
surpreendente biodiversidade e tem imen-
so potencial para o desenvolvimento de
atividade pesqueira sustentável.

A Convenção das Nações Unidas sobre
os Direitos do Mar (CNUDM), assinada pelo
Brasil em 1982 e ratificada em dezembro de
1988, instituiu o direito dos Estados costei-
ros de soberania para fins de exploração e
aproveitamento, conservação e gestão dos
recursos naturais, vivos ou não vivos, das
águas sobrejacentes ao leito do mar, do lei-
to e seu subsolo, presentes na sua Zona
Econômica Exclusiva (ZEE).

No entanto, em relação ao “Regime das
Ilhas”, o artigo 121 da Convenção estabele-
ce que “os rochedos que, por si próprios,
não se prestam à habitação humana ou à
vida econômica não devem ter Zona Econô-
mica Exclusiva nem Plataforma Continental”.

Diante disso e da importância estratégi-
ca do arquipélago para a projeção do País
no mar, afigura-se imperativo promover a
habitação do local em caráter permanente.
Como resposta a esse desafio, foi inaugu-
rada, em 25 de junho de 1998, na Ilha
Belmonte, a Estação Científica do Arqui-

O Arquipélago

O Arquipélago de São Pedro e São Pau-
lo (ASPSP) é um conjunto de pequenas
ilhas rochosas localizado a cerca de mil
quilômetros da cidade de Natal. Foi desco-
berto acidentalmente em 20 de abril de 1511,
quando uma frota portuguesa composta
por seis caravelas com destino à Índia ali
registrou seu primeiro naufrágio.

Com área total emersa de 17 mil m2 e
altitude máxima de 18 metros, é um dos lu-
gares mais inóspitos do País. Apenas a
maior das ilhas possui vegetação, rasteira
e rala, estando todas elas sujeitas a abalos
sísmicos e a condições muito severas de
mar e vento, servindo de abrigo a diversas
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pélago de São Pedro e São Paulo, dando
início ao Programa Arquipélago de São
Pedro e São Paulo (Proarquipélago), sob a
coordenação da Secirm.

Desde então, a presença permanente de
quatro pesquisadores na Estação Científi-
ca, além de viabilizar a realização de pes-

quisas de alto nível em diversos ramos da
ciência, conferiu ao Brasil o direito a 450
mil km2 de Zona Econômica Exclusiva em
torno do Arquipélago, área equivalente a
cerca de 15% de toda a ZEE brasileira ou
6% do território nacional.

(Fonte: www.mar.mil.br)

As atividades científicas na Ilha da Trin-
dade ganham um novo rumo com a cons-
trução, este ano, da nova Estação Científi-
ca da Ilha da Trindade (Ecit) pela Marinha
do Brasil. Por sua localização, próxima às
principais bacias petrolíferas e à região de
maior desenvolvimento econômico do país,
Trindade é um posto avançado vital para a
defesa nacional, o que torna a nova Esta-
ção peça importante dentro da Estratégia
Nacional de Defesa.

A nova Estação Científica faz parte do
Programa de Pesquisas Científicas da Ilha
da Trindade (Protrindade), criado no âmbi-
to da Comissão Interministerial para os
Recursos do Mar (Cirm) com o objetivo de
promover e gerenciar o desenvolvimento
de pesquisas na área. O Protrindade aten-

NOVA  ESTAÇÃO  CIENTÍFICA  DA  ILHA  DA  TRINDADE
de às diretrizes da Política Nacional para
os Recursos do Mar, de Defesa Nacional e
Nacional de Meio Ambiente. Localizada a
1.167 quilômetros de Vitória (ES) e a 1.416
quilômetros do Rio de Janeiro, Trindade,
além de ser estratégica para a defesa naci-
onal, vai propiciar a obtenção de dados es-
senciais para a previsão meteorológica.

A Marinha conta hoje com 30 militares
na ilha, operando uma estação meteoroló-
gica para o serviço de previsão do tempo
que conta com geração de energia, refeitó-
rio, frigorífico, telefone, televisão e acesso
à internet. Trindade é a única ilha oceânica
brasileira com água potável.

A cada dois meses são realizadas via-
gens de reabastecimento, ocasião em que
os militares selecionados embarcam para
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lá servir durante quatro meses. A seleção
do pessoal para servir na estação leva em
conta a capacitação específica e a vocação
para a situação peculiar de se ficar longo
tempo afastado da família.

Para a construção da estação foram su-
perados diversos desafios, entre eles a di-
ficuldade de acesso à ilha. Não há praias
que facilitem o desembarque por superfí-
cie, em função da existência de um anel de
corais. É necessário cuidado também com
a arrebentação e com a mudança repentina
do tempo. Cem toneladas de material foram
embarcadas no navio Mattoso Maia, em
Vitória, com destino à ilha. Após quatro
dias de viagem, foram necessários 126 des-
locamentos de helicóptero entre o navio e
a terra, com duração de mais quatro dias. A
concepção do projeto da Estação Científi-

ca foi feita por uma equipe da Universida-
de Federal do Espírito Santo (Ufes), com
larga experiência em construções em luga-
res inóspitos.

Assessor da Secretaria da Cirm, o Capi-
tão de Mar e Guerra Camilo de Lellis de Sou-
za explica que o projeto buscou soluções
arquitetônicas para minimizar os impactos
ambientais, como ventilação natural e siste-
ma de energia solar. O PVC foi usado como
material para a construção, por ser mais efi-
ciente para obras em locais de difícil acesso.

A ilha possui uma extensão de 8,2 quilô-
metros quadrados e é fortemente acidenta-
da, com elevações de até 600 metros. Surgiu
há três milhões de anos. Devido à sua ori-
gem vulcânica, a presença de lavas, cinzas e
areias vulcânicas pode ser constatada, mas
a última erupção ocorreu há 50 mil anos.
Desde 1700, a ilha foi intermitentemente usa-
da como ponto de apoio marítimo.

Em 1916, foi ocupada pela primeira vez
por brasileiros, em função da Primeira Guer-
ra Mundial. Ao término da guerra, foi
desguarnecida. Em 1941, durante a Segun-
da Guerra Mundial, foi novamente
guarnecida para impedir que submarinos ale-
mães a utilizassem como base de apoio e
para garantir a sua posse efetiva pelo Brasil.

(Fonte: http://www.naval.com.br/blog/
category/estrategia/)

Mais de 5 mil pessoas foram à Escola
Naval (Rio de Janeiro-RJ) em 10 de outu-
bro último prestigiar a 65a edição da tradi-
cional regata organizada anualmente pelo
Grêmio de Vela da Escola Naval. O evento
contou com o apoio de vários iates clubes
e com a participação das Marinhas de Chi-
le, Colômbia, Estados Unidos da América
(EUA) e Itália, além das Escolas de Mari-
nha Mercante do Rio de Janeiro e do Pará.

ESCOLA  NAVAL  É  SEDE  DA  MAIOR  REGATA
DA  AMÉRICA  LATINA

Velas navegando no momento
da competição
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Durante o dia aconteceram dois even-
tos: pela manhã, a 21a Meia Maratona de
Canoagem; à tarde, a 65a Regata da Escola
Naval. A regata contou com mais de 800
barcos de 80 categorias diferentes, num
total de 2 mil competidores e mais de 3.500
pessoas participando do evento.

Diversas atividades paralelas foram reali-
zadas na Escola Naval: apresentação de nado
sincronizado, exposição de patrocinadores,
feira de artesanato da Casa do Marinheiro,
encontro de nautimodelismo, exposição de
carros antigos, exposição de aeronave e ma-
terial de Aviação Naval, sessões no planetá-
rio e visita ao museu, entre outras. O evento

Meninas de oito anos em apresentação
de nado sincronizado

Largada da 21a Meia Maratona de Canoagem

contou com o apoio e patrocínio de diversas
entidades públicas e privadas.

De acordo com o comandante da Escola
Naval, Contra-Almirante Leonardo Puntel,
a regata era, originalmente, um evento pe-
queno; ao longo dos anos, foi crescendo
até se tornar a maior regata da América La-
tina. Para ele, ela traduz o espírito marinheiro
que é ensinado aos futuros oficiais e é uma
ótima oprtunidade para mostrar ao público
externo algumas das atividades da Escola
Naval e da Marinha.

(Fonte: www.mar.mil.br)

A Diretoria de Engenharia Naval (DEN)
homologou e cadastrou, no Sistema de In-
formações Gerenciais de Abastecimento (Sin-
gra), a bomba portátil MB-100, Codeq
C01D270027193 e NSN 19-003-6121. Esta bom-
ba é dotada com as mesmas características
da motobomba importada P-100 e é resultado
de um longo período de desenvolvimento do
produto, realizado pela empresa Bombas
Triglau Indústria e Comércio Ltda., Codemp
01BZK, com sede em Caçador, Santa Catarina.

NACIONALIZAÇÃO  DA  BOMBA  DE
INCÊNDIO  PORTÁTIL  P-100

A  nacionalização  desse  equipamen-
to  de  segurança  dos  meios  da  Mari-
nha  do  Brasil  é  resultado  do  esforço
da  DEN,  com  o  apoio  do  Centro  de
Adestramento  Almirante  Marques  Leão
(CAAML),  para  suprir  as  necessida-
des  logísticas  da  Força,  incentivando
a  participação  de  empresas  genuina-
mente  nacionais  no  projeto  e  desen-
volvimento  de  equipamentos.

(Fonte: Bono no 818, de 12/11/2010)

INTERSLEEK  900  INOVA  NO  MERCADO
DE  TINTAS  MARÍTIMAS

O  Brasil  já  pode  contar  com  um
produto  pioneiro  no  mercado  de  tintas:
o  Intersleek  900,  um  revestimento  de

desprendimento  de  incrustações  livre
de  biocidas.  O  produto  é  da  Inter-
national  Paint,  marca  da  unidade  de
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até a 9% em um ano. Considerando que, de
acordo com um estudo da IMO (Inter-
national Maritime Organization – Organi-
zação Marítima Internacional), as embar-
cações do mundo consomem cerca de 300
milhões de toneladas de combustíveis ao
ano e emitem 1 milhão de toneladas de gás
carbônico (CO2) na atmosfera, a ecoefici-
ência do produto representa um grande
passo ambiental para o setor.

Além disso, o Intersleek 900 possui du-
rabilidade de 10 anos e pode ser aplicado
em embarcações que navegam por todos os
tipos de mares e de águas (densas ou leves;
quentes, mornas ou frias). Mais de cem na-
vios no mundo já contam com a tecnologia
do produto, que, recentemente, tem sido
aplicado também em monoboias que ficam
no mar e em plataformas marítimas.

(Fonte: Press release da Perspectiva
Comunicação)

Foi realizada no Rio de Janeiro, de 13 a 17
de setembro último, a 24a edição da Conferên-
cia Naval Interamericana (CNI). O evento acon-
tece a cada dois anos1, desde 1959, e esta é a
terceira vez que é realizado no Brasil2. Este
ano a CNI comemora 50 anos de existência.

A CNI foi criada para proporcionar um
foro para intercâmbio de ideias, conhecimen-
to e entendimento mútuo dos problemas
marítimos que afetam o continente america-
no. Seu propósito fundamental tem sido es-
timular os contatos profissionais permanen-
tes entre as Marinhas dos países partici-
pantes, a fim de promover a solidariedade
hemisférica. Fazem parte da CNI as Mari-
nhas dos seguintes países: Argentina, Bolí-

CONFERÊNCIA  NAVAL  INTERAMERICANA

via, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Equa-
dor, El Salvador, Estados Unidos da Améri-
ca (EUA), Guatemala, Honduras, México,

1 N.R.: Este ciclo pode ser alterado se, na opinião da CNI, a situação político-militar estiver sinalizando
para tal. E, a pedido de três ou mais membros, poderá ser convocada uma reunião extraordinária a
qualquer momento.

2 N.R.: As outras foram em 1964 e 1976, ambas no Rio de Janeiro.

Revestimentos  Marítimos  e  Industriais
da  AkzoNobel.

As tintas anti-incrustantes convencio-
nais possuem biocidas, que são liberados
para a redução e controle de incrustação. O
novo produto não possui biocida, ou seja,
não libera material químico no meio ambien-
te marinho. O mecanismo de controle de
incrustação é físico. Ele atua por meio da
lisura e da tensão superficial do filme seco,
facilitando o desprendimento das
incrustações. Com tecnologia patenteada,
o produto é à base de fluorpolímero, que
apresenta melhor propriedade de despren-
dimento em velocidades menores (abaixo de
15 nós) e em condições estáticas.

O Intersleek 900 também melhora o de-
sempenho da embarcação significativa-
mente, pois, por amenizar o atrito com a
água causado pela incrustação, propicia
uma economia de combustível que chega

Logotipo dos 50 anos da CNI
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Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Repú-
blica Dominicana, Uruguai e Venezuela.

Dezessete das 19 delegações que com-
põem a CNI foram recepcionadas pela Ma-
rinha do Brasil no dia 133. Também estive-
ram presentes à recepção de boas-vindas
representantes das delegações da Junta
Interamericana de Defesa (JID) e da Rede
Naval Interamericana de Telecomunicações
(RNIT). Como convidado especial da noi-
te, o designer Hans Donner autografou
exemplares da sua última obra, o livro foto-
gráfico Rio de Janeiro, ofertado aos che-
fes de delegações pela Marinha.

Na ocasião, o comandante da Marinha,
Almirante de Esquadra Julio Soares de

Moura Neto, ressaltou a importância da
promoção de debates como os que ocor-
rem na CNI para fortalecer o diálogo entre
Marinhas amigas. “Essa conferência visa
juntar as Marinhas dentro de um mesmo
fórum para que nós possamos aproximar
posições”, afirmou.

CERIMÔNIA  INAUGURAL

A cerimônia que abriu oficialmente a 24a

Conferência Naval Interamericana aconte-
ceu na manhã do dia 13, no Hotel Windsor
Barra. Oficiais das Marinhas participantes,
os representantes da JID e da RNIT e con-
vidados assistiram a um vídeo apresenta-
do pela Marinha do Brasil, ao som do Hino
Nacional, contendo imagens da cultura,
fauna, flora e riqueza brasileiras.

Em seguida, o ministro da Defesa, Nel-
son Jobim, por meio de um pronunciamento
em vídeo, solicitou aos chefes de delega-
ções e demais membros das comitivas ou-
sadia na formulação de ideias referentes aos
desafios a serem superados com relação à
consciência marítima. Segundo o ministro,
os países das Américas puderam estabele-
cer uma convivência pacífica, sendo conhe-
cido e admirado o caráter não belicoso do
continente americano, mas ele ressaltou que
a melhor maneira de cultivar a paz é não des-
cuidar da capacidade de dissuasão.

“No mundo de hoje, as forças navais
necessitam estar preparadas para garantir
a defesa da pátria, que é sua tarefa princi-
pal, e para se impor perante as novas ame-
aças, como os delitos transnacionais, as-
sim como o narcotráfico, o contrabando de
armas, a pirataria e a biopirataria e os cri-
mes ambientais”, afirmou Nelson Jobim.

O comandante da Marinha disse acredi-
tar que esse seria um foro que contribuiria
para que as Marinhas participantes forta-

3 N.R.: Não compareceram os representantes da Guatemala e do Uruguai.

Comandante da Marinha do Peru, Almirante
de Esquadra Rolando Navarrete, ao lado do

comandante da Marinha do Brasil e do
designer Hans Donner

Comandante da Marinha, Almirante de
Esquadra Moura Neto, discursa na sessão

oficial de abertura da CNI
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leçam suas relações políticas e estratégi-
cas, por meio da troca de experiências. “O
intercâmbio de ideias e o debate franco,
que teremos aqui, fortalecerão os laços que
unem nossos países e nossas Marinhas”.

Ao final da manhã, aeronaves da Mari-
nha cortaram o céu, enquanto o Navio-Pa-
trulha Macaé, a Fragata Independência e
o Navio Oceanográfico Antares marcaram
presença na orla da Barra da Tijuca, em fren-
te ao hotel onde ocorreu o evento.

EXPOSIÇÃO  DE  DEFESA

Em seguida à Cerimônia Inaugural, foi aber-
ta a exposição sobre Defesa, com o tradicio-
nal corte de fita pelo comandante da Mari-
nha. Acompanhado pelos 16 chefes de dele-
gações dos países participantes e dos repre-
sentantes da JID e da RNIT, o Almirante

Moura Neto caminhou pela exposição e mos-
trou os temas apresentados em cada estande.

A mostra contou com 11 estandes de in-
dústrias ligadas à Defesa e um da Marinha do
Brasil, composto por seis Organizações Mili-
tares que apresentaram temas e produtos de
relevância, como a Diretoria de Hidrografia e
Navegação (DHN), que levou Cartas Náuti-
cas eletrônicas e convencionais; a Secretaria
da Comissão Interministerial para Recursos
do Mar (Secirm), que tratou do tema “Amazô-
nia Azul”; e o Centro de Análises de Sistemas
Navais (Casnav), que apresentou o Sistema
de Informações Sobre o Tráfego Marítimo
(Sistram), que acompanha e monitora diver-
sos tipos de embarcações em rotas de longo
curso, cabotagem ou em águas interiores.

Também fizeram parte do estande da
Marinha o Instituto de Pesquisa da Mari-
nha (IPqM), com seus sistemas navais; o
Instituto de Estudos do Mar Almirante Pau-
lo Moreira (IEAPM), que abordou ques-
tões relacionadas ao Sistema de Previsão
do Ambiente Acústico para o Planejamen-
to das Operações Navais (Sispres) e ao Sis-
tema Tático de Fatores Ambientais (STFA);
o Centro Tecnológico da Marinha em São
Paulo (CETMSP), que, por meio de
maquete, apresentou ao visitante o funci-
onamento interno de um submarino de pro-
pulsão nuclear; e, por fim, a Empresa
Gerencial de Projetos Navais (Emgepron),

Comandante da Marinha, Almirante de
Esquadra Moura Neto, inaugura a

Exposição de Defesa

Marinhas das Américas conhecem estande da
Marinha do Brasil

Comandante da Marinha, Almirante de
Esquadra Moura Neto, apresenta o tema

proposto pelo Brasil
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que levou para a exposição exemplares de
munições e maquetes de navios que retra-
tam a construção naval no Brasil.

Do setor privado, estiveram presentes
as empresas Thissenkrupp, Logsub, Con-
sórcio Baía de Sepetiba, Agusta Westland,
Condor, Athec, Aeroeletrônica, CBC, San-
tos Lab, Embraer e HB Defense.

OS  TEMAS  DAS  DELEGAÇÕES

Na tarde do primeiro dia, teve início a ex-
posição dos temas propostos para a 24a CNI,
pelos chefes das Delegações da JID, da Ar-
gentina, do Brasil e do Canadá, a saber:

– JID – “Junta Interamericana de Defe-
sa: sua interação em assuntos navais e de
defesa”;

– Argentina – “A cooperação regional
para o controle do tráfego marítimo como
base da segurança e proteção das linhas
de comércio oceânicas”;

– Brasil – “A Segurança Marítima Intera-
mericana: a consciência do domínio marítimo
regional e mecanismos para seu fomento; o
emprego do Poder Naval na segurança maríti-
ma e na defesa dos recursos naturais; e as
questões do ordenamento jurídico; e

– Canadá – “Atingindo consciência
do domínio marítimo integrado”.

No dia 14, foi a vez dos seguintes países,
além da RNIT, abordarem os seus temas:

– Chile – “O papel da Marinha do Chile
no controle e vigilância das atividades pes-
queiras na Zona Econômica Exclusiva-ZEE
e alto-mar adjacente”;

– Colômbia – “A importância de domi-
nar o conhecimento marítimo na luta con-
tra o narcotráfico: a experiência da Mari-
nha da Colômbia”;

– Equador – “A consciência do domínio
marítimo regional e mecanismos para seu fo-
mento; o emprego do Poder Naval na segu-
rança marítima e na defesa dos recursos natu-
rais; e as questões do ordenamento jurídico”;

– EUA – “Consciência do domínio ma-
rítimo e desastres naturais: coordenação
e colaboração melhoram o processo de
recuperação”;

– México – “Visão da Marinha do Méxi-
co em relação à segurança regional”;

– El Salvador – “Gangues em El Salva-
dor: uma ameaça transnacional”;

– Peru – “Contribuição da Marinha do
Peru na segurança marítima internacional
interamericana mediante o emprego do Po-
der Naval no âmbito aquático”;

– Venezuela – “O emprego do Poder
Naval de Estados americanos na manuten-
ção da segurança no mar: uma visão da
Armada Bolivariana de Venezuela”; e

– RNIT – “Utilização da capacidade da
RNIT de colaborar no apoio interamericano
de segurança marítima”.

