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NOSSA CAPA

EDITORIAL
A capa desta edição induz a sentimento de brasilidade, de esperança, de orgulho,
de sonho e de realização, porque as matérias que dão sentido ao tema principal
– “Tsunami Verde-Amarelo” –, complementando-se, discorrem sobre frutos de
trabalho e de obras já prontas e em andamento.
Gama e Silva rememora nossa potencialidade, para que não a olvidemos, sugerindo rumos enfáticos, lúcidos, dignos, sapientes, corajosos e independentes.
Começou lá atrás, como expõe Fernando Diégues em “A Estratégia da Independência”. Brasileiros defendendo solo e soberania, enfrentando quem nos oprimia.
Luiz Fayet e Pedro Lynch confirmam as afirmações iniciais e demonstram avanços, com tropeços que consolidam empreendimentos duradouros e plenos.
Verde e amarelo prevalecendo!
A agropecuária, praticada com denodo e abnegação, continuará servindo ao País
em anos futuros, proporcionando vida melhor e digna, como almejamos e merecemos.
Indústria de ponta nas Minas Gerais, avançando gradativamente até o “estado da
arte” em helicóptero, projetando, construindo, utilizando e mantendo.
Imprescindível a integração entre as Forças Armadas, as universidades e a indústria,
como nos demonstra Italo Pesce, para obtenção de autonomia em tecnologia elevada.
Tsunami Verde-Amarelo! Como se pratica em Itaguaí, no Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear. E, assim, José Augusto enfatiza
que este é um projeto de Estado e que está apenas no começo.
Brasil com Ordem e Progresso!

TSUNAMI VERDE-AMARELO
– UMA VISÃO NACIONALISTA

ROBERTO GAMA E SILVA*
Contra-Almirante (Refo)

os dias atuais, em que a convergência
de múltiplos interesses alienígenas
atua no sentido de abafar o País com indevassável “conluio do silêncio”, é quase
impossível propagar as virtudes do Brasil,
advertir sobre as ameaças que pairam contra a sobrevivência da pátria independente,
impedir que seja ela submetida a qualquer
tipo de espoliação e, ainda, apontar o rumo
a adotar para que o País venha a ocupar
a posição adrede reservada pela própria
natureza.
Portanto, passo a discorrer sobre tema
que tem grande significado, acima mesmo
de motivação política, razão pela qual
apresento, antecipadamente, as desculpas
por exibir dados tão corriqueiros. Todavia, não o faço exatamente por julgá-los
desconhecidos pelos brasileiros, mas por
considerá-los essenciais ao esclarecimento

N

de aspectos do nosso país que pretendo
salientar.
O Brasil, com os seus 8.547.403,5
km2 de território continental, é o quinto
maior compartimento político da espaçonave Terra, suplantado apenas por
Rússia, Canadá, China e Estados Unidos
da América.
Se considerada também a área marítima
sob “jurisdição econômica exclusiva”,
que deverá medir 963 mil km2 além dos
3,5 milhões de km circunscritos pelas 200
milhas de afastamento da linha de costa,
como previsto na “Lei do Mar”, adicionarse-ia uma área total de 4.463.000 km2 ao
domínio econômico do País, que, somada
ao território continental, ofereceria ao Brasil, para exploração de recursos naturais,
um gigantesco bloco de 13.010.403,5 km2
de área.

* N.R.: Conferencista. Autor dos livros “A quinta-coluna do setor mineral. O entreguismo dos minérios”; “São
mesmo nossos os minerais não-energéticos?” e “O olho grande na Amazônia brasileira”. Habitual colaborador da RMB, desde 1993.
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A superfície continental, vale lembrar,
corresponde a 5,9% do total de terras emersas e a 47,9% de toda a América do Sul.

niente de um Estado é,
no mínimo, metade de
um continente.”
Enfocando esse
território continental,
pode-se afirmar, sem
qualquer laivo de ufanismo, que, entre todas
as entidades políticas, é
o nosso Brasil a única
capaz de passar ao largo das quatro grandes
crises em potencial (alimentos, água, energia
e matérias-primas) que
ameaçam a humanidade, pelo simples fato de
se aproximar da situação autárquica, no que tange aos recursos
naturais disponíveis nos seus domínios.

Estes percentuais enquadram
o Brasil no rol dos países com dimensão adequada para sobreviver
no mundo atual, segundo critério
enunciado em 1939 pelo geopolítico
norte-americano Derwent Stainthorpe Whittlesey:
“Difícil acreditar que Estados com
pequena dimensão, cujos ecúmenos
já se expandiram até os últimos
limites, sejam bem-sucedidos, num
mundo em que a dimensão conve10
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O exame do território continental
brasileiro revela, a priori, que dispõe ele
de mais de 5 milhões de km2 de terras potencialmente utilizáveis para as atividades
agropecuárias, número esse excepcional
quando cotejado com os de outras unidades ou blocos de superfícies avantajadas.
Desse total, só estão
sendo aproveitados 3,5
milhões de km2.
Além da indiscutível
vantagem quantitativa
em áreas passíveis de
aproveitamento para a
agropecuária, a posição
e a forma do continente
brasileiro ainda conferem certas qualificações
a essas terras.
Com efeito, o espaço brasileiro enquadrase nas zonas de maior
luminosidade e calor
do planeta e, simultaneamente, situa-se fora
das áreas submetidas
RMB1oT/2013

a rigores climáticos e
fenômenos geológicos
ou meteorológicos adversos, inibidores da
utilização constante
do solo.
No tocante aos fenômenos geológicos
adversos, como tremores de terra, terremotos e vulcanismo,
o distanciamento das
zonas de choque entre
a placa tectônica da
América do Sul e as
placas vizinhas (Nazca
e Antártica), bem como
da crista oceânica que
se eleva no meio do Atlântico, garante
a ausência desses fenômenos em todo o
território nacional.
A posição geográfica e os climas que
a ela correspondem, por favorecerem sobremaneira a fotossíntese, sem qualquer

11
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circulação das correntes no Hemisfério Sul,
embaraço inibidor, permitem a colheita de
faz com que sejam quentes as águas cosduas e, até mesmo, três safras anuais de culteiras do País, eis que derivam da corrente
turas de ciclo curto, além de dispensarem,
sul-equatorial.
no caso da criação de animais, o emprego
Por esse motivo, são
de instalações aprosempre elevadas as tapriadas para abrigá-los
A superioridade do Brasil xas de evaporação do
durante parte do ano.
Consequentemen- em terras potencialmente oceano adjacente, razão
pela qual não há deserte, a superioridade
agricultáveis deve ser
tos no território pátrio.
do Brasil em terras
multiplicada, no mínimo,
A combinação das
potencialmente agricultáveis deve ser mul- por dois, quando se desejar taxas de evaporação do
Atlântico Sul, na altura
tiplicada, no mínimo,
comparar o potencial
do nosso litoral, com os
por dois, quando se
desejar comparar o po- doméstico com o dos demais ventos dominantes nas
latitudes correspondentencial doméstico com
estados-gigantes
tes, privilegia o Brasil
o dos demais estadoscom uma precipitação
gigantes.
média diária da ordem de 43 trilhões de litros
Outro privilégio concedido pela posição
(precipitação média anual de 184 centímerelaciona-se com o oceano que banha o
tros), a mais elevada do planeta. Nos Estados
nosso litoral. Como a linha de costa situa-se
a oeste da massa líquida, o Efeito Coriolis,
Unidos da América, por exemplo, a atmosfera
só precipita 16 trilhões de litros por dia.
que determina o sentido anti-horário para a

12
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demarcação de Alter do Chão indica seu
posicionamento numa camada da planície
sedimentar da Amazônia que, como é sabido, se desenvolve por mais de 2 milhões de
km2, fato que permite admitir um volume
bem maior de água subterrânea.
O Aquífero Guarani, desbancado da
posição pelo Alter do Chão , localiza-se na
Desses 43 trilhões de litros de água preregião central da América do Sul, entre os
cipitados no território brasileiro, 35 trilhões
paralelos 12° e 56° de latitude sul e entre os
correspondem à precipitação sobre a Bacia
meridianos de 47° e 65° de longitude oeste.
Amazônica, por esse motivo responsável
Ocupa uma área de 1,2 milhão de km2,
pela estocagem de 15% do suprimento
sendo que 840 mil nos limites do Brasil,
total de água doce, em estado líquido da
58.500 no Paraguai, 58.500 no Uruguai e
espaçonave Terra.
255 mil na Argentina.
Ao contrário do que ocorre em muitas
Os 500 mil km2 da caatinga, vegetação
regiões do planeta, a Amazônia esbanja
compatível com o clima semiárido instaágua doce, eis que lança ao mar, a cada
lado em parte da Região Nordeste, estão
segundo, 176 milhões de litros do já dissubmetidos a fenômeno
putado líquido.
peculiar, decorrente do
Além do estoque
superficial de água A capacidade do Aquífero alinhamento de montanhas, que formam bardoce em estado líquiAlter do Chão, esse o
reiras geomorfológicas
do, foi localizado no
à penetração da umidanome dado ao imenso
subsolo da região, ende, além da orientação
globando áreas dos
depósito de água doce
dos ventos regionais,
estados Amazonas,
do subsolo amazônico, que empurram as nuPará e Amapá, um
depósito subterrâneo ainda não foi totalmente vens de encontro a essas
barreiras, provocando
com volume da ordem
estabelecida
chuvas a barlavento
de 86 mil km3, o sufie secura a sotavento.
ciente para abastecer
Ocorre que, subtraídas
cem vezes toda a poessas áreas enclausuradas, a Região Norpulação mundial.
deste é bem servida de águas superficiais.
A capacidade do Aquífero Alter do
A vazão total de todos os rios que banham
Chão, esse o nome dado ao imenso depósito
a região é superior a 174 bilhões de m3 por
de água doce do subsolo amazônico, ainda
ano, enquanto que o volume de água sufinão foi totalmente estabelecida, embora os
ciente para satisfazer todas as necessidades
dados preliminares já permitam qualificá-lo
primárias da população nordestina, exceto
como o maior aquífero do planeta, desbanirrigação, é da ordem de 1,6 bilhão de m3
cando dessa posição o Aquífero Guarani,
por ano, apenas 0,9% da vazão.
capaz de armazenar água num reservatório
Os dados citados demonstram cabalmende 45 mil km3. Os dados disponíveis sobre
te a facilidade com que se poderá resolver
o aquífero indicam que ele ocupa uma
o problema da falta de água no Nordeste,
superfície da ordem de 438 mil km2, com
bastando para isso a decisão política de
uma espessura média de 545 metros. A
RMB1oT/2013
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Ainda com relação ao espaço físico brasileiro, deve ser ressaltado o fato relevante
de boa parte do território continental, praticamente a metade dele, ainda conservar a
vegetação primária, isto é, aquela existente
em data anterior à chegada dos europeus.
Só na Amazônia brasileira (4,2 milhões
de km2), a formação florestal nativa ainda
recobre 3 milhões de km2, de permeio com
500 mil km2 de outras tipologias vegetais
virgens. A despeito das maledicências espalhadas pelas Organizações Não Governacaptar as águas, transportá-las a distância
mentais (ONGs) estrangeiras, algumas delas
por adutoras, armazená-las e distribuí-las
corroboradas por órgãos governamentais, a
pelas residências.
verdadeira Amazônia brasileira é o bioma
Caso haja necessidade de maior volume
mais bem conservado do planeta. Esse dedo precioso líquido, para irrigação de tratos
talhe feliz coloca nas mãos dos brasileiros
agrícolas, por exemplo, há ainda o recurso
o paraíso da biodiversidade, isto é, o maior
de transferir águas dos rios São Francisco e
banco genético da Terra.
Tocantins para as bacias nordestinas.
O Brasil, todavia, emNos dois casos, todavia, torna-se neces- Caso haja necessidade de bora amazônico por determinismo geográfico, não
sária a construção de
barragens nos cursos maior volume do precioso se resume à Amazônia.
Há cerca de 1,5 midos rios centrais das
líquido, para irrigação
lhão de km2 de vegetabacias, para aumentar
de tratos agrícolas, por ção primária nas demais
o tempo de trânsito
das águas no território exemplo, há ainda o recurso unidades paisagísticas
continental e armaze- de transferir águas dos rios do país, quais sejam o
domínio dos cerrados,
nar um bom volume do
líquido como reserva São Francisco e Tocantins a zona dos cocais, os
estratégica.
para as bacias nordestinas domínios da caatinga, da
mata atlântica, do pantaA forma do terrinal e o das coxilhas.
tório, outrossim, com
No geral, essas unidades reforçam soacentuado alongamento no sentido dos mebremaneira as dádivas da biodiversidade, o
ridianos, concede ao País a grande dádiva
potencial madeireiro, além de enriquecer os
da diferenciação climática, fator primordial
patrimônios florístico e faunístico do Brasil.
à diversidade de culturas.
Terras agricultáveis em quantidade,
abundância de luz e calor, elevado índice
pluviométrico e notável diferenciação climática, eis aí a receita ideal para o sucesso
das atividades do campo e para a exclusão
do Brasil da lista dos países vulneráveis à
crise de alimentos que ameaça grande parte
da humanidade.
14
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lhões de quilômetros quadrados, enquanto
as áreas sedimentares emersas equivalem
a 3,1 milhões, tudo em números redondos.
Os Escudos e demais áreas cristalinas,
embora com boa parte do subsolo opaco,
isto é, não submetido a qualquer tipo de
pesquisa, já revelaram a presença das 26
substâncias metálicas de uso mais comum,
sendo que em muitos casos com reservas
Não há crise de matérias-primas, sejam
de grandes proporções.
elas do reino vegetal, sejam do reino aniAssim dizendo, está tudo resumido!
mal, que nos possa alcançar.
As quatro bacias sedimentares emersas,
A possibilidade mais séria de crise para
à semelhança das áreas cristalinas, são
a humanidade, como é voz corrente, é a de
bem férteis, podendo-se dizer o mesmo
água potável.
das bacias imersas, incluindo a plataforma
Pois bem, o suprimento superficial de
continental.
água doce, em estado
Uma única restrição
líquido, existente no
incide sobre elas, qual
Brasil (2,29 x 1015 m3) Não há crise de matérias- seja a pequena dispocorresponde a 21% das primas, sejam elas do reino nibilidade de carvão
disponibilidades munmineral, uma vez que
vegetal, sejam do reino
diais. Só a Amazônia
só na parte meridional
brasileira mantém em
da Bacia do Paraná apaanimal, que nos possa
estocagem 1,63 x 1015
recem alguns depósitos,
alcançar
m3 de água potável, ou
não muito significatiseja, 15% do que existe
***
vos, dessa substância
na Terra.
O Brasil, pois, observará energética.
Some-se a esse
Os climas prevalede longe a crise de
volume superficial à
centes nos territórios
capacidade de armaque viriam a compor
matérias-primas da
zenamento dos dois
o Brasil, no decorrer
aquíferos gigantes, o natureza mineral, por ser do Carbonífero, expliAlter do Chão e o Guaautossuficiente no setor cam essa falha. O futuro
rani, para concluir, sem
território brasileiro, na
sombra de dúvida, que
época, orbitava em toros brasileiros não precisam temer que lhes
no do Polo Sul, apresentando clima seco e
falte o precioso líquido.
vegetação rasteira.
Quanto às matérias-primas de origem
Quanto às demais substâncias que se
mineral, fácil demonstrar a posição cômoda
aglomeram nas rochas sedimentares, não
do Brasil, inclusive porque a Amazônia
há razão para queixas, mormente quando se
brasileira, em vez da África do Sul, é o
tem conhecimento da densidade de pesquiverdadeiro “Oriente Médio dos Metais”.
sa aplicada ao subsolo, que é insignificante.
As áreas cristalinas do País (massas préNo que tange ao petróleo, as reservas medipaleozoicas, que não sofreram ulteriores
das do País situam-se em torno de 14 bilhões de
dobramentos orogenéticos) somam 5,4 mibarris de hidrocarbonetos. Com as descobertas
RMB1oT/2013
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na camada do pré-sal, que se prolonga por 800
palmáceas, como o dendê, é uma outra alterkm, desde o litoral do Espírito Santo até o de
nativa para substituição de hidrocarbonetos.
Santa Catarina, essas reservas devem ultrapasAlém desse aproveitamento indireto da
sar a ordem de 70 bilhões de barris, capazes
energia solar, há também duas excelentes
de gerar óleos mais leves, compatíveis com as
opções para fazê-lo diretamente, tirando parrefinarias instaladas no País.
tido da posição do País e de suas condições
O Brasil, pois, observará de longe a crise
climáticas: placas armazenadores de calor e
de matérias-primas da natureza mineral, por
células fotovoltaicas que geram eletricidade.
ser autossuficiente no setor!
Uma outra opção extremamente vantajoResta, ainda, um
sa é o aproveitamento da
rápido exame da caenergia eólica, principalpacidade energética O Brasil tem um potencial mente no litoral e no mar
nacional, a fim de ve- hídrico inventariado igual territorial, onde se poderificar se o País aprerá “plantar florestas” de
a 260 mil megawatts de moinhos de vento.
senta vulnerabilidades
neste setor vital.
potência instalada, do qual Acontece, porém, que
Um dos pontos cruo Brasil com um
somente uns 30% estão conta
ciais do setor energético
potencial hídrico invensendo aproveitados
é a possibilidade de
tariado igual a 260 mil
posicionamentos mais
megawatts de potência
severos ao aproveitainstalada, do qual somente
mento das reservas de hidrocarbonetos nas
uns 30% estão sendo aproveitados. Desse total,
próximas décadas, devido às restrições, cada
a Amazônia contribui com 154 mil megawatts.
vez maiores, ao despejo na atmosfera do
Portanto, existe uma perspectiva condióxido de carbono, resultante do uso dos
creta de se instalar mais 180 mil megawatcombustíveis fósseis.
ts por conta de novas hidrelétricas.
A linha de ação
Detalhe curioso: os
mais importante para
Estados Unidos da Améultrapassar esse problerica já aproveitaram todo
Tudo o que se pretendia o seu potencial hídrico,
ma é aquela de substituir paulatinamente o
transmitir, até agora, é a que totaliza apenas 101
uso dos combustíveis informação, segura e isenta, mil megawatts.
fósseis, trocando-os por
A capacidade de gefontes de energia reno- de que o Brasil é o campeão ração de energia no Braváveis e limpas. Tal
sil não se esgota com o
mundial dos recursos
linha de ação é absoluque já foi mencionado,
naturais
tamente viável, como
eis que o hidrogênio líserá demonstrado.
quido, o urânio e o tório
O Brasil tem todas
poderão ser usados para
as condições para produzir combustíveis de
tal, sendo que o urânio e o tório são abundanorigem vegetal, aproveitando a biomassa. O
tes no nosso subsolo continental.
álcool e o biodiesel são bons exemplos de
Destarte, o Brasil tem reais condições
combustíveis alternativos, para os quais os
para oferecer energia aos seus habitantes,
brasileiros já dispõem de tecnologia avanseja para o conforto pessoal, seja para o
çada. O “diesel” vegetal obtido de inúmeras
progresso continuado.
16
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Tudo o que se pretendia transmitir, até
agora, é a informação, segura e isenta, de
que o Brasil é o campeão mundial dos
recursos naturais, dentro desse sistema
fechado da espaçonave Terra.
Isto posto, não há como deixar de formular uma pergunta lógica: por que todas
essas benesses que o território oferece
ainda não foram aproveitadas para tornar
os brasileiros prósperos e felizes?
A resposta só poderá ser uma: má gestão
dos negócios de Estado.
Entenda-se por má gestão ignorância,
incompetência, corrupção e outras coisas
do mesmo quilate.
Na verdade, o Brasil, como Estado independente, foi mal parido. A Carta de Lei de
D. João VI, que ratificou o Tratado de 1825,
pelo qual Portugal reconheceu a independência do Brasil, demonstra a maneira “gentil”
que presidiu a nossa separação.
Nela o Rei de Portugal assume o título
de Imperador do Brasil, compartilhando-o
com o filho D. Pedro de Alcântara, a quem
confirmou como seu herdeiro e sucessor.
Em simultaneidade, ocorreu a faceta
dramática do reconhecimento da nossa independência: D. Pedro aceitou a imposição
portuguesa de transferir para o Brasil uma
dívida de 2 milhões de libras esterlinas,
que Portugal contraíra com os banqueiros
ingleses.
Tal ato teve como consequência a
transferência do comando dos negócios do
Brasil para a Inglaterra e, pior do que isso, a
manutenção de todas as práticas econômicas
coloniais: exportação de matérias-primas
brutas em troca de produtos manufaturados.
Essa prática pecaminosa perdurou até os
dias atuais, exceto durante a pausa revigorante que nos proporcionou Getúlio Vargas,
um presidente nacionalista.
O que se passou daí por diante, é história contemporânea, que não vem ao caso
relembrar.
RMB1oT/2013

Todavia, não se pode deixar de ressaltar
o grau de dependência a que fizeram chegar
o Brasil, principalmente devido à interferência de neoliberais, expressão elegante
para designar entreguistas, que caíram no
conto da “globalização”.
Segundo o famoso publicista norteamericano John Kenneth Galbraith, “a
globalização não é um conceito sério, e
nós, norte-americanos, a inventamos para
dissimular a nossa política de intervenção
econômica nos outros Estados e para
tornar respeitáveis os movimentos especulativos de capital, que sempre causam
graves problemas”.
De um modo geral, no Brasil, todas as
atividades econômicas de porte passaram
às mãos de grupos de fora, cujos acionistas
são completamente dissociados da comunhão nacional.
E a desnacionalização prossegue a todo
vapor, como indicam os números representativos das transações com o exterior
e o das remessas de lucros das empresas
estrangeiras para as suas matrizes.
As taxas elevadíssimas de juros, fixadas solenemente pelo Comitê de Política
Monetária, o chamado Copom, têm o pretexto de frear a inflação, mas na verdade
são mantidas lá na estratosfera para atrair
investimentos diretos que equilibrem as
contas externas do País, além, é claro, de
favorecer aos bancos aqui estabelecidos.
Até os bancos estrangeiros receberam
inédita autorização para operar no varejo
bancário, auferindo lucros e remetendo os
mesmos para os países de origem à custa da
poupança dos cidadãos brasileiros.
E para rematar a manobra entreguista, há
o ingresso do capital estrangeiro na mídia,
com o que será consumada a captura total
do compartimento econômico do País,
sem que os brasileiros recebam qualquer
informação a respeito.
É hora de reagir!
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A única reação eficaz, entretanto, será
aquela comandada por cidadãos que não
sejam destros, nem tampouco sinistros,
mas plenamente brasileiros; que não sejam
a favor do Estado-Mínimo, nem tampouco
do Estado-Máximo, mas tão somente do
Estado-Necessário.
Empolgando o poder, esses nacionalistas de escol tratariam logo de inverter o
rumo adotado para a condução dos negócios do Estado.
Uma postura mais introspectiva em relação ao mundo ao largo e uma atuação mais
efetiva no plano interno, seriam as características marcantes dessa inversão de rumo.
Impraticável discutir agora todas as
medidas corretivas de que o País carece,
embora deva ficar bem claro que algumas
delas hão de ser duras e provocativas.
Dentre todas merece destaque especial
a guinada radical no comportamento do
Brasil, deixando de lado a política “exportadora-importadora” para assumir a posição
de “produtor-consumidor”, com o foco
voltado para o suprimento das necessidades
internas, de modo a eliminar, de uma vez
por todas, os bolsões de miséria espalhados
por todo o território.
Uma segunda medida urgente será a
alteração no texto constitucional, para
restabelecer a distinção entre as empresas
brasileiras de capital nacional das empresas
ditas “brasileiras”, mas de capital estrangeiro. Tal mudança é absolutamente necessária
para reverter a maré desnacionalizante
provocada por neoliberais.
Outras medidas derivadas seriam: a
proibição do acesso ao subsolo aplicável às
empresas de capital estrangeiro; a eliminação das licitações, conduzidas pela Agência
Nacional de Petróleo, para concessão de
direitos de lavra em terra e em blocos da
plataforma continental; a nacionalização
(note-se, nacionalização, mas não necessariamente estatização) de algumas empresas
18

vitais como a Vale do Rio Doce (Portal da
Amazônia); e a redução paulatina da comercialização externa de minérios brutos,
casando tais operações com a aquisição,
pelos estrangeiros, dos produtos finais do
beneficiamento dos mesmos minerais.
Também necessários são: a retirada
paulatina dos bancos estrangeiros do varejo
bancário, por não ser admissível que os
depósitos dos brasileiros gerem lucros para
outros países; a anulação do ato que permite o ingresso de capital de fora na mídia
nacional, por não ser aceitável a exposição
da mente dos brasileiros à doutrinação
estrangeira; o direcionamento preferencial
do crédito agrícola para as culturas responsáveis por grandes dispêndios de divisas;
e o contingenciamento das exportações de
produtos agrícolas, de modo que as vendas
para o exterior não introduzam preços externos no cotidiano brasileiro.
Além disso, há que se fazer respeitar,
intransigentemente, o direito de propriedade, hoje constantemente violado pelos
“sem alguma coisa”.
Evidente que merecem apoio os “semtrabalho”, porque são vítimas da má gestão
praticada pelos políticos brasileiros.
Como a Amazônia está na moda, conforme demonstrado pelas diversas versões de
teorias conspiratórias que sobre ela versam,
acrescentar-se-iam às medidas imediatas
dos nacionalistas, alçados ao poder, as
seguintes:
– Retomada imediata da estratégia
portuguesa que nos legou a Amazônia,
que se resumia no tamponamento das vias
de acesso que do exterior penetram no
território nacional e a vivificação de certos
trechos da fronteira localizados defronte
áreas vivificadas pelos países lindeiros.
Note-se que o tamponamento, agora incluindo o espaço aéreo, carece de reforço
da Marinha no patrulhamento dos rios, eis
que os postos de fronteira estáticos não
RMB1oT/2013
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– Revisão do dimensionamento exagesão eficientes no cumprimento da tarefa de
rado das “reservas indígenas”, afastandoevitar as incursões, via fluvial, promovidas
as, sempre que possível, das faixas de
por outros países.
fronteiras.
– Implantação urMas, para que isso
gente do Programa
venha
a acontecer, fazde Zoneamento EcoUma vez ultrapassado o
se necessário que tológico-Econômico,
obstáculo maior à ação
dos os nacionalistas se
conduzido pelo Goempenhem de corpo e
verno Federal, para
nacionalista, acreditaalma.
conservação eficaz dos
se piamente que estarão
Uma vez ultrapasecossistemas regionais
e, ao mesmo tempo, abertas as condições para sado o obstáculo maior
para seleção de áregeração de um tsunami à ação nacionalista,
acredita-se piamente
as onde poderão ser
verde-amarelo que
que estarão abertas as
implantados projetos
alternativos de uso do recobrirá o País de ponta a condições para geração
de um tsunami verdeespaço amazônico.
ponta
amarelo que recobrirá
– Interrupção bruso País de ponta a ponta.
ca das atividades das
É o que a situação requer e é o que o
Organizações Não Governamentais estranpovo brasileiro vem suplicando há muito
geiras atuantes na região e retirada dos seus
agentes da Amazônia brasileira.
tempo.
1 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<POLÍTICA>; Desenvolvimento; Geopolítica; Política Nacional; Energia; Matéria-Prima;
Recursos;
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A SEGUNDA MAIS ANTIGA DO MUNDO
A Revista Marítima Brasileira completou 162 anos em
1o de março de 2013. Fundada em 1851 pelo
Primeiro Tenente Sabino Elói Pessoa,
foi a segunda revista mais antiga do mundo
a tratar de assuntos marítimos e navais.
Conforme os registros obtidos, a Rússia foi o primeiro
país a lançar uma revista marítima,
a Morskoii Sbornik, (1848).
Depois vieram:
Brasil – Revista Marítima Brasileira (1851),
França – Revue Maritime (1866),
Itália – Rivista Marittima (1868),
Portugal – Anais do Clube Militar Naval (1870),
Estados Unidos – U.S Naval Institute Proceedings (1873)
República Argentina – Boletín Del Centro Naval (1882).
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INTRODUÇÃO

S

ão muitos os exemplos de decisões e
linhas de ação que configuram uma
estratégia inscritos na História. Dela se
desprendem exemplos notáveis; destacamse, sobretudo, os momentos cruciais em
que a sorte ou, até mesmo em certos casos,

a própria sobrevivência do Estado ou da
nação dependeram da justeza das decisões
e iniciativas do estadista.
Uma dessas ocasiões emerge – como
procuro expor neste artigo – ao deflagrarse a luta pela Independência do Brasil.
Diante do inconformismo de Lisboa, a
liderança independentista teria de se munir

* Comandou o NApOc Barão de Teffé. Foi secretário da Comissão Interministerial de Recursos do Mar, diretor da
Escola de Guerra Naval, comandante do 5o Distrito Naval e diretor de Hidrografia e Navegação. Na reserva foi
conselheiro militar da Delegação do Brasil junto à ONU, em Genebra. Atualmente é vice-presidente do Centro
de Estudos Político-Estratégios (capa) – Escola de Guerra Naval. É autor do livro A Revolução Brasílica:
o Projeto Político e a Estratégia da Independência. Editora Objetiva, 2004. Habitual colaborador da RMB.
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dos meios e implementar ações destinadas
cretização do objetivo político. E conclui:
à neutralização das esperadas tentativas
“Essa ideia dominante prescreve todo o
portuguesas de recuperação da ex-colônia;
curso da guerra, determina a extensão dos
teria de conceber e executar uma estratégia
meios e a medida da energia a desenvolver;
que garantisse a existência do novo Estado
sua influência se manifesta até nos menores
em gestação.
detalhes da ação”.
O exame desse episódio de nossa históEssa maneira de dizer que a guerra é a
ria provê ideias e lições; projeta-se como
continuação da política com a introdução
um modelo em condições de enriquecer
de meios violentos implica considerar cada
o pensamento estratégico de nossos dias.
guerra como tendo um sentido e conteúdo
Considerando essa possibilidade, preparei o
singulares, derivados da razão política
presente artigo1, no qual focalizo a visão e as
que lhe dá origem. Supõe uma intenção
decisões estratégicas
política motivando a
da liderança brasileira
atuação dos agentes do
ao descortinar-se a
Para os independentistas, as conflito.
luta. Visão e decisões
No caso do procesameaças à consumação do so da Independência
derivadas do contexto
político-estratégico
projeto de independência ela começa a se made realização da Innifestar nos episódios
dependência. Por isso são muito claras: as forças do Fico (9 de janeiro
mesmo, começo por
de 1822) e da criação
navais e terrestres das
do Conselho de Prodestacar os elementos
Cortes de Lisboa
mais salientes desse
curadores Gerais das
contexto.
Províncias do Brasil
(16 de fevereiro). Irá
O CONTEXTO POLÍTICOse afirmar com a convocação da AssemESTRATÉGICO
bleia-Geral Constituinte e Legislativa
para o Brasil (3 de junho) e os Manifestos
Em uma das páginas de seu famoso
aos Povos do Brasil e às Nações Amigas
livro2, Clausewitz pergunta: “O que se pro(agosto). No Grito do Ipiranga (7 de setemcura alcançar pela guerra e na guerra?” Em
bro) se formaliza sem quaisquer reservas.
resposta à primeira parte da questão, afirma
Tornar-se-á definitivamente consciente de
que, pela guerra, pretende-se alcançar um
si mesma com a proclamação de D. Pedro
objetivo político. Destaca, assim, o caráter
como imperador constitucional do Brasil
instrumental da guerra. À segunda parte
(12 de outubro), sua coroação e sagração
responde que, na guerra, procura-se atin(em 1o de dezembro).3 A intencionalidade,
gir o objetivo intermediário, de natureza
primeiro subentendida e em seguida exmilitar, que propicia condições para a conplícita nessas iniciativas, traduz o objetivo
1 O texto do artigo se baseia em um dos capítulos de meu livro A Revolução Brasílica: o Projeto Político e a
Estratégia da Independência.
2 Clausewitz, Carl Von. De la guerre [Vom Kriege]. Tradução de Denise Naville. Paris: Les Éditions de Minuit,
1955, p. 671.
3 Várias obras tratam do processo político da Independência. Dentre as mais significativas, que podem ser consideradas como clássicos sobre a matéria, destaco: História da Independência do Brasil, de Varnhagen; A
Elaboração da Independência, de Tobias Monteiro; O Movimento da Independência, de Oliveira Lima; e o
volume IV da História do Brasil, de Rocha Pombo.
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político que a liderança brasileira pretende
consumar: a Independência.
Para os independentistas, as ameaças à
consumação desse projeto são muito claras:
as forças navais e terrestres das Cortes de
Lisboa, que estão sendo preparadas para
serem enviadas ou que já se encontram estacionadas no Brasil e resistem à implantação
da nova ordem. São várias as possibilidades
do inimigo: o emprego de forças navais
para reforçar as tropas estacionadas no
Brasil e, dessa forma, proporcionar-lhes
novas alternativas de ação em terra firme;
o bloqueio de portos ou a realização de
desembarques; e ataques ao litoral de províncias leais a D. Pedro e, até mesmo, ao
Rio de Janeiro. Valendo-se da contestação
ao príncipe pelas armas fiéis a Lisboa no
Pará, no Maranhão, na Bahia e na Cisplatina, essas forças podem contribuir para a
transformação de tais províncias em focos
de expansão do projeto recolonizador. A
estratégia portuguesa terá um sentido constrangedor, baseado na iniciativa das ações
e na ofensiva, para forçar o Brasil a voltar
à condição de colônia. Para as Cortes, a
guerra é concebida como um ato de violência para obrigar o príncipe a submeter-se à
vontade de Lisboa.4
Nessa perspectiva, o principal objetivo
militar das Cortes – o objetivo na guerra,
de Clausewitz – é o controle da Bahia. Na
carta que escreve ao rei, em 17 de março de
1822, Madeira destaca a importância estratégica da capital da província: “Cumpre-me
informar a V.M. que a capital da Bahia, pela
sua situação geográfica, pelo seu comércio,
população e outras particularidades, é um
daqueles portos do Brasil que muito con-

vém conservar para assegurar a estabilidade
do reino. A importância de seu Recôncavo
torna ainda mais interessante a cidade e a
Província; porém da conservação dele está
dependendo a da cidade”.5
A avaliação de Madeira não se reduz a
um enfoque local da guerra. A Bahia é uma
pedra angular no edifício das pretensões
portuguesas. Bastião colonialista mais
próximo do Rio de Janeiro, é percebida
como um dique à interferência de D. Pedro
e ao alastramento da revolução para o norte
do País. Dominando a Bahia, o partido
português poderia usá-la como plataforma
para a recuperação do resto do Brasil e, em
último caso, considerando-se hipótese mais
pessimista, seguir a orientação proposta por
Soares Franco nas Cortes: “Conservaremos
algumas províncias ao norte do Brasil, pelo
menos; faremos um comércio útil com as
outras, se imperiosas circunstâncias as
separarem”.6
É para a Bahia, por conseguinte, que
seriam encaminhados navios e tropas para
ficarem sob as ordens de Madeira. A antiga
capital do Brasil é o ponto central de referência das articulações das Cortes. Já em
princípios de 1823, planeja-se a transferência da tropa portuguesa de Álvaro da Costa,
estacionada em Montevidéu, para a Bahia.
É a partir dessa província que Madeira pretende despachar a força naval do Almirante
Felix Pereira de Campos para bloquear o
porto do Rio de Janeiro e imobilizar a esquadra que ali estava sendo organizada. A
manobra estratégica gira em torno de um
objetivo militar – a Bahia – cujo controle
é visto como condição indispensável para
as operações de resgate do Brasil.

4 A definição original de Clausewitz é: “A guerra é um ato de violência destinado a obrigar o adversário a executar
nossa vontade”. Op. cit., p. 51.
5 Na comunicação de Madeira ao rei de Portugal, de 17 de março de 1822, reproduzida em Braz do Amaral.
História da Independência na Bahia. Bahia: Imprensa Official do Estado, 1923, p. 130.
6 Em pronunciamento no dia 21 de setembro de 1822. Citado em José Honório Rodrigues. “As Forças Armadas”.
In:____. Independência: Revolução e Contra-Revolução. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, v. 3.
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Já a política do governo de D. Pedro,
Como levar a tropa portuguesa a abandonar
dedicada a garantir a Independência, engena Cisplatina?
drará uma estratégia de reação às esperadas
A resposta a essas questões – e a váiniciativas portuguesas e, ao mesmo tempo,
rias outras que serão ainda levantadas em
impositiva, para assegurar a união das
paralelo ou em decorrência dessas – deve
províncias ao centro de poder encabeçado
apoiar-se no exame da realidade. Supõe a
pelo príncipe. A estratégia independentista
consideração dos tipos e do significado miabrange a consolidação dos êxitos políticos
litar das ameaças percebidas, em função de
já alcançados. Deve assumir, portanto, um
sua localização, da capacidade de combate,
sentido basicamente conservador: contrarecursos e alternativas de ação que estejam
por-se às tentativas portuguesas de alterar
em condições de executar.
a situação e refazer o passado colonial.
Tomando como referência o potencial
Para a liderança independentista, a guerra
militar do inimigo, a estratégia emancié percebida como um ato de violência para
pacionista irá se fixar primeiro nas forças
obrigar as Cortes a respeitar a vontade do
navais de além-mar. Elas podem engrossar
príncipe.
com novas unidades
O ato de violêne armas aquelas já escia é racionalizado, À medida em que se passa tacionadas no Brasil,
então, na forma de
abrir-lhes novas possida intenção à ação, da
uma estratégia cujo
bilidades de ação com
esfera política à militar, os navios de guerra.
objetivo principal – o
objetivo na guerra – é
Diante desse quadro,
a influência dos fatores
a neutralização do poa estratégia deverá se
concretos da situação irá projetar em operações
der militar repressivo
das Cortes. É esse o
manifestar-se com maior de natureza impeditiva,
obstáculo mais definide interdição: vigiar e
rigor
do e resistente à concontrolar áreas marísumação do projeto
timas – em especial, o
brasileiro. A estratégia assume seu papel
litoral da Bahia – para obstar o deslocacomo instrumento de realização da finamento do inimigo e evitar que sejam criadas
lidade política.
condições que lhe permitam concretizar,
À medida em que se passa da intenção
pelo bloqueio ou o desembarque de tropas,
à ação, da esfera política à militar, a influo propósito intervencionista.
ência dos fatores concretos da situação irá
Já é de outro feitio a ameaça repremanifestar-se com maior rigor. A estratégia
sentada pelas armas fiéis a Lisboa em
terá de acomodar-se às imposições desses
Grão-Pará, Maranhão, Bahia e Cisplatina.
fatores, adaptar-se às circunstâncias e
Os governos dessas províncias põem em
pressões da realidade. Nela se destacam
perigo a integridade territorial do País. São
questões associadas à natureza do objetivo
focos de contaminação política e, possivelmilitar – o objetivo na guerra – exigindo
mente, desdobramento militar do projeto
imaginação e esforço de vontade do estrarecolonizador. As operações enfeixadas
tegista: como fazer face às forças enviadas
na estratégia de neutralização da ameaça,
ou a serem enviadas de Lisboa? Como
visando a compelir as forças inimigas nas
convencer as províncias do Maranhão e do
províncias a se retirarem do Brasil, serão de
Grão-Pará a se unirem ao resto do Brasil?
natureza principalmente coercitiva.
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Em seu nível mais elevado, a estratégia
da Independência deriva do projeto político
e da consideração das ameaças que o espreitam. Em sua concepção se destaca, assim, o
objetivo de interdição: impedir a intervenção
das forças portuguesas, que deve ser rematado com a ação coercitiva para garantir
a incorporação de todas as províncias ao
centro político do Rio de Janeiro.
A ESTRATÉGIA EM FORMAÇÃO
O ponto de partida da formulação estratégica da Independência é o decreto de 1o de
agosto de 1822, que declara inimigas as tropas
mandadas de Portugal. A necessidade de a
população conhecer a orientação a seguir,
no caso de tentativas de desembarque e ataque pelas forças das Cortes – além do efeito
psicológico almejado com essa evidente
demonstração de força e vontade –, explica
sua divulgação na forma de um decreto, que
começa nomeando o inimigo: “Todas e quaisquer tropas, que de Portugal ou outra qualquer
parte forem mandadas ao Brasil sem prévio
conhecimento meu [D. Pedro], debaixo de
qualquer pretexto que seja; assim como todas
as tripulações e guarnições dos navios em que
forem transportadas, se pretenderem desembarcar”. Essas tropas deverão ser “rechaçadas
com as armas na mão”.7
Como repelir o desembarque e o ataque das tropas inimigas “com as armas
na mão”? O decreto dá instruções sobre
a matéria. Serão empregadas inicialmente
todas as forças militares de primeira e segunda linhas e o “povo em massa”. Todos
os meios disponíveis serão utilizados para
enfrentar o inimigo. Se necessário, seus
navios serão incendiados e as lanchas de

desembarque afundadas. As autoridades
locais fortificarão os portos por onde os
desembarques possam se realizar.
Seria preciso ter em vista, no entanto,
que, apesar da resistência, as tropas invasoras poderiam firmar-se em algum ponto
do litoral. Nesse caso, a população deveria
retirar-se para o interior levando “para as
matas e montanhas todos os mantimentos e
boiadas”, de modo a privar o atacante de recursos necessários à própria sobrevivência.
Os brasileiros farão “crua guerra de postos
e guerrilhas, evitando toda a ocasião de
combates gerais, até que consigam ver-se
livres de semelhantes inimigos”. A guerrilha, percebida como expediente capaz de
permitir ao mais fraco opor-se ao mais forte
e progressivamente desgastar a sua força, é
incorporada à estratégia brasileira.
A defesa terrestre do litoral, preconizada
no “decreto das tropas inimigas”, é outra
vez considerada, um mês mais tarde, pelo
General Joaquim Xavier Curado, representante de Santa Catarina no Conselho de
Procuradores das Províncias. Seus “apontamentos” sobre a “defesa externa do Rio de
Janeiro desde a Ilha Grande até Cabo Frio
e sobre a defesa interna da Capital” consideram o problema em um trecho restrito do
litoral. Evidenciam a preocupação com um
ataque direto ao Rio de Janeiro.8
O cenário da luta imaginado por Curado
parte da premissa de que as unidades navais
inimigas não conseguirão forçar a barra do
Rio de Janeiro, protegida por fortificações
permanentes e baterias flutuantes. As mais
prováveis alternativas de desembarque
seriam, assim, na Ilha Grande e em Parati,
de onde os portugueses avançariam em
direção à capital. Curado também não

7 As citações do decreto de 1o de agosto de 1822 (“Decreto das tropas inimigas”) foram extraídas do texto reproduzido em Paulo Bonavides e R. Amaral Vieira. Textos Políticos da História do Brasil: Independência.
Império (I). Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 1973, p. 78-80.
8 Senado Federal. Conselho de Procuradores Gerais das Províncias do Brasil, 1822-1823. In: ___ . Atas do Conselho
de Estado. Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal, 1973, v. 1, p. 95-99.
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despreza a possibilidade de o desembarque
binado de infantaria, cavalaria e algumas
efetuar-se mais ao norte, em Itaipu, Ponta
peças ligeiras. As milícias deverão operar
Negra ou Cabo Frio.
na defensiva, não oferecendo resistência
Para o procurador de Santa Catarina,
demais nem efetuando ataques de grande
dois fatores terão influência dominante no
vulto, retirando-se, se necessário, e sempre
andamento da luta. Primeiro, a carência
de maneira ordenada, para posições a cade apoio logístico das forças atacantes.
valeiro das estradas que levam a Macacu.
O inimigo vai precisar de mantimentos,
de animais para carga e para formar uma
AS OPÇÕES NAVAIS DA
cavalaria, que, mesmo pequena, proteja a
ESTRATÉGIA
infantaria e lhe dê maior poder ofensivo. O
povo deverá transferir para além da Serra
O “decreto das tropas inimigas” expõe
Geral e para os campos de Macacu todo
a preocupação do governo com tentativas
o gado, gêneros e utensílios, danificando
de desembarque e, de maneira geral, com a
aqueles que não possa transportar. Privardefesa da costa. O componente terrestre da
se-á o inimigo de todo
estratégia não ofusca,
e qualquer recurso que
contudo, o reconheciFaltava ao País, escreve mento da importância
lhe possa ser de algum
proveito.
do mar como palco da
o Patriarca, maior
O segundo fator diz
luta. A visão estratégiexperiência nas lides
respeito às caracterísca naval se desenvolve
ticas do terreno em navais. Só o tempo poderia em paralelo à visão
que as forças atacanpermitir que a Marinha terrestre.
tes iriam deslocar-se.
A liderança brasileichegasse “ao estado que ra não tem a intenção
Para chegar à capital,
elas teriam de superar
de projetar forças pelo
reclama a dignidade e
ponderáveis obstácuaté a ex-metrópole.
grandeza deste Império” mar
los naturais. A disDada a natureza do contância e o estado dos
flito, o ataque ao terricaminhos dificultarão o transporte da artitório português não é requisito estratégico
lharia, limitarão a segurança e a velocidade
indispensável ao atingimento de seus fins.
de avanço das tropas. As forças brasileiras
A consecução do objetivo político não deacossarão o inimigo com escaramuças
pende desse ataque, mas, por outro lado, a
constantes, em especial com a cavalaria,
liderança também não pretende acomodarmas também com a infantaria, fazendo-lhe
se à defesa passiva do território sob seu
“repetidas emboscadas, incomodando-o
controle, deixar-se enclausurar no Rio de
terrivelmente”.
Janeiro. A razão política deve engendrar,
Curado não esquece de prever a distrientão, uma modalidade de ação estratégica
buição das forças brasileiras no terreno.
defensiva em sua acepção mais abrangente,
Para contrapor-se à invasão, as tropas
e ativa, em oposição a um conceito de dede primeira e segunda linhas ocuparão
fesa estática e puramente reativa.
posições ao sul do Rio de Janeiro. Pontos
Como se tivesse à vista essa exigência,
ao norte da barra, de Itaipu a Cabo Frio,
José Bonifácio ressalta o papel da Marinha.
serão guarnecidos pelas milícias desses
Em uma de suas cartas a Brant, encarregado
distritos, formando um dispositivo comde Negócios do Brasil em Londres, afirma,
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em 4 de outubro, que um dos “pontos esde enfrentar. O emprego da força naval –
senciais” a cujo atendimento no momento o
escreve o jornalista – não deveria limitar-se
à consideração da “mesquinha esquadra de
governo se dedica é a “defesa exterior deste
Portugal”. Na opinião de Hipólito, a invaReino”. Faltava ao País, no entanto, escreve
são do Brasil “por qualquer nação poderosa
o Patriarca, maior experiência nas lides
é perigo meramente imaginário: mas é não
navais. Só o tempo poderia permitir que a
só possível, mas muito factível”, que, se
Marinha chegasse “ao estado que reclama
o Brasil não dispuser de “uma esquadra
a dignidade e grandeza deste Império”.9
proporcional à sua extensão de costas e
Já no início de novembro, pressionado
multiplicidade de porpelos acontecimentos, seja insultado em
tos, o ministro crê não
suas praias até por um
ser apenas necessária,
Hipólito Costa adverte
bando de corsários, que
mas também urgenque “seria descuido
deseje roubar-lhe suas
te, “a prontificação
riquezas; e muito mais
de uma Força marítiinjustificável” o Brasil
é de recear, nesse caso,
ma tal no Brasil, que
“declarar-se nação
o ataque da parte de
possa obrar em massa
alguma nação que posou subdividir-se peindependente, e não
sua forças marítimas”.
los diversos pontos
cuidar em adquirir os
Adverte que “seria desda Costa, segundo as
meios de sustentar essa cuido injustificável”
ocorrências”.10
A concepção que independência, e os meios o Brasil “declarar-se
nação independente, e
vai aos poucos se firnão são outros senão a
não cuidar em adquirir
mando não se detém na
exclusiva considera- criação de poderosa força os meios de sustentar
essa independência, e
ção das circunstâncias
naval”
os meios não são oudo momento. Não se
tros senão a criação de
refere apenas ao perigo
poderosa força naval”.11
iminente, representado pelo inconformismo
A intenção de Hipólito não é persuade Lisboa com o rumo dos acontecimentos
dir o governo da necessidade de ter uma
no Brasil. Ao contrário, tende a referir-se a
Marinha. Já o sabe convencido disso. Era
um projeto político de maior alcance e perpreciso, no entanto, sensibilizar o povo, a
manência. Põe-se a serviço da consolidação
elite, de modo a que todos aceitassem de
do Estado brasileiro. Assume sentido mais
bom grado o sacrifício das despesas – “já
amplo e duradouro.
que com tanta razão resolveram fazer dele
Hipólito José da Costa aborda esse ponto
[o Brasil] um Império Independente”.12 As
no Correio Braziliense. Para afirmar-se
como Estado independente, não seriam
preocupações do jornalista não se limitam
poucas as dificuldades que o Brasil teria
às exigências da conjuntura, à ameaça de
9 Na carta de 4 de outubro de 1822, reproduzida em Senado Federal. Obra Política de José Bonifácio. Brasília:
Centro Gráfico do Senado Federal, 1973, v. 1, p. 559.
10 Na carta de 3 de novembro de 1822 a Brant, reproduzida em ibid. v.1, p. 563.
11 Reproduzido em Barbosa Lima Sobrinho (org.). Antologia do Correio Braziliense. Rio de Janeiro/Brasília:
Editora Cátedra/MEC, 1973, p. 618-619.
12 Ibid, p. 618.
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intervenção das Cortes de Lisboa. Concebe
uma “marcha” de 2 mil léguas? A ação
a Marinha como um instrumento permada Marinha, forçando a luta no mar, teria
nente e essencial de afirmação nacional.
a vantagem de evitar danos em terra e o
O reconhecimento do papel da Marinha
sofrimento do povo. Pouparia o País de
leva à progressiva montagem, nas sessões
ser atingido em sua substância viva. Obes
do Conselho de Procuradores das Provínjustifica a prioridade que atribui ao emcias, de um conceito estratégico naval que
prego do poder naval argumentando que,
derrotados no mar, os independentistas
privilegia a interdição. Um de seus expopermaneceriam controlando ainda a maior
sitores é o conselheiro Lucas José Obes,
parte do Brasil, enquanto Portugal, mais
procurador da Cisplatina.
cedo ou mais tarde, não teria alternativa
Na sessão do dia 2 de setembro, presidisenão abandonar seu intento.
da pela princesa real, Obes discorre sobre
Ao ressaltar o papel da Marinha, o
os fatores que, em sua opinião, deveriam
conselheiro projeta o campo de batalha
balizar a estratégia militar e, em particupara longe do território
lar, a estratégia naval.
brasileiro, aprofunda a
Examina a situação e
Rezende sugere a criação interdição na direção
compara os dois poderes em confronto.
de duas esquadras, “uma do inimigo e distingue
sua força naval como
Afirma que Portugal
das quais deverá cruzar o principal objetivo
não é mais nos mares
militar brasileiro.
a potência de outros
nas [águas] da Bahia e
estratégitempos; e que o Brasil,
Províncias do Norte, e outra casAsdoideias
representante
ao contrário, dispunha
de uma grande diversi- desde o Rio de Janeiro até de Minas Gerais, Estevão Ribeiro Rezende,
dade de recursos para
Santa Catarina”
expressas em 10 de
defender-se.13
setembro no Conselho,
Obes acrescenta ao
insistem na relevância do poder naval na
conceito de defesa territorial, inscrito no
guerra que se aproxima: “Eu terei sempre
“decreto das tropas inimigas”, o enfoque
por axioma político que a defesa do Brasil,
da interdição a longa distância da costa
segurança e liberdade de seu comércio rebrasileira. Está convencido de que a defesa
sidirão antes nas forças de mar do que de
dos direitos brasileiros deve ser confiada,
terra”. O governo brasileiro só poderia resobretudo, a Netuno. O Brasil precisava
pelir um bloqueio ou tentativas de invasão
de uma Marinha – diz o conselheiro – para
por meio de uma força naval: uma “força
defender-se em tempo de guerra e assegude mar postada nos principais portos das
rar, na paz, a comunicação entre o centro e
Províncias coligadas”.14
os extremos de tão vasto domínio.
Rezende sugere a criação de duas esE continua: a posição do Brasil, sepaquadras, “uma das quais deverá cruzar nas
rado de Portugal pelo Atlântico, é trunfo
impossível de se desprezar. Como consentir
[águas] da Bahia e Províncias do Norte,
que o inimigo realize sem contestação
e outra desde o Rio de Janeiro até Santa
13 Representação exposta na sessão do Conselho de 2 de setembro de 1822. Em Senado Federal. Conselho de
Procuradores Gerais das Províncias do Brasil, 1822-1823, p. 81-86.
14 Representação propondo medidas para a segurança do País, exposta na sessão do Conselho de 10 de setembro.
Ibid., p. 87-93.
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Catarina”. A defesa dos portos com barcas
canhoneiras e a fortificação dos possíveis
pontos de desembarque, próximos das
principais cidades marítimas, são outras
providências que estima necessárias. Recomenda a aquisição de seis brigues, que
seriam empregados no patrulhamento de
áreas críticas e encarregados de passar às
esquadras informações obtidas de outras
embarcações.
Obes e Rezende destacam o papel do
poder naval, mas concebem de maneira
um tanto diferente o seu emprego. As duas
concepções não coincidem inteiramente.
Para o procurador da Cisplatina, o objetivo
estratégico é a neutralização da força naval
inimiga, enquanto o objetivo vislumbrado
por Rezende, como efeito desejado, é a
defesa marítima da costa. Na representação
ao Conselho, Obes deixa entrevista uma
orientação oceânica para o emprego do poder naval. Rezende esposa um ponto de vista
litorâneo. O palco estratégico evocado por
Obes é o de águas distantes; o de Rezende
tem como referência a geografia continental.
Ao declarar que não se deve permitir
ao inimigo encetar uma “marcha” de 2 mil
léguas sem ser molestado, Obes salienta a
necessidade de uma Marinha capaz de operar autônoma e ofensivamente, de procurar
impor-se às forças navais portuguesas em
alto-mar. O enfoque de Obes é avançado,
no sentido de privilegiar a interdição a grande distância e mesmo, pode-se especular,
nas proximidades do continente europeu.
Rezende, por outro lado, acopla, em
articulação mais estreita, a luta no mar à
defesa do território. O representante de
Minas Gerais percorre mentalmente o
caminho contrário, da ação naval à defesa
terrestre, com recomendações tangentes às

diretrizes do “decreto das tropas inimigas”.
Para Rezende, seria mais conveniente
aguardar a chegada do inimigo, patrulhando
a costa, fortificando os portos e organizando
o povo para a defesa das cidades. A visão
de Rezende dá ênfase à interdição a curta
distância do litoral, que, no entanto, poderia
ser secundada pelo envio de corsários até
mesmo às praias portuguesas.
O corso se apresenta, então, aos olhos
do Conselho como resposta ao mesmo
tipo de ação desencadeada pelas Cortes.
Aprova-se, em consequência, em 21 de
dezembro, o “Regimento para o Corso do
Brasil contra o Comércio, Embarcações e
Propriedades dos Portugueses do Reino da
Portugal”.15 Nove dias depois, é baixado
o alvará do regimento sobre o corso, com
vistas a poder-se “repelir por todos os modos os ataques que o Governo de Portugal
(...) insiste em dirigir pela maneira a mais
pérfida contra a propriedade pública e particular deste Império”.16
A liderança brasileira não concebe o
corso como outras nações – a Inglaterra de
Hawkins e de Drake, por exemplo – o haviam concebido. Não vê o corso como um
segmento da guerra naval destinado a minar
o poder e privar o adversário de recursos
para a luta. Não é esse o propósito explícito
no alvará. O corso é adotado como um meio
de retaliação, sem acentuada relevância,
mesmo que a longo prazo, para o desfecho
da guerra. Tem alcance restrito. Contempla,
como resposta a investidas contra o patrimônio brasileiro, mais o efeito moral que o
econômico. Sua finalidade é demonstrar ao
inimigo, em suma, que a imposição de danos
à propriedade brasileira não seria compensadora. A liderança não espera que o corso
tenha um efeito militar decisivo na guerra.

15 Na ata da sessão do Conselho de 21 de dezembro de 1822. Ibid. p. 55.
16 Alvará do Regimento, reproduzido em Theotonio Meirelles da Silva. Apontamentos para a História da Marinha
de Guerra Brazileira. Rio de Janeiro: Serviço de Documentação Geral da Marinha, 1882, v. II, p. 85-86.
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recusasse a partir.17 Formalizando a recomendação do Conselho, D. Pedro ordena
A interdição estratégica é instrumento
ao general, no mesmo dia, na qualidade de
de um objetivo político “conservador”:
Príncipe Regente do Brasil e ouvido o “Meu
garantir a Independência. Mas não se trata
Conselho de Estado que, logo que receber
de uma independência qualquer, amorfa e
esta, embarqueis para Portugal com a tropa
sem matizes. A consumação do objetivo
que tão impoliticamente foi mandada”.18
político estaria incompleta se algumas de
Oito dias depois, o Conselho vai mais
suas expressões fossem esquecidas, entre
adiante ao aprovar o envio de socorros
elas a preservação da integridade territorial
militares à Bahia. Caberia aos ministros
e da unidade política do País. A estratégia
determinar “forças, e munições, que se
teria, por isso, de incorporar ao componente
deveriam remeter, assim como a formação
operacional de interdição outro de coerção,
do plano de operações, e instruções para os
para assegurar a confluência de todas as
comandantes empregados”.19
províncias ao “centro de força e união”
Ao contrário da interdição – formulação
preconizado por José Bonifácio.
prospectiva, de oposição às forças que
Sob o ponto de vista militar, o compoviriam da Europa –, a ação coercitiva se
nente de coerção resapresenta como resposponde à necessidade
ta corrente aos desafios
de fortalecimento da
lançados à IndepenA neutralização do
retaguarda, de limpeza
nas províncias.
adversário em território dência
dos bolsões de resisVai sendo concebida
brasileiro começa a ser
tência e contestação
e executada a partir da
que comprometem a tracejada na sessão do dia situação vivida em cada
consecução do objetiprovíncia, sob a pressão
15 de junho de 1822 do
vo: ajusta-se, e é peça
dos acontecimentos,
inseparável de uma Conselho de Procuradores de fatos já manifestos,
concepção de defesa
e não – como no caso
das Províncias
ativa. Interdição e coda interdição – por se
erção se combinam na
manifestarem.
partitura estratégica do objetivo político.
As instruções recebidas pelo comandanA neutralização do adversário em territe da primeira expedição contra Madeira,
tório brasileiro começa a ser tracejada na
o chefe de divisão Rodrigo Delamare,
sessão do dia 15 de junho do Conselho de
derivam da situação vigente na Bahia.
Procuradores das Províncias. É sugerido,
Refletem a estratégia brasileira no início da
nessa ocasião, o envio de uma carta régia a
guerra. Não ignoram a pouca experiência
Madeira, determinando sua imediata saída
e a carência de meios dos partidários da
do País com as tropas que comandava, e
Independência na província para conseoutra à Junta de Governo da Bahia, com
guirem a capitulação das tropas inimigas,
ordem de deslocar o povo da capital para
que, aguerridas e suficientes para o controle
o interior da província, caso Madeira se
da capital e arredores, ainda aguardam
A ESTRATÉGIA EM EXECUÇÃO

17 Tanto a carta régia a Madeira como a carta régia à Junta de Governo são referidas na ata da sessão do Conselho,
de 15 de junho de 1822. Estão reproduzidas em Senado Federal, op. cit., p. 15-16.
18 Na intimação de D. Pedro a Madeira, de 15 de junho de 1822, reproduzida em Braz do Amaral, op. cit., p. 167.
19 Na ata da sessão do Conselho de 23 de junho de 1822, reproduzida em Senado Federal, op. cit., p. 23.
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reforços de Lisboa. O ataque frontal e imeno porto das embarcações procedentes de
diato às tropas mais treinadas e armadas de
Lisboa; se a atitude “moderada” não surMadeira seria uma empreitada temerária,
tisse efeito, bater-se-ia, se necessário, até
uma aventura suscetível de ter um desfecho
o “último extremo”; contudo, se as forças
desastroso.
adversárias fossem superiores, evitaria o
Organizada a força terrestre de 240
combate; no entanto, não perderia oporhomens comandada pelo General Labatut,
tunidade de infligir todo o dano possível a
e aprestadas a Fragata União, as corvetas
essas forças; mas... sem se arriscar. ComLiberal e Maria da Gloria e o Brigue Reino
pletando o elenco de restrições, dava-se
Unido, são recebidas pelo comandante da
conhecimento a Delamare da obrigação de
força naval, em 12 de julho, as instruções
justificar seus atos e suas decisões quando
do ministro da Marinha.
voltasse ao Rio de Janeiro.20
A ação coercitiva compreende duas
O mesmo propósito coercitivo da
tarefas principais. A
missão de Delamare é
primeira se refere ao
reiterado por ocasião
Cochrane deve destruir da segunda expedição à
desembarque da tropa
na Bahia. Delamare
ou capturar as unidades Bahia. O porto permademandará, com a fornecia aberto e as tropas
portuguesas, causar o
ça naval, Itapoã ou
portuguesas plantadas
a Torre, ao norte da
na província. Com o
maior dano possível ao
capital da província.
decreto de 29 de marinimigo
Lá chegando, entrará
ço de 1823, D. Pedro
em contato com as
declara o porto sob
autoridades locais, se forem favoráveis à
rigoroso bloqueio. Proíbe a “entrada de
Independência. Em terra firme, Labatut
todas e quaisquer embarcações, nacionais
dirigirá a luta contra Madeira, combinando
ou estrangeiras, de guerra ou mercantes,
a força sob o seu comando com a das vilas
enquanto ali existirem tropas portuguesas”.
confederadas de Cachoeira, São Francisco
O executor do bloqueio será o Almirante
e Santo Amaro, que, desde junho de 1822,
Cochrane.21
Cochrane deve destruir ou capturar
reconhecem o governo do príncipe. A
as unidades portuguesas, causar o maior
segunda tarefa diz respeito ao bloqueio do
dano possível ao inimigo. Suas ordens já
porto da Bahia. Delamare deixará partir
não comportam a ambiguidade daquelas
do porto as embarcações que assim o derecebidas por Delamare. São, ao contrário,
sejarem, mas não permitirá a entrada de
enxutas e incisivas. Mudara o ministro da
qualquer navio transportando mantimentos
Marinha – antes, o Chefe de Esquadra Maou material de guerra.
nuel Antonio Farinha, português de origem;
As instruções recebidas por Delamare
agora, o Capitão de Mar e Guerra Luis da
espelham o panorama político ainda duviCunha Moreira, brasileiro nato. É outra a
doso. A indecisão permeia as ordens recedisposição do governo do Rio de Janeiro.
bidas pelo chefe de divisão: deveria usar
A diluição das incertezas políticas se reflete
de toda a moderação ao obstar a entrada
20 Instruções reproduzidas em Prado Maia. A Marinha de Guerra do Brasil na Colônia e no Império. 2a ed. Rio
de Janeiro/Brasília: Editora Cátedra/MEC, 1975, p. 48-49.
21 O decreto de 29 de março está reproduzido em ibid., p. 71.
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na campanha militar. Cochrane pode levar
Impedindo a chegada de novos recuros navios que desejar e agir do modo que
sos, debilitando o moral e limitando as
julgar ser o mais conveniente. O Primeiro
possibilidades militares das forças fiéis a
Almirante desfrutará de toda a liberdade
Lisboa na Bahia, a esquadra brasileira deve
de ação, tomando as
criar condições para a
decisões que considere
decisão em terra firme.
serem as mais aproImpedindo a chegada de Por sua própria natupriadas ao sucesso da
reza, a força naval não
novos recursos, debilitando “executa” a expulsão.
expedição.22
O controle da área
Não ocupa posições em
o moral e limitando as
marítima nas proximas pode contropossibilidades militares terra,
midades da capital da
lar o espaço marítimo
das forças fiéis a Lisboa vital ao inimigo, engenprovíncia, confiado a
Cochrane, não é um
drar situação propícia
na Bahia, a esquadra
fim em si mesmo. É
à força terrestre para
brasileira deve criar
parte de uma estratéuma vitória decisiva, ou
gia que se completa condições para a decisão em seja, uma vitória com
com a ação das forças
consequência política: a
terra firme
de terra. Cochrane
integração da província
deverá entender-se
ao resto do Brasil. É
com o General Labatut, comandante do
isso, afinal de contas, o que se pretende
exército do Recôncavo, prestando-lhe o
alcançar pela guerra.
apoio necessário. As operações de guerra
À medida que o Rio de Janeiro não
na Bahia terão como
é diretamente visado
premissa a cooperação
pelas Cortes e que as
A História não se repete ameaças nas províncias
entre as forças terrestre e naval. Labatut,
– é verdade –, mas nem tendem a se mostrar
por sua vez, corresmais cruciais, a mapor isso seria razoável
ponder-se-á com o
nutenção da unidade
almirante, combinandesprezar ensinamentos política e territorial da
do planos e, quando
ex-colônia passa a ser
que podem ser úteis no
for o caso, os termos
a preocupação domide rendição da tropa presente. O delineamento nante da liderança braportuguesa. A força
de uma visão estratégica sileira. As armas pornaval comandada por
tuguesas estacionadas
associada ao processo
Cochrane – informa
no País comprometem
o governo imperial a político da Independência é essa unidade. A situaLabatut – é enviada à
ção justifica a mudança
um exemplo valioso
Bahia para neutralizar
de foco na visão estraa esquadra portuguesa
tégica independentista,
e, assim, facilitar o assédio e o ataque da
em benefício da ação coercitiva.
força terrestre brasileira à tropa inimiga
A estratégia da Independência toma um
na capital.
sentido mais ofensivo. Embora a guerra não
22 As ordens recebidas por Cochrane, em 30 de março de 1823, estão reproduzidas em ibid., p. 71-72.
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comporte batalhas monumentais ou grandes
ataques diretos decisivos, esse sentido se
manifesta nas operações de bloqueio e no
efeito constringente que a presença da esquadra brasileira exerce sobre a portuguesa
na Bahia e na Cisplatina, nos desembarques
de Labatut e do Batalhão do Imperador na
Bahia seguidos do avanço em direção à
capital, na intervenção armada dos independentistas no norte do País.

ensinamentos que podem ser úteis no
presente. O delineamento de uma visão
estratégica associada ao processo político
da Independência é, nesse sentido, um
exemplo valioso. Ele nos permite destacar
ideias e decisões que se prestam a estimular
a reflexão estratégica de nossos dias.
Não estou querendo dizer – convém
esclarecer esse ponto – que a conjuntura
da Independência e a atual sejam iguais ou
mesmo semelhantes. Longe disso. Quase
CONCLUSÃO
dois séculos depois, são outros os dilemas
a enfrentar, os fatos e circunstâncias que
As ideias estratégicas da Independência
balizam a presença do Brasil no cenário
se produzem a partir de
mundial. Mas, embora
uma situação concreta
no tempo,
O pensamento estratégico distantes
e inapelável quanto à
as duas conjunturas
ameaça militar à so- associado à Independência admitem um mesmo
brevivência do Estado
referencial de análise,
refulge, assim, como se
recém-independente.
derivado do contexto
fosse inspiração para os em que se inscrevem
Como em todo ambiente de crise, ela enas interações entre a
desafios de nossos dias
volve um sentimento
política e a estratégia.
de incerteza em relaSe, no passado, tais
ção a seus desdobramentos; e de urgência,
interações tiveram como pivô o objetivo
no que diz respeito às decisões a adotar.
político de garantir a Independência, uma
Os estrategistas do Brasil independente
estratégia atual não poderia deixar de
não se veem diante de hipóteses conflitureferir-se a um projeto político atento à
osas de maior ou menor probabilidade de
realidade e aos interesses nacionais. Em
ocorrência. Deparam-se com uma ameaça
outras palavras: uma estratégia voltada a
incontornável, com referência à qual devem
garantir, em seu âmbito próprio de aplicainstrumentar, sob pressão dos acontecimenção, a continuidade e a segurança necestos, a ação estratégica à consumação do
sárias à condução política do processo de
projeto. Não se perdem em ilações estraamadurecimento do Brasil como nação. O
nhas à realidade que vivenciam.
pensamento estratégico associado à IndeA História não se repete – é verdade –,
pendência refulge, assim, como se fosse
mas nem por isso seria razoável desprezar
inspiração para os desafios de nossos dias.

1 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<ARTES MILITARES>; Estratégia; Poder; Política; Independência; História do Brasil;
História de Portugal;
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O

presente texto é um extrato do relatório que apresentei à Câmara temática
de infraestrutura e logística do agronegócio
do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento em 13 de dezembro de
2005, e, ainda, na Revista Marítima Brasi-

leira em junho de 2010, com o artigo “Arco
Norte – Corredores de exportação”, tratando, entre outros, do conjunto de portos do
Arco Norte do País. A ele agreguei informações e atualizações, especialmente sobre
a recente licitação do Terminal de Grãos
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do Maranhão (Tegram), em São Luís, e as
providências para acelerar a licitação do
Terminal de Outeiro em Belém.
O mesmo relatório avaliou, de forma
conservadora, os principais corredores de
exportação do agronegócio, evidenciando
a mudança da geografia de produção, em
que tradicionais corredores do Sul e do
Sudeste tenderiam a exportar produtos
mais elaborados e conteinerizados, e que

o atendimento do mercado de granéis
(especialmente soja e milho) passaria paulatinamente a ser realizado pelos portos do
chamado Arco Norte – portos desde Porto
Velho até o Sistema de São Luís.
Essa tendência vem se confirmando,
conforme registra o mapa Exportação por
Portos, mas sua consolidação está sendo
tolhida pela quase absoluta falta de investimentos em infraestrutura de transportes,
destacando-se como
gargalo maior o sistema
portuário, determinando
o que chamo de “apagão
portuário” e trazendo
permanentemente incontáveis prejuízos para
a economia nacional.
No presente texto,
elaborado especialmente para a reunião técnica
do Fórum Tocantinense
de Ciência, Tecnologia
e Inovação – 2012 –
eixo temático Logística,
procuro apresentar a
reviravolta que ocorreu
Figura 1: Novas Rotas de Escoamento: corredores Norte
nos últimos tempos e as
condições particulares
desse corredor, evidenciando os esforços do
Governo Federal para
concluir alguns investimentos vitais para o
escoamento rumo ao
Norte/Nordeste, na
malha rodoviária das
BR-158 e BR-153, conjugada com a BR-010,
que se conectam com
inúmeras outras interligações, a moderna
Ferrovia Norte Sul/Carajás ligando ao porto
de Itaqui – Tegram e,

Figura 2: Exportação por Portos x Demanda Portuária Potencial
(Produção e Exportação Soja e Milho 2011)
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principalmente, a conclusão das obras das
governos, que num certo momento já tieclusas de Tucuruí na hidrovia do Tocannham comprometidas rendas de vários anos
tins, permitindo navegação nas águas altas
futuros e passaram a ter dificuldades na sua
entre Estreito e Belém.
“rolagem”. As medidas tentativas de correSe de um lado temos resultados a aplaução criaram várias restrições que levaram,
dir, de outro o “apagão portuário” é uma
por sua vez, à redução do ritmo de cresciverdadeira tragédia contra os interesses da
mento das economias, à desorganização
economia e da sociedade brasileira.
das estruturas produtivas, ao desemprego e
A esperança é de que depois da licia conflitos políticos, econômicos e sociais.
tação do Tegram para ampliar a capaciReflexos positivos e negativos atingem
dade de exportação
também a economia
em Itaqui-São Luís
brasileira, obrigando,
– MA, inicialmente
mais cedo ou mais tarO Brasil, há uns 50 anos, de, a que a sociedade
com 5 milhões/t/ano,
mas com capacidade era importador de produtos encontre o seu caminho.
final de 11 milhões/t/
Algumas tendêndo agronegócio; há uns
ano, novos projetos
cias de reação das vá20, um ávido vendedor
sejam liberados para
rias economias estão
a iniciativa privada desses produtos; e hoje, um muito claras: proteaplicar recursos por
cionismos – barreiras
disputado fornecedor
sua própria conta e
tarifárias e não tarifárisco, pois a defasarias, verticalização da
gem entre demanda
produção industrial,
e oferta de capacidade portuária é abissal.
manipulações de câmbio e incentivos, conParalelamente, a licitação de Outeirocorrência predatória, inflação, adiamento
Belém – PA, que poderá iniciar operações
de consumos não essenciais, entre outras.
em 2014 com 5 milhões/t/ano, mas com
É, na verdade, um processo de salve-se
capacidade final próxima de 18 milhões,
quem puder.
será mais um passo decisivo para o SisEnquanto todos lutam desesperadamentema Belém sair da capacidade “zero de
te pela sobrevivência econômica, muitas
exportação” e tornar-se uma referência nos
questões são postergadas e até canceladas,
próximos anos, mas não podemos trabalhar
pensando em passado, pois já existe uma
grande demanda reprimida nesse corredor,
que vem abortando o crescimento do agronegócio na região.
Temos que apostar no futuro do País,
especialmente porque a parceria com a
iniciativa privada é um indicativo de que
ele é promissor.
CENÁRIO INTERNACIONAL
As raízes da crise internacional estão
no sobre-endividamento de famílias e de
RMB1oT/2013

Figura 3: Brasil: posição no mercado entre países
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mas com a alimentação a coisa é diferente.
Pode mudar na qualidade, mas, sendo item
da sobrevivência humana, compulsoriamente terá de ser realizada.
Neste contexto, o Brasil leva uma
vantagem estratégica. Há uns 50 anos era
importador de produtos do agronegócio;
há uns 20, um ávido vendedor desses produtos; e hoje, um disputado fornecedor. É
o segundo maior supridor do seu mercado
internacional, prevendo-se que até 2020
Figura 5: Brasil – Agronegócio: principais exportações
(fig. 3) se torne o primeiro, ultrapassando
os EUA, que já estão com suas áreas proexportações do agronegócio são e serão
dutivas ocupadas, enquanto aqui existem
cada vez mais a alavanáreas para multiplica do desenvolvimento
car em muitas vezes
As exportações do
a atual produção. Os
do mercado interno,
agronegócio são e serão da ocupação territorial
dados de exportação
de soja mostram esta
cada vez mais a alavanca e do desenvolvimenincontestável realito econômico e social
do desenvolvimento do
dade – a tonelagem
(fig. 5). Isto porque,
praticamente quadrualém da disponibilimercado interno, da
plicou em menos de 20
de mercados, o
ocupação territorial e do dade
anos, enquanto quase
nosso agronegócio é aldecuplicou em valores desenvolvimento econômico tamente competitivo da
(fig. 4). A população
“porteira pra dentro”, e
e social
mundial, que era da
seus produtos têm um
ordem de 2,5 bilhões
“conteúdo nacional”
superior a 90%, diferentemente do setor
de habitantes em 1950, atingiu a casa dos
automotivo, que está em cerca de 50%, ou
7 bilhões em 2011, e não para de crescer.
do aeronáutico, com menos de 20%.
Mas existe uma condição melhor ainda
para esses portos que estão muito próximos
da linha do Equador: o Canal do Panamá
está sendo duplicado, com a construção de
outro paralelo. O atual permite a passagem
de graneleiros com até 60 mil t de carga,
mas o novo permitirá até 150 mil t. A capacidade de fluxo atual de 300 passará para
600 milhões de t/ano, determinando uma
possível redução dos custos e fretes próxiFigura 4: Brasil: evolução das exportações de soja
ma de 20% nas rotas para a Ásia, que já é
nosso principal cliente em soja, com mais
Essa constatação tem uma importância
de 50% dos embarques, e que não escapará
fundamental para o planejamento estrade ser também para o milho. Essa área do
tégico do desenvolvimento do País: as
38
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planeta é a que mais cresce e crescerá em
demanda de produtos do agronegócio nas
próximas décadas.
Mais um fato, a irracionalidade dos
atuais fluxos dessas exportações, determina
custos logísticos elevadíssimos desde a
porteira até um porto de exportação para
soja/milho, estimado pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec)
em quase quatro vezes maior do que os
suportados por produtores dos EUA ou da
Argentina (fig. 6). A nova rota do Panamá
poderá representar por si só um aumento
de renda de 1 a 2 dólares por saco para os
produtores das Novas Fronteiras.

Figura 6 – Custos Comparados da Logística Interna

Sob o aspecto logístico, essas preocupações se multiplicam quando observamos
as projeções de exportação registradas na
figura 7, onde encontramos um acréscimo

Figura 7: Agronegócio: projeções de exportações
RMB1oT/2013

Figura 8: Corredores do Arco Norte

de 70 milhões de toneladas entre 2007
e 2020. Contudo, tais projeções já vêm
sendo consideradas pessimistas, diante do
desempenho real desses fluxos, dos quais
cerca de 50 milhões de toneladas tenderão
a ocorrer nos corredores de alimentação do
Arco Norte retratados na figura 8.
Entretanto, há uma condição mais grave: as contas externas do Brasil dependem
fundamentalmente das exportações do
agronegócio, conforme pode ser visualizado na figura 9. Não fora ele, estaríamos
num pesado déficit comercial, colocando o
País numa vulnerabilidade perigosa, como
já purgamos anos atrás.
Finalizando, chamo a atenção para o
impacto que tais potencialidades estão

Figura 9: Brasil - balança comercial
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trazendo e muito mais trarão para nossa
ção no sistema Belém é zero, entretanto a
economia e sociedade, pois o agronegócio
Companhia Docas do Pará (CDP) acelera
é a grande fábrica de desenvolvimento e
os passos para licitar o terminal de Outeiro,
consolidação do mercado interno, com uma
com capacidade inicial de 5 milhões/t/ano,
forte preponderância de efeitos nas zonas
que poderá chegar a 18 milhões até 2020.
de produção, gerando emprego e renda e
Os estudos até agora conduzidos pela
consolidando o desenvolvimento do inte“comunidade” do agronegócio indicam
rior do Brasil, conforme confirma o estudo
que o sistema será alimentado primor“Uma Atualização do Modelo de Geração
dialmente por hidrovias, iniciando pelos
de Emprego do BNDES – 2001”, atualiterminais tributários do Amazonas, o qual
zado em 2004, o qual foi elaborado pelos
permite navegação franca para comboios
técnicos Najberg e Ikeda (disponível no site
entre 20 e 30 mil/t de carga. Num segundo
do Banco Nacional
momento, se ampliará
de Desenvolvimento
com o fluxo provindo
Econômico e Social – Atualmente, a capacidade do Tocantins, de onde
BNDES).
de embarque de granéis poderão vir comboios
Na mesma linha,
até 18 mil/t – padrão
no sistema Belém é zero, a de
em 2008 o BanTucuruí.
co Interamericano Companhia Docas do Pará
Contudo, a iniciativa
de Desenvolvimen(CDP) acelera os passos privada não está de brato (BID) apresentou
ços cruzados. Assim,
para licitar o terminal de o Terminal Portuário
seu alentado estudo
“Desobstruindo artéOuteiro, com capacidade Fronteira Norte (Terrias” (disponível no
muito próximo
inicial de 5 milhões/t/ano, fron),
site do BID), também
de Outeiro, acelerou as
que poderá chegar a 18 obras de conclusão de
demonstrando que a
redução de custos losuas instalações para
milhões até 2020
gísticos multiplica a
operar em 2013/2014
competitividade das
com 3 milhões/t/ano,
exportações brasileiras.
mas, dada a grande disponibilidade de retroáreas, provavelmente ampliará em muito
OS CORREDORES DE
sua capacidade de expedição de grãos.
ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS
As informações dos transportadores são
PORTUÁRIOS
de que, descendo o rio, a velocidade de
deslocamento gira próxima de 300 km/dia.
Sistema hidroviário
Hidrovia do Tocantins
Este sistema tem uma localização privilegiada por estar simultaneamente no
Esta rota tem dificuldades naturais muito
delta da foz do Amazonas e no do Tocanmaiores, mas que, graças aos investimentos
tins, provavelmente as grandes rotas de
do Governo Federal, vêm sendo superadas.
exportação do agronegócio brasileiro nos
A maior delas, a transposição da barragem de
próximos anos.
Tucuruí, já foi concluída e poderá rapidamenAtualmente, a capacidade de embarque
te entrar em regime operacional para comde granéis do agronegócio para exportaboios de até 18 mil/t, permitindo navegação
40

RMB1oT/2013

CORREDOR DE EXPORTAÇÃO DOS SISTEMAS PORTUÁRIOS DE BELÉM E SÃO LUÍS – CENTRO-NORTE/NORDESTE

discutindo com as autoridades a necessifranca no período de águas altas, praticamente
dade de se elaborar um “projeto integral”
desde o pé da barragem de Estreito até Belém,
dessa hidrovia, para evitar que se crie um
numa extensão aproximada de 830 km.
“monstrengo” antieconômico, ampliando
Note-se que a alimentação dos terminais
também o conflito de uso da água com o
de exportação de Belém será exclusivamente
setor elétrico. Inclusive, na elaboração do
hidroviária, dadas as dificuldades dos acessos
Orçamento da União em 2011, parlamentaterrestres deficientes e sobrecarregados. Mas
res subscreveram uma proposta de emenda
não se pode esquecer que a rota para Belém
neste sentido elaborada pela CNA.
terá de competir economicamente com as que
Felizmente, a atual administração do
alimentam o sistema portuário de São Luís –
Departamento NacioMA, ponto final da rota
nal de Infraestrutura de
da Ferrovia Norte-Sul.
A alimentação dos
Transportes (DNIT),
A continuidade da
construção dessa hi- terminais de exportação de compartilhando das
mesmas preocupações,
drovia a montante de
Tucuruí sofreu alguns Belém será exclusivamente decidiu licitar um projeto de revisão integrada
retardos, tanto por prohidroviária
da hidrovia, colocando
blemas de projetos
ordem nas coisas e vicomo pela ordenação
sando a responder aos problemas levantados investimentos. Vejamos o caso clássidos nas várias discussões sobre ela, como,
co: as eclusas de transposição da barragem
por exemplo, a adequação dos projetos de
de Lajeado já estavam em construção,
derrocamentos, eclusas, padronização de
enquanto a de Estreito, que fica ente ela e
comboios, gestão das eclusas, entre outros,
Tucuruí, não tem projeto final.
motivos de grandes preocupações das coHá vários anos a Confederação da Agrimunidades do agronegócio e da mineração.
cultura e Pecuária do Brasil (CNA) vem