AS  OPINIÕES  DOS
REPRESENTANTES

Para os participantes da 24a CNI, as ile-
galidades no mar e a preservação dos re-
cursos naturais foram temas preocupantes,
merecendo a atenção dos chefes das Dele-
gações. O propósito dos assuntos discor-
ridos durante os painéis foi nortear os pa-
íses em ações de segurança marítima inter-
nacional ao longo dos próximos anos.

O chefe da Delegação do Canadá, Vice-
Almirante Dean McFadden, destacou a im-

Chefes de Delegações iniciam os trabalhos na
24a Conferência Naval Interamericana
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portância do enfoque na legislação interna-
cional para o combate às ações ilegais no
mar. “Nós criamos um regime de leis interna-
cionais regulado pela Convenção das Na-
ções Unidas, que permite aos Estados te-
rem o controle exclusivo de suas áreas cos-
teiras com autoridade reguladora para a pre-
servação dos seus recursos naturais”.

Echandía Durán. Ele conta que, no ano
passado, a Força conquistou uma cifra re-
corde na Colômbia – encontrou 97,4 tone-
ladas de cocaína. Uma outra atividade que
tem ocupado aquela Marinha é a caça aos
semissubmersíveis, embarcações clandes-
tinas usadas para o transporte de droga
desde a América do Sul até a América do
Norte. Segundo a autoridade colombiana,
em 1993 foram encontrados pela primeira
vez no país 56 deles. No ano passado, o
número caiu para 20. “Interrompemos gran-
de parte dessas embarcações ainda na fase
da construção. Outras que já estavam na-
vegando, carregadas com drogas, logo fo-
ram interceptadas.” O Almirante Echandía
revelou, ainda, que seu país possui uma lei
que penaliza com cárcere o uso de qual-
quer tipo de semissubmersível.

A pesca ilegal também teve atenção es-
pecial dos participantes da CNI, pois con-
centra uma série de danos ambientais por
operar, quase literalmente, fora do radar de
qualquer fiscalização. Diversas ações para
controlar essa atividade acontecem em todo
o mundo. Segundo o Capitão de Navio Juan
Antonio Calderon Gonzalez, em El Salvador,
ampliou-se o contingente de militares da
Marinha de seu país para assumir o contro-
le das áreas costeiras e portuárias.

Os países participantes da 24a Confe-
rência Naval Interamericana (CNI) possu-

Fragata Independência fundeada em frente ao
hotel onde acontece a conferência

Chefes de delegações discutem assuntos de
segurança em águas marítimas e fluviais

O tema narcotráfico é um assunto de pre-
ocupação mundial e dos organismos inter-
nacionais de saúde e segurança. Segundo o
representante da Nicarágua, Capitão de Na-
vio Ángel Eugenio Fonseca Donaire, ele é
um flagelo mundial: “Estamos atuando em
conjunto para enfrentar essa ameaça”.

“A Marinha colombiana tem uma vasta
experiência na luta contra o narcotráfico”,
afirmou o chefe da delegação da Marinha
da Colômbia, Vice-Almirante Alvaro

O chefe da Delegação da Marinha da Colôm-
bia, Vice-Almirante Alvaro Echandía Durán, é

entrevistado pela TV Marinha na Web
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em extensões de costa marítima variadas.
Nem por isso essas nações se preocupam
menos com a segurança nos mares que cir-
cundam o continente.

“Somos um país muito pequeno, com
recursos limitados, mas podemos somar
forças e colaborar com os demais”, argu-
mentou o chefe da Delegação da Marinha
de Honduras, Capitão de Mar e Guerra
Demn Ochoa. Ele acredita que a discussão
dos temas em pauta, relevantes tanto para
as grandes potências quanto para as na-
ções em desenvolvimento, pode culminar
em estratégias únicas de combate às amea-
ças marítimas. 

O chefe da delegação da Marinha da Bolí-
via, Contra-Almirante Hugo Gonzalo Contreras
Llanos, disse que a prioridade da sua Força é
manter os vínculos com o mar. “O acesso à
hidrovia Paraguai-Paraná, hoje, é fundamen-
tal para nós. No futuro, pensamos em uma
saída via Amazonas, pelo lado do Brasil, até o
Atlântico”, revelou. Já o chefe da delegação
da Marinha do Paraguai, Contra-Almirante
Egberto E. Orue Benegas, demonstrou maior
interesse pelos problemas relacionados às
águas interiores, visto que seu país é comple-
tamente fluvial e destacou: “Além do esforço
para livrar nossos rios da contaminação, luta-
mos para combater o tráfico ilegal”.

O principal representante do México na
conferência, Almirante de Esquadra Jose

Jesús Marte Camarena, ressaltou a importân-
cia do intercâmbio de informações entre as
Forças e da operação conjunta com todas as
Marinhas da América. “Por isso estamos aqui.
Para expor nosso ponto de vista e conhecer
os pontos de vista dos demais”.

TV Marinha na Web entrevista o chefe da
Delegação da Marinha da Bolívia

Delegado da Marinha americana,
Almirante Jonathan W. Greenert

Diante das catástrofes naturais ocorridas
este ano no Haiti e no Chile, que mobilizaram
Forças Armadas de diversos países, discu-
tiu-se, ainda, como a coordenação e a contri-
buição entre as Marinhas podem melhorar o
processo de reconstrução nos casos de de-
sastres naturais. De acordo com o chefe da
Delegação da Marinha dos EUA, Almirante
de Esquadra Jonathan W. Greenert, é impres-
cindível obter o máximo de informações da
Marinha que estiver mais bem informada so-
bre o desastre. “Quanto antes tivermos da-
dos para formular ações conjuntas no mo-
mento crítico, mais rápido conseguiremos
tranquilizar as pessoas e cuidar delas, o que
é o mais importante”, concluiu.

PARADA  APÓS  O  PÔR  DO  SOL  E
VISITA  À  ESQUADRA

Na noite do dia 15, os chefes das dele-
gações assistiram à Parada após o Pôr do
Sol no Comando-Geral do Corpo de Fuzi-
leiros Navais, na Ilha das Cobras. Convi-
dados pelo comandante da Marinha, os
presentes tiveram a oportunidade de as-
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sistir a uma cerimônia cívico-militar que
acontece poucas vezes no ano.

Conforme explicou o comandante-geral do
Corpo de Fuzileiros Navais, Almirante de Es-
quadra (FN) Álvaro Augusto Dias Monteiro,
a tradição da Parada após o Pôr do Sol teve
início há cerca de 15 anos. A cerimônia é uma
raridade, sendo realizada quando ocorre um

dante da Marinha, os 18 delegados conhece-
ram as instalações internas dos navios, atra-
cados na Base Naval de Mocanguê, em Niterói.

Na ocasião, os comandantes dos navi-
os, respectivamente, o Capitão de Fragata
Eduardo Augusto Wieland e o Capitão de
Corveta Marcio Gonçalves Martins
Assumpção Taveira, apresentaram, em uma
visita de proa a popa, os principais compar-
timentos de seus navios, bem como explica-
ram as características desses meios navais.

De acordo com o comandante do NPa
Macaé, os convidados ficaram bem impres-
sionados com as características do navio
brasileiro. Para ele, olhando de fora todo
navio é parecido. “As pessoas só conhe-
cem verdadeiramente um navio quando
entram e têm a oportunidade de explorar os
compartimentos”.

COOPERAÇÃO  ENTRE  AS
MARINHAS  –  DESTAQUE  NO
ENCERRAMENTO

“Os delegados dos países participan-
tes saíram daqui plenamente conscientes
de que devemos trocar informações e coo-
perar uns com os outros.” Foi com essa
afirmação que o comandante da Marinha
do Brasil avaliou os resultados obtidos na
24a Conferência Naval Interamericana. Em
sua opinião, todos estavam focados no
tema principal do evento: a Segurança
Marítima Interamericana.

Fragata Independência em postos
de continência

evento de importância para a Marinha, como
a comemoração dos 50 anos da Conferência
Naval Interamericana. Durante a apresenta-
ção, foram realizadas pelos Fuzileiros Navais,
no histórico pátio da Fortaleza de São José,
demonstrações da Banda Marcial, de ordem
unida silenciosa e da Banda Sinfônica. Na
plateia, cerca de 350 convidados prestigiaram
o evento.

A Comitiva de Delegados visitou, na ma-
nhã do dia 16, dois navios da Marinha do Bra-
sil: a Fragata Independência e o Navio-Patru-
lha (NPa) Macaé. Juntamente com o coman-

Chefes das Delegações participam da
Parada após o Pôr do Sol

Mesa no dia do encerramento da CNI
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Durante a cerimônia de encerramento da
CNI, também foram comemorados os 50
anos de sua existência. O comandante da
Marinha do Brasil e o decano da Conferên-
cia, Almirante de Esquadra Jorge Omar
Godoy, chefe da Delegação da Argentina,
descerraram uma placa alusiva à data. Em
seguida, foram entregues réplicas da pla-
ca, como lembrança, a cada chefe de Dele-
gação e ao representante da Rede Naval
Interamericana de Telecomunicações.

No Plenário, o Almirante Godoy parabeni-
zou a Marinha do Brasil, em nome de todas as
delegações, pela maneira como a Conferência

foi organizada. “Parabéns pela dedicação,
profissionalismo e compromisso daqueles que
trabalharam na produção deste evento”, ex-
pressou-se. Em seguida, foi anunciado que o
próximo país a sediar a Conferência será o
México e, por fim, as atas foram assinadas.

O secretário-geral da 24a CNI, Contra-
Almirante Wagner Lopes Moraes Zamith,
da Marinha do Brasil, confirmou ter sido
alcançado o propósito da conferência: au-
mentar a interoperabilidade entre as Mari-
nhas da América, a fim de estabelecer a
segurança e a paz dos povos.

(Fonte: www.mar.mil.br)

Foram realizados, de 25 a 29 de outubro
último, na sede da Federação das Indústri-
as do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), o
23o Congresso Nacional de Transporte
Aquaviário, Construção Naval e Offshore

CONGRESSO  NACIONAL  DE  TRANSPORTE  AQUAVIÁRIO,
CONSTRUÇÃO  NAVAL  E  OFFSHORE  E  A  EXPONAVAL

e a Exponaval. Os eventos acontecem a
cada dois anos, promovidos pela Socieda-
de Brasileira de Engenharia Naval
(Sobena). O tema do Congresso foi “In-
dústria Naval: Os desafios da competitivi-

Foto oficial de encerramento da 24a CNI



274 RMB4oT/2010

NOTICIÁRIO  MARÍTIMO

dade e sustentabilidade”. O evento con-
tou com o apoio do Sindicato Nacional da
Indústria da Construção e Reparação Na-
val e Offshore (Sinaval).

A Sobena foi fundada nos primórdios
da fase moderna da construção naval bra-
sileira, em 15 de março de 1962, com o obje-
tivo de congregar engenheiros, técnicos e
outros profissionais que atuam na indús-
tria marítima nacional.

Paralelamente ao Congresso, foi reali-
zada a Exponaval 2010, que divulgou pro-
dutos e serviços da área naval e offshore.

O Congresso Nacional de Transporte
Aquaviário, Construção Naval e Offshore
é o mais tradicional e importante foro para
apresentação e discussão de pesquisas em
andamento e desenvolvimentos técnicos
em projeto, construção e operação de na-

vios e estruturas marítimas, assim como em
engenharia oceânica para a produção de
óleo e gás.

Em sua 23a edição, o congresso reali-
zou-se em fase de grande impulso da ativi-
dade marítima no País, abrangendo um am-
plo programa de construção naval e de ex-
ploração e produção offshore.

Nesta edição, o evento incluiu:
– sessões técnicas com mais de cem tra-

balhos técnicos, abrangendo os principais
tópicos de interesse do setor marítimo;

– painéis de debates sobre os temas
mais relevantes do cenário atual, com a
participação de especialistas; e

– conferências apresentadas por
renomados especialistas nacionais e es-
trangeiros;

(Fonte: www.sinaval.org.br)

O Comando do 3o Distrito Naval (Natal-
RN) promoveu, em 28 de agosto último, o
IV Encontro de Amigos Especiais, realiza-
do no Grupamento de Fuzileiros Navais de
Natal. O evento, que reuniu 4 mil pessoas,
trouxe como tema “Sou como Você: Dife-
rente” e teve a finalidade de estimular as
ações de inclusão social, dar orientação
aos familiares e, sobretudo, proporcionar
às crianças e adolescentes portadores de

3o  DN  PROMOVE  O  IV  ENCONTRO  DE  AMIGOS  ESPECIAIS

Criança se diverte com tirolesa
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necessidades especiais uma tarde de lazer
e alegria.

Durante o encontro, os participantes
usufruíram de várias atrações, entre elas
apresentações circenses, performances
musicais, oficinas lúdicas, visitação aos
navios-patrulha da Marinha atracados na
Base Naval de Natal e distribuição de pi-
pocas e algodão doce pelas Voluntárias Cis-
ne Branco.

Para alegrar ainda mais a garotada, fo-
ram disponibilizados brinquedos infláveis,
mesas para tênis de mesa, pista de obstá-
culos, parede de escalada e tirolesa. Já para
os adultos, houve uma exposição de arte-
sanato, com artigos confeccionados pelas
participantes do Projeto Artesamar, do
Núcleo do Serviço de Assistência Integra-
do ao Pessoal da Marinha (N-SAIPM), do
Comando do 3o Distrito Naval.

Helicóptero da Força Aérea Brasileira
também atraiu o público

O evento contou também com o apoio de
diversas instituições, entre elas o Exército
Brasileiro, que instalou no local um estande
com material militar, e a Força Aérea Brasilei-
ra, que manteve um helicóptero pousado no
campo principal do Grupamento, permitindo
aos visitantes ter contato com a aeronave.

(Fonte:www.mar.mil.br)

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação da Marinha participou da Semana Na-
cional de Ciência e Tecnologia, em Brasília. O
evento aconteceu de 18 a 24 de outubro últi-
mo, e seu tema principal foi “Ciência para o
Desenvolvimento Sustentável”. Esta feira de

MB  PARTICIPA  DA  SEMANA  NACIONAL  DE
CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA

Representantes das três Forças assistindo à
premiação “Destaque do Ano na

Iniciação Científica”

ciência debate estratégias e maneiras de se
utilizarem os recursos naturais brasileiros e
sua rica biodiversidade de forma sustentável
e conjugada com a melhoria das condições
socioeconômicas da população.

No dia 19, o secretário de Ciência,
Tecnologia e Inovação da Marinha, Vice-
Almirante Ilques Barbosa Junior, compare-
ceu à cerimônia de premiação “Destaque
do Ano na Iniciação Científica” e ressaltou
que eventos como estes são uma forma de
levar à população o conhecimento no cam-
po da ciência. O ministro da Ciência e
Tecnologia, Sérgio Rezende, falou das con-
quistas no campo da educação e citou o
Almirante Álvaro Alberto, um dos pionei-
ros na criação do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq). O ministro fez também uma com-
paração da evolução acadêmica ao longo



276 RMB4oT/2010

NOTICIÁRIO  MARÍTIMO

de 20 anos. “Há 20 anos formávamos 5 mil
mestres e doutores. No ano passado, for-
mamos cerca de 50 mil. Multiplicamos o
número de pós-graduados”, lembrou.

O professor Roberto Germano Costa,
Amigo da Marinha, falou que a parceria com
as Forças Armadas, especialmente com a
Marinha, é importante para agregar conhe-
cimento. “O mar sempre foi um grande des-
conhecido, e nada melhor do que a Marinha
para travar uma parceria em prol da constru-
ção do conhecimento em conjunto”, afir-
mou. Para o professor, a Semana Nacional
de Ciência e Tecnologia é uma grande inici-
ativa para mostrar à sociedade que a tecno-
logia não está apenas nas grandes desco-
bertas, mas no cotidiano
das pessoas.

A Marinha do Brasil
participou do evento com
estandes do Centro
Tecnológico da Marinha
em São Paulo (CTMSP), do
Instituto de Estudos do
Mar Almirante Paulo
Moreira (IEAPM) e da Se-
cretaria da Comissão Inter-
ministerial para os Recur-
sos do Mar (Secirm). Nos
estandes, houve exposi-
ções sobre a Amazônia
Azul, o Programa Antárti-
co Brasileiro e o Programa

Professor Roberto Germano Costa, diretor
do Instituto Nacional do Semiárido

do Submarino com Propulsão Nuclear. O
público maior, por ocasião da abertura da
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia,
foi o de estudantes, que chegavam em ôni-
bus lotados para prestigiarem o evento.

Existe hoje, no mundo inteiro, a preocu-
pação em associar o crescimento econômi-
co à proteção do meio ambiente, à preser-
vação da vida no planeta e à melhoria da
qualidade de vida das pessoas. A Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia possibi-
litou, com suas ações de popularização da
ciência, a divulgação e a discussão do tema
“Ciência para o Desenvolvimento Susten-
tável” junto à sociedade brasileira.

(Fonte:www.mar.mil.br)

Estande do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo

Alunos visitando os estandes da Marinha
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Foi realizada no Rio de Janeiro (RJ), entre
9 e 11 de novembro último, a TOC Americas
2010, feira itinerante focada no setor portu-
ário. O evento, um dos principais do setor,
constou de exposição em que empresas de
todo o mundo trouxeram as novidades em
produtos e soluções para portos e navios.

TOC  AMÉRICAS  2010

Também foram realizadas palestras abor-
dando o papel brasileiro no comércio marí-
timo e as atuais problemáticas e possíveis
soluções para melhorar o rendimento por-
tuário das Américas, entre outros temas.

(Fonte: Press realease da SD&Press
Consultoria)

Com o intuito de promover uma aproxi-
mação entre as Forças Armadas e as in-
dústrias nacionais, o Departamento da In-
dústria de Defesa (Comdefesa) realizou, em
6 de outubro último, no Centro Cultural
Fiesp Ruth Cardoso, em São Paulo (SP),
um seminário com a presença do ministro
da Defesa, Nelson Jobim, e uma rodada de
negócios para que os industriais conhe-
çam as demandas das Forças Armadas. A
Marinha, o Exército e a Aeronáutica vão
receber investimentos na ordem de 27 bi-
lhões de dólares ao longo dos próximos
dez anos. O projeto de reaparelhamento,
previsto na Estratégia Nacional de Defesa,
também promete abrir um novo mercado
para as indústrias nacionais.

END  PREVÊ  REAPARELHAMENTO  DAS  FORÇAS  ARMADAS
E  NOVO  MERCADO  NOS  PRÓXIMOS  ANOS

Ministro Nelson Jobim explica a Estratégia
Nacional de Defesa

Empresários e representantes da Marinha na
rodada de negócios

Também estiveram presentes os coman-
dantes das três Forças – Almirante de Es-
quadra Julio Soares de Moura Neto (Mari-
nha), General de Exército Enzo Martins Peri
(Exército) e Tenente-Brigadeiro do Ar Juniti
Saito (Aeronáutica).

No seminário, o ministro da Defesa res-
saltou, entre outros temas, a posição es-
tratégica de cooperação do Brasil na Amé-
rica do Sul, detalhando que a Estratégia
Nacional de Defesa está apresentada em
três vertentes: reorganização das Forças
Armadas, reestruturação da indústria de
defesa e composição do efetivo daquelas.

Nelson Jobim adiantou também algumas
ações que estão sendo planejadas. “Entre es-
sas medidas, podemos citar a criação de um
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quadro de especialistas em defesa e o fomen-
to de pesquisa de materiais e equipamentos
com a utilização de tecnologia nacional”, dis-
se. Ele ressaltou, ainda, a importância de valo-
rizar a atividade da indústria nacional e previu
uma mudança na lei, na qual os critérios de

contratação sejam voltados para o aproveita-
mento dos produtos desenvolvidos no Brasil.

Os integrantes do seminário prestigiaram
a exposição das Forças Armadas e partici-
param da rodada de negócios.

(Fonte: www.mar.mil.br)

Divulgar e fortalecer o conceito de
“Amazônia Azul” junto a líderes e forma-
dores de opinião da sociedade. Foi com
esse propósito que a Marinha do Brasil
promoveu o Seminário Amazônia Azul, em
14 e 15 de outubro último, no auditório da
Escola Naval, no Rio de Janeiro (RJ). Bus-
cou-se identificar as potencialidades cien-
tíficas, econômicas e energéticas das
Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB),
como também as demandas por proteção
desses interesses nacionais no mar.