Figura 10: Corredor de Tocantins
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Agora é o momento para que os segmencapacidade de embarque em Belém, este potos de mineração e do agronegócio montem
deria atingir cerca de 3 milhões/t/ano na sua
um sistema de participação com o DNIT,
atual fase, pois apresenta menor distância de
para repensar esta rota vital para o chamado
percurso em relação à alternativa São Luís.
eixo Sul/Norte/Nordeste.
O Tegram, que ainda está em implantação,
Algumas empresas de transporte já estão
permitiria compartilhamento de custos com
se articulando para começar as operações no
o retorno de fertilizantes.
primeiro trecho da hidrovia, principalmente
Não podemos esquecer que nessa área
no segmento de mineração e metalurgia, desde influência do corredor, hoje, vem ocorbravando um caminho que será promissor.
rendo o abortamento da produção pelas
Há, entretanto, um problema crucial a ser
dificuldades e pelos custos de exportação.
resolvido, o conflito na utilização das águas
entre energia X transAs Rotas Rodoviárias
portes, pois é óbvio
que a cada eclusagem Em minha opinião pessoal,
Atualmente, somente
ocorre a perda de poItaqui tem capacidao modelo utilizado nos
tencial de geração de
de de despacho e para
EUA, em que o Exército quantidades limitadas na
energia; contudo este
conflito estará mais administra o Mississipi, é o ordem de 3,5 milhões/t/
restrito aos períodos
ano, sendo alimentada
ideal para a região do Arco pela malha viária que
de águas baixas.
Essa questão remeNorte, área diferenciada drena parte da produção
te para a preocupação
Maranhão, Tocantins
por características político- do
com a gestão das eclue Piauí, levando no conestratégicas
sas, questão crítica e
trafluxo especialmente
interesse de Estado,
fertilizantes. Para suque merece ser equaportar a ampliação dos
cionada tanto sob o aspecto econômicovolumes de movimentação, a atual malha
financeiro como sob o institucional.
viária necessitará de manutenção pesada e
Em minha opinião pessoal, o modelo
melhorias, pois as áreas produtivas desses
utilizado nos EUA, em que o Exército
estados serão as maiores beneficiárias/usuadministra o Mississipi, é o ideal para a
árias da ampliação do Tegram.
região do Arco Norte, área diferenciada por
Num segundo momento, em que o Tecaracterísticas político-estratégicas.
gram ultrapasse a capacidade de 5 milhões/t/
Adicionalmente, não se pode descartar a
ano e a área de captação se amplie, o seghipótese de eventuais indenizações às geramento ferroviário aumentará sua compedoras de energia, no caso de restrições ao uso
titividade e participação nos suprimentos.
das águas, observando que o curso geral da
Quanto ao sistema Belém, lastimavelhidrovia na sua função transporte foi ditado
mente, mesmo que existissem condições
pela natureza, enquanto na energia é possível
portuárias para exportação, os acessos
assegurar o abastecimento com transferências
terrestres seriam insuficientes.
de outras fontes pelo sistema interligado.
A CNA há vários anos tem trabalhado
As previsões de uso da hidrovia pelo
junto ao Congresso Nacional, oferecendo
agronegócio de exportação, embora seja uma
sugestões de emendas ao Orçamento da
tarefa difícil, permitem dizer que, se houvesse
União, para induzir o direcionamento
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de recursos para a melhoria das malhas
alimentadoras dos portos do Arco Norte,
mas a eficácia da aplicação dos recursos
tem sido decepcionante. As figuras 8 e 10
dão uma ideia da malha viária geral para
a alimentação desses sistemas portuários.
As pesquisas da Confederação Nacional
dos Transportes (CNT), que podem ser
acessadas pelo site http://www.cnt.org.br,
mostram com clareza a precariedade do
estado de manutenção da malha.
Sem uma ação política forte, na forma
de um mutirão público-privado, ficam
reduzidas as possibilidades de se garantir
um fluxo de transporte seguro, eficiente e
econômico para aumentar a renda de quem
produz e a riqueza regional.
A Rota Ferroviária Norte-Sul
A malha ferroviária Carajás/Norte-Sul
será o alento para as áreas de suprimento de
grãos situadas além dos 500 km de distância
do Tegram.
A linha da ferrovia Carajás sob concessão da Vale, que transportou perto de
120 milhões/t em 2010, está sendo duplicada, com cronograma de finalização para
2014/2015; entretanto, desde já, pela sua
eficiência operacional, estará capacitada a
absorver com folga os ínfimos incrementos
de demanda do Tegram.
Por outro lado, a Norte-Sul, que se interliga com a Carajás em Açailândia (PA)
e desce rumo sul, será, para até médio
prazo, a espinha dorsal da alimentação do
Tegram. Pelas condições técnicas da linha,
ela poderia sozinha ser capaz de alimentar
toda a demanda dos terminais de Itaqui, na
fase inicial e na futura, quando totalizará os
11 milhões/t/ano, e mais as instalações da
própria Vale, com mais uns 3,5 milhões/t/
ano. Logo, as áreas produtivas ao longo de
seu traçado, especialmente no Tocantins e
em Goiás, passarão a ter desde já o suporte
RMB1oT/2013

e a economia gerada por esse modal. Pelo
avanço das obras rumo ao sul, ela deverá
ser operacional até Anápolis (GO) entre
2013 e 2014.
O sistema ferroviário é, atualmente, o
ponto forte da ligação do corredor até um
terminal de exportação, e só reduzirá sua
importância relativa quando a Hidrovia
Tocantins for realmente viabilizada.
Quadro Geral
Poucos analistas têm percebido uma
questão qualitativa sobre o suprimento
mundial de soja.
Hoje, Brasil, EUA e Argentina, os maiores supridores do mercado internacional,
representam mais de 80% de seu volume
de oferta; entretanto, na continuidade, os
EUA estão com praticamente toda a sua
área produtiva ocupada, e a Argentina comporta modesta capacidade de crescimento,
enquanto o Brasil, que já é o maior supridor
desse mercado, terá condições territoriais
para multiplicar a produção, justamente
nas áreas de influência dos portos do Arco
Norte.
O mercado asiático será o puxador da
demanda numa taxa de crescimento forte,
mas não esqueçamos as potencialidades de
exportação do milho, parceiro inseparável
da soja e que provavelmente terá oportunidades crescentes de mercado na China,
a qual necessita ampliar em muito os criatórios, mas não tem mais disponibilidade
significativa de áreas para sua produção.
Nos debates sobre os corredores do Arco
Norte, a referida “comunidade” reunida na
Câmara Temática de Infraestrutura e Logística (CTLOG) do Ministério da Agricultura
tem sido unânime em dois pontos: é o grande futuro das exportações e já apresenta
um brutal déficit de capacidade portuária,
onerando a competitividade da economia e
subtraindo renda dos produtores.
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Entretanto, as tarefas de quantificação
podemos imaginar que eles tenderão a
das demandas de capacidade portuária apreeconomizar entre 500 e 1.000 km terrestres
sentam dificuldades, especialmente pelos
ao utilizar as novas rotas. Mas não esquemovimentos aleatórios da ação de governo.
çamos os fretes de retorno, que poderão se
Mas, atualmente, já iniciamos um novo tempo
cristalizar com as mesmas perspectivas de
em que as dúvidas começam a se dissipar.
economia de fretes.
Das atuais 45,5 milhões/t transferidas
A iniciativa privada está atenta: hinterdas áreas acima do paralelo 16º Sul, para
lândia, alimentação hidroviária, Canal do
o Sul/Sudeste do País em 2011 (fig. 2),
Panamá, demanda asiática e desafogo dos
avalia-se que cerca de 20 milhões já proportos do Sul/Sudeste são fatores decisivos
vêm dessa área de influência. Contudo,
para as opções Belém/São Luís, onde ela
a opção dos usuários
já procura se posicionar
entre os fluxos depenpara os novos tempos.
derá também de outros
A iniciativa privada está Uma revolução logísfatores, em especial do
tica que parece um soatenta: hinterlândia,
contrafluxo de fertilinho, mas não é.
alimentação hidroviária,
zantes e corretivos de
Em um país com
solo, cujo consumo é
tantas carências, não é
Canal do Panamá,
da ordem de 20 kg por
justo nem inteligente
demanda asiática e
tonelada produzida de
ficarmos trabalhando
soja/milho.
para corrigir probledesafogo dos portos do
Como existe uma
mas de demandas reSul/Sudeste são fatores
imensa demanda reprimidas. O Governo
decisivos para as opções sozinho não terá capaprimida, margens de
erro nas previsões de Belém/São Luís, onde ela já cidade financeira e nem
20% ou mais são toleflexibilidade para atenráveis. Ao analisarmos procura se posicionar para der a tais demandas. É
o mapa da figura 2, já
preciso dar garantias
os novos tempos
se pode, e é importanjurídico-institucionais e
te, constatar que os 38
liberar a iniciativa primilhões/t transferidos para utilização final
vada para consolidar os novos caminhos de
no Sul/Sudeste em 2009, área deficitária
captação de mercados e obtenção de riqueno balanço produção X utilização, saltaram
zas para o desenvolvimento de nosso país.
para 45,5 milhões/t em 2011 somente em
Necessitamos acelerar a criação de caduas safras, induzindo à conclusão de que
pacidade exportadora inicial de grãos no
as projeções estão no rumo correto.
Arco Norte, operação desbravadora que
Cotejando, ainda, a elevação dos cuscriará fatalmente novas oportunidades, estos porteira até um porto de exportação à
pecialmente para agregar outros produtos,
medida que atualmente avançamos para as
como os derivados da cana e das florestas
novas fronteiras (figuras 2 e 7) e as perdas
plantadas.
de renda que isto significa para produtores,
A solução está em nossas mãos.
1 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<ECONOMIA>; Agricultura; Comércio; Exportação; Logística; Produção; Via de Transporte; Porto;
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A VIABILIZAÇÃO DA INDÚSTRIA DE ASA ROTATIVA
NO BRASIL – A Marinha e os 35 anos da Helibras*

“Aqueles que não lembram o passado estão
condenados a repeti-lo”
George Santayana

PEDRO AUGUSTO BITTENCOURT LYNCH**
Capitão de Mar e Guerra (Refo)
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Helibras, um pouco do passado e do presente
1972 – Embraer, Coronel Ozires e o Gazelle, o projeto que não deu certo
1979 – Helibras, Esquilo HB-350, o projeto que deu certo!

HELIBRAS, UM POUCO DO
PASSADO E DO PRESENTE
Helibras foi fundada em 1978, por meio
da participação acionária do estado
de Minas Gerais e da Aerospatialle (hoje
Eurocopter). Em fevereiro de 1979, iniciou
suas atividades a partir da assinatura de um
contrato com a Marinha para o fornecimento
de seis helicópteros Esquilo HB-350 B.
Naquela ocasião, a Helibras ainda estava

A

instalada provisoriamente no hangar X-10
do Centro Tecnológico da Aeronáutica
(CTA), em São José dos Campos (SP), sendo
posteriormente transferida para sua atual
sede em Itajubá (MG) – o mesmo hangar
X-10 que serviu de berço para o primeiro
avião Bandeirante, produzido pela Embraer.
Trinta e cinco anos depois, com 700
helicópteros produzidos, assistimos emocionados à inauguração das suas novas linhas
de montagem, destinadas à fabricação de

* Adaptado pelo autor de capítulos selecionados de seu livro O Voo do Falcão Cinza.
** Aviador Naval pela MB e pela US Navy, Instrutor de Voo, comandou o HU-1, possui 3.500 horas de voo, delegado da Marinha e chefe da Comissão de Recebimento dos primeiros seis He Esquilo 350 HB na Helibras,
autor do livro O Voo do Falcão Cinza, Premio Revista Maritima Brasileira de 2004. Na Iniciativa privada
desde 1985, preside o Grupo Simtech que representa no Brasil a Lockheed Martin, a ITT, a Barco e a MBDA
entre outras empresas internacionais de Defesa.
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50 helicópteros EC 725 biturbina, de últiPaís, a cerimônia de inauguração contou
ma geração, sendo dois para a Presidência
com a prestigiosa presença de vários mida República e 48 para as Forças Armadas
nistros de Estado, do governador de Minas
brasileiras. Desse total de aeronaves, 16 uniGerais e dos três comandantes militares. Na
dades serão destinadas à Marinha, sendo oito
ocasião, o presidente da Helibras, Eduardo
configuradas para lançamento dos modernos
Marson, em seu discurso de agradecimento,
mísseis ar-superfície Exocet AM 39 block 2.
anunciou a meta de produzir até 2020 o
Ademais, no âmbito do Projeto H-XBR do
primeiro helicóptero bimotor, totalmente
Ministério da Defesa, este contrato proporprojetado pela Helibras e com 100% de
cionará, além da transferência de sofisticada
conteúdo nacional.
tecnologia, ampla participação da cadeia
Hoje, ao presenciarmos o sucesso da
industrial brasileira, por meio da criação
Helibras, devemos rever o seu passado
de 750 empregos diretos e 3 mil indiretos.
para entender o seu presente, procurando
Este empreendimento, de cerca de 500
levar em conta o quanto falta para sua plena
milhões de euros, só foi possível graças ao
consolidação como Empresa Estratégica de
apoio do governo e ao esforço de brasileiros
Defesa. Para tal necessitamos de uma mee franceses que, com persistência e coralhor política de preferência e padronização
gem, souberam supeno processo de reaparar desafios e agregar
relhamento e aquisição
conhecimentos e exHoje, ao presenciarmos de helicópteros para as
periência profissional,
Forças Armadas (FA) e
o sucesso da Helibras,
transformando uma
órgãos públicos. Assim,
iniciativa ousada em
como feito em outros
devemos rever o seu
um empreendimento
que possuem
passado para entender o países
amplamente bem-susua própria indústria
seu presente
cedido. Neste esforço
aeronáutica, o governo
conjunto, ao longo desbrasileiro deveria dar
tes 35 anos, merecem
preferência, sempre que
ser lembrados o então ministro da Marinha,
possível, aos modelos produzidos pela
Geraldo Henning, e o então diretor de AeHelibras.
ronáutica da Marinha, Vice-Almirante José
A padronização dos modelos e tipos de
Maria do Amaral Oliveira, cujo empenho e
helicópteros usados pelas Forças Armadas e
apoio foram decisivos para a fundação e a
pelo governo proporcionará a escala de proimplementação da Helibras. No âmbito da
dução necessária para sua viabilização, para
empresa, além dos seus funcionários, não
que a Helibras possa investir na fabricação
podemos deixar de realçar, entre outros, o
e no desenvolvimento de projetos que atenvice-presidente Mauad; os gerentes Comandam aos requisitos do mercado brasileiro.
dante Ayres (Águia Púrpura), Coronel Roxo
Ademais, a aquisição de um mesmo modelo
e Sras. Ester e Lucilene; os ex-presidentes
feito em conjunto pelas FA certamente
Nivaldo Alves, Jean Raquin e Jean Noel
proporcionará uma redução substancial no
Hardy; e o seu atual presidente, Eduardo
preço de sua aquisição, de seus sobressalenMarson, grande responsável pela consolites, sensores, apoio logístico etc.
dação tecnológica e expansão da empresa.
O que aconteceu nestes 35 anos? Como
Pela sua relevância em termos econôtudo começou? Qual o papel da Marinha na
micos e de capacitação tecnológica para o
história da Helibras?
46

RMB1oT/2013

A VIABILIZAÇÃO DA INDÚSTRIA DE ASA ROTATIVA NO BRASIL – A Marinha e os 35 anos da Helibras

Onde tudo começou – Hangar X-10, em São José dos
Campos. Instalação provisória – 1979.
Os dois primeiros Esquilos N-7050 e N-7051, do
contrato com a Marinha

Com o propósito de contribuir para a
recuperação dos fatos que fizeram a história
da Helibras em seus 35 anos de atividades,
recentemente fui entrevistado pelo Núcleo
de Memória Empresarial, que está escrevendo a evolução da participação da Helibras na implantação e no desenvolvimento
da indústria brasileira de asa rotativa.
O convite para a entrevista, segundo o
Centro, foi feito por indicação da Helibras,
que generosamente incluiu meu nome
na lista das pessoas que contribuíram de
forma relevante para sua fundação e seu
desenvolvimento.
Rememorando meu envolvimento profissional com a empresa, vejo que realmente tive
a oportunidade única de vivenciar, como partícipe ou testemunha, momentos importantes
e inesquecíveis da sua fundação e trajetória.
Considero que um destes momentos
mágicos foi, sem dúvida, quando nomeado
delegado e fiscal da Marinha, ser responsável pelo recebimento e testes em voo
dos seis primeiros helicópteros HB 350
Esquilo produzidos pela Helibras. E em
sequência, como comandante do HU-1, ter
como missão fazer a avaliação operacional
do Esquilo, qualificar os 33 pilotos do Esquadrão e comandar a sua implementação e
seu emprego no âmbito da Esquadra.
Vale ressaltar que o helicóptero Esquilo
Marinha N-7050, o primeiro a ser produRMB1oT/2013

zido no País, atestando sua qualidade e
robustez, após 35 anos de seu recebimento
continua operacional no Esquadrão HU-3
de Emprego Geral, sediado em Manaus.
Para me preparar para a entrevista
refresquei minha memória relendo os capítulos do meu livro O Voo do Falcão Cinza
que contam os primórdios da indústria de
asa rotativa, os fatos inerentes ao nascimento da Helibras, a partir da desistência
da Embraer de fabricar helicópteros e a
participação decisiva da Marinha, interessada em apoiar a Helibras para que o país
tivesse sua indústria de asa rotativa.
A riqueza de detalhes narrados nos itens a
seguir transcritos recomenda sua leitura, para
que o leitor tenha um perfeito entendimento
sobre o relevante papel da Marinha na criação
da Helibras.
1972 – EMBRAER, CORONEL
OZIRES E O GAZELLE, O
PROJETO QUE NÃO DEU CERTO
A primeira vez que ouvi falar em nacionalização, indústria aeronáutica e fabricação de
helicópteros no Brasil foi na sala de briefing
do Primeiro Esquadrão de Helicópteros de
Instrução, o HI-1. Estávamos no ano da graça
de 1971, e eu era imediato e instrutor de voo
daquele Esquadrão, comandado na época
pelo então Capitão de Fragata Júlio Pessoa.
O Comandante Pessoa e os oficiais do
Esquadrão (Capitão de Corveta Senna e
Capitães-Tenentes Herialdo, Cândido, Rangel, Fonseca, Ney e Alencar) discutiam sobre
a necessidade de a Marinha ter um helicóptero leve, fabricado no Brasil. Achavam que
este helicóptero deveria ser fabricado pela
Embraer e atender às missões de instrução e
emprego geral da Marinha e da Força Aérea.
De repente, o Comandante Pessoa surpreendeu a todos nós, pouco habituados que
estávamos com atos de ousadia e liderança
de capitães de fragata, dirigindo-se a mim e
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dizendo: “Imediato! Vamos a São José dos
Campos falar com o Coronel Ozires Silva,
presidente da Embraer”. Perguntei, ainda
surpreso: “O senhor não vai pedir licença
ao diretor da Aeronáutica para falar com o
Coronel Ozires?” Eu realmente não conhecia
o Comandante Pessoa. Ele me olhou e disse:
“Imediato, sou o comandante de uma unidade
aérea de instrução e entendo que este assunto
está dentro da minha área de responsabilidade. Pode tomar as providências necessárias
para um deslocamento aéreo à Embraer”.
Dois dias depois decolamos de São
Pedro da Aldeia para São José com cinco
helicópteros. Em três horas estávamos na
Embraer sendo recebidos pelo Coronel Ozires. Depois do tradicional cafezinho, fomos
para a sala de reuniões da empresa para um
briefing sobre as suas atividades. Após a
apresentação dos programas de fabricação
de aeronaves para atender às necessidades
da Força Aérea Brasileira (FAB), o Comandante Pessoa pediu a palavra e, com muita
facilidade de expressão e inteligência, fez
um resumo das necessidades da Marinha
em número de aeronaves, requisitos operacionais etc.
Em sua exposição clara e objetiva, ficou
patente ao Coronel Ozires o grande cliente
que a Marinha representava para qualquer
indústria de helicópteros.
Enquanto o Comandante Pessoa apresentava ao coronel as necessidades operacionais
e o tamanho da demanda da Marinha, seus
oficiais a tudo assistiam com admiração e
orgulho, por estarem servindo sob as ordens
daquele comandante inteligente, entusiasta,
ousado e cheio de conhecimentos!
No decorrer do almoço, o Coronel Ozires explicou de forma clara que seria imprescindível a participação da Força Aérea
em um projeto de criação de uma indústria
nacional de helicópteros. A Força Aérea
também teria que figurar como cliente para,
conjuntamente com a Marinha, assegurar a
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escala econômico-financeira requerida para
viabilizar o empreendimento.
Ele ressaltou a importância da associação
da Embraer com indústrias francesas, com
especial interesse na Aerospatialle, que já
desejava se estabelecer no Brasil e se associar
à Embraer. Contou-me que a Aerospatialle
estava testando um helicóptero, chamado
Gazelle, estado da arte da asa rotativa e com
várias novidades tecnológicas. Disse também
que os franceses estavam dispostos a transferir essa tecnologia para a Embraer e que os
havia convidado a testar os dois protótipos do
Gazelle em operação na fábrica em Mariagne.
Incentivado pelo Comandante Pessoa, o
Coronel Ozires nos disse que iria avistar-se
com os ministros da Marinha e da Força
Aérea, Almirante Adalberto Nunes e Brigadeiro do Ar Araripe (pai do meu colega e
amigo Mauro Araripe), a fim de discutir o
interesse preliminar da Embraer em fabricar
no Brasil o helicóptero Gazelle, para atender
aos requisitos operacionais das duas Forças.
Disse, ainda, que iria pedir a cada ministro
que colocasse à disposição da Embraer um
grupo de seus mais experientes pilotos para
testarem o Gazelle. Esses pilotos viajariam
para a França, com despesas pagas pela
Embraer, em comitiva presidida pelo Engenheiro Serra, vice-presidente da empresa, e
ficariam na fábrica da Aerospatialle por cerca de três semanas para avaliar, voar e testar
os dois protótipos do helicóptero Gazelle.
Pouco tempo depois da visita inopinada e
oportuna do Comandante Pessoa, o Coronel
Ozires reuniu-se com os dois ministros e
conseguiu de ambos a indicação de seus pilotos para compor duas comissões, de Avaliação e Teste de Voo. A Marinha indicou
para chefiar sua Comissão o então Capitão
de Corveta Lynch, e a Aeronáutica indicou
o Tenente-Coronel-Aviador Dagoberto.
Na ocasião, o Almirante Carneiro pediume que indicasse mais dois oficiais com
experiência em manutenção e missões de
RMB1oT/2013
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“Águia de Prata” e “Águia Púrpura” (chamada fonia do HU)
em Raid de avaliação operacional – SPA/Salvador

emprego geral. Assim, considerando o perfil
desejado, a competência profissional, a experiência aérea, a disposição para trabalho
e pilotagem, indiquei e tive aprovados os
nomes do Capitão de Corveta Senna, então
oficial de Manutenção do HI-1, e do CapitãoTenente Paulo César, então oficial de Operações do HU-1. Nunca tive arrependimento
dessa escolha. Cumprimos com êxito e de
forma transparente a missão que nos foi
atribuída. Sem pestanejar, escolhi os dois
melhores nomes para a missão em questão.
A pedido do Coronel Ozires, fui a São
José dos Campos para trocarmos ideias
sobre a missão na França e para ter a oportunidade de conhecer melhor o Engenheiro
Serra, vice-presidente e chefe da missão.
Fui informado pela secretária do Coronel
Ozires que estava convidado para jantar no
dia da minha chegada e que a Embraer havia
feito reserva no hotel de trânsito do Instituto
Tecnológico da Aeronáutica (ITA). O coronel iria me apanhar entre 8 horas e 8h30,
pois ele estava em São Paulo e viria direto
para o nosso encontro. Quis o destino que o
nosso jantar estivesse marcado para o dia do
incêndio do Edifício Joelma, uma tragédia
que abalou a cidade de São Paulo e o Brasil.
Com o tumulto causado pelo incêndio, o
trânsito ficou paralisado, e o Coronel Ozires
só conseguiu chegar a São José de madrugada. Mesmo assim, ao chegar, encontrou-me
RMB1oT/2013

acordado à sua espera ouvindo as notícias do
incêndio. Embora cansados, conversamos
por quase duas horas.
Minha impressão sobre o coronel, em
conversa a dois, foi a melhor possível. Eu
estava diante de um homem que empolgava
com sua palavra fácil permeada por seriedade, inteligência, conhecimento profissional
e trato franco. Nosso encontro decorreu
em clima de perfeita interação, empatia
instantânea e respeito profissional. Estas
considerações, ao longo de nosso relacionamento, muito contribuíram para que, ao
passar para a reserva, fosse convidado por
ele para representar a Embraer no Marrocos. A franqueza sempre norteou nossas
conversas, e dentro desta linha pude certa
vez perguntar: “Coronel, onde começam e
onde terminam os interesses da Força Aérea
na Embraer?”
Uma amizade permeada de respeito
mútuo nasceu naquela noite e solidificou-se
nos anos seguintes. Dois meses depois, chefiando meu Grupo de Avaliação, embarquei
para a França e lá permaneci por cerca de 30
dias, na Aerospatialle, em Mariagne, voando, testando e avaliando os dois cabeças de
série e protótipos do helicóptero Gazelle.
Em paralelo ao voo, tínhamos reuniões
e palestras diárias na fábrica para conhecer
o projeto de transferência de tecnologia
que visava à fabricação do helicóptero no
Brasil. Discutíamos aspectos de navalização do Gazelle para atender a necessidades
peculiares da operação embarcada como
corrosão, jogo do navio etc. A performance
do Gazelle nos impressionou desde o primeiro voo. Sua velocidade chegava fácil
a 150 nós, e no mergulho chegamos, por
diversas vezes, a alcançar 175 nós. O Gazelle voava como um avião, não tinha rotor
de cauda e em seu lugar apresentava uma
turbina com várias pás chamada “fenestron”, que substituía o rotor de cauda com
maior segurança e outras muitas vantagens.
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Depois de quase 30 dias na fábrica e outros
dez visitando organizações da Marinha e
do Exército francês, regressamos ao Brasil.
O relatório abordava todas as características do Gazelle por meio de uma avaliação
extensa e detalhada da sua manutenção,
performance de voo, apoio logístico, fornecimento de sobressalentes, tecnologia,
nacionalização, apoio no Brasil e seu emprego na Marinha, em missões de instrução
e de emprego geral.
O Gazelle foi considerado por nossa
comissão um helicóptero de nova geração,
compatível com a missão de instrução básica e avançada, uma vez que estava sendo
homologado para voo em condições de
instrumento (IFR), e compatível também
com as missões de emprego geral.
Entre os pontos positivos considerados
de maior importância para sua fabricação
no Brasil estavam seu estado da arte, a excepcional performance, novas tecnologias e
o fato de ele ter sido escolhido pelas Forças
Armadas francesas e inglesas como o seu
helicóptero leve, para instrução, missões
armadas e de emprego geral.
O preço do Gazelle, na época em torno
de 500 mil dólares por aeronave, e os investimentos a serem feitos pela Embraer
para ativar a divisão de helicópteros e sua
linha de montagem tornavam necessário
e essencial que tanto a Marinha quanto a
Força Aérea firmassem com a Embraer um
contrato para a aquisição de dez helicópteros cada. Sem esta escala de produção de
20 Gazelle, o projeto seria inviável.
A Diretoria de Aeronáutica estava confiante na possibilidade de viabilização do
projeto, uma vez que a Marinha necessitava
adquirir esta quantidade de helicópteros
para reequipar seu Esquadrão de Instrução
e, ainda, porque se sabia que a Força Aérea
também estava pensando em substituir seus
velhos Bell HTL usados na instrução de
seus pilotos. Por que não? Faltava apenas
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um pequeno empurrão para que o Brasil
tivesse, finalmente, a sua indústria de
helicópteros.
Infelizmente o espírito corporativista
prevaleceu, e a Força Aérea, sentindo que
estava a reboque da Marinha no processo
de criação da indústria de helicópteros, área
que considerava de sua exclusiva atribuição, resolveu tirar o corpo fora, declinando
de sua participação no contrato da Embraer.
Além de inviabilizar economicamente o
projeto, a Força Aérea, que na época tinha
total controle sobre a Embraer, pressionou
o Coronel Ozires para que ele não desse
seguimento à criação da divisão de helicópteros da Embraer, mesmo que a Marinha
quisesse prosseguir sozinha, assumindo um
contrato de 20 Gazelle.
Em 1973, sem o apoio da Força Aérea
e com receio de prosseguir sozinha, a
Marinha desistiu de fomentar e investir na
criação de uma divisão de helicópteros na
Embraer, optando pela aquisição de dez
helicópteros Bell Jet Ranger fabricados
nos Estados Unidos. Com esta decisão, a
implementação da indústria de helicópteros
no País sofreu um atraso de sete anos.
Fica a pergunta: onde estaríamos agora
se a Embraer tivesse, naquela época,
implementado sua divisão de helicópteros?
1979 – HELIBRAS, ESQUILO
HB-350, O PROJETO QUE
DEU CERTO!
Em 1978, servindo na Diretoria de Aeronáutica da Marinha, tive a grata satisfação
de saber que a Helibras estava se associando à Aerospatialle para fabricar no País,
em joint venture, o helicóptero Esquilo
HB-350. A fundação da Helibras, feita com
a participação acionária do governo do Estado de Minas Gerais a partir da desistência
da Embraer de fabricar helicópteros, passou
a contar com o apoio declarado e firme da
RMB1oT/2013
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Marinha, interessada em que o País tivesse
armado, com a vantagem de ser vendido
sua indústria de asa rotativa.
também para o mercado privado.
Em fevereiro de 1979, a Marinha assiInfelizmente a Marinha optou pelo
nou um contrato com a recém-criada Helihelicóptero Bell Jet Ranger para instrução
bras para a aquisição de seis helicópteros
de voo, por ser ainda mais barato que o
Esquilo HB-350. Assim, a Marinha repetiu
Esquilo. Alguns anos depois, a Força Aérea
com confiança sua atuação de 1914, na
e, posteriormente, o Exército, com a criação
qual, de forma pioneira, foi responsável
de sua aviação orgânica, aderiram ao propela criação da indústria aeronáutica do
grama, adquirindo da Helibras vários heliBrasil, instalando a fábrica de aviões do
cópteros Esquilo para sua instrução de voo
Galeão. Desta vez, por meio deste contrato,
e missões de emprego geral e transporte.
a Marinha alavancou a produção da HeliPara presidir a Helibras na época de
bras, contribuindo de forma decisiva para
sua fundação foi escolhido um coronel da
a viabilização da indústria de asa rotativa
reserva da FAB, o Engenheiro Aeronáutico
no País.
Nivaldo Alves da SilMerecem ser realva; para seu instrutorA Marinha alavancou a chefe e piloto de teste,
çados, por dever de
justiça, o empenho e
a Helibras contratou o
produção da Helibras,
o papel decisivo do
excelente piloto de Macontribuindo de forma
Vice-Almirante José
rinha e ex-comandante
Maria do Amaral Oli- decisiva para a viabilização do HU-1 CMG (RM1)
veira, então diretor de
Nogueira; e
da indústria de asa rotativa Tarcísio
Aeronáutica da Mapara chefiar a área de
no País
rinha, na concretizaprodução, o engenheiro
ção desse contrato,
da Aerospatialle Jean
tão acalentado pelos
Raquin (posteriormennossos pilotos.
te presidente da empresa). Sem dúvida, a
Mas minha maior satisfação foi receber
determinação, o entusiasmo e o espírito de
a notícia – quando servia como chefe do
luta do Coronel Nivaldo e de sua equipe
Departamento de Projetos da Diretoria de
foram de fundamental importância para
Aeronáutica da Marinha – de que eu havia
a implementação e o sucesso da Helibras.
sido nomeado fiscal e delegado, junto à HeliUm grupo de técnicos franceses da
bras, para receber e avaliar os seis primeiros
Aerospatialle começou a montagem dos
Esquilo encomendados pela Marinha.
primeiros helicópteros, e em dois meses já
O Esquilo HB-350, embora sem ter a
tínhamos o primeiro helicóptero Esquilo
mesma performance do Gazelle, era uma
HB-350, matrícula Marinha 7050, pronto
excelente aeronave, de última geração,
para qualificar o primeiro piloto da Marimuito mais barata, projetada para missões de
nha. Mais uma vez a Marinha exercia seu
emprego geral e com capacidade para transpapel pioneiro como incentivadora e mola
portar quatro passageiros confortavelmente.
mestra da indústria de helicópteros no País.
Com algumas modificações de instrumentos,
Em abril de 1979 cheguei a São José dos
com armamento de foguetes, metralhadoras
Campos para assumir as funções de chefe
e outras coisas mais, poderia perfeitamente
da Comissão de Recebimento e de delegado
suprir as necessidades e os requisitos opee piloto de teste para o recebimento dos seis
racionais para missões de emprego militar
Esquilos contratados pela Marinha. Estava
RMB1oT/2013
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acompanhado de seis subalternos especiaDe abril a outubro de 1979, fiquei na
listas em motores, aviônica e estrutura.
Helibras, em São José, trabalhando dentro do
Para exercer minhas funções de avaliador,
hangar X-10, recebendo os helicópteros, copiloto de teste e recebedor, eu tinha que
ordenando os diversos cursos e voando pelo
ser o primeiro piloto a ser qualificado no
menos 50 horas em cada aeronave recebida.
Esquilo. Naquela ocasião, a Helibras usava
Foi um período muito dinâmico, em que eu
provisoriamente o hangar X-10, enquanto
tinha total independência para tomar minhas
aguardava a construção de suas instalações
decisões e exercer minha criatividade. As
definitivas em Itajubá. O hangar X-10
relações com a Helibras eram ótimas, e eu
transmitia uma influência positiva a todos
me sentia como se estivesse comandando
nós, por ter sido o local onde nasceram o
um Esquadrão de seis helicópteros sediado
projeto do avião Bandeirante da Embraer
em São José dos Campos.
e a própria empresa.
Nesse período listei os testes operacioSentíamos como se fôssemos a Embraer
nais de aceitação que seriam conduzidos
de asa rotativa; e o Espor mim no decorrer
quilo, o Bandeirante.
dos testes de voo e no
Dentro deste espírito de Desde o primeiro voo com processo de aceitação
pioneirismo e com muide cada helicóptero. Ino Esquilo, experimentei cluí neles as missões títo desejo de dar certo,
nós, Marinha e Helibras
picas de emprego naval,
a sensação de amor à
demos as mãos nos
pouso a bordo,
primeira vista. O Esquilo como
primeiros momentos
emprego armado etc.
era tudo o que eu havia
para que tudo funcioPara exercer efetinasse a contento. Em sonhado como helicóptero vamente as funções de
uma sala modestamente
delegado da Marinha e
mobiliada, iniciamos o
chefe da Comissão de
primeiro ground school sobre o Esquilo. Seis
Recebimento dos helicópteros na Helibras,
semanas depois, iniciei os primeiros voos de
fiz o curso de piloto de testes e de instruqualificação, tendo o Nogueira como meu
tor de voo no Esquilo HB-350. Já como
instrutor de voo. Desde o primeiro voo com
instrutor do Esquilo, tive a satisfação de
o Esquilo, experimentei a sensação de amor
qualificar o Almirante Amaral, o Capitão
à primeira vista. O Esquilo era tudo o que eu
de Fragata Senna, o Capitão de Corveta
havia sonhado como helicóptero: muita po(FN) Hardman e o Capitão de Corveta (FN)
tência, excelente manobrabilidade, resposta
Magalhães.
pronta de comandos e velocidade! À medida
Tive também o grande prazer de dar
que ia voando e tomando mais intimidade
instrução de voo no Esquilo para o Coronelcom o helicóptero, nossa relação se tornava
Aviador Fares Netto, considerado o melhor
mais permissiva e prazerosa.
piloto de helicópteros da Força Aérea BraCom 50 horas de voo no Esquilo, já estava
sileira. Voando com o Fares, pude constatar
dominando a aeronave e pronto para iniciar
que ele era mesmo um dos nascidos com o
o curso de piloto de teste, necessário para o
dom de voar, ou gifted. Sem problemas para
processo de aceitação. A esta altura já levava
voar, ele “solou” rapidamente a aeronave e,
o Esquilo para o “badalo preguiçoso” e ao seu
uma vez qualificado, pôde fazer a avaliação
final emendava em um mergulho na vertical,
da aeronave, visando à sua aquisição pela
em que chegava a 150 nós!
Força Aérea.
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Em fins de outubro de 1979, a Helibras
foi transferida para a cidade-presépio de
Itajubá, Minas Gerais. O primeiro módulo
da fábrica, com hangar, instalações de manutenção e administrativas, ficou pronto em
outubro. Contra minha vontade, deixei São
José e fui para Itajubá. Estava contrariado
com o fato de passar a receber e testar
nossos helicópteros em uma fábrica ainda
em construção, situada em uma cidade
encravada no meio de serras e montanhas,
com condições atmosféricas que de julho
a setembro impediam o voo pela manhã
devido à forte cerração, e ainda fora do
eixo da indústria aeronáutica, concentrada
em São José dos Campos.
Qual teria sido a razão que levou o Brasil
a escolher a cidade de Itajubá para sediar
uma indústria de helicópteros? Evidentemente, essa decisão precisou de um bom
cacife político. Nesse caso, o apoio veio do
vice-presidente da República, Aureliano
Chaves, eminente mineiro, que nutria um
desejo inabalável de trazer para Itajubá uma
indústria de alta tecnologia como a Helibras.
Preocupado com os constantes atrasos
na avaliação dos Esquilos, motivados pelas
condições meteorológicas da área, solicitei
permissão ao diretor de Aeronáutica para
fazer uma viagem de longa duração com o
objetivo de testar a endurance dos helicópteros e terminar as horas de voo estipuladas

pelo contrato para as duas últimas aeronaves a serem recebidas.
O Almirante Amaral, então diretor de
Aeronáutica, determinou que a missão
fosse feita para Manaus, de forma a coincidir com a cerimônia de inauguração do
Destacamento Aéreo da Flotilha do Amazonas. A cerimônia seria presidida pelo
Ministro Maximiniano, e o Destacamento
– constituído por três helicópteros Bell Jet
Ranger do HU-1, uma nova e importante
conquista para a Aviação Naval – seria
comandado pelo então Capitão-Tenente
Jorge Machado.
No dia 18 de dezembro de 1979, depois
de um bom planejamento, decolamos com
dois helicópteros Esquilo de São José dos
Campos. A aeronave 01 era tripulada pelos
Capitães de Fragata Lynch e Senna; e a
02, pelo Almirante Amaral e pelo querido
e saudoso amigo Capitão de Corveta (FN)
Marcello Hardman. O deslocamento foi
feito em três dias, com escalas em Vitória,
Ilhéus, Salvador, Recife, Mossoró, Belém,
Portel, Santarém, Itacoatiara e, finalmente,
Manaus.
A viagem transcorreu sem problemas
e serviu como excelente teste de endurance para os Esquilos. Para nós, pilotos
navais, sobrevoar a floresta amazônica
foi uma experiência fantástica e diferente.
Voar sobre aquele imenso tapete verde,

Apresentação do Esquilo ao Presidente Figueiredo e ao
Governador Francelino Pereira, de Minas Gerais,
CF Lynch e CC Magalhães. Itajubá – 1979

Vice-Presidente Aureliano Chaves faz
o primeiro voo de Esquilo produzido
pela Helibras, 1979
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entrecortado por rios sinuosos, deixounos extasiados por aquela beleza e aquele
mistério. Decolamos de Belém para Portel
às 5 horas da manhã, voando a uns 2 mil
pés de altitude. Podíamos ver a imensidão
verde se fechando à medida em que penetrávamos na floresta. Era uma sensação
diferente, e o nosso silêncio na fonia dizia o
que sentíamos. Depois de umas duas horas
de voo, chegamos a Portel, uma pequena
vila com um destacamento rádio da FAB,
onde a Corveta Angostura, comandada
pelo Capitão de Corveta Ronald Cardoso,
nosso velho companheiro dos tempos de
Diretoria de Aeronáutica da Marinha, havia
deixado tambores de querosene. Depois da
faina de retirar a água, que devido à forte
umidade estava misturada ao querosene
dos tambores, abastecemos totalmente
as aeronaves e decolamos com destino a
Santarém. Depois de um voo de duas horas,
chegamos ao nosso destino, onde já nos
aguardava a Angostura do Cardoso, com
mais tambores de querosene. Após reabastecermos e inspecionarmos as aeronaves,
pernoitamos no grande Hotel da Varig e
decolamos de madrugada para Manaus, a
nossa última etapa.
No dia seguinte, depois de uma merecida noite de descanso, participamos da
cerimônia de inauguração do novo hangar e da sede do destacamento. Fizemos
uma demonstração de voo com os novos
Esquilos para o Ministro Maximiniano e
sua comitiva e decolamos com destino a

Primeiro He Esquilo a pousar no heliporto do Daeflotam –
Manaus, 1979 – 1P VA Amaral, 2P CF Lynch
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Belém, para chegar ao Rio na véspera do
Natal de 1979.
Na viagem de volta incorporei à minha
equipagem, no Esquilo 01/Marinha 7050,
o meu filho César Augusto, que havia
voado para Manaus. De macacão de voo,
César curtiu comigo as emoções de voar
as belezas e os mistérios da Floresta Amazônica. Grande companheiro de viagem,
dividimos com o Senna algumas emoções
extras, como o sobrevoo ao Projeto Jari e o
pouso em Macapá após um desvio de rota
feito para fugirmos de um tremendo “CB”,
tempestade típica das tardes daquela região.
O desvio foi tão grande que pousamos em
Macapá com a “luz da bruxa” acesa, ou
seja, tínhamos apenas mais 15 minutos
de combustível! Após o reabastecimento,
decolamos de Macapá para cruzar em voo
rasante a Ilha de Marajó. O voo de quase
uma hora sobre a ilha foi indescritível,
por sua beleza e seu ineditismo. Voando
rasante, vimos os búfalos e jacarés nas margens e nas lagoas da ilha. Certamente esta
experiência constituirá, no futuro, uma das
mais belas memórias do meu filho César.
Depois de um pernoite em Mossoró e de
uma atribulada chegada noturna em Vitória
debaixo de forte chuva, pernoitamos na Escola de Aprendizes Marinheiros, então comandada pelo Lima Barros, “Passarinho”,
meu colega de turma. No dia seguinte, 24
de dezembro, decolamos rumo ao Rio de
Janeiro, chegando ao heliporto da Lagoa
Rodrigo de Freitas a tempo de participar
do Natal familiar, para total satisfação
e tranquilidade de minha mulher Lucia.
Ao regressar da viagem, como delegado e chefe da Comissão de Recebimento
de Helicópteros, orgulhei-me de receber
as chaves do Marinha N-7050, primeiro
Esquilo fornecido pela Helibras, e da
certeza de ser partícipe de um momento
histórico. A entrega das chaves, feita
pelo Coronel Nivaldo, então diretor
RMB1oT/2013
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esforço, persistência e trabalho profissional, e que atualmente conta com presença
significativa de mercado no Exército, na
Força Aérea, na Marinha e especialmente
na área civil, particularmente para operações de apoio Offshore. Ao presenciarmos
o sucesso da Helibras, devemos rever
o seu passado, entender o seu presente
e, principalmente, analisar o seu futuro,
procurando levar em conta o quanto ainda
falta para a sua consolidação e para o pleno
atendimento dos requisitos das nossas Forças Armadas e do mercado como um todo.
Penso que o que ainda precisa ser feito
é relativamente simples, demandando do
governo medidas para a adoção de uma meCerimônia na Escola Naval – Entrega do primeiro
lhor política de preferência e padronização
Esquilo N-7050. Cel Nivaldo, presidente da Helibras,
no processo de reaparelhamento e aquisição
CF Lynch e CC (FN) Hardman
de helicópteros para as Forças Armadas e
mirante de Esquadra Carneiro Ribeiro,
outros órgãos públicos. Como vem sendo
diretor-geral do Material da Marinha; do
feito em outros países que possuem sua
Vice-Almirante José Maria do Amaral,
própria indústria aeronáutica, o governo
diretor de Aeronáutica da Marinha; e de vábrasileiro deveria dar preferência, semrias outras autoridades
pre que possível, aos
navais materializou
produzidos e
Como vem sendo feito em modelos
o sonho, impulsionaapoiados pela Helibras.
do e viabilizado pela outros países que possuem
A padronização dos
Marinha, da criação
modelos e tipos de hesua própria indústria
da indústria de asa
licópteros usados pelas
aeronáutica, o governo
rotativa no Brasil.
FAs e pelo governo
Vale lembrar que,
proporcionará a escala
brasileiro deveria dar
em recente visita ao
produção necessária
preferência, sempre que de
HU-1, pude rever aquepara que a Helibras
possível, aos modelos
la aeronave, no interior
possa investir na fabride seu hangar, e recor- produzidos e apoiados pela cação e no desenvolvidar com muita saudade
mento de projetos que
Helibras
que, em junho de 1979,
atendam aos requisitos
em nome da Marinha,
deste mercado.
eu a havia recebido na Escola Naval. ConstaOs exemplos de outros países que postei emocionado que, 35 anos depois, o Esquilo
suem uma indústria aeronáutica própria e
N-7050 continua voando. Parabéns, Helibras!
um Ministério da Defesa indicam a necesHoje, vejo com muita satisfação e muito
sidade de padronização das aeronaves a
orgulho de brasileiro o sucesso da Helibras,
serem usadas pelas suas Forças Armadas.
com 700 helicópteros produzidos uma
A aquisição de aeronaves de um mesmo
empresa que se estabeleceu com muito
modelo feito em conjunto pelas FA certasuperintendente da Helibras, em cerimônia
formal realizada no campo de esportes
da Escola Naval, com a presença do Al-
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Helibras, 2003: Linha de montagem dos Esquilos, com 300
helicópteros já fornecidos

mente proporcionaria uma redução substancial no preço de sua aquisição, de seus
sobressalentes, sensores e armamentos,
além de facilidades de apoio logístico que
seriam disponibilizadas pelas três Forças.
Os serviços de manutenção de Parque –
dentro do conceito de terceirização – poderiam ser executados na Helibras, com
vantagens de custo/benefício, como, aliás,
já vem sendo feito pelo Exército Brasileiro.
Essa política de preferência pela indústria nacional, se adotada de forma mais
incisiva e normatizada pelo Ministério da
Defesa, virá ao encontro da racionalização,
da economia e da padronização de meios,
que inspiraram, motivaram e determinaram
a criação deste Ministério.
Assim, revendo os 35 anos do processo
de criação da Helibras, aflora, de forma
notável, o papel decisivo que a Marinha
teve para sua viabilização.

Primeira operação do Esquilo no NAeL Minas Gerais, como
“Pedro” (helicóptero SAR/Salvamento)

Pouso a bordo de fragata classe Niterói

1 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<FORÇAS ARMADAS>; Aviação; Aviação Naval; Helicóptero; Indústria aeronáutica;
Indústria militar naval; Embraer; Diretoria de Aeronáutica da Marinha; História da Marinha
do Brasil;

56

RMB1oT/2013

PROJETOS DA MARINHA DO BRASIL NO PLANO DE
ARTICULAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE DEFESA (PAED)*

EDUARDO ITALO PESCE**
Professor

SUMÁRIO
				
				
				
				
				
				
				
				

Introdução
Projetos e subprojetos
Perspectiva orçamentária
Evolução dos meios e da estrutura
Preparo e emprego do Poder Naval
Autonomia tecnológica
Cooperação internacional
Conclusão

INTRODUÇÃO
m julho de 2012, foi apresentado ao
Senado o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN), juntamente com as atualizações da Política Nacional de Defesa (PND)
e da Estratégia Nacional de Defesa (END).
A revisão periódica destes três documentos
está prevista no texto da Lei Complementar
no 136, de 26/8/2010, que altera a Lei Complementar no 97, de 9/6/19991.
O novo LBDN é um documento público, expondo a visão do Governo brasileiro

E

sobre Defesa. Além dos aspectos políticos,
estratégicos e financeiros, apresenta os detalhes principais do Plano de Articulação e
Equipamentos de Defesa (Paed), que consolida os projetos prioritários do Ministério
da Defesa e das três forças singulares para
o período 2012-31, segundo metas de curto
(2012-15), médio (2016-23) e longo prazo
(2024-31).
O Paed, a modernização da gestão e a
reorganização da Base Industrial de Defesa
(BID) constituem as três vertentes do processo de transformação da Defesa no Brasil.

* Trabalho submetido à Revista Marítima Brasileira em 21/10/2012, revisto e atualizado pelo autor em 3/2/2013.
** Especialista em Relações Internacionais, professor no Centro de Produção da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (Cepuerj), colaborador permanente do Centro de Estudos Político-Estratégicos da Escola de Guerra
Naval (EGN) e colaborador frequente da RMB. Recebeu o Prêmio Revista Marítima Brasileira em 2001 e 2004.
1 Cf. Congresso Nacional, Lei Complementar no 97, de 9/6/1999 – Dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas (Brasília, 9 jun. 1999). Alterada pela Lei Complementar
no 117, de 2/9/2004, e pela Lei Complementar no 136, de 25/8/2010.
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Além de possibilitar maior capacitação
das Forças Armadas, esse processo deverá
proporcionar amplas possibilidades para
o crescimento econômico e a obtenção da
autonomia tecnológica2.
O presente trabalho examina os projetos
estratégicos do Paed para a transformação
da Marinha do Brasil, especialmente aqueles relacionados com a futura articulação
das forças e a perspectiva de duplicação do
núcleo principal do Poder Naval brasileiro,
segundo dados disponíveis antes da votação
pelo Congresso Nacional do Orçamento da
União de 20133. O texto baseia-se em fontes
e bibliografia ostensivas, sendo as opiniões
de caráter estritamente pessoal.
PROJETOS E SUBPROJETOS
Os projetos e subprojetos que integram
o Paed abrangem investimentos num valor
global estimado (VGE) de R$ 557.734,5
milhões, assim divididos: R$ 5.851,2
milhões para os projetos do Ministério da

Defesa; R$ 211.682,3 milhões para os do
Comando da Marinha; R$ 208.030,3 milhões para os do Comando do Exército; e
R$ 132.170,7 milhões para os do Comando
da Aeronáutica (ver Tabela no 1)4.
Dos R$ 557.734,5 milhões previstos, R$
414.012 milhões destinam-se a projetos de
equipamento: R$ 5.851,2 milhões para os
da Defesa; R$ 173.759,8 milhões para os da
Marinha; R$ 111.500,9 milhões para os do
Exército e R$ 122.900,1 para os da Força
Aérea Brasileira (FAB). Dos R$ 143.722,5
milhões destinados a projetos de articulação, R$ 37.922,5 milhões destinam-se à
Marinha, R$ 96.529,4 milhões ao Exército
e R$ 9.270,6 milhões à FAB5.
O total de investimentos previsto no
Paed dá uma ideia da extensão das necessidades de nossas Forças Armadas. A relação de projetos e subprojetos da Marinha
(ver Tabela no 2) inclui o maior volume
de recursos, num total de R$ 211.682,3
milhões em investimentos. Deste total, R$
173.759,8 milhões destinam-se a projetos

Tabela no 1:
Plano de Articulação e Equipamentos de Defesa (Paed)
Projetos estratégicos do Ministério da Defesa e das Forças Armadas

Código
UO
52101
52111
52121
52131
52000

VGE (R$ milhões)
Equipamento Articulação
Ministério da Defesa (central)
5.851,2
–
Comando da Aeronáutica
122.900,1
9.270,6
Comando do Exército
111.500,9
96.529,4
Comando da Marinha
173.759,8
37.922,5
MINISTÉRIO DA DEFESA
414.012,0
143.722,5
Especificação

Soma
5.851,2
132.170,7
208.030,3
211.682,3
557.734,5

Observações: UO = Unidade Orçamentária; VGE = Valor Global Estimado (R$ milhões).
2 Cf. Ministério da Defesa, Livro Branco de Defesa Nacional (Brasília, 2012), Capítulo 5, pp. 191-217. Disponibilizado em http://www.defesa.gov.br/. Último acesso em 28/7/2012.
3 Cf. Cristiane Jungblut & Fernanda Krakovics, “Congresso tenta saída para conseguir votar Orçamento”, O Globo,
Rio de Janeiro, 21/12/2012, p. 5 (País).
4 Cf. Ministério da Defesa, LBDN, Op. cit., Anexo II, pp. 246-253. Cf. também Eduardo Italo Pesce, “Marinha
do Brasil em transformação”, Monitor Mercantil, Rio de Janeiro, 10 a 12/11/2012, p.2 (Opinião). Cf. ainda
Eduardo Italo Pesce & Mário Roberto Vaz Carneiro, “Cooperação com indústrias estrangeiras”, Segurança
& Defesa 28 (108): 4-16 – Rio de Janeiro, [out./dez.] 2012.
5 Cf. Ministério da Defesa, LBDN, Op. cit., Anexo II, pp. 246-253. Cf. também Pesce & Carneiro, Op. cit.
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Tabela no 2:
Plano de Articulação e Equipamentos de Defesa (Paed)
Projetos estratégicos da Marinha do Brasil

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Projeto
Programa Nuclear da Marinha (A)
Construção do Núcleo do Poder Naval (A)
Complexo Naval da 2a Esquadra/2a Força de
Fuzileiros da Esquadra (A)
Sistema de Gerenciamento da Amazônia
Azul (A)
Segurança da Navegação (A)
Pessoal – Nosso Maior Patrimônio (A)
Recuperação da Capacidade Operacional (E)
Construção do Núcleo do Poder Naval (E)
Sistema de Gerenciamento da
Amazônia Azul (E)
Segurança da Navegação (E)
TOTAL

Observações: E = Projetos de Equipamento;
		
Estimado (R$ milhões).

de equipamento e R$ 37.922,5 milhões a
projetos de articulação6.
Para viabilizar os projetos e subprojetos
que constam do Paed, o problema principal será garantir os recursos financeiros,
embora os aspectos políticos e os ligados
à tecnologia e aos recursos humanos também possam criar dificuldades. O Paed
consolida os planos de reequipamento e
modernização das três forças singulares.
Os projetos que constavam do Plano de
Articulação e Equipamento da Marinha
do Brasil (Paemb), divulgado em 2009,
passam a fazer parte do novo plano.
Um dos principais projetos de articulação
da Marinha que constam do Paed é o Projeto
no 3, denominado “Complexo Naval da 2a

Início
1979
2009

Fim
2031
2047

VGE
4.199,0
7.304,7

2013

2031

9.141,5

2011

2033

12.016,6

2013
2010
2009
2009

2031
2031
2025
2047

245,1
5.015,6
5.372,3
167.920,8

2013

2024

79,0

2012

2031

387,7
211.682,3

A = Projetos de Articulação;

VGE = Valor Global

Esquadra/2a Força de Fuzileiros da Esquadra
(2a FFE)”, cujo valor global estimado (VGE)
é de R$ 9.141,5 milhões, no período 2013-31
(ver Tabela no 3). Os sete subprojetos que integram esse projeto não mencionam explicitamente a Base de Submarinos e o Comando
da Força de Submarinos da 2a Esquadra7.
Numa perspectiva futura, talvez venha a
ser construída uma segunda base especializada para apoio a submarinos, no litoral
Norte/Nordeste do Brasil. Entretanto, é
possível que, pelo menos durante algum
tempo, a Marinha pretenda centralizar a
operação de seus submarinos a partir de Itaguaí (RJ). Neste caso, as 1a e 2a Esquadras
seriam provavelmente integradas apenas
por meios de superfície e aeronavais8.

6 Cf. Ministério da Defesa, LBDN, Op. cit., Anexo II, pp. 247-250. Cf. também Pesce & Carneiro, Op. cit. Cf.
ainda Pesce, “Marinha do Brasil em transformação”, Op. cit.
7 Cf. Ministério da Defesa, LBDN, Op. cit., Anexo II, p. 248. Cf. também Pesce, Op. cit.
8 Cf. Pesce, Op. cit. Cf. também 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.
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Tabela no 3:
Plano de Articulação e Equipamentos de Defesa (Paed)
Comando da Marinha – Projeto no 3 (Articulação)
Valor Global Estimado (VGE): R$ 9.141,5 milhões

PROJETO/SUBPROJETOS
Complexo Naval da 2a Esquadra/2a Força de Fuzileiros da
Esquadra (2a FFE)
Construção da Base Naval da 2a Esquadra
Comandos e Centros de Instrução da 2a Esquadra
2a Força de Fuzileiros da Esquadra (2a FFE)
Construção da Base de Abastecimento da 2a Esquadra
Construção de Próprios Nacionais Residenciais (PNR) e
Área de Expansão da 2a Esquadra
Construção do Cento de Mísseis e Paióis de Munição da 2a Esquadra
Construção da Base Aérea Naval e Comando da Força
Aeronaval da 2a Esquadra

PERÍODO
2013-31
2013-25
2016-25
2016-25
2016-24
2016-?
2016-24
2016-24

FONTE: Ministério da Defesa, LBDN, Anexo II, p. 248.

O início das obras da Base Naval da
2a Esquadra está previsto para a primeira
etapa do Paed (2012-15), ficando os demais
subprojetos para a segunda (2016-23). O
valor moderado do investimento total neste
projeto (R$ 9.141,5 milhões) e a capacitação brasileira em obras de engenharia civil
indicam que sua execução não apresentará
grandes dificuldades, desde que o fluxo
de recursos seja mantido. A obtenção dos
meios, porém, deve levar mais tempo.
Dois outros projetos estratégicos, ambos
denominados Construção do Núcleo do Poder
Naval, contam com R$ 7.304,7 milhões para
articulação (Projeto no 2) e R$ 167.920,8
milhões para equipamento (Projeto no 8), no
período 2009-47. Alguns subprojetos excedem a moldura temporal do Paed, inclusive
os navios-aeródromo (até 2033), os navios
de escolta (até 2043) e os submarinos de
propulsão nuclear (até 2047)9.

PERSPECTIVA ORÇAMENTÁRIA
O Congresso Nacional encerrou seus trabalhos em dezembro, sem aprovar a Proposta
de Lei Orçamentária (PLO) para 2013, cuja
votação ficou adiada para fevereiro10. Após a
aprovação pelo Congresso, a Lei Orçamentária Anual (LOA) deste ano deverá ainda ser
sancionada pela Presidenta da República.
Como ocorreu em anos anteriores, é quase
certo que parte substancial dos recursos do
Orçamento da União seja contingenciada.
Na PLO 2013, apresentada ao Congresso
em 30/8/2012, a dotação inicial do Ministério da Defesa é estimada em R$ 66.368,7
milhões, estando R$ 56.495 milhões destinados a despesas correntes (de pessoal, juros
e outras); R$ 9.367,1 milhões a despesas de
capital (investimentos, inversões financeiras e amortização); e R$ 506,7 milhões à
Reserva de Contingência (ver Tabela no 4)11.

9 Cf. Ministério da Defesa, LBDN, Op. cit., Anexo II, pp. 249-250.
10 Cf. Jungblut & Krakovics, Op. cit. Cf. também Eduardo Italo Pesce, “O Brasil no contexto estratégico do
Hemisfério Sul”, Monitor Mercantil, Rio de Janeiro, 4/1/2013, p. 2 (Opinião).
11 Cf. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Proposta de Lei Orçamentária para 2013 (Brasília, 30 ago.
2012) – Volume IV, p. 662. Disponibilizada em http://www9.senado.gov.br/. Último acesso em 22/9/2012.
Cf. também Eduardo Italo Pesce, “Marinha do Brasil: realizações e perspectivas”, Monitor Mercantil, Rio
de Janeiro, 5/12/2012, p. 2 (Opinião).
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Tabela no 4:
Proposta de Lei Orçamentária (PLO 2013)
Ministério da Defesa – 52000
Grupo de Natureza de Despesa (GND) – Valores em R$ milhões
Especificação

GND
1
2
3
4
5
6
9

Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Reserva de Contingência
TOTAL (R$ milhões)

Lei +
Empenhado
Créditos
2011
2011
46.964,3
46.449,1
882,5
225,9
8.861,2
8.088,4
7.495,4
6.529,5
6.2
3.6
566,7
366,6
566,7
–
64.576,6
61.787,9

PLO
2012
45.297,9
895.6
8.026,6
8.017,5
19,5
834,3
615,4
63.707,0

LOA
2012
45.297,9
895,6
8.004,4
9.127,5
19,5
834,3
615,4
64.794,8

PLO
2013
46.331,4
1.057,5
9.106,1
8.072,1
7,3
1.287,7
506,7
66.368,7

Observações: GND = Grupo de Natureza de Despesa;
PLO = Proposta de Lei Orçamentária;
		
LOA = Lei Orçamentária Anual.
FONTE: Ministério do Planejamento, PLO 2013, Volume IV, p. 662.

Por sua vez, o Comando da Marinha
deve ficar com R$ 17.856,8 milhões, dos
quais R$ 13.478,7 milhões destinados a
despesas correntes; R$ 3.952,9 milhões
a despesas de capital; e R$ 425 milhões

à Reserva de Contingência (ver Tabela
no 5)12. Apesar da escassez de recursos
orçamentários, nos últimos anos houve um
modesto aumento nas dotações orçamentárias da Defesa.

Tabela no 5:
Proposta de Lei Orçamentária (PLO 2013)
Comando da Marinha – 52131
Grupo de Natureza de Despesa (GND) – Valores em R$ milhões
Especificação

GND
1
2
3
4
5
6
9

Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Reserva de Contingência
TOTAL (R$ milhões)

Lei +
EmpenhaCréditos
do 2011
2011
11.944,9
11.927,0
130,8
103,1
1.491,5
1.348,2
2.711,3
2.780,8
–
–
313,4
168,2
76,0
–
16.668,0
16.327,4

PLO
2012
11.495,8
186,1
1.261,2
2.972,3
–
450,8
323,2
16.689,4

LOA
2012
11.495,8
186,1
1.275,4
3.181,5
–
450,8
323,2
16.912,9

PLO
2013
11.867,0
241,9
1.369,8
3.199,9
–
753,0
425,0
17.856,8

PLO = Proposta de Lei Orçamentária;
Observações: GND = Grupo de Natureza de Despesa;
		
LOA = Lei Orçamentária Anual.
FONTE: Ministério do Planejamento, PLO 2013, Volume IV, p.687.
12 Cf. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Op. cit., p. 687-689. Cf. também Pesce, Op. cit.
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preciso que os investimentos na renovação
Segundo a previsão do orçamentoprograma para o Comando da Marinha
dos meios não sejam compensados por uma
na PLO 2013, os créditos com a rubrica
redução das verbas necessárias a operação
“Política Nacional de Defesa” (código
e manutenção de tais meios. O progressivo
2058) devem totalizar R$ 3.898,3 milhões
aumento das despesas de capital não deve
durante o ano. Deste total, R$ 1.238,2 miter como consequência a redução dos relhões destinam-se a atividades, enquanto
cursos para despesas correntes.
que R$ 2.660,1 milhões estão destinados
A garantia dos recursos financeiros
a oito programas de obtenção de meios
necessários à transformação das Forças
para Defesa Nacional (função 05) e Defesa
Armadas brasileiras talvez só seja possível
Naval (subfunção 152)13.
quando o Orçamento da União se tornar
À implantação do estaleiro e da Base
impositivo, deixando de ser meramente
Naval para construção e manutenção de
autorizativo. Os recursos destinados à
submarinos estão destinados R$ 1.361,1
Defesa no Brasil são bastante modestos,
milhões em 2013. Este ano, a construção de
quando comparados aos de países como
submarinos de propulsão nuclear (SN-BR)
China e Índia.
deve contar com R$
Nosso país pode
223,7 milhões e a de
ser considerado o “elo
submarinos com pro- Na Marinha, assim como nas fraco”, entre as três
pulsão convencional
principais potências
(S-BR) com R$ 676,1 duas outras forças singulares, emergentes que, junmilhões. Por sua vez,
as restrições orçamentárias tamente com a África
o desenvolvimento limitam o número de projetos do Sul (cujo orçamenda tecnologia nucleto de Defesa é mais
estratégicos em execução
ar pela Marinha terá
modesto), constituem
recursos de R$ 306,4
o grupo denominado
simultânea
milhões.
Brics (Brasil, Rússia,
Em 2013, a elaÍndia, China e África
boração do projeto de arquitetura do
do Sul). A capacidade militar insuficiente
Sistema de Gerenciamento da Amazônia
do Brasil pode prejudicar ou inviabilizar
Azul (SisGAAz) deve contar com R$ 8,9
sua aspiração a um lugar permanente no
milhões, enquanto que a implantação da
Conselho de Segurança da Organização das
infraestrutura da 2a Esquadra terá recursos
Nações Unidas (ONU), em caso de reforma
de R$ 5,3 milhões. O projeto do primeiro
deste organismo internacional15.
navio de escolta deve contar com R$ 5
Alguns céticos afirmam que o Brasil,
milhões este ano, e a construção de cinco
ao contrário dos demais Brics, não ennavios-patrulha (NPa) da classe Macaé com
frenta nenhuma ameaça de origem exterR$ 73,4 milhões14.
na, capaz de justificar gastos militares dos
Na Marinha, assim como nas duas
mesmos níveis que os desses países. Este
outras forças singulares, as restrições orraciocínio imediatista é mera repetição do
çamentárias limitam o número de projetos
velho discurso do “país amante da paz,
estratégicos em execução simultânea. É
que não tem inimigo nem necessita de
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Cf. Pesce, “O Brasil no contexto estratégico do Hemisfério Sul”, Op. cit.
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Forças Armadas”, utilizado no passado
quadros de pessoal militar da Marinha,
para justificar o descaso com a Defesa
com a criação de 21.507 vagas (para 3.507
em nosso país.
oficiais e 18 mil praças) até 2030. Com isso,
Os que criticam os investimentos no
o efetivo autorizado passaria de 59,6 mil
reequipamento e na modernização das
para 80,5 mil oficiais e praças (aumento
Forças Armadas brasileiras se esquecem
de 36%). Seriam criadas, em média, 218
de que esse é um processo de longo prazo,
vagas para oficiais e 771 para praças por
no qual muitos investimentos hoje realiano, resultando em despesas adicionais de
zados só apresentarão resultados daqui a
R$ 27,9 milhões em 2010, R$ 72,1 milhões
20 anos ou mais. Deixam de considerar
em 2011 e R$ 118,5 milhões em 201218.
a evolução da conjuntura estratégica e
Em 2012, foram tomadas medidas para
pressupõem que, no século XXI, o Brasil
viabilizar a expansão progressiva dos efecontinuará a ocupar
tivos de pessoal militar
posição periférica e
e civil da Marinha, leOs que criticam os
subordinada no sisvando em consideração
tema mundial de disinvestimentos nas Forças os fluxos de carreira.
tribuição de poder16.
Está previsto o reajuste
Armadas se esquecem de das Tabelas de Lotação
EVOLUÇÃO DOS
(TL), em quatro períque esse é um processo
MEIOS E DA
odos de cinco anos19.
longo
e
pressupõem
que
ESTRUTURA
A ampliação dos efeo Brasil continuará a
tivos deve atender às
Em decorrência da ocupar posição periférica e demandas adicionais
ampliação dos meios
de pessoal qualificado,
subordinada
e da estrutura, o Paed
decorrentes dos proprevê o aumento dos
jetos que constam do
efetivos de pessoal
Plano de Articulação e
das Forças Armadas. O efetivo do pessoal
Equipamento de Defesa.
militar da Marinha do Brasil deve ser
Os meios navais, aeronavais e de fuzileiprogressivamente ampliado, dos 65.528
ros navais a serem obtidos pela Marinha até
oficiais e praças existentes (80.507 autori2047 incluem 276 navios e embarcações.
zados) em 2012 para um total de 115.370
Nesse total, estão incluídos 220 navios e
em 2031. Seu pessoal civil também deve ser
56 embarcações de desembarque de grande
ampliado, dos 6.666 existentes (12.917 auporte. Também deve ser adquirido um total
torizados) em 2012 para 21.020 em 203117.
de 188 aeronaves de diferentes tipos. Para
A Lei n o 12.216, sancionada em
o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), deve
11/3/2010, autorizou a ampliação dos
ser obtido material diversificado, em quan16 Ibidem.
17 Cf. Ministério da Defesa, LBDN, Op. cit., Capítulo 5, p.196. Cf. também Eduardo Italo Pesce, “A Marinha do
Brasil no contexto estratégico do Hemisfério Sul”, Revista Marítima Brasileira 132 (10/12): 115-132 – Rio
de Janeiro, out./dez. 2012.
18 Cf. Eduardo Italo Pesce, “Prioridades para o fortalecimento do Poder Naval”, Monitor Mercantil, Rio de Janeiro,
16/1/2013. Cf. também Pesce, “PEAMB 2010-2030: Perspectivas”, Op. cit. Cf. ainda Júlio Soares de Moura
Neto, Mensagem de fim de ano do Comandante da Marinha (Brasília, dez. 2012). Vídeo e texto em PDF
disponibilizados em http://www.marinha.mil.br/. Acesso em 17/12/2012.
19 Cf. Pesce, “Prioridades para o fortalecimento do Poder Naval”, Op. cit. Cf. também Moura Neto, Op. cit.
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tidade suficiente para equipar o equivalente
a duas Divisões Anfíbias20.
Em meados de 2012, nossa Marinha,
que contava com um efetivo aproximado de
65,5 mil oficiais e praças (inclusive 16 mil
fuzileiros navais), dispunha de 102 navios e
cerca de 90 aeronaves em serviço, além do
equivalente a uma Brigada Anfíbia (BAnf)
completa de fuzileiros navais21. A Marinha
Real britânica, com pouco mais de 35 mil
oficiais e praças (inclusive 7.900 fuzileiros
navais) no serviço ativo, dispunha de 97 navios e 170 aeronaves, além de uma brigada
de fuzileiros navais22.
Embora ainda não opere submarinos
de propulsão nuclear, a Marinha do Brasil
é comparável à britânica em número de
unidades. O perfil das unidades de ambas
as Marinhas é diferente, sendo o poder de
fogo da Marinha britânica bastante superior ao da nossa. Mas apesar das limitações orçamentárias, que ainda dificultam
a obtenção dos meios que integram o
Poder Naval brasileiro, observa-se uma
clara tendência de alta na composição
destes meios.
Desde o final de 2008, quando foi editada a Estratégia Nacional de Defesa (END)
e foi assinado o acordo de cooperação com
a França para a construção de submarinos
no Brasil, o quadro de penúria orçamentária
da Marinha vem aos poucos se alterando23.
Mesmo assim, até agora as encomendas
de meios navais têm se limitado, além dos

submarinos, a navios-patrulha e unidades
auxiliares ou de pequeno porte.
Prossegue de acordo com o cronograma
o Programa Nuclear da Marinha (PNM),
para o desenvolvimento autônomo da
tecnologia de propulsão nuclear, assim
como o Programa de Desenvolvimento de
Submarinos (Prosub), visando ao projeto
e à construção, com assistência técnica
francesa (limitada aos aspectos não nucleares), de quatro unidades de propulsão
convencional e uma de propulsão nuclear24.
Em novembro de 2012, foi prontificada
em Itaguaí (RJ) a Unidade de Fabricação
de Estruturas Metálicas (Ufem), para
construção das seções de casco dos novos
submarinos. As quatro unidades de propulsão convencional (S-BR) receberão os
nomes de Riachuelo, Humaitá, Tonelero e
Angostura. O primeiro submarino de propulsão nuclear (SN-BR) brasileiro deverá
se chamar Álvaro Alberto25.
Aguarda decisão, em relação às propostas apresentadas, o Programa de Obtenção
de Meios de Superfície (Prosuper), que
inclui transferência de tecnologia e a construção de um lote inicial de cinco navios
de escolta (fragatas polivalentes), cinco
navios-patrulha oceânicos (NPaOc) e um
navio de apoio logístico (NApLog). O número de unidades previsto no Prosuper não
deve ser afetado pela aquisição, por “compra de oportunidade” na Grã-Bretanha, dos
três NPaOc classe Amazonas26.

20 Cf. Pesce, “PEAMB 2010-2030: Perspectivas”, Op. cit. Cf. também Eduardo Italo Pesce, “Realismo orçamentário
e renovação do Poder Naval”, Revista Marítima Brasileira 132 (07/09): 57-74 – Rio de Janeiro, jul./set. 2012.
21 Cf. Sítio oficial da Marinha do Brasil em http://www.mar.mil.br/. Acesso em 13/10/2012.
22 Cf. Sítio oficial da Marinha Real britânica em http://www.royal-navy.mod.uk/. Acesso em 13/10/2012.
23 Cf. Pesce, “Realismo orçamentário e renovação do Poder Naval”, Op. cit.
24 Cf. Ministério da Defesa, LBDN, Capítulo 5, pp.193-196. Cf. também Pesce, Op. cit.
25 Cf. Eduardo Italo Pesce, “Marinha do Brasil em transformação”, Monitor Mercantil, Rio de Janeiro, 10 a
12/11/2012, p. 2 (Opinião). Cf. também “Os nomes dos novos submarinos brasileiros”, Segurança & Defesa
Online (31/10/2012). Disponibilizado em http://www.segurancaedefesa.com/Nomes_NovosSubs.html. Acesso
em 4/11/2012. Cf. ainda “Prosub – MB deve inaugurar este mês primeira fase da base de submarinos em
Itaguaí”, Defesanet (5/11/2012). Disponibilizado em http://www.defesanet.com.br/. Acesso em 13/11/2012.
26 Cf. Pesce, “Marinha do Brasil: realizações e perspectivas”, Op. cit.
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A Marinha do Brasil estuda financiamento
de unidades de maior porte, foram criados
do Banco Nacional de Desenvolvimento Ecoo Programa de Obtenção de Navios Anfínômico e Social (BNDES), para a realização
bios (Proanf) e o Programa de Obtenção
de concorrência única,
de Navios-Aeródromo
visando ao fornecimento
(Pronae).
de um lote de 20 naviosA prioridade inicial
A Marinha obteve
patrulha (NPa) da classe
do Proanf é a substiautorização para abrir
Macaé, a serem constuição dos dois navios
truídos em estaleiros processo de concorrência, de desembarque doca
nacionais. Os navios
visando à construção de (NDD), um dos quais
seriam arrendados à Madeu baixa do serviço
um lote de quatro novas em 2012. Até 2028,
rinha por 12 anos, com
opção de compra ao corvetas, baseadas na classe o Navio-Aeródromo
São Paulo deve
final desse período. Tal
Barroso. Com previsão de (NAe)
ser substituído por pelo
medida elevaria para 27
início da construção no menos uma unidade de
o número de unidades
encomendadas desta final de 2014 em estaleiro construção nacional,
classe de navio27.
sob os auspícios do
nacional
Pronae. Para particiA Marinha obteve,
pação nas três fases
junto ao Ministério da
deste projeto, inclusive para treinamento
Defesa, autorização para abrir processo de
de pessoal, foram solicitados orçamentos
concorrência, visando à construção de um
de seis empresas estrangeiras29.
lote de quatro novas corvetas, baseadas na
classe Barroso. A revisão do projeto deve
Os futuros NAe, assim como os navios
ser concluída em 2013
de propósitos múltiplos
pelo Centro de Proje(NPM), deverão operar
Até 2028, o Naviotos de Navios (CPN),
com diversos tipos de
com previsão de início
aeronaves. A futura aeAeródromo (NAe) São
da construção no final
ronave de interceptação
de 2014 em estaleiro Paulo deve ser substituído e ataque da Marinha
nacional28.
provavelmente será uma
por pelo menos uma
A recuperação da
variante embarcada da
unidade de construção
capacidade operativa
nova aeronave de caça
nacional
da Marinha inclui a
multimissão para a Força
modernização de diAérea Brasileira (Projeto
versas unidades atualF-X2). Além das aeronamente em serviço. Unidades de diferentes
ves de asa fixa, a renovação dos meios aerotipos devem ser obtidas, para substituir as
navais inclui a obtenção de grande número
que forem dando baixa. Para a obtenção
de helicópteros30.
27 Cf. “MB – 20 navios-patrulha”, Portos & Navios (622) – Indústria naval – Rio de Janeiro, nov. 2012. Disponibilizado em http://www.defesanet.com.br/. Acesso em 4/11/2012. Cf. também Pesce, Op. cit.
28 Ibidem. Cf. também Moura Neto, Op. cit.
29 Cf. Moura Neto, Op. cit. Cf. também Pesce, “Prioridades para o fortalecimento do Poder Naval”, Op. cit.
30 Cf. Eduardo Italo Pesce, “Navios-aeródromo, projeção de poder e controle de área marítima”, Revista Marítima
Brasileira 132 (04/06): 111-124 – Rio de Janeiro, abr./jun. 2012.
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O Sistema de Gerenciamento da AmazôO baixo crescimento de 2012 e as
nia Azul (SisGAAz) está sendo implantado
perspectivas pouco animadoras para 2013
por etapas, com conclusão prevista para até
podem prejudicar os projetos da Mari2033. Quando este sistema estiver funcionha. No período 2012-15, a previsão de
nando com plena capacidade, deverá incluir
recursos para o fortalecimento do Poder
uma ampla rede de sensores em plataformas
Naval (inclusive o Programa Nuclear da
fixas e móveis, inclusive veículos aéreos
Marinha) é de R$ 29,785 bilhões, sendo R$
não tripulados (Vant) e satélites, para mo6,398 bilhões em 2012; R$ 6,878 bilhões
nitoramento da área marítima de interesse
em 2013; R$ 8,131 bilhões em 2014; e R$
do Brasil31.
8,378 bilhões em 201535.
Estão previstas também a modernização
e a ampliação da infraestrutura de apoio de
PREPARO E EMPREGO DO PODER
material, pessoal e administração da Marinha
NAVAL
do Brasil32. A questão da localização do complexo naval da 2a Esquadra/2a FFE deve ser
A articulação das forças e a estrutura
decidida em breve, a fim de cumprir o cronodo setor operativo da Marinha do Brasil
grama do projeto. A Baía de São Marcos, em
devem ser influenciadas pelas alterações
São Luís (MA), vem
de legislação ocorridas
sendo apontada por
em 2010, que incluem
especialistas como o No transcurso da primeira a reorganização do Milocal mais adequado33.
nistério da Defesa, a
metade do século XXI,
No transcurso da
criação da Estrutura
parte substancial da
primeira metade do
Militar de Defesa e uma
século XXI, parte Marinha deve migrar para valorização maior das
substancial da Marioperações conjuntas36.
o
norte
do
Brasil
nha deve migrar para
Na nova estrutura, os
o norte do Brasil, em
comandos da Marinha,
função da nova realidade estratégica, criada
do Exército e da Aeronáutica passaram a
pela duplicação da Esquadra e da Força de
ter como atribuição principal o preparo das
Fuzileiros da Esquadra (FFE)34. Esse procesrespectivas forças.
so, que resultará na ampliação da capacidade
A legislação vigente ainda prevê, em
oceânica de nosso Poder Naval, deve ocorrer
situações específicas, o emprego isolado
de forma progressiva, sendo condicionado
de elementos do Poder Naval em operapela evolução da conjuntura orçamentária,
ções singulares. Entretanto, o emprego de
dependente do desempenho da economia.
elementos das três forças singulares, em
31 Cf. Eduardo Italo Pesce & Mário Roberto Vaz Carneiro, “SisGAAz: monitorando e protegendo a Amazônia
Azul”, Segurança & Defesa 28 (107): 4-10 – Rio de Janeiro, [jul./set.] 2012. Cf. também Pesce, “Marinha
do Brasil: realizações e perspectivas”, Op. cit.
32 Cf. Ministério da Defesa, LBDN, Capítulo 5, pp. 193-196.
33 Cf. Pesce, “Peamb 2010-2030: Perspectivas”, Op. cit. Cf. também Pesce, “Marinha do Brasil em transformação”, Op. cit.
34 Cf. Pesce, “Marinha do Brasil em transformação”, Op. cit.
35 Cf. Pesce, “Prioridades para o fortalecimento do Poder Naval”, Op. cit. Cf. também Moura Neto, Op. cit.
36 Cf. Congresso Nacional, Lei Complementar no 97, de 9/6/1999, Op. cit. Cf. também Presidência da República,
Decreto no 7.276, de 25/8/2010 – Aprova a Estrutura Militar de Defesa e dá outras providências (Brasília,
25 ago. 2010). Revoga o Decreto no 8 (Reservado), de 17/1/1980.
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operações conjuntas no Atlântico Sul, deve
ficar subordinado ao comando de um Teatro
de Operações Marítimo (TOM)37. Na visão
deste autor, a perspectiva de duplicação
da Esquadra e da FFE tornaria necessário
reavaliar o papel do setor operativo da
Marinha do Brasil.
No futuro, o Comando de Operações
Navais (ComOpNav), ao qual atualmente
se subordinam a Esquadra e a FFE, além de
nove distritos navais e alguns outros componentes, poderia ser acrescido de componentes adicionais ou até mesmo ser substituído
por dois comandos de área autônomos: o
Comando Naval Meridional (Coname), com
sede no Rio de Janeiro (RJ), e o Comando
Naval Setentrional (Conase), possivelmente
sediado em São Luís (MA)38.
Ao Coname (as denominações utilizadas
são meramente ilustrativas) estariam subordinadas a 1a Esquadra e a 1a FFE, além dos
1o, 2o, 5o, 6o, 7o e 8o Distritos Navais. O Conase incluiria a 2a Esquadra, a 2a FFE e os
3o, 4o e 9o Distritos Navais. Os submarinos
poderiam ser integrados às duas Esquadras
ou (pelo menos inicialmente) ficar sob um
comando de força centralizado, com sede
em Itaguaí39.
Nos conflitos assimétricos do século
XXI, a Marinha do Brasil deve estar apta
a realizar operações nas quais o “inimigo”
pode não ser um Estado organizado, como
nas operações de interdição marítima ou de
combate à pirataria. Em períodos de paz,
deve garantir a presença do Brasil nas águas
jurisdicionais que constituem a “Amazônia
Azul”, assim como em outras áreas marí-

timas de interesse nacional, dissuadindo
ameaças e atuando na segurança marítima
ou em apoio à política externa40.
Sob os auspícios da Organização das
Nações Unidas (ONU), a Marinha do Brasil
vem participando de diversas operações de
paz (inclusive no Haiti), com o envio de
contingentes de fuzileiros navais. Desde
outubro de 2011, uma fragata brasileira
da classe Niterói integra a Força-Tarefa
Marítima da Força Interina das Nações
Unidas no Líbano (MTF/Unifil), que opera
no litoral daquele país.
Atualmente comandada por um contraalmirante brasileiro, a MTF/Unifil é a
primeira força multinacional marítima a ser
empregada numa operação de manutenção
de paz da ONU. A manutenção de um navio
de escolta no Mediterrâneo, em rodízio
por períodos de cerca de oito meses, como
capitânia dessa força, constitui a operação
naval mais exigente e complexa já realizada
por nossa Marinha em tempo de paz41.
AUTONOMIA TECNOLÓGICA
Os setores nuclear, cibernético e espacial são considerados estratégicos para a
Defesa Nacional. O desenvolvimento da
indústria brasileira de Defesa e a independência tecnológica são diretrizes primordiais para o reequipamento das Forças
Armadas e o desenvolvimento nacional.
As indústrias que participam das etapas
de pesquisa, desenvolvimento, produção,
distribuição e manutenção de produtos de
emprego militar constituem a BID42.