O público foi de aproximadamente 800
pessoas. As palestras também foram trans-
mitidas ao vivo pela intranet da Marinha, por
meio da TV Marinha da Web, com a possibi-
lidade de participação dos internautas nos
debates. Foi a primeira vez que a Força reali-
zou esse tipo de transmissão.

De acordo com a Convenção das Na-
ções Unidas sobre o Direito do Mar
(CNUDM), as AJB somam 3,5 milhões de
km2. O Brasil está pleiteando junto à Co-
missão de Limites da Plataforma Continen-
tal (CLPC) a extensão da demarcação da

SEMINÁRIO  AMAZÔNIA  AZUL

área de sua Plataforma Continental, além
das 200 milhas náuticas (370km), corres-
pondente a uma área de 960 mil km2, que
poderá atingir até 4,5 milhões de km2. Na
opinião do diretor do Sistema de Armas da
Marinha, Vice-Almirante Elis Treidler
Öberg, é importante conscientizar a socie-
dade sobre o valor da Amazônia Azul. “Até
bem pouco tempo, o Brasil vivia de costas
para o mar. É importante que criemos uma
cultura marítima e que a população reco-
nheça a necessidade e a dependência que
nós temos do mar”.

O pré-sal foi colocado em pauta pelo
representante da Petrobras, José Alberto
Bucheb. Segundo ele, a descoberta de ri-
quezas naturais na região valorizou ainda
mais as águas marítimas brasileiras. Prova
disso é que o assunto permanece como
foco das atuais atividades do ex-ministro
da Marinha, Almirante de Esquadra Mauro
César Rodrigues Pereira. “Tenho um relaci-
onamento estreito com o Núcleo de Estu-
dos Estratégicos da Universidade Federal
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Almirante de Esquadra Mauro César
Rodrigues Pereira aborda aspectos políticos e

estratégicos da Amazônia Azul

Almirante de Esquadra (FN) Alvaro Augusto
Dias Monteiro discursa para o público

Ministro Nelson Jobim chega ao auditório
da Escola Naval para sua palestra

de encerramento

Fluminense. Sempre me convidam para de-
bates”, afirmou. “Meu esforço é colaborar
para que os acadêmicos, formadores de
opinião, se preocupem em desenvolver es-
tudos sobre a Amazônia Azul e disseminar
os resultados à sociedade”.

O ministro da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, embaixador Samuel Pinheiro
Guimarães, e o secretário de Infraestrutura
e Fomento do Ministério de Pesca e
Aquicultura, José Claudenor Vermohlen,
também participaram do seminário como
conferencistas. O comandante-geral do
Corpo de Fuzileiros Navais, Almirante de
Esquadra (FN) Alvaro Augusto Dias
Monteiro, falou sobre o emprego do Poder
Naval na defesa da Amazônia Azul em sua
palestra, enquanto o secretário do Centro
de Estudos Estratégicos para os Recursos
do Mar, Contra-Almirante Marcos José de
Carvalho Ferreira, destacou o trabalho de
divulgação que tem realizado em universi-
dades do Brasil e do exterior.

A apresentação do coordenador-geral do
Programa de Desenvolvimento de Submari-
no com Propulsão Nuclear, Almirante de
Esquadra José Alberto Accioly Fragelli, ge-
rou discussões sobre o aumento da deman-
da de emprego na área de engenharia naval
e a necessidade de as universidades e esco-
las técnicas se prepararem para supri-la.

O ministro da Defesa, Nelson Jobim,
encerrou o evento com uma explanação
sobre a Estratégia Nacional de Defesa com
foco na Amazônia Azul.

(Fonte: www.mar.mil.br)
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Sob coordenação da Diretoria do
Patrimônio Histórico e Documentação da
Marinha, foi realizado, em 10 e 11 de novem-
bro último, o Seminário Mulher na Carreira
Militar. O evento, parte das comemorações
do 30o aniversário do ingresso da mulher
militar na Marinha, aconteceu no Salão No-
bre do Instituto Histórico e Geográfico Bra-
sileiro (IHGB), no Rio de Janeiro.

Da programação constaram as seguin-
tes palestras: “30 anos da Mulher Militar
na Marinha do Brasil”, pelo diretor do
Patrimônio Histórico e Documentação da
Marinha, Vice-Almirante (EN-Refo) Arman-
do de Senna Bittencourt; “Características
do processo decisório sobre o ingresso da
mulher militar na Marinha do Brasil”, pela
Capitão de Corveta (T) Mariza Ribas
d’Ávila de Almeida, da Diretoria de Assis-
tência Social da Marinha; “As mulheres e

SEMINÁRIO  MULHER  NA  CARREIRA  MILITAR

Tenente-Brigadeiro do Ar R1 Paulo Roberto Cardoso Vilarinho – Diretor do Instituto Histórico-
Cultural da Aeronáutica; Professor-Doutor Arno Wehling – Presidente do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro; Vice-Almirante (EN-Refo) Armando de Senna Bittencourt – Diretor do

Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha; e General Juarez Aparecido de Paula Cunha  –
Diretor do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército

a luta pela profissionalização nas primeiras
décadas do século XX”, pela professora
doutora Ismênia de Lima Martins, da Uni-
versidade Federal Fluminense; “O históri-
co da participação da mulher junto às For-
ças Armadas e o pioneirismo da Marinha”,
pela doutoranda Suellen Borges de Lannes,
da Universidade Federal do Rio de Janei-
ro; “Mulher Militar na Marinha do Brasil:
percepção da práxis feminina e suas impli-
cações para a Gestão de Pessoas incluin-
do Gênero e Cultura Organizacional”, pela
Capitão de Fragata (T) Janaina Silvestre da
Silva, da Diretoria de Pessoal Militar da
Marinha; e “Contribuições para a constru-
ção de uma agenda de gênero nas Forças
Armadas”, pela professora doutora Maria
Celina D’Araujo, da Pontifícia Universida-
de Católica do Rio de Janeiro.

(Fonte: Bono no 795, de 5/11/2020)
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Foi realizada no Colégio Naval (CN), em
Angra dos Reis (RJ), de 17 a 24 de setem-
bro último, a 42a edição da NAE, tradicio-
nal competição esportiva entre o CN, a Es-
cola Preparatória de Cadetes do Exército
(EsPCEx) e a Escola Preparatória de Cade-
tes do Ar (EPCAr). A XLII NAE foi coorde-
nada pela Comissão Desportiva Militar do
Brasil.

A competição inclui a disputa de dez
modalidades esportivas. O Colégio Naval
conquistou 46 medalhas, a EsPCEx 29 e a
EPCAr, 28.

O CN obteve a primeira colocação nas
modalidades de futebol, orientação (indi-
vidual geral), triatlo, voleibol, judô (por
equipe e categoria ligeiro), esgrima (indivi-

COLÉGIO  NAVAL  É  SEDE  DA  XLII  NAE
dual geral), natação (100m costas, 200m
medley e revezamento 4 x 4 estilos).

Todos os resultados da competição es-
tão disponíveis na página do CN, endere-
ço: http://www.cn.mar.mil.br ou intranet
http://www.cn.mb.

(Fonte: Bono no 735, de 14/10/2010)

Teve início, em 11 de agosto último, o
Curso de Formação de Soldados Fuzileiros
Navais da Namíbia 2010, realizado no Cen-
tro de Instrução de Fuzileiros Navais de
Rooikop, em Walvis Bay, Namíbia. O curso
visa à formação de 126 soldados fuzileiros
navais.

A equipe de instrutores brasileiros do
Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), chefi-
ada pelo Capitão de Corveta (FN)
Henrique Amaral, conta com dez praças
instrutores que conduzem e apoiam o de-
senvolvimento do curso e certificam o
correto andamento das instruções e au-

CFN  CONDUZ  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE
FUZILEIROS  NAVAIS  NA  NAMÍBIA

las que serão proferidas aos recrutas
namibianos.

(Fonte: Notanf , jul/ago/set 2010)

“Era uma vez um menino chamado Arion,
que adorava praticar esportes e sempre
andava na companhia de uma pomba bran-

ARION,  MASCOTE  DOS  JOGOS  MUNDIAIS  MILITARES  RIO
2011,  É  APRESENTADO  AO  PÚBLICO

ca. Uma experiência incrível aconteceu: a
ave se tornou um símbolo mágico, trans-
formou o jovem em um superatleta militar
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Arion e a Tropa da Paz

No picadeiro do Unicirco, o ator Marcos
Frota apresenta a mascote Arion e seu

criador, Mauricio de Sousa

futurista e deu vida aos seus desenhos de
soldadinhos da infância. Assim surgiu o
herói Arion e a Tropa da Paz, cuja missão é
promover a paz entre as nações, por meio
do esporte”.

Arion, nome de origem grega, significa
“o que tem energia”. O personagem é a
mascote dos V Jogos Mundiais Militares
(JMM) – Rio 2011. Na companhia de per-
sonagens que representam as Forças Ar-
madas (Marinha, Exército e Força Aérea) e
Forças Auxiliares (Corpo de Bombeiros e
Polícia Militar), Arion foi apresentado a 650
crianças e à imprensa em 14 de novembro,
no Rio de Janeiro. O evento aconteceu
durante o espetáculo “Trapézio”, encena-
do na Universidade do Circo (Unicirco), do
ator Marcos Frota, no Parque da Quinta da
Boa Vista.

Criada pelo desenhista Mauricio de
Sousa, a nova família de personagens en-
globa uma série de produtos: desenho ani-
mado 3D, revista em quadrinhos e brinque-
dos. “Conseguimos criar uma galeria de
super-heróis que levam mensagens de paz,
força, velocidade e amor”, disse o dese-
nhista, conhecido como o criador da Tur-
ma da Mônica. Marcos Frota, apresenta-
dor do evento, expressou seu entusiasmo:
“Emprestar um pouco da alegria do circo a
esta atividade é contribuir para a cultura
da paz que o esporte propõe e que os Jo-
gos Mundiais Militares querem consolidar
no Rio de Janeiro”.

Atletas militares e crianças integrantes
do Programa Força no Esporte – Segundo
Tempo, dos Ministérios do Esporte e da
Defesa, também se encontraram no Parque
da Quinta da Boa Vista para praticar ativi-
dades esportivas. Foi o caso da Marinheira
Aparecida Santana, atleta de taekwondo,

A menina Mayara treina com a atleta de
taekwondo e marinheira Aparecida Santana na

Quinta da Boa Vista

que ensinou técnicas da arte marcial à es-
tudante Mayara Cordeiro, de 12 anos.

A última atividade do evento foi a cole-
tiva de imprensa com o presidente da Co-
missão Desportiva Militar do Brasil, Vice-
Almirante Bernardo José Pierantoni
Gambôa; o coordenador-geral do Comitê
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Da esq. para a dir.: VA Gambôa, Mauricio de
Sousa, Marcos Frota, General Megid e CA

Fernando

dos Jogos Mundiais Militares, General de
Brigada Jamil Megid Junior; o desenhista
Mauricio de Sousa; e o comandante do
Centro de Educação Física Almirante
Adalberto Nunes, Contra-Almirante (FN)
Fernando Cesar da Silva Motta. Os entre-
vistados falaram sobre as ações de divul-
gação do JMM, explicaram como foi o pro-
cesso de criação da mascote e destacaram,
ainda, a atual fase de treinos e competi-
ções dos atletas.

(Fonte: www.mar.mil.br)

CAMPEONATO  PAN-AMERICANO
SUB-20

A competição foi realizada pela Confe-
deração Pan-Americana de Judô em 4 e 5
de setembro, na cidade de Orlando-EUA.
A Marinheira (RM2-EP) Giullia Penalber,
integrante da equipe brasileira militar de
judô e pertencente ao Centro de Educação
Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan)
obteve o 1o lugar na Categoria “até 57kg”.

CIRCUITO  OCEÂNICO  DE  NITERÓI
O Marinheiro (RM2-EP) Pedro Trouche,

integrante da equipe militar de vela e per-
tencente ao Cefan, obteve o 1o lugar na
Classe Benneteau 40.7 e o 3o na classe
ORC-Internacional. A competição foi reali-
zada pelo Clube Naval Charitas, em Niterói-
RJ, de 4 a 7 de setembro.

WOMEN’S  INVITATIONAL  MATCH
RACING  REGATTA

Na competição realizada pelo Royal
Canadian Yacht Club, de 4 a 6 de setembro,
em Toronto-Canadá, as Marinheiras (RM2-
EP) Renata Decnop e Fernanda Decnop,
atletas integrantes da equipe brasileira mi-
litar de vela e pertencentes ao Cefan, obti-
veram o 2o lugar na Classe Sonar.

RESULTADOS  ESPORTIVOS

XI  CAMPEONATO  BRASILEIRO  DE
KARATÊ  FBK

Realizado de 10 a 12 de setembro, no
Rio de Janeiro-RJ. Os atletas integrantes
da equipe de Karatê da Marinha obtiveram
os seguintes resultados: – Categoria
Kumitê Adulto – Faixa Verde a Marrom até
80Kg: 1o lugar, Soldado (FN) Dione Manoel
Ferreira (2o Batalhão de Infantaria de Fuzi-
leiros Navais – 2o BtlInfFuzNav); – Cate-
goria Kumitê Adulto – Faixa Verde a Mar-
rom acima de 80Kg: 1o lugar, Cabo (FN)
Romulo Cesar Santos (Base de Fuzileiros
Navais da Ilha do Governador – BFNIG); e

– Categoria Kata – Adulto – Faixa Preta:
1o lugar, Cabo (FN) Victor Hugo Maciel (Ba-
talhão de Controle Aerotático e Defesa
Antiaérea – BtlCtAetatDAAe).

COPA  DO  MUNDO  DE  NATAÇÃO
2010

Competição organizada pela Federação
Internacional de Natação e realizada de 10
a 12 de setembro, no Parque Aquático Ma-
ria Lenk, Rio de Janeiro-RJ. Os atletas inte-
grantes da seleção militar de natação e per-
tencentes ao Cefan obtiveram os seguin-
tes resultados: MN Tatiana Lemos – 200m
Livre Feminino, 1o lugar e 100m Livre Femi-
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nino, 1o lugar; MN Larissa Cieslak – 400m
Medley Feminino, 2o lugar e 200m Medley
Feminino, 3o lugar; MN Carolina Mussi –
200m Peito Feminino, 2o lugar; MN André
Daudt – 100m Livre Masculino, 3o Lugar;
MN Julia Siqueira – 400m Medley Femini-
no, 3o Lugar; e Cabo Yana Cléris – 200m
Borboleta Feminino, 3o lugar.

CAMPEONATO  MUNDIAL  SÊNIOR
DE  JUDÔ

Competição realizada de 8 a 13 de setem-
bro, em Tóquio-Japão. A MN Mayra Aguiar
obteve o 2o lugar na Categoria “ – 78 kg” e a
MN Sarah Menezes, o 3o lugar na Categoria “
– 48 kg”. Ambas integram a seleção brasileira
militar de judô e pertencem ao Cefan.

XXIX  TROFÉU  BRASIL/CAIXA  DE
ATLETISMO  2010

Realizada em São Paulo-SP, de 15 a 19 de
setembro. As atletas integrantes da Seleção
Brasileira Militar de Atletismo e pertencen-
tes ao Cefan obtiveram os seguintes resul-
tados: MN Ana Claudia Lemos –100m ra-
sos, 200m rasos e 4x100m – 1o lugar; MN
Geisa Aparecida Muniz Coutinho – 400m
rasos e 4x400m – 1o lugar; MN Vanessa
Chefer Spinola – 4x400m – 2o lugar; MN Ana
Paula Carvalho Pereira – 400m c/barreira –
2o lugar; MN Joana Ribeiro Costa – Salto
com vara – 2o lugar; MN Juliana da Silva
Moreira – 4x100m – 3o lugar; e MN Vanessa
Vieira Seles – 4x100m – 3o lugar.

6a  CORRIDA  FAESA  INTERCAMPI
A CB Denise Paiva Lucas Campos, do

Cefan, obteve o 3o lugar na competição,
realizada em 19 de setembro, em Vitória-ES.

CORRIDA  E  CAMINHADA  DA  PRI-
MAVERA/ILHA  DO  GOVERNADOR

Competição realizada em 12 de setem-
bro, no Rio de Janeiro-RJ. A CB Denise
Paiva Lucas Campos obteve o 1o lugar.

50o  CAMPEONATO  MUNDIAL  MI-
LITAR  DE  BASQUETE  2010

Contando com a participação de treze
países (Brasil, Coreia do Sul, Lituânia, Chi-
na, Qatar, EUA, Cazaquistão, Uzbequistão,
Síria, Índia, Chipre, Canadá e Sri Lanka), foi
realizado de 8 a 18 de setembro, em Seul-
Coreia do Sul. A Seleção Brasileira Militar
de Basquete conquistou a medalha de bron-
ze na competição.

CAMPEONATO  ESTADUAL  DE  FU-
TEBOL  FEMININO

A equipe Marinha do Brasil/Vasco da
Gama sagrou-se campeã em 24 de setem-
bro, jogando contra o clube Volta Redon-
da, no Estádio Raulino de Oliveira, Volta
Redonda-RJ. Com o resultado nessa com-
petição, cuja participação serviu como pre-
paração para os V Jogos Mundiais Milita-
res, a equipe classificou-se para disputar a
Copa do Brasil de Futebol Feminino 2011,
organizada pela Confederação Brasileira de
Futebol.

I  CAMPEONATO  BRASILEIRO  DE
REMO  ABERTO

Organizado pela Confederação Brasilei-
ra de Remo (CBR). Reuniu durante uma se-
mana, no Rio de Janeiro-RJ, representan-
tes das equipes de todos os estados brasi-
leiros. As finais das diversas categorias fo-
ram realizadas em 25 e 26 de setembro, na
Lagoa Rodrigo de Freitas. Sagraram-se cam-
peãs brasileiras em escaler as guarnições
do Corpo de Fuzileiros Navais-CFN
(Sênior) e do Centro de Instrução Almiran-
te Graça Aranha-Ciaga (Feminino).

X  REGATA  BAÍA  DE  GUANABARA
Realizada em 2 de outubro, sob organi-

zação do Centro de Instrução Almirante
Wandenkolk (CIAW) e coordenação da
Comissão de Desportos da Marinha, como
parte do X Circuito Poder Marítimo. Parti-
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ciparam 450 atletas, entre militares da Ma-
rinha do Brasil e civis de clubes de Remo
do Rio de Janeiro. Resultado final: – Escaler
SUB-24: 1o – Ciaga, 2o – Centro de Instru-
ção Almirante Alexandrino (CIAA), 3o –
Colégio Naval (CN), 4o – Escola Naval;

– Escaler Aspirante 500m: 1o – Esqua-
dra, 2o – Ciaga, 3o – EN, 4o – CIAW, 5o –
Centro de Instrução e Centro de Instrução
e Adestramento Aeronaval Almirante José
Maria do Amaral Oliveira (CIAAN), 6o –
CN e 7o – CIAA;

– Escaler Mista 500m: 1o – Flamengo, 2o

– Ciaga, 3o – Esquadra, 4o – CIAA, 5o –
Centro de Inteligência da Marinha (CIM) e
6o – CIAW;

– Escaler Veterano 500m: 1o – Esquadra,
2o – CIAA, 3o – Diretoria de Hidrografia e
Navegação (DHN), 4o – Ciaga, 5o – CIAAN
e 6o – Comando-Geral do Corpo de Fuzilei-
ros Navais (CGCFN).

– Escaler Feminino: 1o – Esquadra, 2o –
CIAW, 3o – CIAGA, 4o – Diretoria-Geral do
Material da Marinha (DGMM), 5o – DHN,
6o – CFN, 7o – CIAA-A e 8o – CIAA-B;

– Escaler Senior: 1o – Esquadra, 2o –
CGCFN, 3o – EN e 4o – Ciaga.

COPA  DO  MUNDO  DE  BIRMIN-
GHAM  DE  JUDÔ

Realizada em 2 e 3 de outubro, na cida-
de de Birmingham-Inglaterra. As atletas in-
tegrantes da Seleção Brasileira Militar de
Judô e pertencentes ao Cefan conquista-
ram os seguintes resultados: MN Taciana
Lima, 2o lugar na Categoria “até 48kg”; MN
Camila Minakawa, 3o lugar na Categoria
“até 63kg”.

COPA  DO  MUNDO  DE  ROMA  DE
JUDÔ

Realizada em Roma-Itália, em 2 e 3 e ou-
tubro. Os atletas integrantes da Seleção
Brasileira Militar de Judô e pertencentes
ao Cefan conquistaram os seguintes resul-

tados: MN Bruno Mendonça, 2o lugar na
Categoria “até 73kg”; MN Walter Santos,
3o lugar na Categoria “+100kg”.