37 Ibidem. Cf. também Pesce, “Marinha do Brasil em transformação”, Op. cit.
38 Cf. Pesce, Op. cit. Cf. também Pesce, “A Marinha do Brasil e as novas estruturas de Defesa”, Revista Marítima
Brasileira 131 (07/09): 46-61 – Rio de Janeiro, jul./set. 2011.
39 Ibidem.
40 Cf. Pesce, “Marinha do Brasil em transformação”, Op. cit.
41 Cf. Pesce, “Marinha do Brasil: realizações e perspectivas”, Op. cit.
42 Cf. Ministério da Defesa, LBDN, Capítulo 5, pp.210-217. Cf. também Eduardo Italo Pesce & Iberê Mariano
da Silva, “Buscando a autonomia tecnológica em Defesa”, Monitor Mercantil, Rio de Janeiro, 14/12/2012,
p. 2 (Opinião). Cf. ainda Pesce & Carneiro, “Cooperação com indústrias estrangeiras”, Op. cit.
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Além de gerar empregos diretos e indiinteresses geopolíticos. A transferência de
retos em nosso país, a BID incentiva o deprodutos e tecnologias sensíveis está norsenvolvimento tecnológico e a inovação em
malmente sujeita a cerceamentos e restrições,
outros setores industriais. No atual estágio,
por parte dos países detentores. Isso dificulta
é constituída pelos seguintes segmentos:
a obtenção, por países como o Brasil, de um
armas leves, munições e explosivos; armas
grau razoável de autonomia tecnológica, em
não letais; armas e munições pesadas; sissetores ligados à sua Defesa45.
temas eletrônicos e de comando e controle;
Os frequentes adiamentos de encomenplataformas militares navais, terrestres e
das, pelas Forças Armadas brasileiras, só
aeroespaciais; e propulsão nuclear43.
tendem a agravar os problemas causados
Todos esses segmentos estão envolvidos
pela falta de investimentos na indústria
no desenvolvimento e na produção dos
nacional de Defesa. A fim de assegurar inmeios navais, aerovestimentos e tecnologia
navais e de fuzileiros
adequados, o Governo
A integração entre as
navais, sendo de inestá encorajando a forForças Armadas, as
teresse para a Marimação de parcerias de
nha do Brasil. Uma universidades e a indústria grandes grupos privados
indústria de Defesa
brasileiros, que possuem
é essencial para que um vasta experiência na
capacitada e competitiva é essencial para país adquira autonomia em realização de obras civis
que um país adquira
grande porte, com
setores de alta tecnologia de
autonomia em setores
empresas estrangeiras
que atuam na área de
de alta tecnologia. A
Defesa46.
fim de atingir tal objetivo, a integração
entre as Forças Armadas, as universidades
e a indústria é essencial.
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
A obtenção de economia de escala também é essencial, a fim de viabilizar uma
A exportação de equipamentos de emcadeia produtiva que inclua a pesquisa, o
prego militar pode ser uma opção para redudesenvolvimento e a produção de produtos
zir o custo de desenvolvimento e produção
de Defesa. A Lei no 12.598, de 22/3/2012,
de tais equipamentos e facilitar a obtenção
estabelece normas especiais para compras,
de economia de escala, pelos diversos
contratações e desenvolvimento de produsegmentos industriais ligados à Defesa. A
tos e sistemas de Defesa, dispondo ainda
cooperação do Brasil com outros países da
sobre regras de incentivo ao setor44.
América do Sul, na área de produção indusO comércio de tais produtos e sistemas
trial para a Defesa, possibilitaria aumentar
é restrito e altamente regulado, envolvendo
o número de encomendas e reduzir o custo
questões técnicas e econômicas, assim como
de obtenção do material.
43 Ibidem.
44 Cf. Congresso Nacional, Lei no 12.598, de 22/3/2012 – Estabelece normas especiais para as compras, as contratações e o desenvolvimento de produtos e sistemas de Defesa; dispõe sobre regras de incentivo à área
estratégica de Defesa; altera a Lei no 12.249, de 11/6/2010; e dá outras providências (Brasília, 23 mar. 2012).
Cf. também Ministério da Defesa, LBDN, Op. cit., p. 216. Cf. ainda Pesce & Silva, Op. cit. Cf. também
Pesce & Carneiro, Op. cit.
45 Cf. Ministério da Defesa, LBDN, Op. cit., pp. 210-217. Cf. também Pesce & Silva, Op. cit.
46 Cf. Pesce & Silva, Op. cit. Cf. também Pesce & Carneiro, Op. cit.
68

RMB1oT/2013

PROJETOS DA MARINHA DO BRASIL NO PLANO DE ARTICULAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE DEFESA (PAED)

O Brasil vem assinando acordos bilaDiversas empresas estrangeiras, associaterais de cooperação para a Defesa com
das a empresas brasileiras, apresentaram e
vários países. Numa área estratégica, como
revalidaram, até o final de 2012, propostas
a produção de equipamentos para as Forpara fornecimento das unidades de superças Armadas, as parcerias entre empresas
fície previstas no Prosuper. Este programa
brasileiras e estrangeiras devem atender
não inclui apenas a construção de tais naaos interesses nacionais, e não apenas
vios em estaleiros nacionais, mas também
a interesses comerciais de qualquer dos
a obtenção de capacitação tecnológica para
sócios. Por isso, é positiva a perspectiva
projetar modernas belonaves no Brasil49.
de ingresso, nesse mercado competitivo,
Tecnologias de aplicação militar podem
de grandes grupos empresariais de capital
proporcionar o “arrasto tecnológico”, capaz
nacional, com sólida situação financeira47.
de gerar o nível de inovação tecnológica neAutorizada pela Lei
cessário a criação ou mano 12.706, publicada em
nutenção de uma capaci8/8/2012, a criação da
Do sucesso do PNM e do dade industrial moderna
empresa pública Amaatualizada. Portanto, o
Prosub depende o futuro einvestimento
zônia Azul Tecnologias
na pesquisa
de Defesa (Amazul), do Poder Naval brasileiro, e no desenvolvimento de
por desmembramento
tais tecnologias é duplacomo instrumento de
da Empresa Gerencial
mente útil. Algumas dede Projetos Navais Defesa da soberania e dos las são de “duplo empre(Emgepron), pode ser interesses nacionais no mar go” imediato, enquanto
considerada uma estraque outras podem servir
tégia da Marinha para
de base para o desenvolvimento de aplicações civis50.
viabilizar o PNM e o Prosub48. Do sucesso
de ambos os programas depende, em larga
medida, o futuro do Poder Naval brasileiro,
CONCLUSÃO
como instrumento de Defesa da soberania e
dos interesses nacionais no mar.
Em decorrência da possível criação da
O acordo bilateral Brasil-França levou à
2a Esquadra e da 2a Força de Fuzileiros
da Esquadra (2a FFE), sediadas no litoral
formação de um consórcio entre empresas de
Norte/Nordeste do Brasil, parte substancial
ambos os países, para execução dos projetos
de nossa Marinha poderá migrar rumo ao
integrantes do Prosub. Entretanto, nossa Manorte, no decorrer da primeira metade deste
rinha desenvolveu sozinha, por intermédio do
século. Com isso, talvez seja necessário
PNM, as tecnologias relativas ao reator tipo
reavaliar a estrutura e o papel do setor
PWR e ao sistema de propulsão dos futuros
operativo da Marinha do Brasil.
submarinos nucleares brasileiros. Tais tecnoloEm situação de paz, nosso Poder Naval
gias não poderiam ser objeto de transferência,
é empregado para garantir a presença do
devido às restrições impostas pelo Tratado de
Brasil na “Amazônia Azul” e em outras
Não Proliferação Nuclear (TNP).
47 Cf. Ministério da Defesa, LBDN, Op. cit., pp.210-217. Cf. também Pesce & Silva, Op. cit. Cf. ainda Pesce &
Carneiro, Op. cit.
48 Cf. Pesce, “Prioridades para o fortalecimento do Poder Naval”, Op. cit. Cf. também Moura Neto, Op. cit.
49 Cf. Pesce, “Realismo orçamentário e renovação do Poder Naval”, Op. cit.
50 Cf. Pesce & Silva, Op. cit. Cf. também Pesce & Carneiro, Op. cit.
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áreas marítimas de interesse nacional, atuando em missões de segurança marítima e
de apoio à política externa. Nos conflitos
assimétricos do Século XXI, porém, o “inimigo” pode não ser um Estado organizado,
mas uma organização terrorista ou uma
facção criminosa de outro tipo.
Espera-se que a entrada no mercado
de Defesa de grandes grupos empresariais
privados nacionais, possivelmente associados a empresas estrangeiras, possibilite a
obtenção de um grau relativamente elevado

de autonomia tecnológica à indústria naval
com fins militares e aos demais segmentos
que compõem a Base Industrial de Defesa.
À medida que a projeção internacional
do Brasil se amplia, cresce a necessidade de
capacitar a Marinha, assim como o Exército
e a Força Aérea, para a Defesa da soberania
e dos interesses nacionais. O sucesso deste
processo depende da concretização dos projetos que constam do Paed. Para tanto, deve
ser garantido, sem solução de continuidade,
o fluxo dos recursos necessários.

1 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<ADMINISTRAÇÃO>; Ministério da Defesa; Forças Armadas; Marinha do Brasil; Plano
Diretor; Indústria Bélica; Defesa; Pensamento militar;
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INTRODUÇÃO
m 18 de dezembro de 2008 foi emitida a Estratégia Nacional de Defesa
(END), documento que fornece orientações
executivas para a atualização das Forças
Armadas brasileiras, estabelecendo que o

E

País deverá dispor de uma força submarina
expressiva, dotada de unidades nucleares e
convencionais1. A END também determina
a obtenção de outros itens da estrutura de
defesa, mas, no caso da Marinha, trata os
submarinos de forma especial, não só porque prioriza a negação do uso do mar entre

* N.R.: O autor é bacharel em Ciências Navais pela Escola Naval (1968), mestre e doutor, também em Ciências
Navais, pela Escola de Guerra Naval (1983 e 1993). É especialista em História Militar pela Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro (2005) e doutor em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense
(2012). É instrutor da Escola de Guerra Naval desde 1994, tendo atuado principalmente em Estratégia Naval.
1 BRASIL, 2008, p. 21 item 3.
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as tarefas estratégicas do poder naval2 – e
os submarinos constituem os meios por
excelência para seu cumprimento –, como
os considera, assim como os meios aéreos,
preferenciais para o enfrentamento inicial
de forças navais inimigas, sobretudo se
forem mais poderosas3.
Também por determinação da END4,
as Forças Armadas dedicaram-se, logo
após sua emissão, à elaboração dos Planos
de Articulação e Equipamento, a fim de
determinarem necessidades e organizarem
a obtenção dos meios e estruturas para o
cumprimento de suas diretrizes.
Os submarinos acabaram constituindo a
parte principal de um processo de cooperação estratégica Brasil-França, que começou
a ser costurada em meados de 2005 com
o Acordo de Cooperação em Tecnologias
Avançadas, passou pelo importante estágio
da formalização da cooperação na área de
Defesa com o Status of Force Agreement5
firmado no início de 2008, e que também
inclui as áreas aeronáutica (helicópteros)
e civil6.

Em 26 de setembro desse ano, a Marinha ativou a Coordenadoria Geral para o
Desenvolvimento do Submarino de Propulsão Nuclear (Cogesn), cujas atribuições
também abrangeriam o Programa Nuclear
e o projeto e a construção de submarinos
convencionais7 e, em 23 de dezembro8,
portanto cinco dias após a emissão da END,
foram assinados os principais documentos
da cooperação, que embasaram o financiamento externo e os contratos comerciais
executivos firmados em 7 de setembro de
2009, para a implantação de uma base e um
estaleiro para essas unidades; a construção
de um submarino de propulsão nuclear
(que passou a ser tratado como SN-BR9) e
quatro de propulsão convencional (da classe francesa Scorpène, com modificações
solicitadas pela Marinha, tratados como
S-BR); a transferência de tecnologia para
todas essas atividades; e o fornecimento de
torpedos10, projetos que passaram a constituir o Programa de Desenvolvimento de
Submarinos (Prosub), sob a coordenação
da Cogesn.

2 BRASIL, 2008, p. 20 item 1.
3 BRASIL, 2008, p. 22 item 7.
4 BRASIL, 2008, p. 49 §§ 3 a 10. A denominação original, constante da END, era “planos de equipamento e
articulação”.
5 MASON, 2012, “Summary”; U.S. FORCES JAPAN, 2010. Status of Force Agreement (Sofa) é um tipo de acordo
que traça as linhas gerais em que forças militares de países diferentes (pode ser bilateral ou multilateral) se
relacionarão e cumprirão alguma(s) tarefa(s) na vigência de legislação dos países participantes, especialmente
em relacionamentos de longa duração. Embora não seja o caso, é tipicamente usado quando um país mantém
forças no território de outro, como os EUA mantêm no Japão e no Afeganistão.
6 ACORDO, 2012, “Introdução”.
7 PROSUB, 2012, p. 6 §§ 2 e 3; FRAGELLI, 2010, slide 31.
8 MÜLLER, 2009, p. 20 a 22.
9 Há dois tipos básicos de submarinos nucleares: os submarinos lançadores de mísseis balísticos (SLMB, ou
SSBN, em inglês), cujo armamento principal é constituído pelos mísseis balísticos com ogivas nucleares e
cujo único emprego é a dissuasão nuclear, e os submarinos nucleares de ataque (SNA, ou SSN, em inglês),
cujo armamento principal é constituído por mísseis e torpedos e têm emprego geral em operações navais.
Os SNA têm um subtipo usado por algumas Marinhas, o submarino lançador de mísseis de cruzeiro (SLMC,
SSGN, em inglês). Os SN-BR serão SNA.
10 FRAGELLI, 2010, slides 32 e 33. Em 23/12/2008 foram assinados dois acordos com a França, um de parceria
estratégica (entre os presidentes) e outro na área de submarinos (entre os ministros da Defesa); um ajuste
técnico entre os Ministérios da Defesa (assinado pelo comandante da Marinha do Brasil e pelo Chefe do
Estado-Maior da Marinha da França); e um contrato comercial entre a Marinha do Brasil e o consórcio Baía
de Sepetiba, formado pela Odebrecht e a DCNS (Direction de Constructions Navales et Services), firmado
pelo diretor-geral de Material da Marinha do Brasil e por representantes dessas duas entidades.
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portante, torná-lo o sétimo no mundo a
Cabe ressalvar que a transferência de
construir submarinos nucleares14.
tecnologia não abrange a parte efetivamente
nuclear do SN-BR – o sistema de propulApesar da relevância, acreditamos que
são, incluindo o reator, cujos desenvolvio programa é apenas o pontapé inicial
mento e instalação no casco constituem
no jogo pela capacidade de construir e
responsabilidade da Marinha11.
empregar submarinos modernos e, com
A atenção especial dada à capacitação do
satisfação, verificamos ser essa a motivação
País em submarinos é também demonstrada
do Programa Esporão, pelo qual a Marinha
pelo fato de o Prosub ter tido início logo
pretende conduzir domesticamente cinco
após a assinatura dos contratos em setembro
importantes projetos de sistemas empregade 2009 e não ter sofrido qualquer descondos por submarinos, em complementação
tinuidade com a mudança de governo em
ao Prosub15.
Este artigo tem o mesmo espírito
2011. Atualmente, a construção da base e do
e procura contribuir
estaleiro (na realidade
com uma visão conuma base-estaleiro,
O Prosub é um grande
textualizada de alguns
pois ambos se situam
no mesmo complexo)
projeto do Estado a cargo aspectos pertinentes
que deveriam condiestá em andamento em
da Marinha, que pretende cionar as pretensões
Itaguaí (RJ); o curso
de projeto e constru- dotar o País da capacidade de desenvolvimentos
futuros.
ção de submarinos
de projetar e construir
para engenheiros e
submarinos
técnicos da Marinha se
AS OPERAÇÕES
desenvolve na França,
VISUALIZADAS
como parte do procesA primeira diretriz da END determina às
so de transferência de tecnologia; o primeiro
S-BR, cuja construção foi iniciada nesse
três Forças a dissuasão de forças hostis nas
país, terá suas seções já montadas transfronteiras terrestres e no limite das águas
feridas para o Brasil em março de 201312,
jurisdicionais, e também o impedimento do
uso do espaço aéreo brasileiro16.
quando se prevê que as instalações da nova
No que toca a operações navais não
base já a habilitarão a prosseguir sua consfluviais, o documento prescreve para a
trução; e a elaboração das especificações
Marinha:
do SN-BR, cuja entrada em serviço está
– Negar o uso do mar a qualquer concenprevista para 2025, tiveram início em julho
tração de forças que se aproxime do Brasil
de 2012, dentro do cronograma13.
O Prosub é, assim, um grande projeto do
por via marítima. A fim de garantir essa
Estado a cargo da Marinha, que pretende
capacidade, dever-se-á controlar, no grau
dotar o País da capacidade de projetar e
necessário à defesa, as áreas marítimas de
construir submarinos e, muito mais imimportância político-estratégica, econô11 PROSUB, 2012, p. 6 § 3.
12 PROSUB, 2012, p. 10 § 4.
13 GODOY, 2012.
14 Os outros são os EUA, a Rússia, o Reino Unido, a França, a China e a Índia.
15 CASTRO, 2012, p. 23 a 28.
16 BRASIL, 2008, p. 11, diretriz 1.
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mica e militar, tendo por foco principal as
aproximações das áreas Santos-Vitória e
as proximidades da foz do Rio Amazonas.
– Controlar áreas marítimas como necessário à defesa das linhas de comunicações
marítimas, mantendo a capacidade de projetar
poder sobre terra, eventualmente necessária
para criar condições para esse controle.
– Defender proativamente as plataformas
petrolíferas, instalações navais e portuárias,
arquipélagos e ilhas oceânicas do País, bem
como responder a ameaças, de forças estatais
ou não, às vias marítimas de comércio17.
Como já exposto, a END prevê preferencialmente o emprego dos submarinos e dos
meios aéreos antes das forças de superfície,
destacando que, sobretudo em situações de
grande inferioridade, estas últimas serão
mantidas como reserva tática ou estratégica, realizando-se a negação do uso do mar
apenas com os meios submarinos e aéreos.
Conclui-se do exposto que duas situações
podem ser previstas: uma de superioridade ou
paridade de poder naval entre os oponentes,
em que a aproximação ao Brasil de forças
hostis poderia ser impedida principalmente
por meio do controle de áreas marítimas; e
outra de grande inferioridade, em que esse
impedimento seria tentado principalmente
por operações de negação do uso do mar,
empregando-se aeronaves e submarinos, sendo que estes últimos seriam empregados nas
duas situações, mas, na segunda, constituiriam a parte naval do núcleo duro da defesa.
Na primeira situação, os SN-BR poderiam ser empregados em apoio direto
a forças navais, cumprindo tarefas AS,
antissuperfície, de esclarecimento e outras,

como é a prática em várias Marinhas, como
a norte-americana, a britânica, a francesa e
a russa18, enquanto os S-BR guarneceriam
áreas mais próximas dos objetivos de defesa
(principalmente os campos petrolíferos).
Não se poderia descartar, porém, a possibilidade de os submarinos serem empregados de
forma avançada, colhendo dados ou negando
o uso do mar nas proximidades das bases dos
oponentes ou de áreas focais onde devessem
transitar; os convencionais (S-BR), sendo
preposicionados com grande antecedência
devido a sua baixa mobilidade, e os SN-BR
cumprindo tais tarefas também em áreas
oceânicas, mercê de sua alta mobilidade,
a fim de propiciar melhores condições de
controlar as áreas marítimas escolhidas.
Na segunda situação, a inferioridade
suposta traz à mente a dificuldade de negar
o uso do mar em um teatro marítimo amplo, onde o agressor, operando em linhas
exteriores, tem à sua escolha objetivos
numerosos e espalhados pela fronteira
marítima, que deverão ser tempestivamente
defendidos por meio de operações realizadas em linhas interiores, basicamente por
meios submarinos e aéreos, que dependerão
da capacidade de os órgãos de decisão
manterem a “consciência situacional”19 e,
na parte naval, do número e mobilidade dos
submarinos disponíveis, em que os SN-BR
constituirão o principal fator de força.
O NÚMERO DE SUBMARINOS
Como exposto, o Prosub prevê a construção de um SN-BR e quatro S-BR, mas o Plano de Articulação e Equipamento da Marinha

17 BRASIL, 2008, p. 20, item 1.
18 U. S. NAVAL, 2008; United Kingdom, 2010, p. 21 item 2A4; PRÉSIDENCE, 2008 Fifteen Prescriptions item
3; PICARD, 2006, p. 44 item 4.2; VEGO, 1992, p. 148 a 159; p. 157 § 2; ABRAMOV, 2006, p. 27 § 1.
19 BRASIL, 2011, item 4.4.3. A consciência situacional consiste na percepção precisa e atualizada do ambiente
operacional no qual se atuará e no reconhecimento da importância de cada elemento percebido em relação
à missão atribuída. É a perfeita sintonia entre a situação percebida e a situação real, proporcionando ao
comandante melhores condições para decidir.
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do Brasil (Paemb), elaborado em função das
tarefas estratégicas previstas na END para a
Força Naval, considera necessários seis SNBR e 15 S-BR, prevendo-se, portanto, a posterior construção dos meios adicionais com a
capacidade adquirida, cabendo destacar que
um cronograma emitido em 2009 informava
como 2032 o ano da prontificação do 15o
S-BR e 2047 o do sexto SN-BR20.
A estrutura implantada também será
empregada na manutenção das unidades
já em serviço, e esta consideração encerra
o importantíssimo aspecto da conservação
das capacidades de projetar e construir
submarinos, em que o número de unidades e sua vida útil têm vital importância,
ressalvando-se que os reabastecimentos
dos reatores e os grandes reparos21 de
submarinos nucleares constituem tarefas
muito mais difíceis que a construção,
por envolverem estruturas e capacitações
especiais para trabalharem na presença de
combustível nuclear ativo22.
Um estudo norte-americano realizado em
1994 destacava a forma francesa de conciliar um programa de produção de pequeno
número de submarinos nucleares com a necessidade de manter proficientes as equipes
de projeto e construção desses meios.
Nessa época, a França não tinha nenhum
programa de construção de submarinos
convencionais (SC)23 e ocupava sua considerável estrutura, cujos serviços haviam
sido severamente reduzidos com o fim
da Guerra Fria, alternando o projeto e os

grandes reparos (inclusive modernizações)
dos submarinos nucleares de ataque e dos
lançadores de mísseis balísticos, a manutenção e, excepcionalmente, os grandes
reparos de outros navios que não submarinos, e mesmo a construção de partes de
navios de superfície. Assim, a produção
de submarinos nucleares era muito lenta,
mas conseguia-se que as atividades não
fossem interrompidas, o que teria tornado
cada reinício mais caro e problemático24.
A estrutura francesa compreende principalmente o Estaleiro de Cherburgo, onde
todos os submarinos são construídos, o
Arsenal de Brest e a Base Naval de Toulon,
estes últimos as bases das esquadras do
Atlântico e do Mediterrâneo, e onde são realizados os grandes reparos daqueles meios,
incluindo o reabastecimento de reatores25.
Assim, pelos dados conhecidos, este
autor supõe que as condições do Brasil são
melhores que as da França para manter a
capacidade ocupada, pois teremos apenas
uma base que também é estaleiro e, se
não teremos SLMB, teremos 15 SC além
dos seis SNA, cuja construção e grandes
reparos poderão ser alternados entre si e
com as eventuais alterações de projetos,
ou mesmo novos projetos de unidades
nucleares e convencionais, resultantes das
necessárias avaliações a que elas forem
sendo submetidas.
Admite-se, porém, que será necessário
manter um esforço expressivo de avaliação e
pesquisa, esta nos campos doutrinário, estra-

20 PROGRAMA, 2009, slide 105.
21 Períodos em que os meios são retirados de serviço, em rodízio, para a realização de revisões muito detalhadas,
que podem incluir modernizações. Tais “grandes reparos” aparecem na literatura em inglês como overhaul.
22 BIRKLER, 1994, P. 157, § 5.
23 ROCHE, 2011. A última unidade (Ouessant) da última classe de SC franceses (Agosta) havia sido terminada no
início dos anos 1980 e permaneceu no serviço ativo até 2001, quando a Marinha francesa deixou de operar SC.
24 BIRKLER, 1994, p. 166, fig. E.1, p. 167 e 169. O estudo não menciona, mas é claro que a estrutura francesa
também fazia a manutenção dos submarinos convencionais anteriormente construídos, que continuaram em
serviço até 2001.
25 BIRKLER, 1994, p. 165, § 3; ARSENAL, 2012; TOULON; 2012. CHERBOURG, 2010.
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tégico-operacional e técnico, de modo a municiar oportunamente a estrutura de projeto e
construção com necessidades de desempenho
e de número de unidades, para o melhoramento
das classes em fabricação e o desenvolvimento
e construção de novas classes.
Um aspecto do campo técnico que não
pode ser descurado é a disponibilidade, e
espera-se que a tecnologia transferida pelos
franceses já contemple inovações nessa
área, decorrentes do desenvolvimento de
sua nova classe de SNA (Projeto Barracuda,
ora em construção).
A disponibilidade conseguida na classe
anterior, que é a atualmente em operação
(Rubis – a primeira classe francesa de
SNA), é de 66%, ou seja, dos seis submarinos construídos, apenas quatro estão
disponíveis, em média26; mas, pelas informações disponíveis, houve progressos na
nova classe: a disponibilidade média anual
de cada Rubis é de 220 dias, enquanto a
prevista para os Barracuda é de 240; além
disso, o intervalo entre grandes reparos
(em que também são feitas as recargas do
reator), que nos primeiros é de sete anos,
está previsto para dez anos nos últimos27.
Cabe ressalvar, quanto a este último
aspecto, que ele também depende de um
importante fator que não é coberto pela
transferência de tecnologia – o desempenho do reator instalado, responsabilidade
exclusiva da Marinha, que ditará as condições para determinar a coincidência dos
períodos de recarga com os grandes reparos
das unidades.
A Marinha francesa, a fim de explorar
plenamente a disponibilidade de seus

submarinos nucleares, designa duas tripulações para cada um deles28, procedimento
também adotado por outras marinhas e que
também será seguido pela brasileira29.
A vida útil das unidades também é uma
variável importante. Até o momento, os
submarinos nucleares de ataque (como o
SN-BR) têm sido construídos com tempo
de serviço previsto de 25 a 30 anos, e seu
uso além desse prazo causa considerável
aumento de custos, o que torna economicamente aconselhável o desenvolvimento e o
projeto de novas classes (o que pode durar
de sete a dez anos) de forma tempestiva, a
fim de evitar tais retardos30.
Observa-se assim que, além das necessidades estratégico-operacionais que
determinaram a obtenção de submarinos
convencionais e nucleares, a necessidade de
conservar ativas e atualizadas as estruturas
e habilitações para construí-los e mantê-los
também condiciona o número de meios
a constar do inventário, sendo que suas
disponibilidades e vidas úteis constituem
variáveis importantes nos dois processos.
A OCULTAÇÃO
A principal característica dos submarinos, sejam nucleares ou convencionais – e
que constitui sua razão de ser –, é a ocultação. Quando eles estão submersos, ela é
garantida quanto a sensores acima d’água
(radares, basicamente), mas aí a preocupação passa a consistir na redução do ruído
irradiado, o principal fator de ocultação
abaixo d’água ante os sensores acústicos
que, empregados por navios, aviões (boias

26 PICARD, 2006, p. 44, § 7.
27 BARRACUDA, 2006, §7; RUBIS, 2011; STRENGTH, 2011, p. 10, §2. Os reatores navais franceses usam
urânio com baixo nível de enriquecimento (como o Brasil também usará). Com isso, as cargas não duram
toda a vida útil dos meios navais, como ocorre com os norte-americanos e britânicos, que usam urânio
altamente enriquecido.
28 PICARD, 2006, p. 45, item 4.3.
29 Informação prestada em 26/12/2012 pelo Almirante Alan Paes Leme Arthou, membro da Cogesn.
30 COMMENT, 2006.
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radiossônicas31), helicópteros e, principalmente, outros submarinos, representam a
principal ameaça.
Este aspecto encerra uma das mais importantes possibilidades de contribuição da
transferência de tecnologia por parte dos
franceses, decorrente de soluções desenvolvidas para os problemas que encontraram
no passado recente. Tendo projetado e
construído seus SNA sem auxílio externo,
eles tiveram, em suas quatro primeiras
unidades da classe Rubis (que entraram em
serviço entre 1983 e 1988), uma limitação
acústica que provocou seu emprego com
“vocação para a luta antissuperfície”, concepção que não tardou a se mostrar inconsistente, dado o fato de a capacidade para
a guerra AS ser considerada indispensável.
As análises realizadas, porém, permitiram desenvolver melhoramentos que foram
introduzidos no quinto, o Améthiste, cujo
nome, além de também significar uma
pedra preciosa, contém um acrônimo que
traduz o processo, posteriormente também implementado nas demais unidades,
que corrigiu a limitação – AMÉlioration
Tactique HYdrodynamique, Silence, Transmissions, Écoute32 (“melhoramento tático,
hidrodinâmico, transmissões, escuta”).
Com a transferência de tecnologia, devemos esperar que nossos primeiros submarinos
nucleares tenham assinatura acústica que os
torne competitivos, mas seria irreal esperar que
fossem os mais silenciosos entre os existentes,
considerando que há países que militam nesse
métier há décadas. Esta circunstância, além de
tornar necessária a pesquisa permanente para

a redução da assinatura, evoca a possibilidade
de aproveitar um importante efeito de propagação acústica, o das “zonas de convergência”,
que pode proporcionar a detecção de alvos a
grandes distâncias, mesmo por uma plataforma
menos silenciosa.
O fenômeno exige profundidades
maiores que 3 mil metros, o que ocorre na
maior parte do Atlântico Sul e proporciona
detecção (que deve ser assumida como recíproca) em curtos intervalos que ocorrem
tipicamente a cerca de 30, 60 e 90 milhas,
ensejando o desenvolvimento de táticas
conjuntas submarino-aeronave, e mesmo
de mísseis AS lançados por submarinos33.
No caso de submarinos convencionais,
o problema do ruído irradiado pode parecer
menor porque, quando navegando submersos, movidos pelas baterias, são inerentemente bastante silenciosos, mas nos períodos
de recarga, que ocorrem usualmente duas
vezes por dia34, tornam-se vulneráveis não só
aos radares, porque necessitam expor acima
d’água o tubo (denominado esnórquel) pelo
qual o ar é aspirado para o funcionamento
dos motores-geradores diesel, como também
aos sensores acústicos, pois o ruído desses
motores encontra frequentemente condições
favoráveis de propagação subaquática nas
proximidades da superfície (o “duto de
superfície”, por exemplo35), onde tal rotina
tem que ser cumprida, havendo, além desse,
outros efeitos que podem tornar a detecção
possível a cerca de mil milhas náuticas (mn)
(1.850 km) por sonares sensíveis36.
Quando as áreas de operação são relativamente próximas à costa, a deficiência é

31 Também chamadas sonoboias, são boias lançadas por aeronaves ao mar, que retransmitem, por um transmissor
rádio na superfície, os ruídos submarinos detectados por um ou mais hidrofones pendurados, para análise
na aeronave.
32 PICARD, 2006, p. 14, item 2 caput; RUBIS, 2011.
33 WAITE, 2005, p. 56; VEGO, 1992, p. 106, § 5 e p.122, § 5; FEDERATION OF AMERICAN ENGINEERS, 2009.
34 BRASIL, 2009, p. 1.116, § 6.
35 WAITE, 2005, p. 54, item 3.11.
36 ZIMMERMAN, 2000, p. 36, § 2.
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menos sentida porque o ruído dos motores nos
períodos de carga de baterias pode ser mascarado pelo maior ruído ambiente normalmente
encontrado nessas regiões, oriundo principalmente da navegação e, especialmente, de
pesqueiros. Esse não é o caso dos S-BR, que,
em grande parte das tarefas visualizadas, notadamente na defesa das regiões petrolíferas
do pré-sal, operarão em condições oceânicas,
bem afastados da costa.
Visando reduzir tal deficiência, estão sendo aperfeiçoadas nas últimas décadas algumas
tecnologias conhecidas genericamente como
AIP (Air Independent Propulsion – Propulsão
Independente do Ar), que permitem aos SC
carregar as baterias em imersão completa,
ainda que com importantes restrições.
Todas elas exigem que o SC leve a bordo
um suprimento de oxigênio e produzem um
acréscimo de autonomia submersa pequeno
(cerca de 20 dias, com 4 nós de velocidade),
comparado com a autonomia total da unidade. Assim, sua principal utilização operativa
consiste, em princípio, em minimizar a indiscrição da recarga das baterias nos períodos
em que a unidade mais se expõe às ações do
inimigo – durante as patrulhas –, mantendoas carregadas para proporcionar melhores
chances de efetuar ataques ou evasões37.
As AIP não dispensam a propulsão convencional, sendo apenas complementares. Terminado o suprimento de oxigênio, o submarino
só contará com as baterias e os motores diesel
até repô-lo, o que só pode ser feito em porto ou
base. As AIP também não provocam aumento
da autonomia, cuja limitação é a capacidade
de estocar gêneros alimentícios. Desta forma,
dependendo de aspectos logísticos e operacionais, a AIP pode não compensar seu custo,
como considerou a Marinha do Brasil, optando
por não dotar seus S-BR com esse recurso38.

Pelo exposto neste tópico, verifica-se
que a principal preocupação na construção
de submarinos nucleares ou convencionais
é a obtenção de uma baixa assinatura acústica39, aspecto que, mesmo podendo receber
valiosos subsídios com a transferência de
tecnologia prevista no Prosub, deve motivar pesquisas posteriores indefinidamente,
como o fazem as boas Marinhas. Além
disso, sua importância estratégica impõe
que as medições acústicas sejam realizadas
em instalações situadas no País e cercadas
de medidas de controle, o que dá margem
à necessidade de obtenção pela Marinha
das estruturas e capacitações necessárias.
No caso dos convencionais, além da
assinatura acústica, as tecnologias AIP
podem constituir um filão promissor para
pesquisas. Afinal, apesar das deficiências
apontadas, as AIP prometem vantagens
operacionais importantes para o caso brasileiro, continuam sendo estudadas por vários
centros de pesquisa no mundo e têm sido
adotadas por diversas Marinhas, como a
alemã, a italiana e a paquistanesa40.
ARMAMENTO PRINCIPAL
Há algumas décadas que submarinos
mergulhados podem lançar, por seus tubos
de torpedo ou lançadores verticais, mísseis
táticos e seus congêneres de maior alcance,
os mísseis de cruzeiro, tanto para emprego
antinavio como AS e contra alvos em terra,
isto sem deixar de portar a arma que os
caracterizou na guerra naval – o torpedo.
O artigo da RMB sobre o Programa Esporão (3ot/2012) faz uma comparação entre as
características operacionais de mísseis e torpedos lançados por submarinos em imersão,
sugerindo que os últimos levariam vantagem

37 WHITMAN, 2001; PATTON, 2009, p. 34 “AIP-Operational Considerations” .
38 Consulta por e-mail ao Almirante Wellington Liberatti, que assessorou a COGESN, em 14/06/2011.
39 Termo que traduz as características do ruído irradiado ao longo do espectro de frequências detectáveis.
40 GERMANY, 2011; ITALY, 2011; PAKISTAN, 2011.
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porque, tendo ambas as armas alcances semelhantes, eles não quebram a discrição da
unidade lançadora, como os mísseis41.
Este autor observa que tal consideração é
válida para o material de procedência francesa, em que o novo torpedo F-21 (Black
Shark, cuja aquisição consta do Prosub42)
tem o mesmo alcance do SM39 (Exocet), o
míssil antinavio empregado pelos submarinos franceses desde 1985 – 27 mn (50 km)43.
A coincidência, contudo, está longe
de ser regra geral, como podemos ver na
tabela abaixo, que apresenta os principais
mísseis antinavio lançados por submarinos
da atualidade, de importantes forças navais.
Míssil
Alcance
C801 (YJ-82)
22mn (40 km)

Sub-Harpoon
70 mn (130 km)

SS-N-27 (Klub)
100 mn (185 km)

O de mais curto alcance é o C-801
(também chamado YJ-82), usado pelos
SC chineses da classe Song, que, mesmo
assim, possui quase o triplo do alcance do
torpedo utilizado, devendo-se notar que
esse foi o primeiro míssil encapsulado para
lançamento submerso produzido pela China44. Os Song são modernos, relativamente
numerosos (13 unidades)45 e, somados aos
SC mais antigos que só portam torpedos,
chegam a cerca de 40 unidades, que têm
operação prevista quase exclusivamente
nas proximidades da costa chinesa – um
teatro restrito e raso, de curtos alcancessonar46.

Submarinos - País

Torpedo
Alcance
Yu-4
SC classe Song - China
8,1mn (15 km)
Spearfish
SNA classe Astute - Reino Unido
17 mn (31,5 km)
Previsto para os SC classe S8047, em construção - Espanha
DM2A4
27 mn (50 km)
SC classe S209/1200 (semelhantes ao S Tupi, mas menores) SUT Mod2
15,1 mn(28km)
- Coreia do Sul.
SC classes Improved Oyashio, Oyashio, Harushio e Yuushio Tipo 89
27 mn (50 km)
- Japão
MK48
SC classe Collins - Austrália
27 mn (50 km)
Tipo 53-65
SC classe Kilo - Índia
10,3 mn (19 km)
Tipo 53-65
SC classe Kilo - China
10,3 mn (19 km)
Tipo 65-76
SNA/SLMC classes Victor III, Oscar II e Akula - Rússia
27mn (50 km)
SC classe Kilo - Rússia

USET-80
11mn (20 km)

Alcances de mísseis e torpedos lançados por submarinos48
41 CASTRO, 2012, p. 25, § 5.
42 FRAGELLI, 2010, slide 33.
43 DCNS, 2011; MISSILE, 2011.
44 SAUNDERS, 2007, p. 118; GLOBAL, 2009.
45 SAUNDERS, 2007, p. 116 e 117.
46 MURRAY, 2007, p. 68, § 1; COTE, 2011, p. 2, § 4, p. 6, §§ 5 e 6, p. 8, § 6.
47 S80 é a designação espanhola do Scorpène francês.
48 SAUNDERS, 2007, p. 842, 711, 629 a 632, 441, 399 a 401, 313, 120 e 25; RÚSSIA, 2008; ATLAS, 2013. Os
torpedos listados são os de maior alcance, utilizados pelos submarinos.
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O norte-americano Sub-Harpoon
(UGM-84) está em serviço desde 1981 e é
utilizado por unidades nucleares e convencionais, sempre com alcance bem maior que
o dos torpedos utilizados. Note-se que os
submarinos citados têm emprego oceânico
previsto.
O respeitado 49 SS-N-27 (Klub), de
fabricação russa, talvez seja o míssil antinavio lançado de submarino de maior
alcance – muito maior que os dos torpedos
em uso – e tem a parte final da trajetória
em velocidade supersônica para dificultar
as contramedidas. Ele também é empregado por submarinos com uso previsto em
regiões oceânicas – SC de maior porte e
SNA, embora a Rússia também empregue
os classe Kilo em mares fechados, como
nas esquadras do Báltico e do Mar Negro.
Verifica-se, assim, que os mísseis antinavio expandem de forma expressiva a
área de engajamento proporcionada pelos
torpedos, desde que as plataformas lançadoras contem com o necessário apoio de
vigilância para fornecimento dos dados
dos alvos50, e a possível quebra da discrição dos submarinos com seu lançamento
não é considerada nos textos pesquisados.
Vê-se também que o emprego de mísseis
de maior alcance está relacionado com
emprego oceânico dos submarinos, como
é o caso do Brasil.
Dentre os mísseis de cruzeiro lançáveis
por submarinos, os mais conhecidos são
o Tomahawk, norte-americano, utilizado
pelos SNA dos EUA e Reino Unido e,
provavelmente em breve, também por SC

da Espanha e da Austrália; o SS-N-21 utilizado apenas pelos SNA russos – ambos em
operação há décadas; e o MdCN (Missile
de Croisière Naval) da França, em final de
desenvolvimento e que deverá armar seus
novos SNA do projeto Barracuda, ora em
construção51.
Seus alcances variam de 540 a 1.600
mn (1 mil a 3 mil km) e, embora tenham
versões utilizáveis contra alvos navais, têm
tido emprego prioritário (o Tomahawk)
contra alvos em terra, nas ações de projeção de poder constantes das intervenções
realizadas pelos países ocidentais no pósGuerra Fria.
Apenas os SNA russos utilizam mísseis
AS – o SS-N-15 e o SS-N-16, ambos em
serviço há várias décadas. O primeiro é
lançado de tubos de 533 mm e tem alcance
de 24,3 mn (45 km), enquanto o segundo é
lançado de tubos de 650 mm52 e alcança 54
mn (100 km), sendo que ambos projetam ao
mar, próximo ao alvo, um torpedo AS ou
uma bomba nuclear. Além deles, a moderna
família Klub, dos mísseis SS-N-27, possui
duas versões que lançam torpedos AS, com
alcances de 22 e 27 mn (40 e 50 km)53.
Os norte-americanos dispuseram de uma
arma semelhante durante a Guerra Fria, que
lançava uma bomba nuclear e alcançava 30
mn (55 km) – o UUM-44 (Subroc) –, mas
ela foi retirada do inventário em 1989, e o
projeto para sua atualização com arma não
nuclear foi cancelado em 1990 por falta de
recursos54.
A Marinha dos EUA não se ressente
atualmente de uma arma de grande alcance

49 McVADON, 2007, p. 9, § 1. O míssil é tido como capaz de ameaçar grupos de ataque de navio-aeródromo dos
EUA, apesar de estes serem dotados do sistema Aegis, de defesa aérea e antimíssil.
50 COTE, 2011, p. 8, § 5.
51 SAUNDERS, 2007, p. 840 a 842; 881 a 884; 711; PICARD, 2006, p. 33, § 6; CALVO, 2005; AUSTRALIAN,
2009, p. 81 incisos 9.73 a 9.76.
52 SAUNDERS, 2007, p. 628 a 633. Os tubos de torpedo de submarinos são de 533 mm, mas os SNA/SLMC
russos também são equipados com tubos de 650 mm.
53 SAUNDERS, 2007, p. 628 a 633; DEFENSE, 2005.
54 DIRECTORY, 2002.
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para seus submarinos – seja antinavio ou
antissubmarino – que evite a aproximação
necessária ao lançamento de torpedos. Isto
se deve à crença na superioridade em qualidade e proficiência de suas unidades e estruturas de Comando e Controle (C2) ante os
possíveis adversários no pós-Guerra-Fria,
o que transparece em inúmeros textos55.
O emprego de submarinos norte-americanos tem ênfase na projeção de poder
em ações de guerra de litoral, ensejando
iniciativas para aumentar a capacidade de
transportar mísseis Tomahawk para ataque
a alvos terrestres (TLAM – Tomahawk
Land Attack Missile), inclusive instalando
lançadores verticais em vários submarinos56, o que determinou a retirada de
serviço dos Sub-Harpoon, prevendo-se os
eventuais engajamentos antinavio apenas
com os torpedos MK48. Clancy assinala
este fato, que também evidencia a crença
acima citada e pode ser corroborado pelas
páginas do Jane’s Fighting Ships,57 onde
esse míssil não aparece na dotação de
qualquer submarino dos EUA.
O emprego dos mísseis de maior alcance, de cruzeiro ou não, exige o apoio
de sensores externos ao submarino – seja
de esclarecedores aéreos ou satélites,
implicando modernamente a integração
daqueles meios a sistemas de (C2), que

incluem esses e outros sensores. Esses
sistemas são especialmente importantes
em Marinhas que implementam estratégias prioritariamente defensivas, como a
russa e a brasileira (pelo que determina a
END), sendo que a primeira, pioneira em
tais operações nos anos 1920, parece ter
implantado há pouco tempo um moderno
sistema de C2, pelo que se depreende de
uma entrevista de seu chefe de EstadoMaior Naval, em 200658.
Assim, parece conveniente à Marinha do
Brasil, que pretende implantar um sistema
de monitoramento no Atlântico, o Sistema
de Gerenciamento da Amazônia Azul
(SisGAAz), avaliar a conveniência de a ele
incorporar tal capacidade.
Aqui aparece também um interessante
aspecto para subsidiar o projeto de desenvolvimento de mísseis lançados por submarino pela MB (projeto Mansub), que, pelo
artigo da RMB já citado, é o mais maduro
do Programa Esporão: maximizar seu alcance a fim de torná-lo consideravelmente
maior que o do torpedo, fazendo-o, neste
aspecto, melhor que o SM39. Nessa linha
caberia, inclusive, considerar a possibilidade de empregar motores de combustível
líquido (jatos), que proporcionam maiores
alcances. Sintomaticamente, o C-801 (YJ82) é de combustível sólido e baseado no

55 HOLLAND Jr, 2002, p. 338, § 4 e p. 347, § 4 – Esse autor aponta dois aspectos indicadores dessa superioridade:
o desaparecimento (disappearance) dos navios de superfície nas Marinhas que não a da potência dominante
e de seus aliados – porque a existência da força de submarinos dos EUA os torna poor investments; e o
fato de, na marinha norte-americana, os navios de superfície serem agora projetados sem alguns requisitos
necessários a ações de superfície e sem a maioria das capacidades AS, por se supor que eles nunca operarão
próximos a navios ou submarinos inimigos, previamente destruídas pelos SNA, que serão sempre os pioneiros
nos enfrentamentos.
		
Os SNA contribuem, assim, para reduzir o custo do projeto e de construção de navios de superfície
destinados à guerra de litoral, eliminando a cara necessidade de furtividade (stealthness) e tornando possível
sua otimização para outras tarefas que não a exijam – defesa antimísseis balísticos, por exemplo.
56 MARINHA DOS ESTADOS UNIDOS, 2008, slide 12; NAVAL TECHNOLOGY.COM, 2009; SAUNDERS,
2007, p. 881-884. Quatro SLMB (SSBN) classe Ohio foram transformados em SLMC (SSGN), portando,
cada um, 154 TLAM. Os SNA podem lançar esse míssil por tubos de torpedo, mas nos classe Virginia e em
31 dos classe Los Angeles foram instalados lançadores verticais com 12 mísseis adicionais.
57 CLANCY, 2002, p. 225, § 3, SAUNDERS, 2007, p. 882-884.
58 FRIEDMAN, 2000, p. 129-130; ABRAMOV, 2006, p. 29 e 30.
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Exocet, enquanto o Sub-Harpoon e o SSN-27 são jatos59.
Mísseis de cruzeiro e AS teriam menor
prioridade, mas não deveriam ser esquecidos, e seus desenvolvimentos poderiam
constituir um prosseguimento do Mansub
com várias versões, dependendo da avaliação das necessidades estratégicas. Um bom
exemplo é o da Índia, cujo míssil BraHmos,
supersônico de 157 mn (290 km) de alcance
e desenvolvido com colaboração russa, foi
idealizado inicialmente para lançamento de
terra contra navios, mas já teve outras versões produzidas e continua sendo objeto de
estudos para maximizar seu aproveitamento.
A arma era primariamente antinavio,
com possibilidade de bater alvos terrestres,
mas, após a versão inicial de defesa de
costa, ela foi desenvolvida para emprego
em navios (mar-mar, inclusive com lançamento vertical) e já consta do inventário do
Exército e da Marinha60. Além disso, estão
sendo também desenvolvidas, ou já testadas, versões de lançamento por aeronaves e
submarinos, bem como seu emprego como
míssil terra-terra e ar-ar61.
O apoio de sensores externos aos SNA
é uma questão que envolve outra Força, a
Força Aérea Brasileira (FAB), e, no futuro,
é possível que envolva também órgãos do
governo que têm a ver com tecnologias de
satélites, não apenas de comunicações – a
básica –, mas também as de vigilância e de
sinais de navegação (como o GPS), todas
previstas na END62, embora a de Comunicações seja mais divulgada.
Um analista norte-americano afirma
que a principal vantagem obtida por sua

força de submarinos com a Revolução
nos Assuntos Militares dos anos 1990 foi
o “acoplamento” dos submarinos de propulsão nuclear com os satélites artificiais,
o que tornou o ambiente marítimo global
substancialmente diferente do que existia
anteriormente, com grande vantagem para
os países desenvolvidos.63
A argumentação aponta as possibilidades trazidas pelo binômio satélites-submarinos nas operações típicas de seus SNA
– preparação do espaço de combate para
ações de projeção de poder em litorais de
países em desenvolvimento, o que garante
a liberdade para acessar satélites quando
achar necessário. Nelas, os submarinos se
integram, por satélites de comunicações, à
rede de C2 da operação, recebem dados das
áreas por meio de satélites de esclarecimento e se posicionam pelo GPS, para lançar
destacamentos de operações especiais, engajar alvos de superfície e suprimir defesas
terra adentro lançando Tomahawk.
Pela END, essa não é a nossa guerra. Estamos no lado oposto, e temos que pensar principalmente em operações defensivas contra
inimigos desenvolvidos, no mar. Assim, para
o cumprimento das operações visualizadas,
anteriormente expostas, nossos submarinos
necessitarão das três formas de apoio de satélites, mas não terão a mesma liberdade de
quebrar a discrição para acessá-los.
Tal situação sugere um grande esforço
de simulações e jogos que poderão mesmo
indicar a necessidade da implantação de estações de VLF/ELF (Very Low Frequency/
Extremely Low Frequency64), que podem
contactar submarinos mergulhados. Essas

59 FEDERATION, 1999; DEFENSE, 2005; DIRECTORY, 2008.
60 SAUNDERS, 2007, p. 319 e 321.
61 INDIA, 2009, BraHmos.
62 BRASIL, 2008, p. 25, item 5; p. 32, item 3.
63 HOLLAND Jr, 2002, p. 337, § 1.
64 Frequências muito baixas em que as transmissões rádio se propagam no meio subaquático, utilizáveis em
comunicações, embora com grandes limitações.
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O Prosub é apenas parte da atualização
da Força Naval, mas sua execução materializa um antigo anseio da Marinha e reflete a
prioridade dada corretamente pela END às
capacidades que constituem o núcleo duro da
defesa no mar, ressaltando que as atividades
atualmente previstas deverão ser seguidas por
outras, nele incluídas ou em outros programas
CONCLUSÃO
que o sucedam, ou ainda criando-se estruturas
Este artigo discorreu brevemente sobre O desenvolvimento deslocou permanentes, como o são
quatro aspectos re- nossas pretensões e ameaças várias das necessidades
antevistas.
lacionados a submaA tarefa iniciada pelo
rinos – as operações do contexto regional para o
visualizadas, o número global, e se a natureza nos Prosub é enorme, mas
apenas o início
de unidades, a oculdeu um teatro marítimo constitui
de um empreendimento
tação e o armamento
amplo e irrestrito não
muito maior, que exiprincipal. Sobre eles
girá vultosos aportes
ainda muito se poderia
podemos possuir poder
financeiros, mas é simescrever, e inúmeros
naval de baixo custo
plesmente necessário,
outros aspectos pocircunstância esta que
deriam ser abordados
deve ser assumida e não pode ser minimise fossem incluídos todos os campos de
zada. Afinal, se o desenvolvimento deslocou
estudo necessários à posse de submarinos
nossas pretensões e ameaças do contexto renucleares e convencionais modernos e à sua
gional para o global, e se a natureza nos deu
operação nos teatros e missões previstos
um teatro marítimo amplo e irrestrito onde
para a Marinha, mas tal tarefa escapa ao
devemos realizar operações defensivas, não
propósito deste artigo, que é apenas frisar
podemos possuir poder naval de baixo custo.
que o trabalho está apenas começando.
estações, aliás, constituem um recurso ainda plenamente utilizado por vários atores,
como Organização do Tratado do Atlântico
Norte (Otan), EUA, Rússia, Índia, Reino
Unido, Austrália, França, Alemanha e
Japão65.

1 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<ARTES MILITARES>; Estratégia; Poder Marítimo; Política de defesa; Poder Naval;
Submarino; Armamento; Míssil; Torpedo:
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A BRAVURA, A CORAGEM, O PATRIOTISMO, A
LEALDADE E A FIDELIDADE DE TAMANDARÉ

SERGIO TASSO VÁSQUEZ DE AQUINO*
Vice-Almirante (Refo)

odos os anos, em 13 de dezembro, o
Brasil e a Marinha, agradecidos, reverenciam a memória e celebram os feitos e
as virtudes do Almirante Joaquim Marques
Lisboa, Marquês de Tamandaré, Patrono da
Marinha. A data, mui justamente, é conhecida como Dia do Marinheiro.
Desde a juventude, deu provas Tamandaré de grande bravura ao enfrentar a
refrega. No início de sua vida na Marinha,
participou da perseguição à esquadra portuguesa, que fugia do Brasil após o resultado
desfavorável colhido nos combates pela
independência nacional, a bordo da Fragata
Nictheroy, até próximo da embocadura do
Tejo. Registra a História que Lord Thomas
Cochrane, nosso primeiro almirante e comandante da Marinha Imperial, ao vê-lo

T

em ação e testemunhar sua desenvoltura
nas lides e fainas do mar e tranquilidade
em face do inimigo, teria observado: “Esse
menino ainda será o Nelson brasileiro”.
Como jovem tenente, nos entreveros na
região platina, tão comuns naquela quadra
da vida nacional, foi aprisionado junto
com outros oficiais pelos argentinos, que
os pretendiam conduzir para reclusão nas
inóspitas terras austrais. Lograram os heróis
brasileiros dominar a tripulação do navio
que os conduzia, tomar-lhe o controle e
voltar, livres, à Pátria.
Por toda a vida, deu provas Tamandaré de grande coragem moral e física.
Exímio nadador, salvou um colega, que,
segundo algumas versões, teria sido o
jovem Francisco Manuel Barroso, depois

* Membro da Academia Brasileira de Defesa e do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil.
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o grande chefe e herói de Riachuelo, de
morrer afogado. Já idoso, lançou-se ao mar
para resgatar o nosso respeitado e amado
monarca, Dom Pedro II, que havia caído
n’água de uma prancha, quando em visita
a instalações da Marinha. Como oficial
superior no comando do seu navio, de volta
da Europa, teve oportunidade de salvar o
paquete inglês Ocean Monarch, que ardia
em chamas, e seus passageiros e tripulantes,
o que lhe valeu reconhecimento e respeito
do governo inglês. Na vida pessoal e na
carreira, sempre demonstrou notável coragem moral nas horas críticas de decidir,
como comandante e chefe naval, na paz e
na guerra, e na defesa de suas convicções
e de sua dignidade de cidadão, oficial, comandante e almirante exemplar.
O patriotismo acendrado era a própria
natureza de Tamandaré. O Brasil era o centro, a motivação e o destino de tudo o que
fazia, pensava e sonhava. Amou completa
e totalmente a terra em que nasceu, e a sua
glória, defesa e grandeza dedicou toda a
longa existência, sem medir sacrifícios,
renúncias e perigos.
Teve lealdade sem limites ao seu imperador, ao qual serviu com altivez, dignidade
e correção extremas. Respeitavam-se e
estimavam-se como dois grandes homens,
dedicados ao serviço da Pátria. Para louvor
de ambos, é preciso dizer que Pedro II
era fácil de ser amado, e ser-lhe leal não
implicava qualquer risco, tão comum nas
“lealdades” corrompidas e interesseiras
aos poderosos dos tempos presentes, uma
vez que sempre foi um padrão ético-moral
e exemplo de amor e de majestoso e sábio
serviço ao Brasil.
Por toda a vida, foi Tamandaré completamente fiel aos usos e costumes, aos
valores e às tradições da Marinha, de todas
as Marinhas, que tanto têm em comum
por laborarem no mesmo mar sem fim, no
enfrentamento dos mesmos desafios das
90

procelas, dos ventos fortes, das águas tormentosas, que tanto servem para enrijecer
a têmpera, fortalecer o caráter e embalar
a alma no mesmo amor aos elementos, ao
navio, à terra natal e às famílias distantes.
E para construir aqueles dois sentimentos
maravilhosos e únicos em sua força: o “espírito de navio” e a liga forte e profunda que
une os homens do mar, oficiais e guarnição,
no conjunto harmonioso, eficaz e eficiente,
pronto para a paz e para a guerra, a que Horatio Nelson definiu como band of brothers.
Por tudo o que foi e fez, Tamandaré conquistou, com justiça, a glória de ser o paradigma da Marinha, o exemplo para todas
as gerações que se lhe seguiram, por isso
Patrono Glorioso da Marinha do Brasil!
No Almirante Barroso, o Barão do
Amazonas, encontramos outro chefe naval
notável, herói e vencedor de Riachuelo, em
que, graças ao seu golpe de audácia e à bravura e à coragem por ele e seus comandados
demonstradas, a Marinha Imperial pôde
assumir o domínio das águas essenciais ao
esforço de guerra aliado, permitindo que,
como consequência, as tropas terrestres
invadissem o solo paraguaio e passassem à
ofensiva. Seus sinais levantaram o espírito
dos comandados e vibram, para sempre,
na alma dos marinheiros e de todos os
patriotas: “O Brasil espera que cada um
cumpra o seu dever!”, “Sustentar o fogo
que a vitória é nossa!”
Luiz Alves de Lima e Silva, o Pacificador, Duque de Caxias, “Glorioso e Sagrado”,
marechal invicto e maior soldado do Brasil,
Patrono do Exército, em Itororó, diante da
metralha inimiga e da incerteza do combate, arremeteu com sua montaria pela ponte
disputada a ferro e fogo, à frente da tropa
brasileira e ao brado de “Sigam-me os que
forem brasileiros!” Eletrizados, os soldados
seguiram o comandante até a Vitória.
Manuel Luiz Osório, o Legendário,
Marechal e Marquês do Herval, Patrono
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da Cavalaria, idolatrado por seus soldados,
bravo e destemido em todos os combates,
além dos exemplos magníficos que deixou,
proferiu esta notável mensagem, que sintetiza o valor dos heróis conscientes: “É fácil
a missão de comandar homens livres: basta
apontar-lhes o caminho do dever!”
A mais nova das armas já tem os seus
comandantes legendários, testados na
guerra, no combate, e merecedores de toda
a admiração e de todo o respeito dos concidadãos, porque exemplos para os aviadores
do Brasil: Eduardo Gomes, Marechal do
Ar, e Nero Moura, Brigadeiro. E o dístico
guerreiro, que honrava os aviões combatentes nos céus da Itália, passou à História
também: “Senta a pua!”
Tinha eu a intenção de homenagear Tamandaré no seu dia, mas, ao correr da pena,
acabaram por ocorrer citações de momentos
gloriosos de outros grandes heróis militares
do Brasil, que deixaram testemunhos de
vida tão valorosos quanto os do Grande Almirante, os quais têm servido de inspiração
a marinheiros, soldados e aviadores, para

que cumpram, sem desfalecimento, hesitações ou restrições, seu sacrossanto dever
para com a Pátria, que lhes é exclusivo, de
defendê-la com o sacrifício da própria vida,
se e quando necessário.
Os velhos militares encanecidos, hoje
na reserva e reformados, mantêm-se fiéis
ao compromisso de toda uma vida, até o limite de suas possibilidades e forças. No tão
preocupante momento vivido pelo Brasil,
em que as forças do mal parece não terem
limites para sua ação de destruição, nosso
desejo mais sincero e profundo é de que o
espírito militar e os cuidados com a Pátria
e seu futuro sejam uma constante, pelos
tempos afora, nos corações, nas mentes
e nas almas daqueles que nos sucederam
e sucederem, para os quais procuramos,
também, ser exemplos, segundo o legado
de Tamandaré, Barroso, Caxias, Osório,
Eduardo Gomes, Nero Moura e todos aqueles outros vultos ilustres da nossa História
Militar, que tanto honraram, elevaram,
promoveram e defenderam o Brasil, nossa
paixão.

1 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<NOMES>; Tamandaré; Homenagem;
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“Os que não podem recordar o passado
estão condenados a repeti-lo.”
George Santayana
(1863-1952)

MUCIO PIRAGIBE RIBEIRO DE BAKKER*
Contra-Almirante (Refo)

urante o longo período de existência
do planeta, inúmeras transformações
ocorreram com relação às massas continentais, aos oceanos e à atmosfera, as quais
provocaram extinções em massa da vida na
terra. Acontecimentos semelhantes têm alta
probabilidade de voltarem a ocorrer, tanto os
de características geológicas ou geofísicas,
em face da instabilidade da crosta terrestre,
quanto aqueles que afetam diretamente a
temperatura da terra, inclusive os que provocam ciclos alterados de períodos glaciais.
As partes mais instáveis do planeta
ficam nos limites das placas tectônicas,
cuja região mais ativa é conhecida como
“Círculo de Fogo” e que cerca o Oceano

D

Pacífico. O avanço da placa indiana para o
norte, em direção à placa euro-asiática, cria
outra área de terremotos e instabilidades na
Ásia Central, na Malásia e na Indonésia. As
principais zonas de perigo ficam em torno
da placa do Pacífico, onde ela colide com
as placas americana e asiática, e no sul da
Europa e da Ásia Central, onde as placas
africana, asiática e indiana colidem com as
placas euro-asiática e anatólia (Turquia).
Estamos vivendo atualmente o fim de
uma época interglacial. É de se prever,
portanto, que, dentro de alguns milhares de
anos, a Terra volte a sofrer outra glaciação
– a Terra vive agora os últimos momentos
da glaciação chamada Würms. Até o risco

* O autor é conferencista, escritor e colaborador da RMB. Comandou o Navio-Hidrográfico Argus e o NavioOceanográfico Saldanha, foi diretor da Escola de Guerra Naval, secretário da Comissão Interministerial para
os Recursos do Mar e diretor de Hidrografia e Navegação da Marinha.
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de uma colisão, como a que ocorreu no
mas da longa história da humanidade e da
Cetáceo, há cerca de 65 milhões de anos,
terra – sabe que essa é uma possibilidade
poderá acontecer – segundo a Nasa, um
iminente. Um dia haverá outra idade glaasteroide de tamanho razoável deverá
cial, e algumas de nossas maiores cidades
passar próximo ao planeta, se não houver
ficarão novamente debaixo do gelo, como
alteração de rumo, entre os anos 2040 e
já estiveram no passado.
2045. A colisão ocorrida no Cetáceo foi a
No momento atual, estamos caminhando
responsável pela extinção dos dinossauros.
para um mundo como foi o da época do
No que se refere ao aquecimento global,
Eoceno. Muitas cidades costeiras irão dea quantidade de CO2 liberada atualmente na
saparecer por causa da elevação dos mares
atmosfera é comparável à encontrada no
provocada pelo degelo; lugares que agora
fim do Paleoceno, a qual teria sido responsão úmidos se transformarão em desertos
sável pelas descargas de metano, a partir do
e algumas cidades do norte serão engolidas
oceano, que ocorreram no início do período
pela selva e assim por diante. Se houver um
seguinte, o Eoceno. A onda de aquecimento
aumento de temperatura da ordem de seis
que se seguiu mudou completamente a
a oito graus centígrados, como se admite
maneira como o clima se distribuía em
que tenha ocorrido no Eoceno, a elevação
todo o mundo. A temperatura do oceano
do nível dos oceanos seria preocupante,
subiu de seis a oito graus centígrados, o
uma vez que o derretimento do Ártico, da
suficiente para causar
Groenlândia e da Antármudanças radicais nas
tica poderia elevar esse
correntes oceânicas.
Políticos geralmente não nível para, no mínimo,
Neste momento, mimetros. Todos os
conhecem as ciências da 25
lhões e milhões de
países que têm granterra e pensam que tudo des costas marítimas,
toneladas de metano
estão presas embaixo isso pode ser uma fantasia como o Brasil, seriam
da camada do solo
atingidos.
congelado do oceano e
O derretimento de
podem começar a derreter, com o aumento
geleiras afetaria cerca de 2,5 bilhões de
da temperatura, e o metano vazar para a
pessoas, especialmente na China e na
superfície, atingindo a atmosfera. Tempos
Índia. Haveria fome, falta de alimentos e
atrás, um comandante de navio russo, ao
bilhões de pessoas ficariam desabrigadas,
navegar pelo Ártico, alertava sobre o esprovocando ondas de migrações para áreas
capamento do metano por entre os blocos
interiores e mais elevadas. As disputas
de gelo que se desintegravam.
por alimentos, provavelmente, levariam
Existem muitas razões para a inércia dos
a saques e a toda ordem de conflitos e
governos sobre os alertas e as advertências
agressões.
que os cientistas têm divulgado sobre as
Outro assunto importante que convém
consequências das mudanças climáticas.
mencionar refere-se à duplicação da poMas a principal delas parece ser a incredupulação humana mundial a cada 40 anos.
lidade. Políticos geralmente não conhecem
Com tal aumento, logo alcançaremos o
as ciências da terra e pensam que tudo isso
limite biológico do crescimento, quando
pode ser uma fantasia. Entretanto, quem
poderemos começar a lutar ferozmente
tem noção de história – não dos anos reuns contra os outros por uma fração dos
centes ou mesmo de décadas ou séculos,
recursos limitados do planeta. É paradoxal
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que a humanidade, tendo conseguido evitar
da camada de ozônio, o que explicaria a
uma catástrofe nuclear, caminhe para um
extinção das espécies terrestres. Também
holocausto ambiental.
naquela ocasião estava se formando o Canal
A maior extinção em massa que acontede Moçambique, que, mais tarde, isolaria
ceu no planeta não foi a que exterminou os
o bloco América do Sul-África do bloco
dinossauros, atribuída à queda de um asteMadagascar-Índia-Austrália-Antártica.
roide na Península de Yucatan, no México,
Evidentemente, não estamos no Perhá 65 milhões de anos aproximadamente.
miano, quando a Terra era muito diferente
Essa catástrofe mal se compara à grande
do que é hoje; nem no Eoceno, quando
extinção ocorrida no
houve uma onda de
Permiano, há cerca de
aquecimento no plaOs problemas da
251 milhões de anos,
neta. Porém, a lição
no último período da
é bastante clara para
superpopulação, do
Era Paleozoica, a qual
aqueles que se dispõem
aquecimento global, da a aprendê-la: o aumeneliminou mais de 90%
de toda a vida na Terprodução de alimentos e to da concentração de
ra, tanto as espécies
CO2 na atmosfera cauda distribuição de água sa
marinhas quanto as
a acidificação dos
serão os maiores desafios oceanos, com severas
terrestres, na mesma
proporção. Pesquisas
consequências para a
que a humanidade
recentes sugerem que
vida marinha, além de
terá de enfrentar para
a mortandade maricontribuir significatinha se deveu à falta
salvar o planeta e a sua vamente para o aquecide oxigênio na água,
mento global.
biodiversidade
juntamente com um
A grande diferença
excesso de gás carbôé que, agora, somos
nico que aumentou a acidez e a temperatuda
nós os culpados principais dessa transfordo oceano.
mação global, seriamente agravada com as
perspectivas de um holocausto ambiental.
Tal catástrofe, segundo alguns cientisOs problemas da superpopulação, do
tas, resultou de uma das maiores erupções
aquecimento global, da produção de alivulcânicas da história, que formou parte da
mentos e da distribuição de água serão os
Sibéria, lançando na atmosfera quantidades
maiores desafios que a humanidade terá
enormes de gases, comprometendo a química
de enfrentar para salvar o planeta e a sua
oceânica e causando uma mudança climática
biodiversidade.
radical, incluindo possivelmente a destruição

1 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<MEIO AMBIENTE>; Oceano; Aquecimento global; Terra; Clima; Água; População;
História geral;
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INTRODUÇÃO

O

s vários órgãos de segurança existentes
nas diversas esferas de atuação pelo
mundo têm demonstrado uma preocupação,
no momento, com o possível emprego de

agentes nucleares, biológicos, químicos e radiológicos (NBQR), de maneira intencional
ou acidental, durante os seus planejamentos
de segurança. Esse procedimento tem sido
evidenciado pelos diversos estudos sobre o
assunto, conduzidos por agências especia-

* Os autores servem na Comissão Permanente de Assessoramento ao Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros
Navais em assuntos relacionados ao Sistema de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica da
Marinha (CoPANBQR).
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lizadas e centros de referência de Estados
engajados na tarefa de mitigar a possibilidade do emprego de armas que contenham
os citados agentes, por parte de algumas
nações ou grupos de tendências radicais, seja
em ações terroristas ou no combate regular.
De acordo com a tendência atual observada nas publicações especializadas,
os armamentos que empregam agentes
NBQR passaram a receber, genericamente,
a abreviatura WMD (Weapons of Mass
Destruction), cuja tradução mais fiel seria
“Armas de Destruição em Massa” (ADM),
revelando o alto grau de devastação e letalidade advindas de sua utilização.
Faz-se mister ressaltar que esse tipo de
armamento cresceu de importância no cenário mundial, devido à sua rápida evolução
científica, que propiciou maior rapidez e
facilidade na produção e armazenamento,
tornando-se importante ferramenta na
condução do nível estratégico dos conflitos
armados, como fator dissuasório. Nesse
contexto, surge também a possibilidade
desse meio ser utilizado em ações terroristas e de sabotagem, como já ocorreu em
alguns eventos ao longo da história recente.
Os armamentos que empregam agentes químicos são tradicionalmente vistos
como uma substância tóxica (venenosa)
contida em um dispositivo de entrega,
como uma bomba ou granada. A definição
mais utilizada, atualmente, descreve os
agentes químicos como sendo substâncias
que produzem, quando empregadas para
fins bélicos, um efeito tóxico, fumígeno
ou incendiário.
No que concerne às chamadas armas
biológicas, a primeira consideração reside na
definição de agentes biológicos: organismos
vivos (bactérias ou vírus), ou seus derivados,
empregados para causar morte, doença ou
ferimento no ser humano, nos animais e nas
plantas. Em princípio, qualquer organismo
que provoque algum mal aos outros seres
RMB1oT/2013

vivos pode se tornar agente de uma arma
biológica, mas, na prática, as dificuldades
de manipulação e dispersão são fatores que
irão restringir o uso de um organismo desse
tipo. Esses agentes produzem um veneno
específico chamado de toxina. O objetivo
principal do uso dessas substâncias no combate é reduzir o poder das tropas oponentes,
podendo, inclusive, chegar ao extremo de
levar à morte. Os agentes biológicos, assim
como os agentes químicos, podem ser disseminados por meio de munições terrestres
especialmente construídas para esse fim,
capazes de disseminar os micro-organismos
vivos, para que eles causem o efeito desejado
em seus alvos. Devido a essa peculiaridade
(necessidade de se disseminar os organismos
vivos), os agentes biológicos são preteridos
em relação aos agentes químicos, quando
se trata da disseminação em larga escala.
Entretanto, podem ser bastante empregados
em sabotagens. Em virtude de a maioria
desses agentes serem instáveis em soluções
alcalinas, podem ser destruídos facilmente
pelos métodos normais de descontaminação.
Em relação ao último dos agentes de
destruição em massa, entende-se por agente
nuclear e radiológico qualquer substância
que produza baixas por meio da emissão de
radiação. Essa definição abrange não apenas
os elementos radioativos produzidos após
uma explosão atômica, como também aqueles
que podem ser disseminados como poeira
ou nuvem, com o fim de causarem baixas.
Portanto, o motivo de se empregar tanto o
termo nuclear quanto o radiológico quando
nos referimos a esses agentes está relacionado
basicamente ao tipo de acidente ou efeito produzido: emprega-se o termo nuclear quando
uma reação nuclear ou um equipamento onde
se processa uma reação nuclear esteja diretamente envolvido; caso contrário, deve-se
utilizar o termo radiológico.
Uma grande variedade de nomes é utilizada para as armas que liberam energia por meio
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de reações nucleares: bombas atômicas (bomba-A), bombas de hidrogênio (bomba-H),
armas nucleares, bombas de fissão, bombas
de fusão e armas termonucleares. O que torna
essas armas especiais é a grande concentração
de energia em pequenos volumes, que pode
ser liberada com efeitos devastadores.
Recentemente, uma nova definição relativa aos agentes nucleares/radiológicos
ganhou popularidade. Trata-se das chamadas “bombas sujas”. Conceitualmente, uma
bomba suja (também conhecida como bomba de dispersão radiológica) é composta por
um explosivo convencional, como o TNT
(trinitrotolueno), “empacotado” junto com
um material radioativo. Ela é muito mais
rústica e barata do que as armas “nucleares”, muito embora seja menos eficaz, do
ponto de vista destrutivo. Entretanto, essa
ineficácia é “compensada” com os danos radioativos advindos do seu emprego. Assim,
a ideia básica de uma bomba suja é usar a
expansão de gás ocasionado pela explosão
como um meio de propulsão para o material
radioativo sobre uma determinada área.
Comparativamente às armas nucleares
“convencionais”, torna-se difícil estimar
a extensão dos danos de uma bomba suja,
devido à grande quantidade de variáveis
envolvidas. Dentre elas, são determinantes

o tipo e a quantidade dos explosivos, bem
como o material radioativo empregado;
entretanto, outros fatores aleatórios, tais
como a velocidade do vento, a temperatura
e pressão atmosférica na zona alvo, também
exercem uma influência bem mais significativa comparada aos efeitos de uma explosão baseada na fissão ou fusão nuclear.
Em decorrência da variedade de emprego dos agentes NBQR, em combinação
com armamentos vetores, gerando grande
letalidade e desbalanceamento quando em
uso, os Estados têm envidado esforços na
assinatura de acordos e resoluções, chancelados pela Organização das Nações Unidas
(ONU), no sentido de não proliferação desses agentes, bem como na busca incessante
da redução dos arsenais existentes.
O Estado brasileiro, cônscio dessa situação, tem buscado ratificar e ser signatário
dos instrumentos internacionais que coíbem
a proliferação de ADM. Nesse sentido, o
Brasil aderiu ao Tratado de Não Proliferação
Nuclear e ratificou o Protocolo de Genebra, a
Convenção sobre Armas Biológicas e a Convenção para a Proibição de Armas Químicas,
dentre outros. O Brasil também é membro
pró-ativo na Agência Internacional de Energia Atômica1 (AIEA) e na Organização para
Proibição de Armas Químicas2 (Opaq).

1 A AIEA – Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, na sigla em inglês), com sede em Viena (Áustria),
foi estabelecida como uma organização internacional autônoma, no seio da Organização das Nações Unidas
(ONU), e seu objetivo é a promoção do uso pacífico da energia nuclear e o desencorajamento dos usos para
fins militares de armas nucleares. A AIEA tem 158 estados-membros, cujos representantes se encontram
anualmente para uma Conferência Geral onde elegem 35 membros para o Conselho de Governadores. Este
Conselho reúne-se cinco vezes por ano e prepara as decisões que serão ratificadas pela Conferência Geral.
A AIEA constitui um fórum intergovernamental para a cooperação científica e técnica do uso pacífico da
tecnologia nuclear.
2 A Opaq – Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPCW, na sigla em inglês), com sede em Haia
(Holanda), é uma organização criada pela ONU e tem como objetivo a administração e o controle da Convenção para a Proibição das Armas Químicas – CPAQ (CWC, na sigla em inglês). Para exercer a sua fiscalização, a Convenção utiliza visitas de verificação em instalações industriais, monitoração do comércio das
substâncias controladas e credenciamento de laboratórios de análise de armas químicas nos países-membros.
Esses laboratórios seriam indicados pelos países-membros e, depois de aprovados pela Opaq, ficariam como
responsáveis pelas análises necessárias à fiscalização e ao controle de produtos químicos com potencial uso
em armas químicas, participando de ensaios interlaboratoriais com outros países e com atuação nas análises
de detecção e identificação em casos de uso de armas químicas por algum país.
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CNPq, participou ativamente da criação do
Instituto de Matemática Pura e Aplicada,
do Instituto de Pesquisas da Amazônia,
A origem do Programa Nuclear da
do Instituto Brasileiro de Bibliografia e
Marinha (PNM)
Documentação e da Comissão Nacional de
Energia Atômica. Ele defendia a construção
O nascimento da atividade NBQR na
de usinas de enriquecimento e de uma fábriMB está irrefutavelmente associado ao
ca de produção de hexafluoreto de urânio,
pioneiro trabalho do almirante, engenheiro
além de reatores de pesquisa.
e físico nuclear brasileiro Álvaro Alberto,
Na esteira dos estudos implementados
que idealizou e desenvolveu as pesquisas
pelo Almirante Álvaro Alberto, desde o
sobre a energia nuclear no Brasil.
final da década de 70 do século passado,
O Almirante Álvaro Alberto3 foi noa MB desenvolve seu Programa Nuclear,
meado representante brasileiro (1946) na
cujo propósito é dominar a tecnologia
Comissão de Energia
necessária ao projeto e
Atômica do Conselho
à construção de um subO Almirante Alvaro
de Segurança da ONU
marino com propulsão
e foi o primeiro presinuclear. Esta poderosa
Alberto, respeitado
dente (1951-1955) do
arma tem poder disno meio acadêmico,
Conselho Nacional de
suasório ainda maior
sempre defendeu que o
Pesquisas, o CNPq.
que o do submarino
Ele tinha em mente a desenvolvimento científico convencional, por sua
criação de uma insticapacidade de operar,
e tecnológico estava
tuição governamental
quase que indefinidacuja principal função intimamente ligado com a mente, sem depender da
seria incrementar,
atmosfera. Tais caracprosperidade do País
amparar e coordenar
terísticas operacionais
a pesquisa científica
conferem importante
nacional.
dimensão ao Poder Naval, um dos pilares
Por mais de 30 anos, o Almirante Áldo nosso Sistema de Defesa.
varo Alberto dedicou-se aos estudos mais
Na atualidade, o principal objetivo do
aprofundados na área da energia nuclear.
PNM, que vem sendo desenvolvido pelo
Respeitado no meio acadêmico, sempre deCentro Tecnológico da Marinha em São
fendeu que o desenvolvimento científico e
Paulo (CTMSP), é estabelecer a competecnológico estava intimamente ligado com
tência técnica autóctone para projetar,
a prosperidade do País. Quando presidiu o
construir, comissionar, operar e manter
HISTÓRICO DA DEFESA NBQR NA
MARINHA DO BRASIL

3 O Almirante Álvaro Alberto, nascido em 22 de abril de 1889 no Rio de Janeiro, formou-se em engenharia pela
Escola Politécnica do Rio de Janeiro e realizou sua pós-graduação na École Centrale e Técnique, em Bruxelas,
na Bélgica. Foi também presidente da Sociedade Brasileira de Química (1920-1928), tornando-se catedrático
do Departamento de Física-Química da Escola Naval, tendo incluído o estudo da Física Nuclear no currículo
acadêmico daquele estabelecimento de ensino no ano de 1939. Faleceu no Rio de Janeiro e, em sua homenagem, seu nome foi cedido ao complexo de produção de energia nuclear situado na Praia de Itaorna, em Angra
dos Reis, RJ: Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. Em 1981, devido à sua imensa contribuição para
o País e em reconhecimento e estímulo a cientistas brasileiros que vinham prestando relevante contribuição
nos campos da Ciência e Tecnologia, seu nome foi associado a uma das mais importantes premiações do
Brasil: o Prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia.
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reatores do tipo reator de água pressurizada
Ressalte-se que, acompanhando o
– Pressurized Water Reactor (PWR), bem
desenvolvimento do PNM, sempre ocorcomo produzir o seu combustível nuclear.
reu a constante preocupação da Força na
Dominada essa tecnologia, ela poderá ser
segurança nuclear das plantas partícipes
empregada na geração de energia elétrica,
de todo o processo de produção do comquer para iluminar uma cidade, quer para
bustível, bem como na construção e futura
propulsão naval de submarinos.
operação do Labgene, o que é evidenciado
A conquista da tecnologia necessária
no cumprimento de todas as normas em
à geração de energia nucleoelétrica, para
vigor para o comissionamento das citadas
uso em propulsão naval, vem passando
plantas. Sob esse aspecto, a vertente da
por complexos estágios de desenvolvidefesa nuclear tem sido, desde o início, um
mento, dos quais se destacam o domínio
ponto forte na MB.
completo do ciclo do combustível nuclear
– já conquistado – e
A evolução da
o desenvolvimento
Independente da possível DefNBQR na MB
e construção de uma
planta nuclear de gera- construção de um submarino
Paralelamente à
ção de energia elétrica,
condução
do Programa
com propulsão nuclear,
o que ainda está em
Nuclear, a MB deseno PNM irá assegurar a
andamento.
volveu diversos projeO PNM vem detos, incorporou meios e
tecnologia necessária ao
monstrando, desde seu
conhecimenaproveitamento da energia adquiriu
início, uma grande
tos que evidenciaram as
capacidade de mobi- nuclear, de vital importância preocupações da Força,
lização e estímulo dos
não só com a aplicação
para o futuro do País
setores de Ciência e
da energia nuclear, mas
Tecnologia (C&T) e
também com os efeitos
de produção. São inúmeras as parcerias
do uso de agentes biológicos, químicos e raestabelecidas com universidades, centros
diológicos. Nesse contexto, também a partir da
de pesquisa e desenvolvimento, indústrias
década de 1970 a MB abriu uma concorrência
e empresas projetistas de engenharia, entre
internacional para uma nova série de navios
outros. Traduz-se, portanto, em um projeto
que, entre outros requisitos, deveriam possuir
nacional em que há inúmeros benefícios degrande autonomia operacional, ser capazes
rivados do arrasto tecnológico evidenciado
de manter velocidades que os habilitassem à
tanto por meio do incentivo à ampliação da
escolta de comboios rápidos e possuir a capacibase tecnológica nacional como por meio
dade de Defesa NBQR. O projeto contemplava
do desenvolvimento de equipamentos e
um navio dotado de cidadelas pressurizadas,
componentes de uso não restrito aos objeestação de descontaminação, detectores fixos
tivos do Programa.
e portáteis e equipamentos de proteção indiviEm síntese, independente da possível
dual. A concorrência foi vencida pela empresa
construção de um submarino com probritânica Vosper Thornycroft, com o projeto da
pulsão nuclear, o PNM irá assegurar a
Fragata Mk 10, de 3.500 toneladas, concebida
tecnologia necessária ao aproveitamento da
como uma plataforma multifuncional. Foram,
energia nuclear, de vital importância para
assim, construídas seis unidades, as quatro
o futuro do País.
primeiras nos estaleiros da Vosper e as duas
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últimas no Arsenal de Marinha do Rio de
Janeiro (AMRJ).
Antes do recebimento dos citados
meios navais, a MB, por meio do Centro
de Adestramento Almirante Marques de
Leão (CAAML), já vinha, ao longo dos
anos, ministrando estágios e adestramentos
de DefNBQR, chamados anteriormente de
Controle de Avarias-NBQ (CAv-NBQ).
Transcendendo a esfera de atuação
da área nuclear e fruto da assinatura da
Convenção para a Proibição das Armas
Químicas pelo Brasil em 13 de janeiro de
1993, juntamente com outros 136 países,
a participação da MB nessa área, tendo o
Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM)
como seu representante na Opaq, ocorreu
pela primeira vez em 1994. Na época, foi
designada uma pesquisadora do Grupo
de Materiais para representar o Brasil na
reunião da citada organização, na Holanda.
No ano seguinte, como parte da formação
de pessoal qualificado para essas análises,
uma engenheira química, também lotada
no Grupo de Materiais, iniciou o curso de
mestrado em Análise Química com ênfase
em Espectrometria de Massas e Cromatografia Gasosa, técnicas de grande aplicação
na detecção de armas químicas. Em 1995,
ocorreu a participação do IPqM no processo
de seleção organizado pela Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da
República (SAE/PR) para a escolha de um
laboratório brasileiro a ser credenciado pela
Opaq, tendo sido escolhido o Centro de
Pesquisas da Petrobras (Cenpes). Em 1996,
foi destacado um especialista em análise
química do IPqM para se juntar à equipe do
Cenpes, para a elaboração conjunta de um
projeto detalhado, no intuito de se instalar
um laboratório de análise química no IPqM.