II TROFÉU SUDESTE DE ORIENTAÇÃO
Competição realizada em 25 e 26 de se-

tembro, em Tiradentes-MG. O 1o Tenente
(RM2-T) Ronaldo André Castelo obteve o
1o lugar na Categoria Elite e o Soldado (FN)
Paulo Michel Belarmino ficou com o 1o lu-
gar na Categoria Iniciante. Ambos integram
a equipe de Orientação da Marinha do Bra-
sil e pertencem ao Cefan.

VIII  FARJ  TOP  16  SWIM  MEET  –  II
RODADA

Na competição de natação, realizada em
2 de outubro no Parque Aquático do
Botafogo Futebol e Regatas, Rio de Janei-
ro-RJ, o 1oT (RM2-T) Leonardo Dias da Sil-
va, da Equipe Militar de Natação e perten-
cente ao Cefan, obteve o 1o lugar nos 50m
peito (30"47) e o 2o lugar nos 200m peito
(2’29"02) e 100m peito (1’07"15).

SEMANA  DO  CADETE  NAVAL  EM
COMEMORAÇÃO  AO  BICENTENÁRIO
DA  REPÚBLICA  DA  ARGENTINA

Na Regata a Remo, realizada em 6 de
outubro na Escola Naval Militar em La Plata-
Argentina, os aspirantes da Marinha
sagraram-se campeões em todas as moda-
lidades (8COM, 4COM e Single Skiff). Além
do Brasil, participaram as Escolas Navais
de Argentina, Chile e Peru.

IX  CAMPEONATO  NACIONAL  MI-
LITAR  E  TORNEIO  INTERNACIONAL
DE  PENTATLO  NAVAL

A competição, realizada de 4 a 8 de ou-
tubro, em San Fernando-Espanha, contou
com a participação das principais forças
mundiais da modalidade (Brasil, Espanha,
Suécia, Alemanha, Noruega e Dinamarca).
Os atletas integrantes da Seleção Brasilei-
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ra Militar de Pentatlo Naval e pertencentes
ao Cefan obtiveram os seguintes resulta-
dos: – Individuais: Pista de obstáculos –
CB (FN) Alessandro Barreto, 2o lugar e MN
Simone Gomes de Lima, 2o lugar; Natação
de Salvamento – MN Simone Gomes de
Lima, 2o lugar e CB Ana Brena Kleinschmidit
Militão, 3o lugar; Habilidade Naval – CB
(FN) Alessandro Barreto, 1o lugar e MN
Simone Gomes de Lima, 2o lugar; Cross-
Country Anfíbio – SG Ernesto Geisel Nas-
cimento, 3o lugar; Geral Individual Femini-
no – MN Simone Gomes de Lima, 1o lugar.
– Equipes: Geral Masculino – Brasil, 2o lu-
gar; Geral Feminino – Brasil, 2o lugar.

53o  CAMPEONATO  MUNDIAL  MI-
LITAR  DE  BOXE

Realizado pelo Conselho Internacional
do Esporte Militar (Cism), de 10 a 16 de
outubro, na Carolina do Norte-EUA. Os
atletas integrantes da Seleção Brasileira
Militar de Boxe e pertencentes ao Cefan
obtiveram os seguintes resultados: MN
Pedro Lima, 1o lugar na Categoria “75kg”;
MN Rafael Duarte Lima, 1o lugar na Cate-
goria “91kg”; MN Julião Neto, 2o lugar na
Categoria “52kg”; MN Gidelson Silva de
Oliveira, 2o lugar na Categoria “+91kg”; e
MN Elber Passos, 3o lugar na Categoria
“81kg”.

III  ETAPA  DO  CAMPEONATO  BRA-
SILEIRO  DE  ORIENTAÇÃO

Na competição, realizada de 8 a 10 de
outubro em Canela-RS, os atletas integran-
tes da Equipe de Brasileira Militar de Ori-
entação e pertencentes ao Cefan obtive-
ram os seguintes resultados: SD (FN) Pau-
lo Michel Belarmino, 2o lugar na Categoria
Iniciante; CB Mirian Ferraz Pasturiza, 3o

lugar na Categoria Elite; 3oSG (FN) Antô-
nio Cláudio Lins Souza, 2o lugar no
Revezamento Masculino; CB Tânia Maria
de Jesus Carvalho, 2o lugar na Categoria

Elite; e SD (FN) Sidnaldo Farias Sousa, 2o

lugar no Revezamento Masculino. O SD
(FN) Paulo Michel Belarmino e a CB Mirian
Ferraz Pasturiza sagraram-se campeões bra-
sileiros da modalidade.

1o  CAMPEONATO  MUNDIAL  DE
CADETES  DO  CISM

Realizado na cidade de Ankara, na Tur-
quia, com a presença de delegações de 23
países, durante o período de 17 a 24 de ou-
tubro de 2010. Participaram aspirantes da
Escola Naval, cadetes da Academia Militar
de Agulhas Negras (Aman) e da Academia
da Força Aérea (AFA). Foram disputadas
provas de atletismo, orientação, pentatlo
militar, tiro e voleibol. Os aspirantes da EN
obtiveram as seguintes classificações: 1o

lugar no Revezamento 4x100m e 3o lugar no
Revezamento 4x400m – ASP Roberto
Hypollito da Costa; 3o Lugar na Orientação
por Equipe – ASP (FN) Paulo Vitor de Souza
Albuquerque; e 1o lugar no Revezamento
4x100m e 3o lugar no Revezamento 4x400m –
ASP Felipe Maciel Sarmento.

CAMPEONATO  MUNDIAL  DE  JUDÔ
POR  EQUIPE

Realizado pela Federação Internacio-
nal de Judô, de 28 a 31 de outubro, na
cidade de Antalya-Turquia. Os atletas in-
tegrantes da Seleção Brasileira Militar de
Judô e pertencentes ao Cefan conquista-
ram os seguintes resultados: MN Bruno
Mendonça – Categoria “-73kg”, 2o lugar;
e MN Walter Santos – Categoria “+90kg”,
2o lugar.

41o  CIRCUITO  RIO  DE  VELA
A MN Juliana Senfft, integrante da Se-

leção Brasileira Militar de Vela e perten-
cente ao Cefan, conquistou o 1o lugar na
Classe J/24. A competição aconteceu de 28
de outubro a 2 de novembro, na cidade do
Rio de Janeiro-RJ.
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COPA  BRASIL  DE  CANOAGEM
EQUIPE  DE  CANOAGEM  OCEÂNICA

Após a realização da 3a e última etapa da
competição, a equipe do Colégio Naval obte-
ve os seguintes resultados no ranking de 2010
da Confederação Brasileira de Canoagem:
Classe I Júnior – 6o lugar Aluno Caio; Classe
I Duplo Júnior – 1o lugar Alunos Bryan e
Curcino; Classe I Duplo Sênior – 3o lugar Alu-
no Leone e Prof. Carlos Eduardo; Classe II
Júnior – 1o lugar Aluno Gian, 2o lugar Aluno
Lucas Amaral, 4o lugar Aluno Diogo e 5o lu-
gar Aluno Dutra; Classe II Sênior – 6o lugar
Aluno Serradas e 8o lugar Aluno Félix.

MUMBAI  INTERNATIONAL  MATCH
RACE

Competição realizada de 31 de outubro
a 4 de novembro, em Mumbai-Índia. A equi-
pe formada por integrantes da Seleção Bra-
sileira Militar de Vela e pertencentes ao
Cefan conquistou, na Classe J-24, o 2o lu-
gar da prova, com a seguinte tripulação:
Marinheiros Henrique Haddad, Mario Trin-
dade, Felipe Haddad e Pedro Caldas.

SOLDIER  MARATHON  (MARATO-
NA  DO  SOLDADO)

O 3o SG Alex Passos Barbosa, atleta mi-
litar pertencente ao CEFAN, competindo

entre 356 atletas, sagrou-se o 1o campeão
da prova, com o tempo de 2:35’:54". A com-
petição foi realizada pela primeira vez em
15 de novembro, no Museu Nacional de
Infantaria dos Estados Unidos, localizado
na cidade de Columbus, Geórgia-EUA.

CAMPEONATO  MILITAR  DE  FUTE-
BOL  DAS  AMÉRICAS

A Seleção Militar Brasileira de Futebol
Masculino, competindo entre 11 países
participantes, sagrou-se campeã vencen-
do na final a equipe de Trinidad e Tobago.
A competição, organizada pelo CISM, acon-
teceu de 5 a 15 de novembro em Paramaribo
– Suriname.

43o  CAMPEONATO  MUNDIAL  MI-
LITAR  DE  MARATONA  DO  CISM

Competição realizada junto com a Ma-
ratona de Atenas-Grécia, em comemora-
ção aos 2.500 anos da prova. Disputada
em 30 e 31 de outubro, com a participação
de 25 países. A Delegação Brasileira Mili-
tar de Atletismo, coordenada pela Comis-
são de Desportos da Marinha, obteve os
seguintes resultados: equipe feminina –
2o lugar geral e equipe masculina – 4o lu-
gar geral.

(Fontes: Bonos diversos)

O comandante da Marinha, Almirante
de Esquadra Julio Soares de Moura Neto,
realizou, em 8 de novembro último, seu pri-
meiro voo a bordo da aeronave AF-1A. O
Almirante Moura Neto foi recebido no 1o

Esquadrão de Aviões de Interceptação e
Ataque (EsqdVF-1) pelo comandante em
chefe da Esquadra, Vice-Almirante Eduar-
do Monteiro Lopes, e pelo comandante da
Força Aeronaval, Contra-Almirante Liseo
Zampronio.

COMANDANTE  DA  MARINHA  VOA  EM  AERONAVE  AF-1A
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Aeronave AF-1A (N-1022), tripulada pelo
comandante da Marinha, AE Moura Neto, e
pelo comandante do EsqdVF-1, Capitão de

Fragata Fonseca Junior

Após o briefing, em que foram repassa-
dos os procedimentos de segurança e as
manobras a serem executadas, decolaram
duas aeronaves AF-1A. A N-1022 foi tripu-
lada pelo comandante da Marinha e pelo
comandante do EsqdVF-1, Capitão de Fra-
gata Fonseca Junior.

Foram demonstradas as seguintes ma-
nobras para o comandante da Marinha:
decolagem na ala (em formatura), voo em
formatura, manobras básicas, break e cir-
cuito de pouso em porta-aviões.

Em seguida, o Almirante Moura Neto
esteve na praça-d’armas do EsqdVF-1,
onde recebeu como recordação o capacete
usado durante o voo. No local, ele agrade-
ceu a acolhida e teceu elogios ao
profissionalismo demonstrado por todos
os pilotos da Marinha do Brasil.

A Sra. Sheila Royo Soares de Moura,
esposa do Comandante da Marinha, inte-
grou a comitiva e, na ocasião, visitou as ins-

talações das Voluntárias Cisne Branco (VCB)
– Seccional São Pedro da Aldeia e o Edifício
Tamoio I, empreendimento com 36 unidades
residenciais destinado a suboficiais e sar-
gentos e inaugurado em 17 de maio último.

(Fonte: www.mar.mil.br)

A Marinha do Brasil (MB) e a Força Aérea
Brasileira (FAB) assinaram, em 18 de novem-
bro último, dois Termos de Cooperação para
qualificação de aviadores navais em lideran-
ça de esquadrilha e em aeronave multimotor
e um Termo Aditivo para a participação de
um oficial da MB nas atividades de instrução
de voo na Academia da Força Aérea (AFA).

CONVÊNIO  ENTRE  A  MB  E  A  FAB  PARA
FORMAÇÃO  DE  PILOTOS

Além do atendimento das capacitações
necessárias aos componentes da Aviação
Naval para operar os meios aeronavais em
fase de modernização e obtenção, os re-
sultados alcançados contribuem para o in-
cremento da interoperabilidade e dos la-
ços de camaradagem entre a MB e a FAB.

(Fonte: Bono no 843, de 22/11/2010)

O Brasil poderá integrar uma nova mis-
são de paz da Organização das Nações
Unidas (ONU) no Líbano. A informação foi
dada pelo ministro da Defesa, Nelson
Jobim, em outubro último. Segundo o mi-
nistro, inicialmente o País pretende enviar
apenas alguns oficiais da Marinha.

BRASIL  ENVIARÁ  MILITARES  AO  LÍBANO

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva já
autorizou o envio dos oficiais, e o Brasil
negocia com o Departamento de Operações
de Manutenção da Paz da ONU uma defini-
ção da data de embarque do grupo que in-
tegrará a Força de Paz Interina das Nações
Unidas para o Líbano (Unifil).
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A participação do Brasil na Unifil não
será nas bases da Missão das Nações Uni-
das para a Estabilização do Haiti
(Minustah), onde atuam 2.300 militares bra-
sileiros, incluindo um batalhão de enge-
nharia para ajudar na reconstrução do país,
atingido por um terremoto no início do ano.
Hoje, o Brasil está presente em missões em
11 países – em dez deles apenas como ob-
servador.

“Inicialmente teremos uma participação
com militares do Estado-Maior da Marinha.
Em um segundo momento, podemos pen-
sar em enviar tropas”, disse Jobim, ao co-

mentar que “a ONU está interessada na
capacidade dos brasileiros em atuar em si-
tuação de conflito, em defesa da paz”.

Criada em 1978, a Unifil tinha por objeti-
vos permitir à ONU acompanhar a retirada
das tropas israelenses do Líbano, ajudar
na restauração da paz e da segurança na
região e prestar assistência ao governo li-
banês. As afirmações de Jobim foram fei-
tas durante a abertura da 2a Oficina de Tra-
balho Diagnóstico da Base Industrial da
Defesa.

(Fonte: www.basemilitar.com.br e O Es-
tado de S. Paulo)

O Comando do 2o Distrito Naval
(Com2oDN-Salvador/BA) realizou, de 18 a
22 de outubro, o exercício Retrex LE-II. O
exercício aconteceu na bacia petrolífera de
Sergipe, com o propósito de adestrar os
meios navais, aeronavais e de fuzileiros
navais, distritais e adjudicados, na realiza-
ção de ações de resgate de reféns e de re-
tomada de instalações de interesse da
Marinha do Brasil.

Para a realização do exercício foi esco-
lhida a plataforma PCM-4, disponibilizada
pela Petrobras. A plataforma fica no campo
de Camorim, a cerca de 4 milhas náuticas
da costa, próxima à cidade de Aracaju.

Uma força-tarefa, composta por militares
do Com2oDN, um destacamento do

2o  DN  REALIZA  RETREX  LE-II

Grupamento de Fuzileiros Navais de Salva-
dor e quatro navios (Corveta Caboclo, Na-
vio-Patrulha Guaratuba e navios-varredores
Albardão e Araçatuba), foi deslocada de
Salvador para a área do exercício.

Adicionalmente, foram mobilizados pelo
Comando em Chefe da Esquadra um heli-
cóptero Super Puma e um destacamento de
Mergulhadores de Combate. Militares do
Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal,
empregados como figurativo inimigo, e lan-
chas da Capitania dos Portos de Sergipe
complementaram o exercício.

Cerca de 310 militares estiveram envol-
vidos na execução da Retrex LE-II.

(Fonte: www.mar.mil.br)
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A Marinha do Brasil (MB) está prestando,
desde 25 de novembro último, apoio logístico
de transporte ao Governo do Estado do Rio
de Janeiro, conforme solicitado ao ministro da
Defesa, Nelson Jobim, em face de problemas
de segurança pública ocorridos no Estado.

Para tanto, foi ativado um Grupamento
Operativo de Fuzileiros Navais (GptOpFuz-
Nav), com os meios necessários a prestar
o apoio solicitado.

Em menos de 12 horas após a solicita-
ção, os meios já estavam atuando em apoio
às Forças de Segurança do Estado do Rio
de Janeiro. A rápida mobilização foi decor-
rente da prontidão operativa e da capaci-
dade expedicionária do Corpo de Fuzilei-
ros Navais da Marinha do Brasil.

APOIO  DA  MARINHA  ÀS  FORÇAS  DE  SEGURANÇA  DO
ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO

Foram disponibilizadas seis Viaturas
Blindadas sobre Lagartas M113, cinco Via-
turas Blindadas sobre Rodas Piranha, qua-
tro Carros Lagarta Anfíbios (CLAnf), duas
Viaturas Blindadas Socorro, além de carre-
tas, caminhões e viaturas leves.

O efetivo de pessoal empregado na ope-
ração atualmente foi de 127 fuzileiros na-
vais. Inicialmente, a partir de 25 de novem-
bro, foi prestado apoio ao Batalhão de
Operações Policiais Especiais (Bope) na
ocupação da Vila Cruzeiro. A partir de 28 de
novembro, na ocupação do Complexo do
Alemão, o apoio foi também estendido à
Coordenadoria de Operações e Recursos
Especiais (Core) da Polícia Civil do Estado
do Rio de Janeiro.

OPERAÇÃO  POLICIAL  PENHA-ALEMÃO
Área: 43,9 km2 – População: 100 mil – Traficantes: 500
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Os Grupamentos Operativos de
Fuzileiros Navais

Os Fuzileiros Navais são uma tropa ex-
pedicionária de pronto emprego, que se
desdobra por meio de GptOpFuzNav, os
quais, em decorrência de suas estruturas
organizacionais predefinidas, garantem
respostas imediatas, além de possibilita-
rem posterior expansão da força inicialmen-
te empregada, caso a evolução da situação
assim o exija. Os GptOpFuzNav são prepa-
rados para atuar nos mais variados ambi-
entes, dentro de condições de severa aus-
teridade. A capacidade expedicionária é
assegurada pela autossuficiência dos
GptOpFuzNav, que são estruturados com
todos os meios necessários ao cumprimen-
to da missão.

Os veículos

– Carro Lagarta Anfíbio (CLAnf) – é
empregado em desembarques anfíbios,

dando proteção e mobilidade aos Fuzilei-
ros Navais. Guarda grande similaridade
com o veículo de combate de infantaria,
porém é anfíbio, feito e pensado para ser
desembarcado a alguma distância da costa
e dar proteção aos Fuzileiros Navais e tro-
pas no ataque a praias.

– Viatura Blindada sobre Lagartas M113
– veículo com capacidade para transpor

CLAnf (CFN 7A1) – Blindado anfíbio
usado pela Marinha em operações na costa.

Desenvolve grande velocidade mesmo em
terrenos difíceis
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pequenos cursos d’água e tem grande po-
der de deslocamento e alta velocidade em
estradas de terra batida. Pode chegar a 64
km/h e levar até dez militares armados e
equipados. O peso máximo para combate é
de 12.809 kg. Possui como armamento or-
gânico uma metralhadora calibre 12,7 mm.

para transporte de Fuzileiros Navais (é
empregado na missão de paz no Haiti). Dis-
põe de uma torre aberta com blindagem,
onde é instalada uma metralhadora de
12,7mm e outras armas, como um lançador
de granadas de 40 milímetros e metralha-
doras de 7,62mm ou 5,56mm.

– Viatura Blindada Socorro (SK 105) –
possui uma torreta com canhão de l05mm e
sua tripulação é de três homens. Seu ca-
nhão é de alma raiada calibre 105mm de fa-
bricação francesa com um tubo de 3,68m
com freio de boca de duplo defletor, provi-
do de camisa térmica. Pode disparar muni-
ções de carga oca com capacidade de perfu-
rar blindagens de aço. O fato de possuir seu

– Viatura Blindada sobre Rodas Piranha
– veículo blindado sobre rodas utilizado

M113 – Blindado de transporte de tropas.
Pode atingir grande velocidade em estradas
de terra ou no asfalto. A blindagem resiste

a tiros de armas calibre 50

Blindado Piranha – Veículo blindado leve,
ágil e com grande capacidade de manobra.

Possui proteção especial antiminas e
sistema de reenchimento de pneus

SK-105 Adaptado – Blindado leve com
escavadeira adaptado para operações de

resgate e socorro
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canhão quase que no teto da torre reduz em
muito as superfícies expostas ante o inimi-
go, quando dispara de locais protegidos.

Transcrevemos abaixo a íntegra da nota
da Marinha sobre o apoio solicitado pelo
governo do Estado do Rio de Janeiro:

“Marinha do Brasil – Força de Fuzilei-
ros da Esquadra

Marinha apoia Governo do Estado do
Rio de Janeiro

Em face dos recentes problemas de Se-
gurança Pública ocorridos no Estado do Rio
de Janeiro, a Marinha do Brasil (MB) está
prestando, a partir desta data (25 de novem-
bro), apoio logístico ao Governo do Estado
do Rio de Janeiro, conforme solicitado ao
Ministro da Defesa. Trata-se de cessão tem-
porária de uso de material logístico e trans-

porte, em apoio às Operações Policiais no
Rio de Janeiro, em atendimento aos requisi-
tos operacionais da Polícia Militar do Esta-
do do Rio de Janeiro (PMERJ).