Cabe ressaltar que a importância da área
química para o IPqM já era evidenciada
desde o final da década de 1980, quando já
havia, naquele instituto, um levantamento
dos agentes de guerra química, meios de
descontaminação, equipamentos de proteção individual e antídotos.
Em uma outra vertente, a meteorologia possui um relevante papel na Defesa
NBQR. As informações meteorológicas
são, basicamente, utilizadas para avaliar
o quanto as condições ambientais são
favoráveis ao emprego de armas ou artefatos NBQR por parte da força oponente,
servindo de subsídios para prever o efeito
e as possíveis trajetórias do agente contaminante lançado na atmosfera. Nesse
escopo, os responsáveis pela Defesa NBQR
deverão estar aptos a monitorar e prever as
condições meteorológicas sobre as áreas de
interesse e utilizar as informações meteorológicas para mitigar os efeitos adversos.
No Brasil, a atividade de meteorologia
marítima é de competência da MB e teve
início com a criação da Repartição Central
Meteorológica4, hoje Serviço Meteorológico Marinho (SMM). A missão do SMM é a
elaboração e a divulgação diária de análises
e previsões meteorológicas e avisos de mau
tempo para a área marítima de responsabilidade brasileira, denominada internacionalmente como Metarea V5. O SMM
também é responsável, em cumprimento à
missão constitucional da MB, pela geração
de produtos numéricos e pela elaboração
de previsões meteorológicas especiais em
apoio às operações navais. As informações
meteorológicas elaboradas e disseminadas
pelo SMM possuem elevada qualidade, alto
índice de confiabilidade e são oportunamente divulgadas. Isso se deve ao esforço

4 A Repartição Central Meteorológica, vinculada à Marinha Imperial brasileira, foi criada pelo Decreto Imperial
no 9.916, de 4 de abril de 1888, assinado pela Princesa Regente Isabel.
5 A Metarea V está compreendida entre as latitudes 07ºN/36ºS e longitude de 020ºW até o continente sul-americano,
excluídas as áreas de soberania de países vizinhos.
RMB1oT/2013
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contínuo da MB no acompanhamento do
Em setembro de 1987, após o furto de
estado da arte atual da meteorologia.
uma fonte de radiação de um aparelho de
No que tange à área médica, a MB deradioterapia na cidade de Goiânia (GO),
senvolveu, ao longo dos últimos 30 anos,
271 pessoas foram contaminadas com o
papel de destaque no contexto nacional
material radioativo Césio 137, sendo 20
relacionado ao atendimento de vítimas de
delas transferidas para o HNMD e lá hospiagentes NBQR. Em 1980, com a prontifitalizadas. Na ocasião, o Brasil não dispunha
cação do novo prédio do Hospital Naval
de um plano de atendimento a este tipo de
Marcílio Dias (HNMD), foram inauguradas
acidente e, desta forma, o plano de resposta
as novas instalações do Serviço de Medicolocado em prática foi o do HNMD-CNAcina Nuclear, em função da preocupação
AA, estando capacitado o HNMD como o
em atender pacientes contaminados ou
único no Brasil para atendimento a esse
expostos à radiação da Central Nuclear
tipo de paciente. Os recursos do LaboraAlmirante Álvaro Altório Farmacêutico da
berto (CNAAA-Angra
Marinha (LFM) tamI). Nos anos de 1986 e
bém foram empregados
Desde o acidente de
1987, dois pacientes,
nesse trágico episódio,
Goiânia, o HNMD é o
vítimas de contamipor meio da produção
hospital de referência
nação com material
do medicamento antaradioativo da Usina
gonista do Césio 137, o
nacional e da América
de Angra, foram transAzul da Prússia, fundaferidos e atendidos Latina para o atendimento mental para o tratamenna enfermaria de irto dos pacientes com
a radioacidentados
radiados e no Serviço
contaminação interna,
de Medicina Nuclear
e que não era fabricado
do HNMD. Das lições aprendidas com o
por nenhum outro laboratório farmacêutico
acidente de Chernobyl, em abril de 1986,
em solo nacional.
os profissionais especializados no atenDesde o acidente de Goiânia, o HNMD
dimento a radioacidentados do HNMD,
é o hospital de referência nacional e da
em conjunto com a equipe de proteção
América Latina para o atendimento a raradiológica do Instituto de Radioproteção
dioacidentados, conforme determinação
e Dosimetria da Comissão Nacional de
do IRD-CNEN, que é o órgão responsável
Energia Nuclear (IRD-CNEN), elaboraram
pelo atendimento às emergências radiolóum plano de atendimento médico radiológicas e nucleares e o centro colaborador
gico para vítimas com material radioativo
para a preparação e assistência médica em
da CNAAA.
emergências radiológicas (Rempam), vinAinda em 1980, foi criada a Comissão
culado à AIEA. A Unidade de Tratamento
de Radioproteção da Marinha do Brasil
Intensivo para Radioacidentados (Utir)
(Comrad), para supervisionar e monitorizar
do HNMD conta com um laboratório de
as doses de radiação recebidas pelo público
análises clínicas para processamento de
e por trabalhadores que manuseiam fontes
amostras clínicas de pacientes contaminaradioativas nas instalações da MB, sendo,
dos ou irradiados.
também, responsável pela autorização e
Ressalte-se que, de forma análoga à
liberação dos equipamentos que utilizam
reposta médica relacionada aos agentes
fontes de radiação ionizante na Força.
nucleares e radiológicos, elaborada pelo
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Serviço de Medicina Nuclear, o HNMD
possui também a Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP), constituída
por profissionais qualificados e um plano
de resposta para o atendimento a pacientes
suspeitos de contaminação por agentes
biológicos, com a capacidade de 18 leitos.
A partir de 1997, passou a ser realizado o
Exercício Geral de Resposta a Emergência
Nuclear, ocorrendo de forma programada
ou inopinada, com simulação de um acidente na CNAAA, em Angra dos Reis,
para se verificar a evacuação e a resposta
da área médica radiológica ao atendimento
a vítimas de radiação.
O referido exercício, com coordenação
da CNEN e acompanhamento de representantes da AIEA, possibilita, para a MB, a
manutenção do aprestamento da UTIR e
da DIP. Para a realização do exercício é
acionada uma aeronave de asa rotativa,
guarnecida por equipes de radioproteção e
médica, sendo preparada para recebimento
de um paciente irradiado ou contaminado.
A cadeia de evacuação da CNAAA
inicia-se com a remoção da vítima da
área contaminada, encaminhamento para
enfermaria local e posterior evacuação aeromédica (Evam) para o HNMD. A vítima
é retirada da aeronave e transportada por
ambulância à UTIR.
Por fim, no que tange ao desenvolvimento do assunto NBQR no Corpo de Fuzileiros
Navais (CFN), há cerca de uma década foi
instituído um Grupo de Trabalho (GT) que
propôs a implantação de uma estrutura de
defesa NBQR na corporação, por meio da
criação de um núcleo (Grupo Especial de
Defesa Química, Biológica e Nuclear –
GEspDQBN), que, posteriormente, deu
origem ao Pelotão de Defesa Química, Biológica e Nuclear (PelDefQBN), atualmente
no Batalhão de Engenharia de Fuzileiros
Navais (BtlEngFuzNav). Nessa mesma
época, foi confeccionado um manual esRMB1oT/2013

pecífico sobre o assunto, o qual orientou
a respectiva doutrina no CFN, houve relevante aquisição de material, motivada pelo
advento da crise da gripe aviária, e foram
intensificados os cursos na área, tanto no
Brasil quanto no exterior.
A consolidação estratégica da DefNBQR
no âmbito nacional e na MB
Em 2008, a publicação da Estratégia Nacional de Defesa (END), de acordo com sua
Diretriz de no 6, pautou-se no fortalecimento
de três setores de importância estratégica: o
espacial, o cibernético e o nuclear, afirmando
a necessidade estratégica de desenvolver e
dominar a tecnologia nuclear. Destaca também que o Brasil precisa garantir o equilíbrio
e a versatilidade da sua matriz energética e
avançar em áreas, tais como as de agricultura
e saúde, que podem se beneficiar da tecnologia de energia nuclear, e levar a cabo, entre
outras iniciativas que exigem independência
tecnológica em matéria de energia nuclear, o
projeto do submarino de propulsão nuclear
(END, p. 5).
O citado documento estabelece que os
três setores estratégicos – o espacial, o cibernético e o nuclear – são essenciais para
a defesa nacional. O valor estratégico do
setor nuclear transcende, por sua natureza, a
divisão entre desenvolvimento e defesa, no
que diz respeito ao programa do submarino
de propulsão nuclear, da nacionalização
completa e do desenvolvimento em escala
industrial do ciclo do combustível (inclusive a gaseificação e o enriquecimento) e da
tecnologia da construção de reatores, para
uso exclusivo do Brasil.
Alinhado ao estabelecido na END, o
Ministério da Defesa (MD), por meio da
Diretriz Ministerial 014/2009, estabeleceu
orientações para integração e coordenação
dos setores Estratégicos da Defesa nas áreas
nuclear, cibernética e espacial. Como fruto
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dessa Diretriz, foi estabelecido um GT na
área nuclear, sob coordenação da MB,
tendo em vista a expertise alcançada com
o Programa Nuclear desenvolvido pela
Força, com a tarefa de confeccionar um relatório propondo temas setoriais consoantes
com a END. Para atender à citada diretriz,
a MB encaminhou ao MD o relatório da
primeira fase, que foi aprovado conforme
Ofício 874/CEMCFA do MD, de 24/9/10.
De acordo com o citado documento, a
conclusão do programa do reator nuclear
para propulsão naval, bem como o ciclo
do combustível a ele associado, para fins
pacíficos, é o objetivo setorial integrador do
setor nuclear, sendo estabelecido um novo
objetivo setorial específico para a segunda
fase dos trabalhos, que foi o de “propor a
implementação de um Sistema de Defesa
Química, Biológica e Nuclear no âmbito
das Forças Armadas”. O relatório da segunda fase do GT Nuclear, com a inclusão
do novo objetivo setorial específico sobre
o tema DefNBQR, foi apresentado ao MD
em 30 de novembro de 2010, após o estudo
preliminar do assunto em tela.
No que tange à hierarquia dos objetivos estratégicos e táticos da MB, a END
estabeleceu que, para assegurar o objetivo de negação do uso do mar, o Brasil
contará com força naval submarina de
envergadura, composta de submarinos
convencionais e de submarinos de propulsão nuclear. Manterá e desenvolverá sua
capacidade de projetar e de fabricar tanto
submarinos de propulsão convencional
como de propulsão nuclear. Acelerará os
investimentos e as parcerias necessários
para executar o projeto do submarino de
propulsão nuclear. Armará os submarinos,
convencionais e nucleares, com mísseis e
desenvolverá capacitações para projetá-los
e fabricá-los. Cuidará de ganhar autonomia
nas tecnologias cibernéticas que guiem os
submarinos e seus sistemas de armas e
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que lhes possibilitem atuar em rede com
as outras forças navais, terrestres e aéreas
(END, p. 13).
Quanto às ações estratégicas relativas
à Segurança Nacional, a END estabeleceu
também que todas as instâncias do Estado
deverão contribuir para o incremento do nível de Segurança Nacional, com particular
ênfase sobre as medidas de defesa química,
biológica e nuclear, a cargo da Casa Civil
da Presidência da República; dos Ministérios da Defesa, da Saúde, da Integração
Nacional, de Minas e Energia e da Ciência,
Tecnologia e Inovação; e do GSI-PR, para
as ações de proteção à população e às instalações em território nacional, decorrentes
de possíveis efeitos do emprego de armas
dessa natureza (END, p. 56).
Em decorrência da END, foi elaborado
em 2009 o Plano de Articulação e Equipamentos da Marinha do Brasil (PAEMB).
Tal plano, no que se refere especificamente
à DefNBQR, previu a articulação da Companhia de Defesa Química, Biológica e
Química de Aramar (CiaDefQBN-Aramar),
no Centro Experimental Aramar (CEA), em
Iperó (SP), a qual foi ativada em 2011, além
de uma outra companhia de igual estrutura
e vocação, em Itaguaí (RJ), junto às futuras
instalações da Base de Submarinos e Estaleiro Naval, que comportarão o primeiro
submarino de propulsão nuclear brasileiro.
Todos os projetos de equipamentos previstos no PAEMB foram posteriormente
consolidados no Plano de Reaparelhamento
da Marinha (PRM).
O SISTEMA DE DEFESA NUCLEAR,
BIOLÓGICA, QUÍMICA E
RADIOLÓGICA DA MARINHA DO
BRASIL (SisDefNBQR-MB)
Em decorrência das ameaças inerentes
ao emprego indevido de substâncias conhecidas como agentes NBQR por atores
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não estatais, o Estado-Maior da Armada
(EMA) solicitou ao Comando-Geral do
Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN), no
início de 2011, um estudo para elaborar
propostas voltadas ao estabelecimento de
um Núcleo de DefNBQR, a ser empregado
nos 5o Jogos Mundiais Militares (5oJMM),
a ocorrer em junho daquele ano. Com
isso, sob coordenação do CGCFN, foram
designados militares para constituir um GT
multidisciplinar, intra-MB, a fim realizar o
estudo em questão.
Fruto do trabalho realizado pelos diversos setores da MB, como demonstração
inconteste da evolução e consolidação do
tema DefNBQR, em 2011, por meio da
Portaria no 83/2011 do EMA, foi criado
o SisDefNBQR-MB, em 5 de maio de
2011, constituído por órgãos da Força que
exercem atividades operacionais e de inteligência, relacionadas ao combate a emergências de natureza NBQR, no contexto
das operações navais e de garantia da lei e
da ordem (GLO), em estreita cooperação
com o órgão central do Sistema Nacional
de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec).
A concepção do sistema considerou
tão somente as estruturas já existentes na
MB, mas com a capacidade de integrarse a setores extra-MB. Dessa forma, as
diversas expertises existentes na Força,
sob as diferentes vertentes do assunto,
foram associadas para o atendimento dos
requisitos operacionais (comando e controle, prevenção, detecção e resposta), de
capacitação (formação básica e capacitação
específica), de ciência & tecnologia, de
inteligência e logísticos (abastecimento,
transporte e saúde).
Níveis do sistema
O SisDefNBQR-MB foi idealizado
para funcionar em quatro níveis distintos,
a saber:
RMB1oT/2013

a) 1o Nível
Envolve todas as Organizações Militares
(OM) da MB e tem como propósito atender aos requisitos de capacitação, ciência
& tecnologia, inteligência, logística e ao
requisito operacional da prevenção.
O requisito de capacitação envolve as
OM que se destinam à formação básica e
à capacitação dos elementos especializados
no assunto NBQR, a exemplo do que hoje
realiza o CAAML, com o Curso Especial
de Defesa NBQR (C-Esp-DNBQR), que
visa a preparar oficiais e praças da MB
e de outras Forças Armadas e Auxiliares
para o exercício de funções relacionadas
à DefNBQR. Merece também destaque
o Centro de Medicina Operativa da Marinha (CMOpM), que qualifica o pessoal
do Corpo de Saúde para o atendimento
específico a vítimas NBQR, bem como o
Centro de Instrução Almirante Sylvio de
Camargo (Ciasc), que conduz o Estágio de
Qualificação Técnica Especial de Defesa
Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (E-QTEsp-DNBQR), com o objetivo
de qualificar oficiais e praças do CFN
para o exercício de atividades relativas à
DefNBQR.
O requisito inteligência envolve todos
os órgãos do Sistema de Inteligência da
Marinha (Simar), a fim de proporcionar
ao SisDefNBQR-MB os conhecimentos
relativos às possíveis ameaças NBQR,
abrangendo os temas da inteligência, da
contrainteligência e da inteligência operacional. Nesse requisito, crescem de importância as atividades relativas à Segurança
Orgânica, à análise de riscos, à ligação
com outros órgãos do Sistema Brasileiro
de Inteligência (Sisbin) e às informações
meteorológicas necessárias à previsão de
espalhamento de nuvens de agentes NBQR.
Quanto a esse último, torna-se importante
a integração do SisDefNBQR-MB ao Sis105
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tema de Informações e Previsão Ambiental
(Sipa), gerenciado pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), e associado
ao Sistema de Inteligência Operacional da
Marinha (SIOp-MB).
O requisito de ciência e tecnologia
envolve a estrutura do Sistema de Ciência,
Tecnologia e Inovação da Marinha do
Brasil (SCTMB), a fim de prestar o assessoramento técnico-científico nas áreas
Química, Biológica, Nuclear e Radiológica,
garantindo o aprimoramento e a melhoria
contínua do SisDefNBQR-MB.
O requisito logística envolve o Sistema
de Apoio Logístico da MB, a fim de proporcionar ao SisDefNBQR-MB o atendimento
das funções logísticas: recursos humanos,
suprimento, transporte e saúde. Quanto a
essa última, cabe ressaltar a elevada importância das OM componentes do Subsistema
de Saúde da MB, principalmente a Diretoria
de Saúde da Marinha (DSM), o CMOpM,
a Unidade Médica Expedicionária da
Marinha (Umem), o HNMD e o LFM,
no que tange à preparação preventiva de
instalações e pessoal de saúde para o adequado e específico atendimento a pacientes
contaminados por agentes NBQR.
Além das ações apresentadas anteriormente, os requisitos operacionais da
prevenção são atendidos pela adoção das
seguintes medidas:
a) aumento da capacidade de formação
dos cursos de NBQR do CAAML, do
CMOpM e do Ciasc;
b) distribuição de um militar capacitado
em DefNBQR, por OM da MB, responsável por:
– assessorar o comandante da OM no
Plano DefNBQR, que está sendo incorporado ao Plano de Segurança Orgânica (PSO)
de cada OM da MB, e
– adestrar o Grupo de Reação da OM
em proteção individual, processos subjetivos de identificação de agentes NBQR e
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primeiros socorros, para casos de contaminação NBQR;
c) realização de palestras extracurriculares para disseminação da doutrina NBQR
nos cursos de carreira da MB (todos os
corpos e quadros); e
d) adequação do material básico de combate às emergências de natureza, para equipar
os Grupos de Reação de cada OM da MB.
b) 2o Nível
O propósito das atividades nesse nível é
o atendimento aos requisitos operacionais
da detecção, por meio da constituição de
uma Equipe de Detecção NBQR, em cada
Distrito Naval (DN), com capacidade em
operar detectores NBQR para a realização
das tarefas de reconhecimento e detecção/
identificação de agentes NBQR, para a
posterior disseminação de informações
na referida área de jurisdição e ao terceiro
nível do SisDefNBQR-MB.
Para a correta consecução das ações,
os DN buscam manter a contínua qualificação de suas equipes de detecção e dos
militares de saúde dos hospitais distritais,
assim como a preparação de ambulâncias e
instalações hospitalares para o atendimento
inicial em acidentados NBQR.
c) 3o Nível
Possui como propósito atender aos
requisitos operacionais da resposta, por
meio do emprego do PelDefQBN, do
BtlEngFuzNav, da Força de Fuzileiros
da Esquadra (FFE), localizado no Rio de
Janeiro-RJ, como fração especializada em
tarefas NBQR, para mobiliar um Posto de
Descontaminação no local onde se fizer
necessário no País. Associada a esta capacidade, o PelDefQBN tem a flexibilidade
de reforçar as equipes distritais (2o Nível)
na atividade de detecção. Além disso, neste
RMB1oT/2013
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Atividades de descontaminação de pessoal e material desenvolvidas pelo PelDefQBN

nível são também envolvidas as OM do
Sistema de Saúde da MB, que podem ser
designadas como elos intermediários e finais da cadeia de evacuação e atendimentos
a vítimas de agentes NBQR. Dentre elas
destaca-se o HNMD, sede da Comissão de
Proteção Radiológica da Marinha, referência na América do Sul para o atendimento
de vítimas de acidentes ou ataques NBQR,
a exemplo do ocorrido no acidente radiológico em Goiânia, em 1987.
Cabe ressaltar, ainda, que a característica anfíbia e o caráter expedicionário inerentes a todas as unidades operativas do CFN
possibilitam o emprego do PelDefQBN
embarcado, em apoio aos Grupamentos
Operativos de Fuzileiros Navais6 (GptOpFuzNav) durante as operações anfíbias.
Ademais, por ocasião das atividades
desenvolvidas pelos GptOpFuzNav em
operações humanitárias no caso de calamidades, a mobilidade estratégica conferida
ao PelDefQBN propiciará o seu emprego
a partir do mar, quando embarcado, ou por
meio de transporte aéreo ou terrestre, em
apoio a essas operações.

Nesse nível, uma célula de comando
e controle é constituída no Comando de
Operações Navais (ComOpNav), como órgão central responsável pelo acionamento,
controle e avaliação do SisDefNBQR-MB,
capaz de coordenar em tempo real as ações
de todos os níveis do sistema e ligar-se a
células de comando e controle de outras
Forças Armadas, Forças Auxiliares e órgãos governamentais, comumente envolvidos em eventos de grandes magnitudes.
d) 4o Nível
Tem como propósito atender às instalações sensíveis da MB em todos os
requisitos operacionais do SisDefNBQRMB (comando e controle, prevenção,
detecção e resposta), por meio do emprego
da CiaDefQBN-Aramar, CEA e da futura
Companhia de Defesa Química, Biológica
e Nuclear de Itaguaí (CiaDefQBN-Itaguaí),
na Base de Submarinos e Estaleiro Naval
em construção naquele município.
A CiaDefQBN-Aramar, OM do CFN subordinada ao CTMSP e ativada em 29 abril

6 Organização para o combate nucleada por tropa de Fuzileiros Navais, constituída para o cumprimento de missão
específica e estruturada segundo o conceito organizacional de componentes, que grupa os elementos constitutivos de acordo com a natureza de suas atividades. Este modelo organizacional confere flexibilidade e
versatilidade a seu comandante, pois combina as capacidades e potencialidades dos meios de combate, de
apoio ao combate e de apoio de serviços ao combate de forma complementar e integrada.
RMB1oT/2013
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de 2011, possui como finalidade prover a
segurança física das instalações e executar
ações de controle e combate a emergências
de natureza NBQR, potenciais ou reais, na
área do CEA. O emprego operativo dessa
OM baseia-se exclusivamente no desempenho de tarefas específicas de DefNBQR
para o atendimento das demandas do Plano
de Emergência Local (PEL) do CEA, bem
como na realização de escoltas de material
sensível e nas ações de presença e segurança no âmbito do mencionado Centro. A
CiaDefQBN-Aramar realiza adestramentos
periódicos de sua tripulação no âmbito do
CEA, em apoio aos PEL das instalações
sensíveis.
Como abordado, a CiaDefQBN-Aramar
já possui capacidade autônoma de atendimento a emergências de caráter NBQR,
para o apoio a todas as instalações e
sistemas existentes na Área Nuclear e de
Apoio do CEA. Tal capacidade também
está planejada para a CiaDefQBN-Itaguaí,
quando de sua ativação na futura Base
Naval de Submarinos. Por ora, não há
previsão de que tais OM prestem apoio a
eventos NBQR fora dos complexos navais
aos quais pertencem.
Dessa forma, é relevante considerar que
a resposta imediata aos possíveis acidentes
envolvendo agentes NBQR nas instalações

Atividade de descontaminação realizada por
militares da CiaDefQBN-Aramar, durante exercício
simulado de combate a uma emergência na Unidade
Piloto de Hexafluoreto de Urânio (Usexa), no
Centro Experimental Aramar
108

sensíveis já existentes e em construção para
o atendimento do PNM é de responsabilidade direta da MB. Tal premissa exige a
preparação contínua e prontidão de forças
especializadas em DefNBQR no âmbito
desta Força.
Projetos em andamento
O surgimento do SisDefNBQR-MB foi,
em certa medida, motivado pelos Grandes
Eventos Públicos (GEP) vindouros no
País, quando, dentro desse contexto, foi
determinado ao CGCFN, no início de 2011,
a elaboração de um estudo sobre a implementação de um Núcleo de DefNBQR,
a ser empregado nos 5o JMM, ocorridos
em junho daquele ano. Além do emprego
nos Jogos Mundiais Militares, os meios
componentes do sistema foram utilizados
durante a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), em
2012. Decorrentes das lições aprendidas
por ocasião dos planejamentos de ambos os
eventos, diversas ações vêm sendo implementadas com o firme propósito do aperfeiçoamento contínuo do SisDefNBQR-MB
e sua adequada preparação para os demais
GEP que se aproximam (Jornada Mundial
da Juventude – 2013, Copa das Confederações – 2013, Copa do Mundo – 2014 e
Jogos Olímpicos – 2016).
Dentre as ações já realizadas, destaca-se
a criação, em janeiro de 2012, no âmbito
da MB, da Comissão Permanente de Assessoramento ao Comandante-Geral do
Corpo de Fuzileiros Navais em Assuntos
Relacionados ao SisDefNBQR-MB (CoPANBQR), que possui a tarefa perene
de estudar as ameaças NBQR, propondo
medidas para mitigá-las; analisar o processo de consolidação do funcionamento
do sistema; propor a atuação de órgãos do
SisDefNBQR-MB em eventos de grande
magnitude, palestras, seminários e trabaRMB1oT/2013
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lhos de campo; e avaliar o desempenho
de cada nível do SisDefNBQR-MB, com
vistas a recomendar medidas a serem adotadas pelos comandos/OM diretamente envolvidos, mantendo-se atualizada no que se
refere às ações em andamento e à situação
do pessoal, do material e das instalações
requeridos para o funcionamento pleno do
SisDefNBQR-MB.
Em decorrência dos trabalhos dessa
Comissão Permanente, encontram-se em
fase de formação as equipes de detecção
dos Distritos Navais e a adequação dos PSO
das OM da MB, com a inclusão de ações
de DefNBQR.
Ainda no ano de 2012, foi concedida
uma ampliação de crédito pelo EMA, visando à atuação da MB na DefNBQR durante
a Copa das Confederações (2013) e a Copa
do Mundo (2014). Tal processo permitiu
o início da aquisição de material de proteção, detecção e descontaminação NBQR
para completar a dotação do PelDefQBN,
da CiaDefQBN-Aramar e das equipes de
detecção distritais, além de permitir a capacitação de seus respectivos componentes,
acrescidos de representantes da DSM. A
previsão de recebimento dos novos meios
é para o primeiro semestre de 2013. Entre
o material a ser adquirido, encontra-se o
laboratório móvel Nível Biossegurança 3
(NB3) de apoio à DefNBQR, cuja especificação foi elaborada pelos integrantes
da Subcomissão de Ciência e Tecnologia
da CoPANBQR em 2012, levando-se em
consideração o processo que envolve a
montagem, a aparelhagem, a disposição
interna de aparelhos e materiais, a dinâmica
de recebimento de material suspeito e os
procedimentos laboratoriais específicos
para exames e descarte de rejeitos.
No que concerne à capacitação de
pessoal, cerca de 200 militares da MB já
foram qualificados pelo Curso Especial de
DefNBQR da MB, realizado nas instalaRMB1oT/2013

ções do CAAML, no Rio de Janeiro (RJ),
desde a sua criação em 2010. Cabe ressaltar
também a realização de estágios em Defesa
NBQR pelo citado Centro, que qualificaram
militares (oficiais e praças) para atuarem
nas equipes de detecção e descontaminação
nos 5o JMM.
De maneira análoga, o Estágio de Qualificação Técnica Especial de DefNBQR
conduzido pelo Ciasc, criado em 2012,
habilitou cerca de 30 militares (oficiais e
praças do CFN) no exercício de atividades
relativas à DefNBQR.
Antes mesmo da criação do curso e
estágio anteriormente referenciados, a
MB já capacitava militares por meio de
disciplinas, unidades de ensino ou aulas
específicas inseridas em outros cursos expeditos ou de aperfeiçoamento, tanto para
oficiais quanto para praças. A manutenção
das aulas de DefNBQR nesses cursos tem
ajudado a manter a mentalidade dessa área
de conhecimento na MB, possibilitando a
formação de uma massa crítica consistente
e profissionalmente bem preparada.
No que tange às ações específicas da
DSM no contexto do SisDefNBQR-MB,
encontram-se a capacitação de pessoal de
saúde; a análise técnica das estruturas físicas e instalações das OM de Saúde, para o
adequado atendimento a pacientes contaminados por agentes NBQR e a consequente
evacuação médica, terrestre ou aérea; e o
assessoramento técnico para aquisição de
um laboratório móvel NB3 para a MB.
Desde o ano de 2009, foram realizados
19 cursos, sob a coordenação técnica da
mencionada Diretoria, voltados para temas ligados à radioproteção. No Plano de
Capacitação de Pessoal (Placape), foram
incluídos cursos extra-MB, no Brasil e no
exterior, com escopo na ação de resposta
a emergências radiológicas, na segurança
de instalações radioativas e na dosimetria
ocupacional.
109

O SISTEMA DE DEFESA NUCLEAR, BIOLÓGICA, QUÍMICA E RADIOLÓGICA DA MARINHA DO BRASIL (SisDefNBQR-MB)

O HNMD capacitou, no período de 2007
a 2012, 107 praças no Curso Expedito de
Operador de Fonte de Irradiação e Atendimento ao Paciente Irradiado para Praças
(C-Expofiapi-PR). O CMOpM estabeleceu,
em 2012, tratativas junto à Fundação Eletronuclear de Assistência Médica (Feam) e
ao Instituto de Radioproteção e Dosimetria
(IRD), com vistas à capacitação de instrutores para criação e revisão de programas de
adestramento a serem ministrados. O LFM,
além dos medicamentos que já produz, vem
contribuindo com o SisDefNBQR-MB, por
meio da produção de medicamentos, antídotos e descontaminantes NBQR. Alguns
dos medicamentos habitualmente utilizados em emergências NBQR encontram-se
em fase de desenvolvimento no LFM,
tais como o Azul da Prússia, usado em
emergências radiológicas e nucleares para
eliminação do Césio radioativo do organismo, e Ciprofloxacino e Levofloxacino,
indicados no tratamento da contaminação
por inalação do bacilo do antraz e para o
tratamento de segunda linha da tuberculose,
visando estrategicamente a futura produção
e fornecimento para o Governo brasileiro.
A produção e o desenvolvimento desses
medicamentos para o tratamento de vítimas
de acidentes por agentes radiológicos e
nucleares comprovam o importante papel
do LFM junto ao SisDefNBQR-MB e ao
Sistema de Proteção ao Programa Nuclear
Brasileiro (Sipron), que tem por objetivos
desenvolver atividades, supervisionar e
coordenar ações que visem a manter, permanentemente, a capacidade para pronta
resposta a situações de emergência nuclear
no País e para a proteção dos materiais e
conhecimentos sensíveis relacionados aos
programas e projetos da área nuclear em
desenvolvimento.
Os hospitais distritais têm sido orientados quanto à capacitação do seu pessoal,
tanto para o atendimento a vítimas de
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agentes NBQR quanto para a composição
de Grupos de Reação e Controle de Avarias. Em relação a essas OM hospitalares,
foi detectada a necessidade de iniciaremse pesquisas nos respectivos DN quanto
à possibilidade de eleição de hospitais e
laboratórios de referência na área, para
o encaminhamento de pacientes e/ou
montagem de uma cadeia de evacuação,
uma vez que, atualmente, não contam
com estrutura de pronto atendimento para
vítimas de agentes NBQR. Essa meta tem
sido priorizada pelo setor de saúde dos DN,
sob supervisão técnica da DSM, principalmente para as cidades em que a MB terá
a responsabilidade de indicar, conforme
previsto na Portaria no 2.221/2012 do MD,
o Coordenador de Defesa de Área (CDA):
– Salvador (BA), durante a Copa das
Confederações, em 2013; e
– Natal (RN) e Salvador (BA), durante
a Copa do Mundo, em 2014.
Ademais, a MB vem, desde a década de
1970, envidando esforços na capacitação
de todo o seu pessoal (oficiais e servidores
civis), tais como engenheiros, médicos,
farmacêuticos e físicos, em universidades
nos Estados Unidos da América como, por
exemplo, na University of Michigan (Ann
Arbor – Michigan), University of Florida
(Gainesville – Flórida) e Massachussetts
Institute of Technology (Cambridge – Massachussetts). No Brasil, a MB possui escritórios na Universidade de São Paulo (USP),
na Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ-COPPE) e na Universidade Federal
Fluminense (UFF), bem como, contratos,
convênios e estreito relacionamento com
a Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN), o IRD, a Universidade Federal
de Pernambuco, o Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares, o Centro de
Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear
(CDTN), a Eletronuclear – Eletrobrás
Termonuclear S.A, o Nuclep – Nuclebrás
RMB1oT/2013

O SISTEMA DE DEFESA NUCLEAR, BIOLÓGICA, QUÍMICA E RADIOLÓGICA DA MARINHA DO BRASIL (SisDefNBQR-MB)

o desenvolvimento do País. Ademais, tamEquipamentos Pesados S.A, o IEN – Instibém é relevante a atividade pesqueira nessa
tuto de Engenharia Nuclear, o Instituto de
área. Em um futuro promissor, o Brasil,
Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen
nos limites da sua Amazônia Azul, poderá
– SP), a Fundação Vanzolini – São Paulo,
explorar e aproveitar os recursos minerais
a Escola Politécnica (Epusp), a Faculdade
do solo e do subsolo marinhos.
de Ciências Médicas da Santa Casa de
O papel da MB é relevante nesse conMisericórdia (Santa Casa – SP) e a UFRJ,
texto, em cumprimento ao que preceitua a
entre outras.
Constituição Federal, no tocante à defesa
Dessa forma, a MB tem mantido um
da Pátria, à garantia dos poderes constituestreito e excelente relacionamento com
cionais e, por iniciativa de quaisquer destes,
toda a comunidade científica, no Brasil e
da lei e da ordem. Por meio de Lei Compleno exterior, por meio da apresentação de
mentar, a MB recebeu algumas atribuições
trabalhos científicos e tecnológicos, bem
subsidiárias, dentre as
como a participação
quais despontam, por
em seminários, consua magnitude, a segressos, simpósios,
A MB tem mantido
gurança da navegação,
feiras, conferências e
um estreito e excelente
a salvaguarda da vida
cursos de atualização.
relacionamento com toda humana e, de suma relevância, a implementaCONCLUSÃO
a comunidade científica, ção e a fiscalização do
no Brasil e no exterior,
cumprimento de leis e
A percepção, pelos
demais países, do cres- por meio da apresentação regulamentos no mar
e em águas interiores,
cimento econômico
de trabalhos científicos e pelas quais se pretende
do Brasil faz chamar
atenção para o grande tecnológicos, bem como a coibir as infrações e
enfrentar as chamadas
potencial que se encobre detrás de riquezas participação em seminários, “novas ameaças”: o
congressos, simpósios,
contrabando, o descanaturais no solo e no
subsolo brasileiros, feiras, conferências e cursos minho, o tráfico de armas e de entorpecentes
com destaque para as
de atualização
e substâncias psicotrórecentes descobertas
picas, o terrorismo, os
de petróleo na camada
crimes ambientais e a
de pré-sal, nas Águas
pesca irregular, entre outras.
Jurisdicionais Brasileiras (AJB).
No sentido de contribuir para o cumpriNessa imensa área oceânica, denomimento da destinação constitucional da MB,
nada “Amazônia Azul”, o Brasil possui
o SisDefNBQR-MB foi concebido com base
interesses importantes e distintos. Cerca de
nas estruturas já existentes, não implicando
95% do comércio exterior brasileiro pasaumento de efetivo ou criação de OM, com
sam por essa massa líquida, movimentando
a possibilidade de melhoria contínua de seus
mais de 40 portos nacionais nas atividades
processos e atribuições, sob um enfoque
de importação e exportação. Por outro
sistêmico, que tem permitido a sua rápida
lado, é do subsolo marinho que o Brasil
integração a outros sistemas da MB, como,
retira a maior parte do seu petróleo e gás,
por exemplo: Sistema de Inteligência da
elementos de fundamental importância para
RMB1oT/2013
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Marinha (Simar); Sistema de Comunicações
da Marinha (SisCOM); Sistema de Apoio
Logístico da Marinha; Sistema de Ciência,
Tecnologia e Inovação da MB (SCTMB); e
Sistema de Saúde da Marinha.
De maneira análoga, o SisDefNBQRMB possui a flexibilidade de se ligar a
outros atores governamentais, no intuito
do cumprimento de tarefas que exijam o
planejamento interagências, como foi o
caso dos GEP já realizados, bem como
será para aqueles vindouros no País. Essa
possibilidade apresenta uma dualidade para
o sistema, ao permitir o seu emprego em
proveito de operações militares de interesse
da MB e MD, bem como em apoio aos GEP
de interesse do País.
Outra característica intrínseca do sistema é a sua capilaridade, advinda da

distribuição da MB no território nacional,
incluindo as AJB, o que propicia facilidades
na resposta às emergências de natureza
NBQR, bem como à integração a outros
setores extra-MB, quando a situação assim
exigir.
Conforme os níveis previstos do SisDefNBQR-MB, do ponto de vista tático/
operacional, percebe-se que as equipes de
combate imediato (Equipes de Detecção
dos DN, PelDefQBN, CiaDefQBN-Aramar
e, futuramente, CiaDefQBN-Itaguaí), bem
como as de resposta médica (HNMD,
CMOp, LFM, Umem e Hospitais Distritais), permitem uma pronta-resposta da
MB às ameaças NBQR em suas áreas de
responsabilidade, sendo referência para um
Sistema de DefNBQR tanto no nível do
MD, como em âmbito nacional.

1 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<FORÇAS ARMADAS>; Marinha do Brasil; Defesa; Política de defesa; Energia nuclear;
Instituto de Pesquisa da Marinha; Prosub; Guerra nuclear; Guerra químuca; Guerra biológica;
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SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: PRINCIPAIS MISSÕES
DA MARINHA DE GUERRA BRASILEIRA NO TEATRO
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Existe somente uma coisa pior do que combater com aliados – é combater sem eles
Sir Winston S. Churchill

JAIME FLORENCIO DE ASSIS FILHO*
Capitão de Mar e Guerra (RM1-FN)
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INTRODUÇÃO
m 1939, ano da deflagração da Segunda
Guerra Mundial, iniciada no continente
europeu com a invasão da Polônia pelos
alemães, o Brasil era um país subdesenvolvido, com poucas indústrias e limitadas
vias de comunicações terrestres ligando os
grandes centros, pelejando para alcançar
a tranquilidade após sucessivas crises

E

internas, entre as quais podemos citar: as
revoluções de 1930 e Constitucionalista
de 32; a Intentona Comunista de 35; e o
estabelecimento do Estado Novo, em 37.
Nosso país, carente de rodovias, tinha
sua economia muito dependente do comércio marítimo, por conseguinte, das vias de
comunicações pelo mar. As companhias
de navegação Lloyd Brasileiro, Nacional
de Navegação Costeira (proprietária dos

* Realizou Curso de Comando e Estado-Maior no United States Marines Corps – Quantico – Virginia – Estados
Unidos da América – 1992.
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famosos “Ita”) e de Comércio e Navegação
detinham a quase totalidade dos navios
mercantes e de passageiros que cruzavam
o nosso litoral.
Distante dos avanços tecnológicos do
mundo, encontrava-se a então Marinha de
Guerra (MG)1 brasileira, cujos navios eram,
em sua maioria, remanescentes da Esquadra
de 1910. Quando a guerra alcançou o continente americano, as condições de preparo
dos meios da MG não eram favoráveis a um
engajamento com as forças do Eixo, que
adotaram a guerra de corso2 no Atlântico
Sul, implementada pelos submarinos alemães e, em menor grau, italianos.
Consequentemente, as interrupções do
tráfego marítimo no Atlântico Sul vieram a
causar graves problemas de abastecimento
de gêneros primordiais, gerando sofrimento
à população brasileira por conta de racionamentos de alimentos e combustíveis.
Naquele momento de grandes dificuldades, fez-se valer a coragem e a determinação do povo brasileiro no enfrentamento
por mar, ar e terra, com os nossos valentes,
mas nem sempre reconhecidos, integrantes
das Forças Armadas, que, juntos aos das
norte-americanas, mergulharam na guerra
para cumprir brilhantemente as atribuições
que lhes foram destinadas em prol do fim
do nazismo e do fascismo.
Neste artigo abordaremos, de forma
resumida, tão somente o papel da MG
brasileira na Segunda Guerra Mundial,
focando, entre outros aspectos, as forças
empregadas e as mudanças ocorridas na
sua estrutura administrativa para atender,
em melhores condições, às missões que lhe
foram impostas. Desse modo, excluímos o
importante trabalho realizado pelos nossos
marinheiros encarregados de prover o apoio

logístico a partir das diversas bases navais
espalhadas pelo litoral; e o apoio de instrução para o preparo de novas tripulações e
guarnições e ampliação dos conhecimentos
acerca das novas técnicas de emprego de
armamentos e equipamentos trazidos pelos
norte-americanos.
Para tanto, serão apresentados os
acontecimentos mais importantes que
antecederam a nossa entrada na guerra, a
situação dos meios flutuantes da Marinha
de Guerra brasileira em 1942, as principais
tarefas por ela desempenhadas e pequenas
considerações sobre as perdas do Poder
Naval brasileiro, bem como a criação de
Unidade de Fuzileiros Navais em apoio
à segurança, em terra, das forças navais
no Nordeste.
ANTECEDENTES DE NOSSA
PARTICIPAÇÃO NO CONFLITO
Antes da efetiva eclosão dos combates
no Velho Continente, as nações americanas, por força de previsões nada otimistas,
decorrentes da corrida armamentista alemã,
e do descaso dos ingleses e franceses ante
o estabelecido no Tratado de Versalhes,
realizaram no Peru, em dezembro de 1938,
a 8a Conferência Interamericana, que, entre
outros assuntos, pretendeu criar uma sistemática de consultas entre os seus membros,
visando à condução de relações interamericanas no caso de ocorrência de guerra, em
face dos acontecimentos na Europa. Dessa
providência resultou a Declaração de Lima,
estabelecendo que, periodicamente, deveriam ser realizadas reuniões de consultas de
ministros das Relações Exteriores.
Com o início da guerra na Europa, era de
suma importância para a Alemanha impedir

1 Posteriormente, essa denominação foi substituída por Marinha do Brasil (MB).
2 A guerra de corso, ou simplesmente corso, era uma ação marítima cuja característica era o assalto a navios mercantes para apresamentos e roubo de sua carga, sob a proteção de uma ordem jurídica ou estatal.
114

RMB1oT/2013

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL:
PRINCIPAIS MISSÕES DA MARINHA DE GUERRA BRASILEIRA NO TEATRO DO ATLÂNTICO SUL

o fluxo de matéria-prima que trafegava no
Oceano Atlântico em direção aos países
inimigos, principalmente para a Inglaterra,
cuja Marinha de guerra era a principal arma
para impedir o total isolamento da ilha.
Em 2 de setembro de 1939, o governo
brasileiro, mediante circular do Ministério
das Relações Exteriores, aprovada por um
decreto-lei3, estabeleceu regras de neutralidade para o caso de guerra entre potências
estrangeiras não americanas. Três dias
depois, após a confirmação do estado de
guerra entre Alemanha, Grã-Bretanha e
França, dois decretos4 colocaram aquele
nosso dispositivo legal em vigor em todo
território nacional, enquanto perdurassem
os conflitos.
Os países americanos mantiveram-se neutros, enquanto a guerra castigava a Europa.
Mas sucessivos acontecimentos iam aos poucos nos colocando, de certa forma, na mira
do Eixo, como, por exemplo, o recolhimento,
em 30 de setembro de 1939, por um cargueiro
brasileiro de náufragos do navio inglês Clement, vítima da campanha submarina alemã
levada a efeito no Oceano Atlântico.
Essas ações no mar foram intensificadas
com o concurso de mais submarinos, depois do fracasso do cruzador-encouraçado
alemão Admiral Graf Spee, afundado,
em 17 de dezembro daquele ano, por seu
próprio comandante, a seis milhas do porto
de Montevidéu. Esse fato foi considerado
pelos países americanos uma violação da
zona de segurança, ferindo o princípio da
neutralidade, o que gerou protestos junto
aos beligerantes. Porém sem maiores
consequências, tanto que, em fevereiro de
1940, um cargueiro alemão foi afundado
pela sua tripulação, a 15 milhas da costa
brasileira, em face da tentativa de abordagem de um navio de guerra inglês.