Serão empregadas viaturas blindadas e
suas respectivas guarnições para operá-
las. Os efetivos da MB serão limitados às
tripulações que conduzirão as viaturas.

Foram disponibilizados, inicialmente,
para prestar apoio logístico de transporte
ao Batalhão de Operações Especiais (Bope)
da PMERJ, os seguintes meios do Corpo
de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil:
Viaturas Blindadas sobre Lagartas M-113,
Viaturas Blindadas sobre Rodas Piranha e
Carros Lagarta Anfíbios (CLAnf).”

(Fontes: www.mar.mil.br/ffe, www.g1.com
e www.defesanet.com.br)

Entre 10 e 26 de setembro último, as
Marinhas de Brasil, Índia e África do Sul
realizaram, na zona do Cabo da Boa Espe-
rança, a Operação Ibsamar II.

A operação, cuja sigla significa India
Brazil South África Maritime Exercises –
Exercícios Marítimos de Índia, Brasil e Áfri-
ca do Sul, repetiu o sucesso da sua primei-
ra edição, que ocorreu na costa da provín-
cia do Cabo Ocidental, em 2008.

Os governos dos três países acordaram
que as operações Ibsamar acontecerão
sempre na África do Sul, devido à sua po-
sição geográfica, e que o comando será al-

BRASIL,  ÍNDIA  E  ÁFRICA  DO  SUL  REALIZAM
A  OPERAÇÃO  IBSAMAR  II

ternado. Dois anos atrás, a Marinha da
África do Sul esteve à frente; neste ano,
foi a vez da Marinha indiana. A frota oeste
da Marinha da Índia foi representada por
quatro de seus navios de primeira linha: o
Contratorpedeiro Mysore, as fragatas Tabar
e Ganga e o Navio-Tanque Aditya.

O Brasil enviou a Fragata Niterói e um
helicóptero orgânico Super Lynx do 1o Es-
quadrão de Helicópteros de Esclarecimen-
to e Ataque (Esqd HA-1). O país anfitrião,
África do Sul, esteve presente com as fra-
gatas Amatola e Spioenkop, o Navio-Pa-
trulha Oceânica Galeshewe, o Submarino
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Queen Modjadji I e o Navio-Tanque
Drakensberg, além dos helicópteros Oryx
e Lynx e das aeronaves Gripen C/D, Hawk
e Impala, da Força Aérea daquele país.

Os esforços para desenvolver uma co-
nexão multidimensional forte e duradoura
entre as principais economias da América
do Sul, África e Ásia Meridional obtiveram

apoio e sucesso e são resultado da criação
do Fórum de Diálogo IBSA (Índia, Brasil e
África do Sul) em Brasília, em 2003. O obje-
tivo principal é promover o diálogo Sul-Sul
e a cooperação e adoção de posições co-
muns quanto aos assuntos de importância
internacional.

(Fonte: www.tecnodefesa.com.br)

OPERAÇÃO  AMAZÔNIA  2010
A Marinha, o Exército e a Força Aérea

iniciaram, em 13 de setembro último, suas
participações na Operação Amazônia. Tra-
ta-se de uma operação de adestramento
conjunto, conduzida pelo Ministério da
Defesa, com duração de 14 dias, desenvol-
vida ao norte das calhas dos Rios Amazo-
nas e Solimões, em áreas dos Estados do
Amapá, Amazonas e Roraima. O propósito
foi promover o treinamento das Forças Ar-
madas para a defesa da Pátria em uma área
prioritária do território brasileiro. Participa-
ram cerca de 5 mil militares das três Forças.

Ação de Inspeção Naval

Atendimento na Aciso

Distribuição de cestas básicas

cia hospitalar, um rebocador de alto-mar,
um navio-auxiliar, um dique flutuante, uma
barca-oficina e três aeronaves pertencen-
tes ao Comando em Chefe da Esquadra e
aos Comandos do 9º e 4º Distritos Navais.

A Marinha do Brasil realizou, entre ou-
tras atividades, as seguintes ações: con-
trole de tráfego fluvial, defesa de portos,
apoio logístico e ações de assistência hos-
pitalar à população ribeirinha. Foram em-
pregados um navio-desembarque de car-
ros de combate, seis navios-patrulha (sen-
do três fluviais), dois navios de assistên-

O Navio-Auxiliar (NA) Pará iniciou Ação
Cívico-Social (Aciso) na região de Mazagão
(AP), realizando atendimentos médicos,
odontológicos e farmacêuticos para a po-
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Apresentação do mamógrafo ao
Tenente-Brigadeiro do Ar Juniti Saito (esq.)

durante a visita

pulação local. Na ocasião, foram distribuí-
das cestas básicas, obtidas por meio do tra-
balho das Voluntárias Cisne Branco do Co-
mando do 4º Distrito Naval (Belém-PA). Nas
ações do controle do tráfego fluvial, foram
inspecionadas, nas proximidades do porto
de Santana (AP), 319 embarcações em três
dias de operação. Dessas, 53 foram apreen-
didas por violação às normas da Segurança
do Tráfego Aquaviário.

Trem Logístico, composto pela Barca-Ofi-
cina Alecrim, pelo Dique-Flutuante Almi-
rante Jerônimo Gonçalves e pela balsa da
Estação Naval do Rio Negro (ENRN), de
Manaus até o Terminal de Solimões (Tesol),
num total de 235 milhas náuticas navega-
das pelo Rio Solimões.

Após abarrancar nas proximidades do
Tesol, foi realizada a docagem operativa
do Navio de Assistência Hospitalar
(NAsH) Carlos Chagas no Dique-Flutu-
ante Almirante Jerônimo Gonçalves. O
NAsH permaneceu no dique de 19 a 21 de
setembro, sendo realizada, nesta ocasião,
manutenção programada de substituição
dos hélices. A desdocagem também ocor-
reu de maneira segura, sendo o teste de
máquinas considerado satisfatório. O
apoio logístico móvel é imprescindível nos
rios da Amazônia em apoio a força-tarefa
ribeirinha operando a muitas milhas náuti-
cas do seu apoio fixo.

Participaram também da Operação Ama-
zônia 2010 cerca de 500 fuzileiros navais
do Comando da Força de Fuzileiros da Es-
quadra, do Batalhão de Operações Especi-
ais de Fuzileiros Navais, do Batalhão de
Operações Ribeirinhas e do Grupamento
de Fuzileiros Navais de Belém.

O NA Pará recebeu uma comitiva de 22
oficiais-generais, entre eles o comandante
da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar
Juniti Saito, no exercício do cargo de minis-
tro da Defesa; o comandante do Exército,
General de Exército Enzo Martins Peri; e o
comandante de Operações Navais, Almiran-
te de Esquadra Luiz Umberto de Mendonça,
representando o comandante da Marinha,
Almirante de Esquadra Julio Soares de
Moura Neto. Durante a visita, foi realizada
uma videoconferência do Sistema de Co-
mando e Controle (SisC2) com todos os
Comandos de Força Componente do Teatro
de Operações Amazonas. Também ocorreu,
a bordo de uma Lancha de Ação Rápida
(LAR), a demonstração de uma Ação de Vi-
sita e Inspeção (AVI), ocasião em que foi
abordada uma embarcação regional.

Outra atividade desenvolvida durante a
Operação Amazônia foi o deslocamento do

NAsH Carlos Chagas, Dique-Flutuante
Almirante Jerônimo Gonçalves e Barca-
Oficina Alecrim em docagem operativa
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A realização de uma operação conjunta
vem a ser a aplicação de um moderno con-
ceito de emprego coordenado de forças
militares para atingir um propósito defini-
do de interesse para o País.

Assim, a Operação Amazônia decorre de
um complexo planejamento realizado por um

estado-maior conjunto, sendo executada
com o emprego de material e pessoal das
três Forças, que, por meio dessa ação, forta-
lecem suas capacidades para a defesa dos
interesses nacionais relativos à Amazônia
Brasileira e seus vínculos com a sociedade.

(Fonte: www.mar.mil.br)

AF-1 Skyhawk passando sobre o público
durante a apresentação

O Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) re-
alizou, entre 5 e 13 de outubro último, no
Campo de Instrução de Formosa (perten-
cente ao Exército Brasileiro e a aproxima-
damente 70 quilômetros de Brasília), a Ope-
ração Formosa 2010. O exercício tem por
finalidade contribuir para a manutenção da
condição de pronto emprego dos meios dos
Fuzileiros Navais, sendo o maior treinamen-
to já realizado pela Marinha do Brasil no
Planalto Central.

OPERAÇÃO  FORMOSA  2010

Helicóptero Super Puma, da Força Aeronaval

Participaram dos trabalhos o Batalhão
Logístico (BtlLogFuzNav), Batalhão de Arti-
lharia (BtlArtFuzNav), Batalhão de Engenha-
ria (BtlEngFuzNav), Batalhão de Operações
Especiais (BtlOpEspFuzNav – Batalhão
Tonelero), Batalhão de Controle Aerotático e
Defesa Antiaérea (BtlCtAetatDAAe), o 1o

Esquadrão de Aviões de Interceptação e Ata-
que (Esqd VF-1, com a aeronave AF-1
Skyhawk, utilizada para prover apoio aéreo.

O exercício simulou uma Operação An-
fíbia, considerada por muitos como sendo
a de execução mais complexa entre todas
as operações militares. Priorizando asse-
gurar o máximo realismo durante o exercí-
cio, todo o armamento foi empregado com
a utilização de munição real.

O cenário consistiu em uma tomada de
cabeça de praia por meio de desembarque
e operações anfíbias para a chegada de re-
forços. Para treinar os comandantes e ofi-

Cerca de 2.000 homens foram desloca-
dos para a operação, que empregou, em
manobras militares ofensivas e defensivas,
os seguintes meios: carros de combate,
veículos anfíbios, veículos blindados anfí-
bios sobre lagartas, veículos blindados de
transporte de tropas, mísseis superfície-ar,
baterias de artilharia, veículos aéreos não
tripulados (Vant) e aeronaves, entre outros,
que foram usados de forma integrada.
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Cenário de ação da
Operação Formosa 2010

Visão aérea do local dos exercícios e
acampamento dos Fuzileiros Navais Demonstração de exercício de tiro

ciais de unidades na tomada rápida e
assertiva de decisões, foi criado um revés,
no qual uma unidade do Exército ficou iso-
lada dentro do campo inimigo e precisava
de um canal logístico para receber muni-
ção, víveres e reforços.

Segundo o comandante da Força de
Fuzileiros da Esquadra (FFE), Contra-Al-
mirante (FN) Carlos Alfredo Vicente Lei-

tão, o resultado da operação anfíbia foi
satisfatório. O comandante ressaltou, tam-
bém, que devido ao caráter expedicionário
da FFE, esse tipo de exercício é necessário
e precisa ser contínuo, para que as tropas
estejam sempre adestradas e preparadas.

O Corpo de Fuzileiros Navais, conforme
determina a Estratégia Nacional de Defesa,
é a força de caráter expedicionário por ex-
celência. Assim, a manutenção de sua con-
dição de pronto emprego exige treinamen-
to em vários ambientes operacionais, tais
como áreas urbanas, selva, áreas ribeiri-
nhas e cerrado. Essa condição de pronti-
dão constante materializa a capacitação da
Marinha do Brasil na proteção da Amazô-
nia Azul e na defesa das instalações na-
vais e portuárias, de arquipélagos e de ilhas
oceânicas, além de assegurar a capacidade
de atuação em Operações Internacionais
de Paz e em Operações Humanitárias.

(Fonte: www.tecnodefesa.com.br e
www.mar.mil.br)

Inauguração da Escola de Projeto de
Submarinos

Em cerimônia realizada em 16 de setem-
bro último em Lorient, na França, foi oficial-
mente inaugurada a Escola de Projeto de

SUBMARINO  NUCLEAR

Submarinos (École de Conception des Sous-
Marins), construída pela empresa francesa
DCNS (Direction des Constructions Navales
et Services) para efetuar a transferência de
tecnologia de projeto de submarino nuclear
aos engenheiros navais da Marinha do Bra-
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Escola de Projetos de Submarinos
para brasileiros

sil (MB), conforme previsto em contrato do
Programa de Desenvolvimento de Submari-
nos (Prosub).

A cerimônia de inauguração foi presidi-
da pelo coordenador-geral do Programa de
Desenvolvimento de Submarino com Pro-
pulsão Nuclear, Almirante-de-Esquadra (Ref)
José Alberto Accioly Fragelli, e contou com
a presença do prefeito de Lorient, Norbert
Metairie; do comandante Naval em Lorient,
Contra-Almirante Christophe Prazuck; do
encarregado do Escritório Técnico do Pro-
grama de Desenvolvimento de Submarinos
na França, Capitão de Mar e Guerra Francis-
co Antonio de Oliveira Junior; de autorida-
des locais e da Comissão de Defesa no Par-
lamento francês, além do diretor da Divisão
de Submarinos da DCNS, Pierre Quinchon,
e do diretor do Programa Prosub da empre-
sa, Philippe Poirier.

Nessa escola, está em andamento um
programa de preparação de 26 engenhei-
ros navais brasileiros, aos quais se junta-
rão futuramente outros dois grupos de en-
genheiros da Marinha do Brasil, que reali-
zarão cursos e exercícios práticos de proje-
to por um período de 18 meses, conforme
previsto no Contrato de Transferência de
Tecnologia de Projeto do Submarino Nu-
clear. O Prosub tem, entre seus propósitos,
o de projetar o primeiro submarino de pro-
pulsão nuclear do Brasil, a ser inteiramente

construído no futuro Estaleiro Naval de
Itaguaí, no litoral do Rio de Janeiro.

O contrato entre a MB e a DCNS é de 6,7
bilhões de euros (8,765 bilhões de dóla-
res), constituindo-se num dos mais impor-
tantes assinados pela empresa francesa.
Ele prevê a construção de quatro submari-
nos convencionais, um submarino nuclear
de ataque (SNA), uma base de submarinos
e um estaleiro que estará pronto em 2012
em Sepetiba, no estado do Rio de Janeiro.

O primeiro submarino convencional (70
metros de comprimento), cuja construção
começou na fábrica da DCNS em Cherbourg,
com a participação de 130 engenheiros e
técnicos brasileiros, será concluído em
Sepetiba em 2012, onde outros três navios
serão construídos. O futuro SNA brasileiro,
também construído em Sepetiba, deve estar
operando em 2025. Os submarinos conven-
cionais deverão estar prontos em 2017.

Por ocasião da cerimônia de inauguração,
o coordenador-geral do Programa de Desen-
volvimento de Submarinos com Propulsão
Nuclear proferiu o seguinte discurso:

“Excelentíssimos senhores e senhoras,
Toda inauguração de uma Escola, ou mes-

mo de um prédio escolar, é um passo na dire-
ção de um futuro maior e mais grandioso.

A festa de hoje tem um sabor muito espe-
cial, pois reafirma os laços de amizade que
sempre ligaram culturalmente o Brasil e a
França. Foi a França, durante muito tempo,
um exemplo de conhecimento em que gera-
ções passadas de brasileiros se espelharam.
Era na França que muitos jovens brasileiros
procuravam se aprimorar culturalmente, não
só nos conhecimentos técnicos, mas em di-
versas artes, como na literatura e no teatro.

Foi em solo francês que um jovem brasi-
leiro, Santos Dumont, no início do século
passado, veio fazer as suas experiências
no campo aeronáutico, na busca de alcan-
çar o caminho dos pássaros, criando um
instrumento voador mais pesado que o ar.
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Foi também a França que, nos meados
do século XVI, procurando um local no
novo continente, aventurou-se em águas
de terras recentemente descobertas até
descobrir uma baía de grande beleza, ainda
não explorada, para tentar criar a França
Antártica, escolhendo, entre muitas ilhas,
uma onde se estabeleceu por um bom perí-
odo e que, por coincidência, hoje aloja a
nossa Escola Naval, guardando nos seus
umbrais o nome do almirante francês que
lá esteve há mais de quatro séculos,
Villegagnon.

Muito mais ligações sempre tivemos ir-
manando brasileiros e franceses, e no dia
de hoje mais um laço será acrescido com a
inauguração da Ecole de Conception des
Sous-Marins, que acolherá um sem-núme-
ro de engenheiros brasileiros, procurando
obter gradativamente a transferência de
uma tecnologia de ponta para, obtendo-a,
alcançar um dos altos objetivos do Brasil,
de dominar a tecnologia de poder projetar
e construir um submarino nuclear.

Foi pelo mar que o Brasil foi descoberto
e é por ele que nos unimos a tantas outras
nações no livre comércio de um crescimen-
to incessante e que já nos alçou ao 8o lugar
entre nações economicamente ricas. Mais
do que nunca o mar tem uma importância
vital para o nosso país. Ele não é uma bar-
reira a nos separar de outros continentes,
mas sim uma grande ponte, por onde trafe-
gam mais de 90% de nossas riquezas ex-
portadas ou importadas. É nele que estão
as grandes reservas de petróleo recente-
mente descobertas. Tudo isto nos obriga a
crescer também no segmento de defesa, em
busca de uma tecnologia que permita ter-
mos meios de proteção de grande valor
estratégico, como é o caso do submarino
nuclear.

Esta parceria com a França é extrema-
mente importante, pois nos trará não só
grande incremento nos nossos conheci-

mentos de projetos e construção de sub-
marinos, mas também uma grande
economicidade no tempo, onde a veloci-
dade do relógio tecnológico gira muito mais
rapidamente do que o do passar das horas.

Quero, neste momento, deixar meus sin-
ceros agradecimentos a todos aqueles que,
na DGA, na DCNS e na nossa Odebrecht,
nos ajudam de maneira extremamente profis-
sional e, mais do que isso, com companhei-
rismo. Essa maneira de ser nos leva à certeza
de que dentro do tempo previsto obteremos
o primeiro submarino com propulsão nuclear
construído no hemisfério sul.”

Seminário sobre Apoio Logístico
Integrado no âmbito do Prosub

Com a finalidade de aprimorar o Prosub,
a Coordenadoria-Geral do Programa de
Desenvolvimento de Submarino com Pro-
pulsão Nuclear (Cogesn) promoveu, entre
23 de agosto e 2 de setembro últimos, um
seminário sobre Apoio Logístico Integra-
do (ALI). O evento buscou otimizar a trans-
ferência de tecnologia na área logística pela
empresa francesa DCNS. A ideia é gerar
subsídios relevantes para a adequação do
treinamento aos engenheiros e técnicos da
MB a ser conduzido pela DCNS na França.

A primeira etapa teve uma semana de
duração, em que foram apresentadas pa-
lestras sobre o tema por parte da equipe da
DCNS e de representantes da MB cujas
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Máquina de perfuratriz para estacas

Demarcação da área onde serão construídos a
Base Naval e o Estaleiro de Submarinos

Organizações Militares exercem atividades
relevantes no campo de ALI. Participaram
do evento representantes da Diretoria-Ge-
ral do Material da Marinha (DGMM), da
Diretoria de Sistemas de Armas da Mari-
nha (DSAM), da Diretoria de Comunica-
ções e Tecnologia da Informação da Mari-
nha (DCTIM), da Diretoria de Engenharia
Naval (DEN), da Diretoria de Abastecimen-
to da Marinha (DAbM), do Arsenal de
Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ), do
Comando da Força de Submarinos
(ComForS), do Centro de Controle de In-
ventário da Marinha (CCIM), da Base Al-
mirante Castro e Silva (BACS), do Centro
de Projetos de Navios (CPN), do Centro de
Manutenção de Sistemas da Marinha
(CMS) e do Centro de Apoio a Sistemas
Operativos (Casop). Nesse período, os
participantes da MB tiveram a oportunida-
de de conhecer a estrutura de ALI da DCNS
e vice-versa.

A segunda semana foi dedicada a visi-
tas ao AMRJ, ao ComForS, à BACS, ao
CCIM, ao Depósito Naval no Rio de Janei-
ro (DepNavRJ), ao Depósito de Sobressa-
lentes da Marinha no Rio de Janeiro
(DepSMRJ) e ao CMS.

Mão de obra local nas obras do
Estaleiro e Base de Submarinos em
Itaguaí

Em um canteiro de obras com 90 mil m2,
localizado na região de Itaguaí (RJ), 320

homens da Construtora Odebrecht inicia-
ram uma longa jornada de trabalho, sob a
fiscalização permanente da Marinha. O pro-
jeto é construir a Unidade de Fabricação
de Estrutura Metálica (Ufem), primeira eta-
pa do novo Complexo Militar-Naval. O
Complexo é composto também por um Es-
taleiro e pela Base Naval de Submarinos.

Na Ufem serão produzidas as estrutu-
ras internas de submarinos, além da pré-
moldagem dos materiais e equipamentos
que irão dentro do meio. Responsável pe-
las obras da Unidade, o engenheiro civil
Marcelo Vieira conta que, desde julho de
2010, foram executadas 700 estacas, de um
total de 1,6 mil. “Trabalhamos hoje com
quatro máquinas de perfuratriz para as es-
tacas do tipo escavada e outras duas para
as estacas do tipo hélice”.
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Além da importância estratégica,
tecnológica e industrial do Programa de
Desenvolvimento de Submarino com Pro-
pulsão Nuclear, existe uma latente preocu-
pação com o aspecto social. Por esse moti-
vo, foi implementado o Programa de Quali-
ficação Profissional Continuada Acreditar,
que seleciona, capacita e forma a mão de
obra da própria região, com o intuito de
contratá-la para atuar nas obras. “Muitos
dos carpinteiros, pedreiros e armadores
que estão aqui foram alunos do programa”,
revelou o diretor do Contrato da Odebrecht
com a Marinha, Fábio Gandolfo. “Eles pas-
saram por aulas teóricas, práticas e por um
breve estágio antes de se formarem e se-
rem efetivados”, disse.

O gerente executivo do Projeto e da Obra
de Construção da Base Naval e do Estalei-
ro, Capitão de Mar e Guerra (EN) Álvaro
Rodrigues Fernandez, declarou que, na fase
de elaboração do projeto, a Marinha não se
preocupou apenas com às questões técni-
cas, mas também em interferir o mínimo pos-
sível na vida da comunidade local.

“Está prevista a construção de um cen-
tro de informações e esclarecimentos para

os moradores de Itaguaí e a quem se inte-
resse pelo que existe aqui”, anunciou. Ele
falou, ainda, da preocupação da Força em
preservar as residências próximas à área
do Complexo e acrescentou: “A população
será beneficiada pelo incremento que a
construção trará à região”.

Comandante da Marinha visita as obras

O comandante da Marinha, Almirante
de Esquadra Julio Soares de Moura Neto,
visitou, em 18 de agosto último, as obras
de construção da Ufem e conheceu, a bor-
do de uma lancha, a área marítima onde será
instalado o Estaleiro e a Base Naval de
Submarinos, em Itaguaí.

Acompanharam o comandante da Mari-
nha o então chefe do Estado-Maior da Ar-
mada, Almirante de Esquadra Marcos
Martins Torres, hoje ministro do Superior
Tribunal Militar; o diretor-geral do Material
da Marinha, Almirante de Esquadra Arthur
Pires Ramos; o coordenador-geral do Pro-
grama de Desenvolvimento de Submarino
com Propulsão Nuclear, Almirante de Esqua-
dra (Refo) José Alberto Accioly Fragelli; o
diretor de Obras Civis da Marinha, Vice-Al-
mirante Luiz Guilherme Sá de Gusmão; e o
presidente da Nuclebrás Equipamentos Pe-
sados S.A. (Nuclep), Jaime Cardoso.

A Ufem possibilitará à Marinha do Bra-
sil realizar os serviços iniciais de equipagem

Comandante da Marinha visita obras da Ufem

(Da esq. para a dir.) No canteiro de obras da
Ufem, o gerente do Empreendimento

Modular de Obtenção da Ufem, Base e
Estaleiro, CA Alan Paes Leme Arthou; o

diretor do Centro de Comunicação Social da
Marinha, CA Paulo Mauricio Farias Alves;

o CMG Álvaro Fernandez e o
engenheiro José Luiz, da Odebrecht
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das seções dos submarinos convencionais
e nuclear, provenientes da Nuclep, que,
posteriormente, serão destinados ao Esta-
leiro Naval. As obras da Ufem encontram-
se na fase de estaqueamento das funda-
ções. A previsão de término é para o 1º se-
mestre de 2012.

Comitiva da Cogesn visita o Escritório
Técnico do Prosub

Uma comitiva da Cogesn, da Diretoria-
Geral do Material da Marinha, visitou, em
15 de setembro último, as instalações do
Escritório Técnico brasileiro do Programa

de Desenvolvimento de Submarinos na
França (ET-Prosub), em Houilles, na base
da Marinha francesa Centre Commandant
Mille.

A comitiva, formada pelo coordenador-
geral do Programa de Desenvolvimento de
Submarino com Propulsão Nuclear; pelo
coordenador executivo, Vice-Almirante
(RM1-EN) César Pinto Corrêa; por mem-
bros da Cogesn e por representantes do
Consórcio Baía de Sepetiba, foi
recepcionada pelo encarregado do ET-
Prosub e, após conhecer a sede do escritó-
rio, assistiu a uma apresentação sobre as
ações empreendidas pelo Escritório Técni-
co na França.

Inaugurado em 1o de julho deste ano, o
ET-Prosub foi criado no contexto da parce-
ria estratégica entre a França e o Brasil. A
principal atividade do escritório é a trans-
ferência de tecnologias ligadas à concep-
ção de submarinos e apoio ao pessoal. Efe-
tivamente, o ET-Prosub assegura apoio aos
engenheiros que se encontram em locali-
dades como Loriente, Cherbourg, Toulon
e Saint-Tropez, todas na França. O Escritó-
rio Técnico funcionará enquanto durar o
contrato de submarinos entre o Brasil e a
França, ou seja, por mais de 20 anos.

Comandante da Cogesn visita o Escritório
Técnico do Prosub

Um projeto da Fundação Coordenação
de Projetos, Pesquisas e Estudos
Tecnológicos (Coppetec/Coppe/UFRJ), do
Rio de Janeiro, foi selecionado pelo IV
Edital Costa Atlântica, da Fundação SOS
Mata Atlântica. O Edital foi lançado pelo
Programa de Conservação das Zonas Cos-
teira e Marinha sob influência do Bioma
Mata Atlântica da Fundação e selecionou
cinco projetos que receberão, ao todo, cer-
ca de R$ 200 mil para as duas linhas de

EDITAL  COSTA  ATLÂNTICA  BENEFICIA  MAIS  UM  PROJETO
DO  RIO  DE  JANEIRO

apoio: “Criação e Consolidação de Unida-
des de Conservação (UCs) Marinhas” e
“Conservação e Uso Sustentável de ambi-
entes marinhos e costeiros”. Os recursos
são patrocinados por Bradesco Capitaliza-
ção, Fundação Toyota do Brasil e Repsol.

Com esse resultado, o Rio de Janeiro
passa a ter três projetos apoiados pela Or-
ganização Não Governamental (ONG). Os
outros dois foram: “Centro de Informações
Ambientais da Estação Ecológica Tamoios:
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Contribuindo com a Conservação da
Biodiversidade e a Sustentabilidade Socio
Ambiental da Baía da Ilha Grande”, da So-
ciedade Angrense de Proteção Ecológica
– Sape, contemplado no I Edital; e, “Servi-
ços Ambientais em Ecossistemas Costei-
ros: o papel dos manguezais na mitigação
do aquecimento global”, do Instituto Ma-
rés, contemplado no III Edital na linha de
conservação de manguezais ou restingas.

Desta vez, o projeto escolhido formará
multiplicadores de uma inovadora ferramenta
interativa que ajuda a implementar planos
de manejo participativo em UCs costeiras e
marinhas. Trata-se da “maquete interativa”,
uma representação tridimensional da unida-
de de conservação. O projeto se baseia em
novas tendências da etnoconservação,
aquela onde há cooperação entre os conhe-
cimentos científicos e os tradicionais dos
pescadores artesanais em cursos de forma-
ção inicial e técnicos voltados para a gestão
ambiental. A capacitação dos multiplicadores
– para a criação e uso das maquetes intera-
tivas como ferramentas didáticas e de ges-
tão de áreas protegidas costeiro-marinhas –
será feita com a participação de pescadores
e gestores de UCs. A ideia é também contri-
buir com a inserção de conhecimentos eco-
lógicos tradicionais dos pescadores nos
currículos da rede pública de ensino de Ar-
raial do Cabo (RJ).

O Programa Costa Atlântica surgiu para
apoiar o poder público e as demais organi-
zações na ampliação da representatividade
das Unidades de Conservação Marinha no
Brasil e contribuir com a conservação da
biodiversidade, a manutenção do equilíbrio
ambiental, a integridade dos patrimônios
naturais, históricos e culturais e o desen-
volvimento sustentável dos territórios cos-
teiros e marinhos.

O Programa é constituído por dois fun-
dos, o Fundo Costa Atlântica e o Fundo
Pró-Unidades de Conservação Marinhas.
O Fundo Costa Atlântica foi criado para
apoiar projetos que visam ao desenvolvi-
mento regional na zona costeira com in-
centivo ao estabelecimento de novos ne-
gócios e atividades sustentáveis, de forma
a promover a melhoria na qualidade de vida
das comunidades locais. Já o Fundo Pró-
Unidades de Conservação Marinhas foi
estabelecido como um fundo de perpetui-
dade, com vistas a garantir a proteção, ges-
tão e sustentabilidade das áreas marinhas
protegidas existentes, já com projetos sen-
do desenvolvidos na Reserva Biológica
Marinha do Atol das Rocas (RN) e na Esta-
ção Ecológica Guanabara (RJ) em parceria
com o Instituto Chico Mendes de Conser-
vação da Biodiversidade.

(Fonte: Press-release da Lead Comuni-
cação e Sustentabilidade)

Foi plantada a árvore fundamental da
Ecoagência Fluvial de Humaitá (AgFluHu-
maitá), na margem esquerda do Rio Madei-
ra, 250 km a jusante de Porto Velho (RO).
Sua área de jurisdição compreenderá os
municípios de Humaitá, Manicoré, Novo
Aripuanã e Apuí.

O projeto de construção da Ecoagência
contempla as mais modernas tecnologias de
sustentabilidade, no que tange à utilização

ECOAGÊNCIA  FLUVIAL  DE  HUMAITÁ

Construção da Ecoagência de Humaitá
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Projeto da Eco-Agência Fluvial de Humaitá

de água de chuvas e de energia solar, bem
como de prevenção da poluição com um sis-

tema próprio de tratamento de seus afluen-
tes. A AgFluHumaitá e as 11 residências se-
rão construídas com madeira proveniente
de manejo sustentável, o que significa o
corte controlado de árvores em sintonia com
o ciclo de renovação da natureza, que não
compromete a pujança das florestas para as
gerações futuras.

A Agência de Humaitá será subordina-
da à Capitania Fluvial da Amazônia Oci-
dental e contribuirá para a segurança do
tráfego aquaviário e para a prevenção da
poluição hídrica na mais promissora das
hidrovias brasileiras.

(Fonte: www.mar.mil.br)

O comandante do 6o Distrito Naval
(Ladário-MS), Contra-Almirante Domingos
Savio Almeida Nogueira, realizou, em 13 de
setembro último, visita à Agência Fluvial
de Cáceres (AgCáceres), no Mato Grosso.
O propósito foi inspecionar a agência após
o término da obra de reforma e ampliação,
que consistiu em um acréscimo de 316 m2

em sua área construída e criação de uma
garagem de 240 metros quadrados para vi-
aturas e embarcações.

No decorrer da visita, o Contra-Almi-
rante Savio concedeu entrevistas, oportu-
nidade em que pôde divulgar para a socie-
dade local as atividades que norteiam a atu-

REFORMA  E  AMPLIAÇÃO  DA  AGÊNCIA  FLUVIAL
DE  CÁCERES

ação da Marinha do Brasil naquela região.
Houve também a realização de um encon-
tro com autoridades de diversos segmen-
tos, realizado a bordo do Barco-Hotel Pato
Bravo.

Durante o encontro, o comandante do 6o

Distrito Naval apresentou as peculiaridades
da Hidrovia Paraguai-Paraná, destacando
sua importância para o desenvolvimento da
região e as atividades realizadas pela Mari-
nha do Brasil em prol de sua manutenção. A
viagem a Cáceres incluiu, ainda, visita ao 2o

Batalhão de Fronteira (Cáceres), o Batalhão
General José Miguel Lanza.

(Fonte: www.mar.mil.br)

Foi realizada, em 25 e 26 de setembro
último, em Balneário Camboriú (SC), a se-
gunda etapa do brasileiro de Stock Car
Boat, o campeonato nacional de motonáu-
tica. Participaram da atividade náutica gran-

SETOR  NÁUTICO  CONFIRMA  ASCENSÃO
EM  SANTA  CATARINA

des nomes do esporte, num total de 12 pi-
lotos que competiram na Barra Sul.

O evento reforçou a constatação de que
o setor náutico a cada dia ganha mais espa-
ço em Santa Catarina. Essa percepção é cla-
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ra com os investimentos voltados a esse
segmento. A Tedesco Marina, pioneira em
Balneário Camboriú, por exemplo, já está
com todas as vagas lotadas e projeta a am-
pliação de seu espaço. No setor da constru-
ção civil, a construtora Mendes Sibara lan-
çou recentemente o Marina Beach Towers,
empreendimento com todos os serviços de
marina exclusivos aos seus moradores.

Dados da Associação Catarinense de
Marina, Garagens Náuticas e Afins (Acatmar)
apontam que existem mais de 30 marinas e
píeres, 17 oficinas especializadas no setor ná-
utico e 15 estaleiros que constroem barcos e
lanchas dos mais variados portes em Santa
Catarina. A indústria catarinense é a maior pro-
dutora de lanchas maiores de 30 pés.

O estado oferece, ainda, medidas tribu-
tárias para favorecer a competitividade com

São Paulo e Rio de Janeiro. O programa Pró-
Naútica, que beneficia a indústria de embar-
cações de lazer, vai conceder redução de
carga tributária, com alíquota de ICMS pas-
sando de 25% para 7%. O objetivo é fomen-
tar o polo náutico catarinense. As embarca-
ções utilitárias já possuem outros benefíci-
os específicos anteriores a 2009, data em
que foi acordado o programa.

Vale destacar que o mercado náutico
movimenta mais de US$ 400 milhões por
ano, segundo dados da Associação Brasi-
leira dos Construtores de Barcos e seus
Implementos (Acobar). Estudos apontam
que esta indústria tem em Santa Catarina
potenciais emergentes que tendem a fazer
do Estado um polo do setor.

(Fonte: Press release da Oficina das
Palavras)

O Terminal de Contêineres de Paranaguá
(TCP), no Paraná, vai investir R$ 141 mi-
lhões em obras civis e na aquisição de no-
vos e modernos equipamentos de opera-
ção portuária. Esse valor vem se somar aos
R$ 343 milhões já investidos pelo TCP des-
de sua fundação, em 1998.

O projeto de investimento foi aprovado
pela Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (Antaq) e pelo Conselho da Au-
toridade Portuária (CAP) e contempla a ampli-
ação do cais em 315 metros (totalizando 880
metros), com a construção na extremidade les-
te de três dolphins de atracação e um de amar-
ração, seguindo e replicando o modelo atual.
Quando concluída, a ampliação permitirá a
operação simultânea de três navios porta-
contêineres, transformando o TCP num dos
maiores terminais da América do Sul.

TERMINAL  DE  CONTÊINERES  DE  PARANAGUÁ
ANUNCIA  AMPLIAÇÃO  E  COMPRA

As obras de ampliação do cais deverão
gerar aproximadamente 200 empregos dire-
tos e 100 indiretos, além de 90 empregos
diretos e 500 indiretos permanentes depois
de concluídas.

O Terminal de Contêineres de Paranaguá
movimentou em 2009 um total de 606.624
TEUs. Esse volume representou um cres-
cimento de 3,8% em relação a 2008 (o TCP
foi o único terminal brasileiro a registrar
crescimento naquele ano de crise mundial)
e um crescimento de 75% em relação a 2004
(quando foram movimentados 345.743
TEUs). Em 2010, até setembro, o TCP mo-
vimentou 485.410 TEUs, o que representa
um crescimento de 12% em relação a igual
período do ano passado.

(Fonte:  Press  release  da  Página  1
Comunicação)
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A União Europeia (UE) escolheu o pro-
jeto I2C, liderado pela empresa francesa
DCNS e apoiado por 20 parceiros europeus,
para servir de base a um programa de pes-
quisa e desenvolvimento visando atender
aos desafios da UE no campo da seguran-
ça marítima no Mediterrâneo.

O projeto I2C de pesquisa e demonstra-
ção de tecnologia se estenderá por quatro
anos. O sistema detectará (em tempo real,

DCNS  ESCOLHIDA  PELA  UE  PARA  PROGRAMA
EM  SEGURANÇA  MARÍTIMA

sob quaisquer condições meteorológicas
e em distâncias de até 400 km da costa)
qualquer comportamento anormal por par-
te de navios cooperativos e não cooperati-
vos. Exemplos de comportamentos anor-
mais serão velocidades altas ou baixas de-
mais, parada em alto-mar, navios navegan-
do (ou parados) juntos e súbitas mudan-
ças de direção.

(www.segurançaedefesa.com)

Foi estabelecida, pela Lei no 12.334,
publicada no Diário Oficial da União em 21 de
setembro último, a Política Nacional de Segu-
rança de Barragens (PNSB). O novo docu-
mento refere-se às barragens destinadas à
acumulação de água para quaisquer usos, à
disposição final ou temporária de rejeitos e à
acumulação de resíduos industriais.

A PNSB será aplicada nas barragens que
apresentarem características específicas,
como, por exemplo, dimensões superiores
a 15 metros de altura, capacidade total do
reservatório maior ou igual a 3 milhões de
metros cúbicos, reservatório que contenha
resíduos perigosos conforme normas téc-
nicas aplicáveis ou apresentem danos po-
tenciais ao meio ambiente ou à segurança
e saúde das pessoas.

O principal objetivo da lei é a regula-
mentação de ações de segurança a serem
adotadas nas fases de planejamento, pro-
jeto, construção, primeiro enchimento e
primeiro vertimento, operação, desativação
e de usos futuros de barragens em todo o
território nacional, bem como promover ins-

POLÍTICA  NACIONAL  DE
SEGURANÇA  DE  BARRAGENS

trumentos para se monitorar e fiscalizar tais
áreas. O empreendedor responsável pela
barragem fica obrigado a promover os ele-
mentos necessários para a plena seguran-
ça da barragem, informando ao respectivo
órgão fiscalizador qualquer alteração que
possa acarretar redução da capacidade de
descarga da barragem.

De acordo com o texto da lei, a Agência
Nacional das Águas (ANA) fica encarrega-
da de organizar, implantar e gerir o Sistema
Nacional de Informações sobre Segurança
em Barragens. A ANA deverá, ainda, promo-
ver a articulação entre órgãos fiscalizadores
das barragens e coordenar a elaboração do
Relatório de Segurança de Barragens e
encaminhá-lo anualmente ao Conselho Naci-
onal de Recursos Hídricos (CNRH).

A nova lei também instituiu o Sistema
Nacional de Informações sobre Segurança
de Barragens (SNISB), que será o responsá-
vel pela efetivação do registro informatizado
das condições de segurança de barragens
em todo o território nacional.

(Fonte: www.almeidalaw.com.br)
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A bordo do Navio de Assistência Hos-
pitalar (NAsH) Oswaldo Cruz, nasceu, em
6 de outubro último, o menino Daniel de
Almeida Valcasse. Com 49 centímetros e
3,08 quilos, Daniel foi a sétima criança a
nascer em um navio da Marinha do Brasil,
sendo a segunda no Oswaldo Cruz. O par-
to aconteceu quando o navio estava fun-
deado nas proximidades da cidade de
Caiambé, no Rio Solimões, distante 742
quilômetros de Manaus (AM).

O nascimento da criança foi motivo de
alegria, comemoração e incentivo para a equi-
pe médica e a tripulação do navio. Uma equi-
pe de nove profissionais participou do par-
to: o encarregado da Divisão Hospitalar, Pri-
meiro-Tenente Fujiyama; os segundo-te-
nentes  médicos Vitor Ribeiro, Raphael
Genevícius e Thaís Valente; os segundo-
sargentos enfermeiros Vitorino e Carlos
Henrique; e os cabos, também enfermeiros,
Noronha, Maurício e Fabiano.

BEBÊ  NASCE  A  BORDO  DO  NAsH  OSWALDO  CRUZ

A mãe, Deuzilene, e sua filha maior observam
o cuidado dos Tenentes Vitor Ribeiro (esq.),
Thaís Valente (centro) e Raphael Genevícius

(dir.) com o recém-nascido

Ao longo da comissão, foram presta-
dos, além do parto, 4.302 atendimentos de
saúde à população da região, sendo 1.059
atendimentos médicos, 2.883 atendimentos
odontológicos, 104 atendimentos de enfer-
magem, 113 vacinações, uma radiografia e
uma cirurgia.

(Fonte: www.mar.mil.br)

Para assegurar a tranquilidade e a regu-
laridade do processo eleitoral no primeiro
turno da eleição de 2010, a Marinha do Bra-
sil esteve presente em seis municípios do

MARINHA  APOIA  TSE  NAS  ELEIÇÕES  NO  AMAZONAS

Agentes, em Tefé, durante a Operação
“Eleições 2010”

Amazonas, por solicitação do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).

Ao todo, seis lanchas com tripulação
foram disponibilizadas para atuar em
Manaus, Parintins, Eirunepé, Boca do Acre,
Itacoatiara e Tefé. Nesses locais, militares
apoiaram a prevenção de crimes eleitorais
e o transporte aquaviário ilegal de eleito-
res. Não houve registro de ocorrências.

Em paralelo, foram realizadas inspeções
navais para garantir a segurança da nave-
gação. Em Parintins, a Marinha, em parce-
ria com a Polícia Federal, abordou 34 em-
barcações, e quatro delas estavam com
excesso de passageiros. Em Eirunepé, fo-
ram constatadas infrações referentes à
falta de material de salvatagem, tripulante
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Lancha de apoio às eleições 2010

não habilitado e embarcações sem docu-
mentação completa. Já em Itacoatiara, a
Marinha, em parceria com a Polícia Mili-
tar, abordou dez embarcações, e em uma
delas ficou constatado excesso de passa-
geiros. Em Tefé, foram verificadas irregu-
laridades quanto à falta do uso de coletes
salva-vidas. Já em Boca do Acre, não fo-
ram observadas irregularidades.

(Fonte: www.mar.mil.br)

Atracou na Base Almirante Castro e Silva
(Niterói-RJ), em 8 de setembro último, o Na-
vio-Patrulha (NPa) Macaé, procedente de
Fortaleza-CE, onde estava sendo construído.
O navio, primeiro da classe dos navios-pa-
trulha de 500 toneladas, permaneceu no Rio
de Janeiro, subordinado à Diretoria-Geral do
Material da Marinha, para comissionamento
do armamento e do Sistema de Controle e
Monitoração (SCM) de Máquinas.

De 13 a 17 de setembro, o Macaé parti-
cipou, também no Rio de Janeiro, de even-
tos relativos à XXIV Conferência Naval
Interamericana, dentre os quais a visita do
comandante da Marinha e dos chefes das
delegações dos países participantes.

NPa  MACAÉ  CHEGA  AO  RJ  E  DIVULGA  A  CONSTRUÇÃO
NAVAL  BRASILEIRA

Em Brasília, com o objetivo de divulgar
o lançamento do NPa Macaé, a Marinha
publicou um anúncio em outdoor na
Esplanada dos Ministérios, ao lado de seu
edifício-sede.

O Macaé marca o início da atuação de
uma nova classe de navios da Marinha do
Brasil – os navios-patrulha de 500 tonela-
das. Sua incorporação vem contribuir para
a defesa do patrimônio brasileiro no mar,
com a participação em atividades de patru-
lha, inspeção naval, salvaguarda da vida
humana no mar, fiscalização de poluição
marítima, proteção de campos petrolíferos
e segurança do tráfego marítimo nacional.

No total, planeja-se construir 27 desses
navios, que trazem evidentes benefícios
estratégicos e operacionais, tais como:

– intensificação da ação de presença, vi-
gilância, proteção e defesa das áreas onde
se encontram as instalações marítimas de
pesquisa e exploração de petróleo e gás, que
se estende até a Zona Econômica Exclusiva
de 200 milhas (cerca de 370 km do litoral);

– contribuição para a formação de uma
Indústria Nacional de Defesa com capaci-
dade autônoma, pela produção nacional de
navios de guerra e pelo desenvolvimento
no País de uma cadeia logística de reparos e

Outdoor na Esplanada dos Ministérios,
em Brasília
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suprimentos independentes (peças de re-
posição e serviços especializados);

– aumento da capacidade de Socorro e
Salvamento nas Águas Jurisdicionais Bra-
sileiras (AJB);

– potencialização da capacidade de pa-
trulha marítima, com o emprego coordena-
do dos NPa na fiscalização do cumprimen-
to das leis e regulamentos nas AJB; e

– aumento do poder de dissuasão da
Marinha do Brasil, no combate a crimes
transnacionais, pela combinação dos fato-
res acima mencionados.

O NPa Macaé representa também a bus-
ca da nacionalização na execução do proje-
to, tendo sido alcançado um índice de 60%.

(Fonte: Bono no 639, de 10/9/2010 e
www.mar.mil.br)

Foi lançado no Clube Naval (Rio de Ja-
neiro-RJ), em 26 de agosto último, o livro
1910 – O fim da chibata - Vítimas ou
algozes, de autoria de Cláudio da Costa
Braga. A obra, com 435 páginas distribuídas
em 18 capítulos, Conclusão e quatro ane-
xos, é “baseada em do-
cumentação levantada
em arquivos e relatos da
imprensa e, principal-
mente, de pessoas”,
conforme esclarece o
autor na Introdução.

Da orelha extraímos:
“Em 1910, o Brasil

viveria uma das maio-
res crises da história de
sua Marinha de Guerra
com a deflagração de
duas revoltas na Arma-
da, em 22 de novembro
e em 9 de dezembro. A
primeira, conhecida
como ‘Revolta dos
Marinheiros’ ou ‘Re-
volta da Chibata’, en-
tre outras reivindica-
ções exigia o fim da aplicação do cruel e
desumano castigo da chibata a bordo dos
navios da Armada.

Sete dias após assumir a Presidência da
República, depois de tumultuada campa-
nha política, o Marechal Hermes da Fonse-

1910  –  O  FIM  DA  CHIBATA  –  VÍTIMAS  OU  ALGOZES

ca se veria diante da ameaça de bombar-
deio da capital da República pelos canhões
mais  poderosos  até  então  construídos,
provenientes de sua própria Armada. Sem
cunho ideológico ou qualquer motivação
racial ou política declarada, os revoltosos,

numa ação brutal e cri-
minosa, cometeram as-
sassinatos, expulsaram
a oficialidade de bordo,
assumiram os navios e
passaram a ameaçar de
bombardeio as cidades
do Rio de Janeiro e de
Niterói, levando pânico
às populações indefe-
sas. Exigiram que suas
reivindicações fossem
atendidas sem abrirem
mão de permanecer
com os meios de inti-
midação: os poderosos
canhões dos navios em
revolta.

Pressionado pelas
circunstâncias, o Go-
verno cede e no tercei-

ro dia o Presidente sanciona o Decreto de
Anistia, isentando de culpa todos os
revoltosos das mortes e crimes praticados e
atendendo todas as demais reivindicações.

Estavam quebrados os dois pilares –
hierarquia e disciplina – que sustentavam
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essa Instituição do Estado que tanto fizera
pela integração territorial e a manutenção
da paz no Brasil.

A segunda, em 09 de dezembro, sem uma
motivação específica, provocaria muito mais
mortes e destruições, tendo sido o fator es-
sencial para que o Governo abrisse os inqu-
éritos necessários a fim de levantar respon-
sabilidades, que a anistia concedida na pri-
meira não permitira, além de dar elementos
para a decretação do estado de sítio.

Aspectos deficientes no recrutamento
e formação de seus marinheiros, a
efetivação de uma só vez do ambicioso Plano
de Reaparelhamento da Marinha, com a
aquisição dos mais modernos navios de
guerra já construídos, foram fatores con-
tribuintes para a deflagração de tão violen-

tas revoltas, ficando a ser respondida por
cada leitor se os marinheiros revoltosos
teriam sido vítimas ou algozes.”

Cláudio da Costa Braga é oficial da re-
serva da Marinha e autor de mais dois li-
vros: A Guerra da Lagosta (2006) e O Últi-
mo Baile do Império – O Baile da Ilha
Fiscal (2008-2a edição), que foi publicado
também em espanhol na 27a Feira Interna-
cional do Livro, em Santiago-Chile. Tam-
bém escreveu “Tamandaré nas Guerras da
Independência e Cisplatina”, trabalho ven-
cedor do Prêmio Marquês de Tamandaré
por ocasião da comemoração do Bicente-
nário de Nascimento do Patrono da Mari-
nha do Brasil (2007) e o trabalho que insti-
tuiu o Patrono e o Dia das Comunicações
Navais na Marinha do Brasil (2008).

O Sindicato Nacional da Carreira Audito-
ria da Receita Federal do Brasil (Sindireceita)
lançou, com o apoio da Frente Parlamentar
pela Modernização da Aduana Brasileira, o
livro-reportagem Fronteiras Abertas – Um
retrato do abandono
da Aduana Brasileira.

Por dez meses, o jor-
nalista da assessoria de
comunicação do
Sindireceita Rafael
Godoi e o analista tribu-
tário e diretor da entida-
de, Sérgio de Castro,
percorreram mais de 15
mil km e visitaram os 31
postos aduaneiros man-
tidos pela Receita Fede-
ral do Brasil (RFB) na fronteira com Uruguai,
Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia,
Venezuela, Guiana e Guiana Francesa.

A equipe do Sindireceita percorreu ro-
dovias federais e estaduais, estradas

FRONTEIRAS  ABERTAS

vicinais e rios que marcam a fronteira do
Brasil. Nesses pontos, caminhões carrega-
dos com carvão, madeira, bebidas e produ-
tos agrícolas entram no Brasil diariamente
sem passar por nenhuma fiscalização.

Para cobrir uma ex-
tensão de mais de 16,8
mil quilômetros de
fronteiras, a Receita
Federal do Brasil man-
tém apenas 31 postos
aduaneiros. Nessas
unidades, o efetivo de
servidores é de apenas
596 funcionários – 245
auditores fiscais e 351
analistas tributários, o
que representa ape-

nas 3% da força de trabalho da Receita
Federal. Com esse efetivo e os poucos pos-
tos aduaneiros, destaca o presidente do
Sindireceita, Paulo Antenor de Oliveira, não
há como manter ações efetivas de fiscali-

Sem um reforço efetivo no
quadro de servidores e,

principalmente, sem tratar
a aduana como uma

prioridade, o Brasil não
conseguirá vencer a guerra
contra o crime organizado
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zação, vigilância e controle de veículos,
cargas e pessoas que entram e saem do
País. Sem um reforço efetivo no quadro de
servidores e, principalmente, sem tratar a
aduana como uma prioridade, o Brasil não
conseguirá vencer a guerra contra o crime
organizado.

O objetivo do livro Fronteiras Abertas
é apresentar à sociedade e às autoridades
um retrato das condições de trabalho na
aduana e mostrar como essas falhas na ad-
ministração aduaneira causam impacto na
vida de toda a população.

(Fonte: Vera Moreira Comunicação)

O Ministério da Defesa e a Fundação
Getúlio Vargas lançaram, em outubro últi-
mo, o livro Segurança Internacional: Pers-
pectivas Brasileiras, que reúne 39 artigos
representativos da diversidade do pensa-
mento estratégico do País. A obra é resul-
tado de um inédito ci-
clo de seminários reali-
zado entre março e ju-
nho de 2010 no Rio de
Janeiro, São Paulo e
Brasília, com patrocí-
nio do Ministério da
Defesa em parceria
com instituições públi-
cas e privadas de exce-
lência (Fundação Getú-
lio Vargas, Fundação
Armando Álvares Pen-
teado, Federação das
Indústrias do Estado
de São Paulo – Fiesp,
Comando do Exército e
Comando da Marinha).

O livro, organizado
pelo ministro da Defesa, Nelson Jobim; por
seu assessor militar, General Sergio
Etchegoyen; e pelo diplomata João Paulo
Alsina, foi lançado em eventos em São Paulo
e no Rio de Janeiro, com a presença dos
organizadores e de vários dos autores.

A publicação apresenta abrangente re-
flexão sobre o lugar do Brasil no mundo sob

SEGURANÇA  INTERNACIONAL:
PERSPECTIVAS  BRASILEIRAS

o prisma das relações de segurança preva-
lecentes no sistema internacional. Trata-se
de amplo e qualificado painel produzido no
País sobre o assunto, com o confronto das
mais diversas visões. O espectro de temas
abordados, que vão de indagações sobre o

futuro das guerras
interestatais à militari-
zação do espaço e suas
consequências para as
potências médias,
soma-se à qualidade do
conjunto de autores
que contribuíram para
esse trabalho.

Além de sua utilida-
de como subsídio para
a formulação de políti-
cas públicas no campo
da defesa nacional, Se-
gurança Internacio-
nal: Perspectivas Bra-
sileiras pode ser con-
siderado elemento de
consulta indispensá-

vel para estudantes e professores de gra-
duação e pós-graduação em Relações In-
ternacionais, Ciência Política, Sociologia e
Estudos Estratégicos.

De modo também inédito, o livro conta-
rá com distribuição nacional e poderá ser
adquirido por qualquer cidadão interessa-
do por preço acessível.
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A obra, com introdução do ministro da
Defesa e prefácio do presidente da Funda-
ção Getúlio Vargas, Carlos Ivan Simonsen
Leal, possui cinco partes, a saber: O Cená-
rio Global de Segurança; Desafios Contem-
porâneos de Segurança; A Circunstância
Regional de Segurança; Perspectivas Bra-
sileiras de Segurança; e As Realidades Re-
gionais de Segurança.

Os autores e os temas abordados em
cada uma dessas partes são os seguintes:

Parte 1 – Grandes tendências da seguran-
ça internacional contemporânea, Héctor Luis
Saint-Pierre; Guerras e doutrinas militares no
século XX e em face da Nova Ordem Mundi-
al, Francisco Carlos
Teixeira da Silva; As
guerras interestatais
são coisa do passado?,
Domício Proença Jú-
nior; Guerras de quarta
geração ou mais uma fa-
lácia travestida de sa-
piência?, Luiz Eduardo
Rocha Paiva; A China e
o sistema internacional
de segurança, Henri-
que Altemani de Olivei-
ra; O futuro das opera-
ções de paz das Nações
Unidas, Antonio Jorge
Ramalho da Rocha; Blo-
cos regionais, democracia e conflito, Renato
G. Flôres Jr.

Parte 2 – O conceito de segurança climá-
tica: reflexos para os países em desenvolvi-
mento, Sergio Amaral; Dever de proteger ou
nova forma de intervencionismo?, Gelson
Fonseca Jr.; Soberania e intervenção em
questões ambientais, Aldo Rebelo; Terro-
rismo catastrófico: inimigo real ou imaginá-
rio?, Eugenio Diniz; A proliferação de armas
de destruição massiva: mito ou realidade?,
William Waack; O futuro das armas nuclea-
res, Rex Nazaré Alves; O avanço da tecnolo-

gia militar e a compressão do espaço estra-
tégico em escala global, Mário Alberto de
Almeida, Daílson Mendes de Oliveira e
Tarcísio Takashi Muta; A militarização do
espaço: desafios para as potências médias,
Cleonilson Nicácio Silva.

Parte 3 – Recursos naturais e conflito na
América do Sul, Marco Aurélio Garcia; El
espacio sudamericano como “zona de paz” a
preservar frente a factores de turbulencia intra
y extra-regionales, Fabián Calle; Segurança in-
ternacional na América do Sul, Monica Herz;
O Conselho de Defesa Sul-Americano e sua
instrumentalidade, Marcos Vinicius Pinta
Gama; e É viável a formação de um cluster de

indústrias de defesa na
América do Sul, Marce-
lo Odebrecht.

Parte 4 – Vulnerabi-
lidades do atual desen-
volvimento brasileiro:
esboço de diagnóstico
e de indicação de polí-
ticas de superação, Luiz
Alfredo Salomão; Di-
plomacia, defesa e a
definição política dos
objetivos internacio-
nais: o caso brasileiro,
Maria Regina Soares de
Lima; As capacidades
militares necessárias,

Alberto Cardoso; O papel do Congresso nas
questões de defesa: entre a abdicação e o
comprometimento, Octavio Amorim Neto; De-
fendendo o pré-sal, Julio Soares de Moura
Neto; Construindo hipóteses de emprego na
Amazônia, Eduardo Villas Bôas; Financiamen-
to de longo prazo em defesa, Ibsen Pinheiro e
Estratégia Nacional de Defesa (END), Raul
Jungmann.

Parte 5 – América Central e do Norte – As
realidades regionais de segurança: a recria-
ção da Quarta Esquadra e seu significado,
José Alberto Accioly Fragelli; O narcotráfico

Ao Estado cabe o papel de
fomentar a pesquisa de

temas de seu interesse com
base em critérios de

pluralidade, liberdade de
expressão e excelência –,
afastando ao máximo os

perigos da particularização
e dos dogmatismos político-

ideológicos
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e a segurança nacional mexicana, Alberto
Pfeifer; África – A presença da China na
África, Williams Gonçalves; O Atlântico Sul
e a costa ocidental da África: os interesses
brasileiros e a questão energética, José Ser-
gio Gabrielli; Europa – O futuro da Otan,
Darc Costa; A França e a sua inserção na
segurança europeia, Antônio Carlos Lessa;
Oriente Médio – Perspectivas de resolução
dos conflitos no Oriente Médio, Reginaldo
Nasser; Armas nucleares no volátil Oriente
Médio: algumas interpretações, Márcio
Scalercio; Ásia-Pacífico – A China como po-
tência militar global: se, quando e como?,
Severino Cabral; e As opções estratégicas
do Japão, Carlos Lessa.

Na Introdução, o Ministro da Defesa
assim se manifestou:

“Os artigos que compõem este livro re-
sultam de duas ordens de demandas bási-
cas e inter-relacionadas do ponto de vista
dos interesses do Estado e da sociedade
brasileiros. A primeira tem a ver com a ne-
cessidade de minimizar a carência de refle-
xão sobre segurança internacional preva-
lecente no País. A segunda, com a
constatação de que o maior protagonismo
assumido pela política externa brasileira no
passado recente coloca em relevo o papel
a ser assumido pela política externa brasi-
leira no passado recente coloca em relevo
o papel a ser assumido pela política de de-
fesa nesse contexto.

Sobre a política de defesa, valeria tecer
algumas considerações que balizem as suas
condicionantes atuais. A associação entre a
ideia de segurança e a de repressão política
– na esteira das sequelas do regime militar –
tolheu a capacidade de Estado e academia
refletirem sobre o tema. No entanto, parece
óbvio que não pode haver políticas públi-
cas consistentes sem massa crítica que
embase solidamente as escolhas políticas
inerentes à sua condução. Nesse sentido,
ao Estado cabe o papel de fomentar a pes-

quisa de temas de seu interesse com base
em critérios de pluralidade, liberdade de ex-
pressão e excelência –, afastando ao máxi-
mo os perigos da particularização e dos
dogmatismos político-ideológicos.

É de interesse primordial do Estado bra-
sileiro, por meio do Ministério da Defesa
(MD), aprofundar a reflexão sobre seguran-
ça internacional como forma de instruir a
ação desse Ministério no seu relacionamento
com governos estrangeiros e organismos
internacionais e na tomada de posições re-
ferentes à política externa brasileira lato
sensu. Logo, os insumos contidos neste tra-
balho servirão futuramente de base, a des-
peito de seu caráter não oficial, para a ela-
boração do Livro Branco de Defesa e mes-
mo para a revisão dos instrumentos
normativos ora existentes, como a Estraté-
gia Nacional de Defesa (END) e a Política de
Defesa Nacional (PDN). Adicionalmente,
este livro, que terá distribuição em todo o
País, servirá de referência incontornável para
um número enorme de estudantes e profes-
sores de graduação e pós-graduação inte-
ressados em aprofundar seus conhecimen-
tos sobre a inserção do Brasil no sistema
internacional de segurança, considerada
sob perspectivas brasileiras.

Pensar a defesa, e mesmo a política exter-
na do País, sem qualquer reflexão aprofundada
sobre o sistema internacional de segurança
constitui uma impossibilidade. Nessa linha,
pode-se afirmar que a incerteza constituiria
uma característica definidora das relações
internacionais contemporâneas. Se as ima-
gens do plano internacional como domínio
hobbesiano, em que a anarquia entendida
como ausência de hierarquia entre unidades
soberanas conduziria inevitavelmente à
recorrência do conflito, são em grande medi-
da exageradas, não há como negar que a in-
certeza sobre a dinâmica do relacionamento
entre os Estados – considerados como os
atores mais relevantes – induz à adoção por
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parte dos estadistas do princípio da precau-
ção. Precaução que, dado o potencial
destrutivo dos armamentos hoje existentes,
sejam eles convencionais ou não, se traduz
muitas vezes em posturas estratégicas
dissuasórias – como no caso brasileiro.

Assim, o grande dilema enfrentado pe-
los responsáveis pelas políticas de defesa é
o de projetar no futuro a força que, a um só
tempo, garanta capacidade dissuasória em
contextos cambiantes e respalde os interes-
ses internacionais de um determinado país
sem fomentar percepções adversariais em
outros Estados – o que poderia prejudicar o
seu relacionamento com as nações que se
sentissem ameaçadas. Esse dilema não se
dá no vácuo, dependendo de uma complexa
teia de fatores domés-
ticos e internacionais
que plasmarão o con-
texto em que as deci-
sões serão tomadas.

Passemos, então, a
considerar o sistema
internacional de segu-
rança tal qual ele se es-
trutura no presente e as
suas implicações para
uma potência regional
como o Brasil. Temos
como eixo central do sistema os Estados
Unidos da América, superpotência militar
incontrastável que mantém intacta sua polí-
tica de pesados investimentos em defesa,
buscando aprofundar a “dissimetria” (enten-
dida como o aumento de diferencial de poder
militar entre os Estados Unidos e os demais
atores estatais e não estatais do sistema) que
desfruta hoje em relação a todos os demais
Estados e grupos subnacionais. Ainda no
plano das capacidades militares, há que se
considerar a União Europeia, a Rússia, a Chi-
na, o Japão e a Índia como atores relevantes
no campo da segurança internacional. No en-
tanto, nenhum desses atores poderá aspirar

a equiparar-se militarmente aos Estados Uni-
dos no médio prazo, o que determina a per-
manência de unipolaridade nesse plano ao
menos por uma geração (até 2035).

Deve-se notar que as capacidades mili-
tares representam apenas a moldura a ser
preenchida pela estrutura social dos relaci-
onamentos entre os principais atores do sis-
tema. Nessa linha, pode-se inferir que um
sistema capitaneado pelos Estados Unidos
e pela União Europeia teria um grau de con-
vergência civilizacional bastante mais acen-
tuado do que outro presidido pelos Esta-
dos Unidos e pela China. Ainda que a men-
cionada convergência não represente em si
mesma garantia de maiores ou menores ten-
sões sistêmicas, há que se considerar a pos-

sibilidade de que a as-
censão gere movimen-
tos profundos de pla-
cas tectônicas, sobre-
tudo em função da for-
te implantação dos Es-
tados Unidos na Ásia
e do apoio esta-
dunidense a Taiwan e
ao Japão.

Além do possível
aumento da confliti-
vidade interestadual

decorrente da eventual transição de um sis-
tema unipolar para outro bipolar (ou mesmo
multipolar), há que se abordar a temática dos
ditos conflitos assimétricos, envolvendo
Estados e grupos subnacionais (organiza-
ções terroristas, guerrilhas, movimentos
messiânicos, senhores da guerra, movimen-
tos separatistas e radicais de toda natureza,
entre outros). Assim, tem-se falado muito
sobre uma suposta mudança estrutural da
natureza da guerra, em que haveria a transi-
ção do paradigma calusewitziano (o da
racionalidade do ato de força capitaneado
essencialmente por Estados nacionais) para
outro em que a irracionalidade da violência

Não faz sentido do ponto
de vista de um país

relevante em termos
internacionais como o

Brasil adotar as
prescrições intelectuais do

dito Primeiro Mundo
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praticada por grupos subnacionais solapa-
ria a lógica suposta pelo General prussiano.
Nesse contexto, estariam condenados a uma
nota de pé de página na história não só as
guerras totais entre grandes potências, mas
também todo o aparato de defesa dos prin-
cipais atores do sistema tal qual ele se apre-
senta estruturado nos dias de hoje. De acor-
do com essa visão, os exércitos nacionais
deveriam abandonar o paradigma da guerra
industrial – apropriado para conflitos
interestatais – e partir para a sua transfor-
mação em forças de contrainsurgência com
forte ênfase em tarefas desenvolvimentistas
e de nation-building. Em suma, para ven-
cer grupos subnacionais altamente virulen-
tos, os Estados deveriam transformar suas
Forças Armadas em um misto de
gendarmerias, forças de paz e agências de
desenvolvimento – forma apropriada de con-
quistar corações e mentes das populações
infiltradas por grupos insurgentes ou da-
quelas assoladas pelas mazelas decorren-
tes de convulsões domésticas.

Sem desconsiderar a importância da fle-
xibilidade na determinação de um projeto de
forças, não faz sentido do ponto de vista de
um país relevante em termos internacionais
como o Brasil adotar as prescrições intelec-
tuais do dito Primeiro Mundo que pregam
esse tipo de transformação estrutural das
Forças Armadas. Além do fato evidente de
que os países desenvolvidos não modifica-
ram substancialmente suas políticas de de-
fesa no sentido da negação do paradigma
clausewitziano, cabe salientar que o Brasil
não abre mão de garantir a sua própria defe-
sa de maneira autônoma – algo expresso de
maneira cabal na Estratégia Nacional de
Defesa. Por essa razão e pelos desafios que
se apresentam ao País no que tange às suas
vulnerabilidades estratégicas, à dimensão
do patrimônio nacional a ser preservado
(Amazônia, pré-sal, infraestrutura energética,
capacidade industrial etc.) e às ambições

brasileiras de exercer um papel relevante na
construção de um mundo mais justo e
multipolar, o Brasil não pode, e sobretudo
não deve, abrir mão de possuir Forças Ar-
madas capazes de garantir o poder de
dissuasão necessário à defesa de sua sobe-
rania e ao avanço de seus interesses no pla-
no estratégico global.

Feitas essas considerações sobre o sis-
tema internacional de segurança e seus con-
tornos genéricos, caberia acrescentar que o
Brasil do futuro, um país cada vez mais im-
portante no plano mundial, muito provavel-
mente não poderá se eximir de enfrentar si-
tuações em que o choque de interesses con-
trapostos apresente-se de forma mais agu-
da do que o ocorrido no passado recente.
Da mesma forma, a perspectiva de degrada-
ção ambiental generalizada, a escassez de
água potável em escala global, a progressi-
va evidência da preservação do meio ambi-
ente como elemento do discurso securitário
dos países desenvolvidos, a redução das
reservas de petróleo, o aumento do nível
dos oceanos e o aumento da viabilidade
comercial da exploração de recursos natu-
rais localizados no leito marinho, entre ou-
tros fatores, podem contribuir para o au-
mento da conflitividade sistêmica.

Todos os fatores aqui elencados fazem
com que o Brasil tenha necessidade pre-
mente de incrementar sua capacidade de
defesa, levando em conta o caráter eminen-
temente dissuasório de nossa política de
defesa. O aumento dessa capacidade trará
como corolário o acréscimo de nosso po-
tencial para contribuir pontualmente com
operações de paz, garantir assistência hu-
manitária a outros países em situações de
catástrofes naturais e salvaguardar a vida
humana no Atlântico Sul. Isso sem falar no
aumento das possibilidades de estabeleci-
mento de parcerias industriais (por exem-
plo, no âmbito do Conselho de Defesa Sul-
Americano) e tecnológicas com nações
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amigas (por exemplo, França), sobretudo
aquelas que se encontram em nosso entor-
no estratégico imediato: a América do Sul.

Diante do exposto, não resta dúvida
acerca das significativas implicações inter-
nacionais do esperado aumento do peso
da política de defesa no contexto mais am-
plo das relações internacionais do Brasil.
Por esse motivo, a boa articulação entre o
Ministério da Defesa e o Ministério das
Relações Exteriores (MRE) adquire relevo
transcendente, inclu-
sive em projetos de
largo espectro como o
da conquista pelo Bra-
sil de um assento per-
manente no Conselho
de Segurança das Na-
ções Unidas – con-
quista essa que dificil-
mente será obtida ape-
nas pela nossa diplo-
macia, por mais com-
petente que ela seja,
sem que haja, entre outros, um incremento
da estrutura político-estratégica brasileira
relativamente ao presente.

Ainda que a natureza mais contundente
do militar contraste com a natureza mais
cautelosa do diplomata, é preciso que o
Brasil institucionalize canais formais de di-
álogo que permitam a melhor sintonia pos-
sível entre a perspectiva internacional do
Ministério da Defesa e do Itamaraty. Como
vetores tradicionais da política externa dos
Estados, militares e diplomatas devem atu-
ar harmonicamente em prol dos interesses
nacionais. Isso precisa dar-se não somen-
te com base na flexibilidade dos mecanis-
mos informais, mas também com a criação

de estruturas formais que permitam dar es-
tabilidade e coerência sistêmica de longo
prazo às instâncias de interlocução.

É preciso haver também uma unidade de
propósitos consubstanciada em conhecimento
recíproco profundo e não em desconhecimen-
to e em estereótipos superficiais de parte a
parte. Se Clausewitz permanece atual, a distin-
ção entre militares e diplomatas encontra-se
apenas na forma e não na substância, uma vez
que a missão de ambos é a defesa dos interes-

ses nacionais por inter-
médio da política enten-
dida em sentido lato.
Portanto, como política
de Estado que deve tra-
balhar em harmonia com
a política externa, a de-
fesa deve contribuir
para o alargamento da
margem de manobra in-
ternacional do País –
ampliando a autonomia
do Ministério das Rela-

ções Exteriores, tarefa em que devemos avan-
çar juntos em prol de um futuro melhor para o
nosso amado país.

O livro que se segue oferece inúmeros ele-
mentos para a reflexão sobre o lugar do Brasil
no mundo, permitindo pensar, de distintas
perspectivas, a inserção internacional do País.
Constitui, portanto, uma fonte de consulta ines-
timável para todos aqueles interessados em
travar contato com o assunto. Quando o Bra-
sil assume responsabilidades crescentes no
plano global, nada mais apropriado do que
oferecer ao público em geral esta obra de ex-
trema relevância. Tenho convicção de que o
presente trabalho corresponderá às expectati-
vas de seus leitores.”

Quando o Brasil assume
responsabilidades

crescentes no plano global,
nada mais apropriado do

que oferecer ao público em
geral esta obra de extrema

relevância

Foi lançado, em dezembro último, o li-
vro Energia Nuclear e Sustentabilidade,

SÉRIE  SUSTENTABILIDADE

volume 10 da série “Sustentabilidade”,
publicada pela Editora Edgard Blücher sob
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coordenação do Prof. José Goldemberg. A
obra, de 146 páginas, é dividida em oito
capítulos mais um anexo.

A série Sustentabilidade surgiu a partir
da análise do panorama histórico com o
início do conceito de desenvolvimento
sustentável formulado pela Comissão
Brundtland, em 1970, e que se estendeu
até o evento da Agenda 21, com enorme
influência no mundo em todas as áreas,
reforçando o movimento ambientalista.

Escrita por renomados pesquisadores
nacionais que apresentam análises do im-
pacto do conceito de desenvolvimento
sustentável no Brasil, tem como objetivo
analisar o que está sendo feito para evitar

um crescimento populacional sem contro-
le e uma industrialização predatória, em que
a ênfase seja apenas o crescimento econô-
mico, bem como o que pode ser feito para
reduzir a poluição e os impactos ambientais
em geral, aumentar a produção de alimen-
tos sem destruir as florestas e evitar a
exaustão dos recursos naturais por meio
do uso de fontes de energia de outros pro-
dutos renováveis.

O Volume 10 é de autoria de João
Roberto Loureiro de Matos e Leonam dos
Santos Guimarães. Este último é autor de
diversos artigos publicados na Revista
Marítima Brasileira.

(Fonte: leonam@eletronuclear.gov.br)

Foi lançado em São Paulo (SP), em 18 de
outubro último, o livro Yacht Design, do
engenheiro e yacht designer Fernando de
Almeida. Esta é a primeira obra da coleção
“Design & Processo” (no total serão qua-
tro), lançada pela C4 Editora. A cada volu-
me da coleção, um tema será abordado, ex-

YATCH  DESIGN

plorando as mais diversificadas facetas do
design brasileiro.

Yacht Design mostra ao leitor como se
dá a criação de embarcações de uso recre-
ativo e alguns conceitos empregados em
sua construção. Além do design, enfoca
também a história da náutica no Brasil e a
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história dos estaleiros e dá um perfil do
autor, mostrando seis projetos seus. A obra
é em edição bilingue, com 120 páginas.

Segundo a diretora da C4 Editora, Cris
Correa, a escolha de Fernando de Almeida
se deu principalmente pela sua vasta expe-
riência em importantes escritórios de pro-
jeto e estaleiros do mundo. Formado em
Engenharia Mecânica pelo Mackenzie (SP),
aos 24 anos partiu para a Europa, dando
início à sua carreira no setor náutico, ao
trabalhar no estúdio de projetos Yankee
Delta, em Monza, Itália. De lá para cá, sua
carreira foi marcada por importantes atua-
ções no segmento, sendo uma referência
em projetos de barcos. Projetou, no esta-
leiro Wally Yachts, em Mônaco, o veleiro
Wally 80, laureado em 2008 com o Compas-
so d’Oro ADI, prêmio máximo do design
italiano.

Atualmente, Fernando de Almeida tra-
balha em escritório de projetos próprio. No
Boatshow de São Paulo, realizado de 14 a

19 de outubro, foi exposto pela Intermarine
um novo projeto com sua participação. A
Intermarine, cliente do yatch designer, é
líder na fabricação de lanchas de alta
performance e marca de prestígio nos ma-
res brasileiros.

(Fonte:  Marqueterie  Assessoria  de
Comunicação)

O comandante da Marinha, Almirante de
Esquadra Julio Soares de Moura Neto, assi-
nou um Acordo Operacional voltado para o
aprimoramento da segurança marítima, sob
uma perspectiva global. O documento foi
assinado durante o 8o Simpósio Regional
de Poder Naval das Marinhas do Mediterrâ-
neo e do Mar Negro, realizado entre os dias
20 e 22 de outubro, em Veneza (Itália).

Por meio do acordo, de importância es-
tratégica, a Marinha foi admitida como mem-
bro de uma rede transregional de troca de
informações marítimas, a Trans-Regional
Maritime Network (T-RMN). A rede é con-
solidada pela interligação do Sistema de
Informações sobre o Tráfego Marítimo
(Sistram) – sistema brasileiro; do Open and

COMANDANTE  DA  MARINHA  ASSINA
ACORDO  INTERNACIONAL

Analysed Shipping Information System
(Oasis), sistema de Cingapura; e do Virtu-
al-Regional Maritime Traffic Center (V-
RMTC), elaborado pela Marinha Militar ita-
liana. O simpósio contou com a participa-
ção de delegações de 43 países, além de 18
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organizações internacionais, civis e milita-
res, relacionadas à segurança marítima.

O processo de admissão do Brasil foi
precedido pela aprovação unânime dos 23
países que compõem o sistema V-RMTC. A
assinatura desse acordo e a consequente
admissão da Marinha do Brasil nesse fórum

internacional confirmam o êxito dos esfor-
ços empreendidos pela Marinha do Brasil
desde o final de 2007. Durante o período,
inúmeros testes e exercícios foram realiza-
dos, visando ao interfaceamento entre o
Sistram e o V-RMTC.

(Fonte: www.mar.mil.br)

O Brasil e a Inglaterra assinaram, em 14
de setembro último, um amplo acordo de
cooperação na área de Defesa entre os dois
países. O ministro-adjunto britânico para
Segurança e Estratégia Nacional, Gerald
Howarth, esteve no Brasil para uma visita
de três dias, quando também entregou ao
comandante da Marinha, Almirante Julio
Soares de Moura Neto, a oferta de cons-
trução de novos navios para a Marinha bra-
sileira. A bordo do HMS Ocean, maior na-
vio de guerra da Marinha britânica, atraca-
do no Píer Mauá, no Rio de Janeiro,
Howarth concedeu entrevista coletiva so-
bre o assunto. O navio realizou exercícios
conjuntos com a Marinha do Brasil.

O ministro enfatizou que o acordo de
cooperação de defesa foi projetado para
reforçar o compromisso de longo prazo do
Reino Unido com o Brasil. Na sua opinião,
a Marinha brasileira requer cinco navios
de patrulha de costa, um navio de apoio
logístico e cinco navios de escolta. A pro-
posta inclui um novo navio de combate
global, com defesa antiaérea, com o qual o
Brasil poderá se beneficiar de transferên-
cia de tecnologia.

INGLATERRA  APRESENTA  PROPOSTA  AO
GOVERNO  BRASILEIRO

Em relação ao acordo, Howarth lembrou
que o ambiente marítimo é absolutamente crí-
tico e apontou para os atos de pirataria que
acontecem atualmente no Oceano Índico:
“Cerca de 90% do comércio do Reino Unido
e do Brasil é realizado pelo mar, o que torna
extremamente importante manter as linhas
marítimas abertas.” O acordo estabelece um
arcabouço de cooperação na área de defesa
para os campos de tecnologia, informação,
logística e treinamento, entre outros.

(Fonte: http://www.defesanet.com.br)

Após encontro com o comandante da
Marinha do Brasil, o ministro da Defesa

Gerald Howarth (centro); o embaixador do
Reino Unido, Alan Charlton; e Richard

Paniguian, da Defence & Security
Organisation, concederam entrevista coletiva

a bordo do HMS Ocean

DPHDM  REALIZA  OFICINA  EM  NATAL

O Comando do 3o Distrito Naval (Natal-
RN) recebeu, em outubro último, a visita da
Diretoria de Patrimônio Histórico e Documen-

tação da Marinha (DPHDM), que promoveu
uma oficina sobre como preservar o patrimônio
histórico, enfocando a higienização, a conser-
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vação e a limpeza de peças dos acervos e bens
culturais da Marinha.

Na ocasião, a Capitão-Tenente (T)
Miriam Benevenute Santos descreveu o

A Corveta Barroso foi visitada pelo Pre-
sidente do Chile, Sebastian Piñera, em 20 de
setembro último, quando participou da Re-
vista Naval, ocorrida na cidade de Valparaíso,
em comemoração ao Bicentenário da Repú-
blica do Chile. O evento contou com a parti-
cipação de 21 meios da Armada chilena, en-
tre fragatas, submarinos, navios-patrulha e
navios anfíbios, além de navios das Mari-
nhas de Argentina, Brasil, Canadá, Estados
Unidos da América e Inglaterra.

As 26 embarcações compuseram uma
formatura em coluna e prestaram honras
ao Presidente chileno, que se encontrava
embarcado no Navio-Veleiro Esmeralda.
Paralelamente à Revista Naval, houve um
desfile aéreo, composto por diversas aero-
naves de asa fixa e rotativa das Forças Ar-
madas chilenas.

Após a atividade, foi oferecido, na
Corveta “Barroso”, um Vinho de Honra
pelo comandante da Marinha do Brasil, Al-
mirante de Esquadra Julio Soares de Moura
Neto, em homenagem ao Bicentenário da
Independência do país e ao povo chileno.
Além do Presidente do Chile, estiveram
presentes ao evento o comandante em che-
fe da Armada daquele país e diversas auto-

MOSTRANDO  NOSSA  BANDEIRA:  PRESIDENTE  DO  CHILE
VISITA  A  CORVETA  BARROSO

ridades locais e de outras Marinhas. O Pre-
sidente Piñera foi presenteado pelo coman-
dante da Marinha com uma placa alusiva
ao evento.

No  dia  seguinte,  a  Corveta  Barroso
iniciou  sua  viagem  de  regresso  para  o
Brasil,  tendo  como  paradas  os  portos  de
Punta  Arenas  (Chile),  Mar  Del  Plata
(Argentina),  Montevidéu  (Uruguai),  Rio
Grande  (RS)  e  Santos  (SP),  com  chegada
no  Rio  de  Janeiro  em  19  de  outubro.

(Fonte: www.mar.mil.br)

que é considerado “bem cultural”, as ma-
neiras de gerenciamento destes, as atribui-
ções do setor e como deve ser a captação,
o controle e a preservação do acervo.

A oficial discorreu, ainda, sobre como
deve ser formado o acervo, as principais
causas de degradação e a maneira como
devem ser descritas as obras. “Temos a
obrigação de manter os acervos da melhor
forma possível, não permitindo que uma
peça pereça por falta de cuidados”, expli-
cou a tenente.

(Fonte: www.mar.mil.br)

Da esquerda para a direita: o embaixador do
Brasil no Chile, Mario Vilalva; o presidente
da Repúblca do Chile, Sebastian Piñera; e o

comandante da Marinha, Almirante de
Esquadra Julio Soares de Moura Neto
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