Na mesma data do afundamento do Graf
Spee, três navios de guerra ingleses foram
abastecidos no Rio de Janeiro. Embora essa
ação não ferisse as regras de neutralidade,
era mais um motivo para nos posicionar na
linha de mira alemã. Enquanto isso, nossa
Marinha de Guerra mantinha-se atuante,
realizando patrulhamento no seu litoral.
Os norte-americanos, por sua vez, diante
do sucesso da propaganda nazista, preparavam o deslocamento de uma divisão de
cruzadores para a América do Sul e não
viam com bons olhos, nosso comércio
com a Alemanha envolvendo a compra de
armamento e a proposta de implantação de
uma siderúrgica no Brasil, fruto de uma
missão comercial alemã que esteve no Rio
de Janeiro em abril de 1939. Sentia-se a
necessidade de o Brasil sair da situação de
mero fornecedor de matérias-primas.
Em setembro e no início de outubro de
1939, realizou-se no Panamá a primeira
reunião consultiva dos ministros das
Relações Exteriores, em cumprimento à
Declaração de Lima, que resultou na aprovação das Resoluções VI e XV: a primeira
estabeleceu normas visando à neutralidade
das nações; e a segunda, a criação de zonas
de segurança, objetivando a proteção dos
territórios das repúblicas americanas.
Na ocasião, o Brasil solicitou que fosse
pleiteado aos países beligerantes a não realização de atos hostis nas águas adjacentes ao
continente americano, citando, como exemplo de ações dessa natureza, o afundamento
do navio inglês Clement, a 70 milhas das
costas pernambucanas, por corsário alemão.
Destaque-se que alguns náufragos ingleses
foram recolhidos pelo Navio Mercante (NM)
Itatinga, brasileiro, em 30 de setembro.
No Panamá, criou-se a Comissão Interamericana de Neutralidade, com sede na

3 Decreto-Lei no 1.561, de 2 de setembro de 1939.
4 Decretos nos 4.623 e 4.624, ambos de 5 de setembro de 1939.
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cidade do Rio de Janeiro, com as tarefas de,
enquanto durasse a guerra, estudar e formular recomendações sobre os problemas
de neutralidade. O resultado obtido, mais
tarde, foi uma recomendação regulando a
situação de navios auxiliares, divulgada
pela União Pan-Americana5 a todos os
seus membros.
Em junho de 1940, a bordo do Encouraçado Minas Gerais, como parte das comemorações da Batalha Naval do Riachuelo, o
Presidente da República, Getúlio Dornelles
Vargas, emitiu um pronunciamento de
tendência fascista. Isso gerou mal-estar na
comunidade internacional, contudo, apesar
de não ter sido endossado pelo nosso Ministério das Relações Exteriores, deteriorou o
bom relacionamento Brasil-Estados Unidos
da América (EUA).

Encouraçado Minas Gerais

Para os norte-americanos, ficou subentendido que o Brasil, ainda que mantendo
a sua neutralidade, tenderia, no futuro, a
aliar-se com as potências do Eixo, o que

agravaria ainda mais o nosso relacionamento com as nações amigas, em particular com os EUA. Logo em seguida, em 3
de julho, um decreto-lei6 complementaria
o de número 1.561, de 2 de setembro
de 1939, com a inclusão de regras mais
severas para navios mercantes de países
beligerantes, visando garantir nossa efetiva neutralidade.
Todavia, as consequências da fala presidencial foram inevitáveis e duradouras,
entre elas incluem-se ações hostis de navios
de bandeira inglesa contra belonaves brasileiras, como, por exemplo: o apresamento
do NM Siqueira Campos em Gibraltar
(out./1940); o embargo de mercadorias do
cargueiro Buarque, consideradas contrabando de guerra (nov./1940); o arresto de
passageiros do navio de cabotagem Itapé
(dez./1940); e a interdição da estação radiotelegráfica do Navio-Tanque Marajó, surto em
Port of Spain (Ilha de
Trinidad – mar./1941).
Somente com o concurso do nosso corpo diplomático, notadamente
com a brilhante atuação
do embaixador brasileiro nos EUA Oswaldo
Euclides de Souza Aranha, reiterando veementemente que o Brasil
manteria sua condição
de neutralidade e não se
envolveria no conflito,
pôde-se, aos poucos, concretizar o entendimento do nosso real posicionamento em
relação à guerra junto aos demais países
amigos.

5 A União Pan-Americana é a sucessora da União Internacional das Repúblicas Americanas, criada na 1a Conferência Internacional Americana – 1889/1890 –, em Washington. Mais tarde, suas funções foram assumidas
pela Secretaria da Organização dos Estados Americanos (OEA).
6 Decreto-Lei no 2.360, de 3 de julho de 1940.
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Enquanto a guerra desenrolava-se na
Europa, a opinião pública norte-americana
fazia-se contrária a qualquer envolvimento dos EUA no conflito. Contudo, o
seu Presidente não deixou de atender aos
países amigos, já envolvidos na contenda,
fornecendo-lhes navios e itens necessários
ao esforço de guerra7.
Mesmo não estando em guerra, podese depreender que a sua indústria naval
já fora mobilizada, e que os estudos para
fazer face ao seu envolvimento na guerra já
estavam prontos. Era tudo uma questão de
momento, ou seja, aguardar uma situação
favorável para mobilizar de todo a nação
norte-americana, e entrar na guerra, na
defesa de seus interesses.
O Brasil, devido à sua posição estratégica
em relação ao controle do Atlântico Sul,
era para os EUA um aliado em potencial,
tanto que inúmeras foram as tratativas, sem
sucesso, para a instalação de bases norteamericanas em nosso território, à luz da estratégia nazista de guerra de corso no Atlântico.
Em janeiro de 1941, novo decreto-lei8
dispondo sobre as normas a serem seguidas
por navios mercantes quando em águas jurisdicionais brasileiras consolidaria nossas
regras de neutralidade, fruto da recomendação divulgada pela União Pan-Americana
e amplamente debatidas nas reuniões de
consultas.
Em 11 de março, o Congresso norteamericano assinou a Lei de Empréstimos
e Arrendamentos (Lend and Lease Act),
válida para todos os países amigos, o que
garantiria para nós, em caso de guerra, o
fornecimento de meios flutuantes, novas
doutrinas de emprego operativo e apoio à
construção de navios.

Nesse ano, inúmeros foram os acordos
de países americanos com os EUA (ainda
não beligerante). Logo no seu início, foi
aprovada a Lei Pitman, autorizando o
Poder Executivo norte-americano a ceder
armamentos às repúblicas do continente.
Em abril, o embaixador norte-americano
no Brasil, Jefferson Caffery, acordou com
Oswaldo Aranha a substituição de empresas aéreas alemãs e italianas pela norteamericana Panamerican World Airways
(Pan Am), assim como a previsão de fundos
para a construção de novas pistas de pouso
em nossos aeroportos.
Entre as várias negociações entre Brasil
e EUA, temos a compra da almejada usina
siderúrgica, a criação da Comissão Militar
Mista Brasil-EUA e a cessão de US$ 200
milhões em materiais para atender às necessidades do Exército Brasileiro (EB) e
da MG, com redução nos preços de 65%.
Em que pese todo esse favorecimento, o
Brasil continuava recusando a proposta
norte-americana de deslocar tropas do seu
Exército e de sua Marinha para o Nordeste
brasileiro, mesmo ante um possível ataque
alemão nessa região.
Em 22 de março, ocorreu a primeira
agressão ao nosso estado de neutralidade
quando o NM Taubaté foi metralhado por
um avião da Luftwaffe9 no Mar Mediterrâneo, no trajeto Chipre-Alexandria.
Vários acontecimentos levaram o
governo norte-americano a convencer o
Brasil à concessão de bases em nosso território como forma de “proteção”, obtendo
sempre uma resposta negativa, uma vez
que, supostamente, já tínhamos um plano
para nossa defesa, e o que precisávamos
mesmo era de material bélico, entre outros.

7 França, Inglaterra, Rússia e Brasil receberam navios do tipo caça-submarino (CS) em grandes quantidades.
Acordos de dezembro de 1940 com a Inglaterra resultaram na troca de contratorpedeiros usados por bases
no Oceano Pacífico.
8 Decreto-Lei no 2.986, de 27 de janeiro de 1941.
9 Luftwaffe – denominação da Força Aérea alemã.
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Contudo, embora não existisse ainda um
convênio militar entre os dois países10, em
junho chegou ao Brasil a Força-Tarefa 3
(FT-3)11, comandada pelo Almirante Jonas
Howard Ingram, iniciando operações de
patrulhamento no Atlântico Sul.
Em julho, novo incidente feriu nossa
neutralidade, quando o NM Siqueira Campos foi inspecionado por um submarino
alemão a 300 milhas de Cabo Verde.
Em 7 de dezembro de 1941, o Japão
bombardeou a base norte-americana em Pearl Harbor, no Havaí. Com esse ato hostil,
os EUA declararam guerra ao Japão e, em
sequência, à Alemanha e à Itália.
De imediato, o Presidente Getúlio
Vargas declarou solidariedade ao povo
estadunidense. Em 10 de dezembro, os
EUA iniciaram, a partir de Natal, com os
seus navios, as patrulhas no Atlântico Sul,
realizadas com apoio de aviões Catalinas
do seu Esquadrão VP-52.
A MARINHA DE GUERRA
BRASILEIRA EM 1942
Em vista do exposto, fica evidente que a
entrada do Brasil na guerra era apenas uma
questão de tempo. Mas será que estávamos
preparados para essa contenda? Tínhamos
meios em quantidade e qualidade para
desencadear ações ofensivas? Certamente
a resposta é negativa, em relação às nossas
forças terrestre, naval e aérea.
Mas por que não? Como estávamos
organizados e distribuídos pelo território?
Quando efetivamente chegariam os navios

prometidos pelos EUA? Responderemos
a essas perguntas ao longo do artigo tecendo considerações tão somente acerca
do Poder Naval brasileiro. Cabe ressaltar
que as dificuldades, em material e de pessoal adestrado, não eram prerrogativas da
força naval. O Exército Brasileiro (EB) e
a recém-criada Aeronáutica12 sofriam do
mesmo mal.
No início da década de 1930, a Marinha
de Guerra brasileira concentrava a maioria
de seus meios na Capital Federal – a cidade
do Rio de Janeiro –, mas eram também de
grande importância geopolítica as áreas
de Ladário e Belém, onde existiam velhos
arsenais da Marinha ainda ativos.
Em junho de 1933, o território nacional
foi dividido em cinco Distritos Navais (DN)
e um Comando Naval (CN)13 – o de Mato
Grosso. Por falta de recursos, somente este
último foi instalado, no entanto revogou-se
seu ato de criação em 1941.
No início da guerra, em 1939, a MG era
formada basicamente por navios da Esquadra de 1910 e uns tantos outros mais novos,
conforme se pode visualizar na Tabela 1.
Contudo, nessa época, ela patrulhava, mesmo com seus parcos meios, nosso extenso
litoral, notadamente da foz do Rio Pará até
Santa Catarina, incluindo-se a proteção do
arquipélago de Fernando de Noronha e da
Ilha da Trindade. Nos anos 1940 e 1941
não foi diferente. A nossa Esquadra movimentou-se e realizou exercícios navais,
patrulhamento e transporte, preocupandose em manter a sua neutralidade, que, pouco
a pouco, viria a ser ameaçada.

10 Somente em 23 de maio de 1942, após conversações com a delegação brasileira em Washington, é que se
oficializou convênio político-militar entre Brasil e EUA (transcrito na íntegra na nota 3 da página 270 da
referência – História Naval Brasileira, volume quinto, Tomo II. Serviço de Documentação Geral da Marinha,
Rio de Janeiro, 1985. Rio de Janeiro).
11 A FT-3 recebeu posteriormente a designação de FT-23.
12 O Ministério da Aeronáutica foi criado pelo Decreto-Lei no 2.961, de 20 de janeiro de 1941, a partir da reunião
de material e pessoal oriundos das forças terrestre e naval.
13 Comando Naval é a denominação atribuída a uma organização militar com estrutura administrativa de menor
envergadura que a de um Distrito Naval, podendo, no futuro, nele se transformar.
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TABELA 1
Situação da Marinha de Guerra brasileira em setembro de 1939
Tipo de Navio

Nomes

Encouraçado

Minas Gerais e São Paulo

Cruzador

Bahia e Rio Grande do Sul

Torpedeiro
classe Pará -1910
Contratorpedeiro (1a GM)
Submarino
Hidrográfico
Mineiro
classe Carioca

Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Santa
Catarina e Paraíba (sem condições de mar)
Maranhão
Humaitá (1927)
Tupi, Timbira e Tamoio (chegados ao Brasil em 1937)
Rio Branco e Jaceguai
Carioca e Cananeia (incorporados em 16/9/1939)

Auxiliar

Vital de Oliveira e José Bonifácio

Tanque

Marajó

Mineiros de Instrução
Escola
Rebocador

Itajaí, Itacuruçá e Itapemirim
Saldanha da Gama
Laurindo Pitta e Muniz Freire

Momentos antes da entrada do Brasil na
Segunda Guerra Mundial, nossos navios
de guerra, excetuando-se os das bacias
hidrográficas amazônica e do pantanal
mato-grossense, estavam sediados no Rio
de Janeiro. Todavia, em face dos acontecimentos que antecederam a nossa entrada no
conflito, a MG vislumbrou a necessidade de
estabelecer meios navais no Nordeste. Especificamente em Natal e Recife, devido às
condições geopolíticas favoráveis ao apoio
a navios em deslocamento para Europa e
América do Norte, e em Salvador, para
atender logisticamente às unidades navais
participantes da defesa marítima na região.
No campo do preparo de nossos marinheiros e do apoio logístico, a única
novidade era a criação de uma Base Naval
RMB1oT/2013

em Natal, sob a tutela do Almirante Ary
Parreiras, de fundamental importância
durante o período de guerra. Porém nossos
militares não conheciam as táticas submarinas e antissubmarinos modernas, e não
dispúnhamos de navios com equipamentos
para encetar uma campanha dessa natureza,
que foi a tônica da guerra no Atlântico.
Distanciados dos avanços tecnológicos da
época, nossa força de superfície não operava radares e sonares e tampouco estava
adestrada no que havia de mais recente nas
técnicas de controle de avarias, combate a
incêndio e salvamento no mar, entre outras.
Com o recrudescimento da campanha
submarina alemã no início de 1942, embora neutros, porém de relações diplomáticas cortadas com o Eixo, como veremos
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Encouraçado São Paulo

Cruzador Bahia

Cruzador Rio Grande do Sul

Torpedeiro Mato Grosso

120

RMB1oT/2013

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL:
PRINCIPAIS MISSÕES DA MARINHA DE GUERRA BRASILEIRA NO TEATRO DO ATLÂNTICO SUL

Contratorpedeiro
Maranhão

Submarinos Classe Tupi (recebimento na Itália)

Submarino Tamoio

Navio Mineiro Classe Carioca
Corveta Rio Branco

Navio Auxiliar
Vital de Oliveira

Navio-Escola
Saldanha da Gama

Navio-Tanque Marajó
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TABELA 2
Navios recebidos conforme o “Lend and lease act”
Tipo de navio
Indicativo/Nome
Caça-ferro G1 – Guaporé
Classe G
G2 – Gurupi
J1 – Javari*
J2 – Jutaí*
J3 – Juruá*
J4 – Juruena
Caça-pau
Classe J
J5 – Jaguarão
J6 – Jaguaribe
J7 – Jacuí
J8 – Jundiaí
G3 – Guaíba*
G4 – Gurupá*
Caça-ferro G5 – Guajará*
Classe G
G6 – Goiana*
G7 – Grajaú*
G8 – Graúna*
B1 – Bertioga
B2 – Beberibe
B3 – Bracuí
B4 – Bauru
Classe
Bertioga
B5 – Baipendi
B6 – Benevente
B7 – Babitonga
B8 – Bocaina

Data de recebimento
24 de setembro de 1942
24 de setembro de 1942
7 de dezembro de 1942
30 de dezembro de 1942
30 de dezembro de 1942
30 de dezembro de 1942
16 de fevereiro de 1943
16 de fevereiro de 1943
19 de março de 1943
26 de abril de 1943
11 de junho de 1943
11 de junho de 1943
19 de outubro de 1943
29 de outubro de 1943
15 de novembro de 1943
30 de novembro de 1943
01 de agosto de 1944
01 de agosto de 1944
15 de agosto de 1944
15 de agosto de 1944
19 de dezembro de 1944
19 de dezembro de 1944
10 de março de 1945
20 de maio de 1945

Local
Natal
Natal
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Natal
Natal
Natal
Natal
Natal
Natal
Natal
Natal

Observação: Todos esses navios foram incorporados à Força Naval do Nordeste (FNNE)
* Realizaram o deslocamento para o Brasil em operações de guerra.
Fonte: História Naval Brasileira – quinto volume – Tomo II. Serviço de Documentação Geral da Marinha, Rio
de Janeiro, 1985. Rio de Janeiro – pág. 282 a 283.

adiante, navios mercantes brasileiros foram
afundados, perfazendo um total de 17 (outras fontes relacionam 18), entre janeiro
e agosto desse ano. Confiantes na implementação do Lend and Lease Act, em 7 de
julho de 1942 constituiu-se a Comissão de
Recebimento de Navios em Miami, EUA,
para realização de cursos, visando ao preparo e adestramento de futuras guarnições
e ao posterior recebimento de navios.
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A partir de então e até o final da guerra, o
Brasil receberia dos EUA 24 navios de três
diferentes classes (ver Tabela 2), concebidos especialmente para o aludido conflito,
conforme a seguir discriminados: oito
caça-submarinos (CS) classe J – os “caçapau”; oito caça-submarinos classe G – os
“caça-ferro”; e oito destróieres de escolta
da classe B (ou Bertioga). Os primeiros
navios foram recebidos no Brasil em 24
RMB1oT/2013

Caça-Pau Classe J (Jutai)

Caça-Ferro Classe G (Guajara)

Destroier de Escolta Classe Bertioga

de setembro de 1942: os CS G-1 Guaporé
e G-2 Gurupi, incorporados em cerimônia
realizada no porto de Natal.
Tecidas essas considerações, retornemos
ao início de 1942, quando, em 15 de janeiro,
realizou-se a Terceira Reunião de Consulta
dos Chanceleres das Repúblicas Americanas, no Rio de Janeiro, unânime em romper
relações com as potências do Eixo.
Ainda nesse mês, no dia 28, o Brasil,
atendendo à Resolução 15 da Segunda
Reunião de Consulta dos Chanceleres das
Repúblicas Americanas, cortou relações
diplomáticas e comerciais com a Alemanha, a Itália e o Japão. Enquanto isso, na
MG, o chefe do Estado-Maior da Armada
(Cema) determinava o estabelecimento

de cooperação militar com os EUA. Em
represália, Hitler e o chefe da Marinha
alemã, Almirante Erich Raeder, ordenaram
ataques nas costas americanas, iniciando,
assim, os afundamentos de navios brasileiros, sendo o primeiro deles o NM Buarque,
torpedeado e afundado em 16 de fevereiro
nas proximidades de Norfolk, nos EUA.
Desde então e até meados de agosto, 17
navios brasileiros (cargueiros, tanques e
transporte) foram torpedeados por submarinos, dois deles de bandeira italiana. O afundamento, em 19 de agosto, da barcaça de
carga brasileira Jacyra, ao largo de Ilhéus,
na Bahia, foi a gota d’água para que nosso
governo declarasse, três dias depois, guerra
contra a Alemanha e a Itália, formalizada
pelo estado de guerra em todo território nacional, conforme Decreto no 10.358, de 31
de agosto de 1942. Era ministro da Marinha
o Almirante Henrique Aristides Guilhem.
Com esse ato, a situação mudou completamente. A aproximação com os EUA
intensificou-se com a chegada ao porto
de Recife da 4a Esquadra americana, sob
o comando do Almirante Ingran, de onde
passaria a operar e prover apoio logístico de
parcela dos navios da sua frota e dos navios
brasileiros que tomariam parte no conflito.
Ainda em agosto desse ano, visando a
melhor reestruturação de nossa defesa marítima, a despeito de determinações anteriores
do Estado-Maior da Armada (EMA) para as
Capitanias dos Portos/Delegacias nesse mister, o litoral e os rios navegáveis brasileiros
foram novamente divididos em CN, com
sedes conforme a seguir: do Norte (Belém),
do Nordeste (Recife), do Leste (Salvador),
do Centro (Rio de Janeiro – capital federal
– em organização); do Sul (Florianópolis) e
do Mato Grosso (Ladário)14.

14 As criações dos Comandos Navais e Divisão do Litoral e Rios Navegáveis foram oficializadas pelo Decreto no
10.359, de 31 de agosto de 1942. Mais tarde, em novembro de 1945, realizou-se nova divisão, quando os
CN foram substituídos por DN.
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Todos os CN ficaram subordinados diretamente ao EMA e foram de fundamental
importância, nas suas áreas de influência,
na mobilização do apoio logístico e na
participação da defesa local, esta de responsabilidade das três forças armadas (FA),
coordenadamente. Pois, à época, temia-se
o torpedeamento de navios atracados em
portos e prováveis desembarques hostis
em nosso litoral para atos de sabotagem
em portos, depósitos e outros alvos importantes.
Partiu-se, então, para a complementação
dessa defesa em regiões focais do litoral,
com a participação das três FA, conforme
citado, com a finalidade de, entre outras,
repelir ataques aéreos ou navais inimigos.
Coube à Marinha, sob a coordenação dos
respectivos CN, nas cidades que se seguem,
diversas tarefas, algumas das quais realizadas, inclusive, antes da declaração de
guerra ao Eixo como, por exemplo:
– Rio de Janeiro – Instalação de rede de
aço antitorpédica na Baía de Guanabara, no
sentido Boa Viagem – lha de Villegagnon,
movimentada por rebocadores, em coordenação com a defesa provida pelas fortalezas
da barra da baía. Os patrulhamentos, interno e externo, ficaram a cargo da Flotilha
João das Botas15 e dos antigos contratorpedeiros classe Pará16, respectivamente.
– Recife – Deslocamento do Encouraçado São Paulo para o porto, amarrado no
interior do arrecife, para prover a defesa
antiaérea e supervisionar a operação da rede
antitorpédica lá instalada. Adicionalmente,
o EB complementava a defesa antiaérea
e a Marinha norte-americana efetuava a
varredura de minas.
– Salvador – Deslocamento do Encouraçado Minas Gerais para o porto, de modo

a efetivar a defesa local, em coordenação
com o EB (atuante na Ilha de Itaparica e
Ponta de Santo Antônio). Posteriormente,
em abril de 1943, por solicitação do comandante Naval do Leste, os monitores
Parnaíba e Paraguaçu (após reforço em
armamento), lotados no CN de Mato Grosso, passaram a operar na Baía de Todos
os Santos.
– Natal – Proteção do porto a cargo da
Base Naval de Natal e, posteriormente,
patrulhamento de praias sob a responsabilidade da recém-criada 3a Companhia
Regional (CR) de Fuzileiros Navais (FN)17.
– Ilhas Oceânicas – Instalação de um
destacamento de FN na Ilha da Trindade
(março de 1942), enquanto que a Ilha de
Fernando de Noronha seria artilhada pelo
EB (abril de 1942), onde, mais tarde, a
Aeronáutica e os norte-americanos construíram um campo de aviação.
– Santos e Rio Grande – Estabelecimento de vigilância com o emprego de
rebocadores artilhados.
– Vitória – O porto foi defendido pelo
EB, com o reforço de canhões navais de
120 mm cedidos pela MG.
Nos anos subsequentes, surgiram mais
duas CR de Fuzileiros Navais: uma em
Recife e outra em Salvador. A história de
criação dessas unidades será objeto de um
título mais adiante neste artigo.
As tarefas antes descritas, eminentemente estáticas, foram antecedidas, ainda em
1941, por negociações entre o Brasil e os
EUA, no sentido de dotar a MG de meios
capazes de prover uma proteção ao tráfego
marítimo em águas que iam do Mar do
Caribe até o litoral sul brasileiro.
Em junho de 1942, o Almirante Ingram
foi recebido pelo Presidente Vargas para

15 A Flotilha João das Botas era constituída por navios-mineiros sediados no Rio de Janeiro.
16 Esse sistema de defesa, a cargo do Comando de Defesa Flutuante, subordinado ao CN do Centro, foi “aliviado”
em junho de 1944, quando se tornou remoto o ataque por submarinos.
17 A 3a CR foi criada com base no Decreto no 4.193, de 20 de março de 1942.
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acerto da entrega de navios ao Brasil, tendo
este reforçado o pedido por meio de carta
endereçada diretamente ao Presidente dos
EUA, Franklin Delano Roosevelt, uma vez
que, no início de julho, a Comissão de Recebimento de Navios em Miami já estaria
sendo constituída, como já citado.
Os EUA concentraram-se no litoral nordestino, mais intensamente em Recife, onde
ficou o capitânia da 4a Esquadra Americana.
Qual seria a participação da MG nos embates? Não existiam navios para manobras
ofensivas, mas somente para as defensivas.
Diante dos que havia disponíveis em nossa
Força, e do preparo de nossos militares,
a posição adotada para participação no
conflito foi defensiva – uma campanha
antissubmarino, a qual seria realizada com
os navios adaptados e equipados para essas
ações, e com os que nos foram prometidos,
em conformidade com os acordos do Lend
and Lease Act.
A tarefa que mais realizamos durante
a guerra foi a escolta de comboios marítimos, desde o Mar do Caribe (Ilha de Trinidad) até o Rio de Janeiro, e vice-versa.
Importante lembrar que os comboios,
conforme a sua necessidade, poderiam
começar ou terminar também em Salvador
ou Recife.
Decidiu-se que os nossos submarinos
(Humaitá, Tupi, Timbira e Tamoio) só
seriam empregados no adestramento, como
no treinamento de pessoal, em apoio aos
cursos de tática antissubmarino, atuando
como alvo, e com aviões da Força Aérea
Brasileira (FAB), em exercícios no mar.
Os encouraçados São Paulo e Minas
Gerais, como antes descritos, já estavam
instalados, respectivamente, em Salvador e

Recife, para prestarem o apoio de artilharia
de costa.
Restavam, portanto, no início da guerra,
para emprego: dois cruzadores (Rio Grande
do Sul e Bahia); cinco torpedeiros da classe
Amazonas; um contratorpedeiro (Maranhão);
seis navios-mineiros classe Carioca; dois navios-hidrográficos (Rio Branco e Jaceguai);
duas corvetas de 680 toneladas (t) classe
Matias de Albuquerque18 – estes somente em
1943; dois CS (Guaporé e Gurupi); e alguns
navios-auxiliares, tanques e rebocadores. Para
realizar as ações de escolta, todos os navioshidrográficos e mineiros foram artilhados e
reclassificados como corvetas.
A MARINHA DE GUERRA
BRASILEIRA DURANTE O
CONFLITO – COMBOIOS,
PATRULHAS OCEÂNICAS E
ESTAÇÕES
No início de 1942, a maioria dos nossos
meios navais estava concentrada e subordinada à Esquadra, que estava assim estruturada: Encouraçado Minas Gerais (capitânia); a Divisão de cruzadores; a Flotilha
de Contratorpedeiros19; o Contratorpedeiro
Maranhão; a Flotilha de Navios-Mineiros,
a Flotilha de Submarinos, a Flotilha de Navios-Mineiros de Instrução; o Encouraçado
São Paulo, como navio isolado, além de
navios-auxiliares, navios-tanques, navioescola e uns poucos rebocadores. Existiam
ainda os navios hidrográficos subordinados
à Diretoria de Hidrografia e Navegação.
Logo em janeiro, visando a manter um
contato cerrado com as forças norte-americanas já instaladas, seguiu para o Recife
a Divisão de Cruzadores e alguns navios-

18 As corvetas classe Matias de Albuquerque, em um total de seis, eram traineiras que estavam sendo construídas
no Estaleiro Laje, em Niterói, para a Inglaterra, e posteriormente cedidas pelo seu governo por força do
estado de guerra, com base em contrato de construção. No início do conflito, somente duas delas haviam
sido lançadas ao mar, sem serem incorporadas, sendo reclassificadas como corvetas em outubro de 1942.
19 Algumas referências tratam os navios que a compunham de navios torpedeiros.
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mineiros, constituindo o grupo que ficou
conhecido como “Patrulha da Neutralidade”.
Dias mais tarde, parte da FT-3, agora FT-23,
chegou a esse porto, ainda sob o comando
do Almirante Ingram. Um esquadrão de
aeronaves Catalinas se encontrava em Natal
desde dezembro de 1941. No final desse mês
começaram as transferências de bombas
de profundidade dos EUA para os navios
brasileiros. Por fim, a FT-23 transformou-se
na 4a Esquadra Norte-Americana, mantendo
seu antigo comandante.
Com a nossa entrada na guerra ao lado
das forças norte-americanas, algumas modificações na estrutura dos meios de nossa
Esquadra tiveram que ser implementadas.
Antes, porém, estudou-se uma forma de
coordenar as ações entre as Forças dos
dois países, chegando-se a um comando
único para ações aeronavais, e criou-se a
Força do Atlântico Sul (FAS), assumida,
cumulativamente, pelo comandante da 4a
Esquadra Americana.
Isso significava que a coordenação do
emprego das Forças combinadas (caracterizada por um comando único) Brasil-EUA, a
constituição de grupos-tarefas, a atribuição
de missões e a designação de objetivos
eram prerrogativas dos norte-americanos20,
embora a maioria das ações fosse a proteção
do tráfego marítimo no Atlântico Sul.
Em 25 de agosto, a necessidade de ações
marítimas na faixa sul do nosso litoral,
onde era mais provável o ataque inimigo
na navegação, motivou a criação do Grupo
Patrulha do Sul (GPS)21, integrado, inicialmente, pelos antigos torpedeiros Santa
Catarina, Rio Grande do Norte e Sergipe.
Essas antigas belonaves, dois meses após
a criação do GPS, foram substituídas pelo

Contratorpedeiro Maranhão e pelas corvetas Cananeia e Camocim. Mais tarde, em 24
de abril de 1944, o GPS foi transformado
na Força Naval do Sul.
De volta ao Nordeste, em 12 de setembro, os navios da Patrulha da Neutralidade
passaram à subordinação do comando da
FAS, situação de curta duração, pois em 5
de outubro constitui-se a Força Naval do
Nordeste (FNNE)22, cujo comando foi atribuído ao Capitão de Mar e Guerra Alfredo
Carlos Soares Dutra. A ela subordinaramse, inicialmente, os cruzadores Bahia e Rio
Grande do Sul; os navios-mineiros Carioca, Caravelas, Camaquã e Cabedelo; e os
dois caça-submarinos recém-chegados ao
Brasil (Guaporé e Gurupi). Posteriormente,
ao longo de todo o período de guerra, outras
unidades foram incorporadas a essa Força
(ver tabelas 2 e 3).
Somente em 20 de maio de 1943, portanto após longo período de realização de escoltas, foi que a FAS teve sua organização
por tarefas divulgada no Plano de Operação
1/43. Dentre as diversas forças-tarefas
constituídas (brasileiras e norte-americanas), destacam-se as FT-46 – em síntese
a própria FNNE – e a FT-49 – constituída
por elementos da Força Aérea Brasileira.
Cabe ressaltar que aquela organização por
tarefas modificou-se algumas vezes ao
longo da guerra, em razão da chegada de
novos navios ou da retirada de alguns da
FT para cumprir outras missões.
Quanto aos recém-criados CN, a eles
também foram alocados meios, alguns dos
quais já citados, quando tratamos da complementação da defesa ativa em diversos
pontos do nosso litoral. Com a distribuição
de diversos meios da Esquadra, esta foi

20 Oficializado pela Resolução no11/42, de 12 de setembro de 1941, da Comissão Mista de Defesa Brasil-EUA,
da qual faziam parte três oficiais representantes das FA brasileiras.
21 O Grupo Patrulha do Sul foi criado pelo Aviso Ministerial no 1.351, de 25 de agosto de 1942.
22 A FNNE foi criada pelo Aviso Ministerial no 1.661, de 5 de outubro de 1942.
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extinta em 1943. Todas as Forças então
criadas e os diversos CN ficaram, durante
o tempo de guerra, subordinados administrativamente ao EMA.
Negligenciado pelas Marinhas norteamericana e brasileira, mas de muita importância para a Marinha alemã, a guerra
antissubmarino foi praticamente esquecida
nos anos pós-Grande Guerra. Ninguém seria
capaz de antever que aspectos de organização de comboios utilizados naquele conflito
e considerados obsoletos seriam empregados
em situações semelhantes para a proteção de
navios antigos e heterogêneos. Essa era a
nossa realidade no início da Segunda Guerra.
Os comboios funcionavam da seguinte
forma: os navios a serem protegidos adotavam a formação com uma frente maior do
que a profundidade; em torno deles, cobrindo setores de vigilância, posicionavam-se
os de escolta, de modo que pudessem
detectar e atacar submarinos hostis, antes
que estes assumissem posições favoráveis
ao lançamento de torpedos; os escoltas deveriam prover também o apoio de artilharia,
caso os submarinos viessem à tona. Complementando o sistema de proteção, aviões
ou dirigíveis eram designados para cobrir
rotas preestabelecidas, com o fito de atacar
os submarinos que estivessem aguardando
a passagem do comboio ou perseguindo-o.
Quando se dispunha de navios em
quantidade superior à necessária para a
proteção do comboio, poder-se-ia organizar Grupos de Caça e Destruição (Hunter
Killer), com navios que tinham liberdade
de ação para perseguir submarinos, sem
imposição de tempo ou de retorno ao seu
local na formatura. Não era efetivamente

o nosso caso no início da guerra, pois não
dispúnhamos ainda de meios com tamanha
capacidade ofensiva. O emprego do radar
por aeronaves e navios, a partir de 1942,
foi de fundamental importância na guerra
antissubmarino23.
Cada comboio tinha seu comandante,
responsável pela sua proteção e por fazer
cumprir as regras de segurança como, por
exemplo: comunicações por holofotes e
bandeiras durante o dia; fonia de alta frequência com alcance visual; silêncio-rádio;
restrições de lançamentos de fumaça e lixo
ao mar etc.
Os momentos mais importantes na condução do comboio, entre outros, recaíam na
seleção das rotas, das áreas de encontro e
das movimentações dos navios nas entradas
e saídas de portos. Para que se tenha uma
ideia da magnitude de um comboio, os
internacionais eram integrados por 50 a 60
navios, de diferentes bandeiras e características, agrupados de nove a 12 em colunas,
que se distanciavam entre si de uma milha
náutica aproximadamente.
As patrulhas oceânicas, diferentemente
dos comboios, eram constituídas por navios
velozes, com equipamentos e armamentos
modernos que, durante 15 dias, cumpriam
missões essencialmente ofensivas, como a
“caça e destruição”, em áreas predeterminadas do Oceano Atlântico, entre os litorais
brasileiro e africano. As tarefas consistiam
em interceptar submarinos, raiders24, e
os chamados “furadores de bloqueio”25,
provenientes do Oriente Médio, com
carregamento de material de fundamental
importância para o esforço de guerra alemão, a exemplo da borracha e do estanho.

23 O radar foi um equipamento muito importante na guerra antissubmarino, pois, em quaisquer condições de
visibilidade, o submarino podia ser detectado quando viesse à superfície para carregar as suas baterias.
24 Os raiders eram navios alemães de 8.000 a 10.000 t, disfarçados de mercantes comuns, com velocidades superiores às dos demais, fortemente artilhados (inclusive torpedos), com o propósito de atacar mercantes aliados.
25 Furadores de bloqueio são embarcações armadas e disfarçadas em mercantes, neutros ou aliados. Foi uma
tática utlizada pelos alemães para deslocamento de matérias-primas, oriundas do Oriente Médio, vitais ao
seu esforço de guerra.
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De início, essa tarefa foi atribuída às
FT da FAS, compostas somente por navios
norte-americanos. Somente a partir de 13 de
março de 1944, com a incorporação à FNNE
do primeiro navio da classe Marcílio Dias26,
as patrulhas oceânicas passaram a ser mistas.
Uma vez delineados os meios disponíveis da nossa Marinha, em agosto de
1942, apresentados os componentes navais
e aéreos brasileiros que compunham a
organização da FAS, a criação do GPS,
da FNNE e da realocação de meios pelos
diversos CN, fica mais fácil entender como
a MG se estruturou para realização dos
comboios marítimos, concomitantemente
com a defesa do litoral brasileiro, em coordenação com as outras FA.
Importante lembrar que, à medida que
novos navios iam sendo recebidos pelo
Brasil (alguns com capacidade de ação
mais duradoura no mar) ou construídos no
Arsenal de Marinha da Ilha das Cobras, e
incorporados à MG, o concurso de meios
navais norte-americanos no Atlântico Sul
foi diminuindo, pois as suas participações
tornaram-se mais importantes em outros
teatros de operações. Daí, a composição
das Forças e a atribuição de novas tarefas
foram sendo alteradas e direcionadas com
maior frequência a navios brasileiros.
Logo após o torpedeamento de navios
no Atlântico sul, decidiu-se pela criação
de comboios regulares. A MG participou,
em conjunto com as Forças da United
States Navy (USN), no Atlântico Sul, dos
comboios do Norte e do Sul. Os do Norte
iniciavam-se em Trinidad27 e terminavam
em portos do Nordeste do Brasil – Recife

e Salvador – ou no Rio de Janeiro. Esses
comboios eram constituídos, em sua maioria, de navios oriundos da América do Norte
e Caribe28, que se destinavam para o sul do
continente africano e o Oceano Índico, uma
vez que o Canal de Suez estava bloqueado, e
os do Sul – entre o Rio de Janeiro e Florianópolis –, para escolta de navios com destino
ao litoral sul do Brasil e Uruguai.
Existiram também os comboios especiais, todos costeiros e protegidos unicamente por escolta brasileira, e os a serviço
do EB e da Aeronáutica, realizados no trecho Recife-Fernando de Noronha-Recife,
ao longo dos portos da costa brasileira,
bem como para o deslocamento dos contingentes da Força Expedicionária do Brasil
(FEB) para a Itália.
Os comboios regulares eram identificados segundo suas origens e seus destinos,
conforme convenção a seguir, com base nos
portos das cidades, utilizada até o final do
conflito: Trinidad – T; Recife – R; Salvador – B; Rio de Janeiro – J; Santos – S; e
Florianópolis – F.
Assim, um comboio com a designação
TJ-01 teria sua origem em Trinidad e seu
destino no Rio de Janeiro. Os navios-escolta não precisavam navegar, necessariamente, por todo o percurso, podendo fazer
somente o trecho Trinidad-Recife, onde
seriam substituídos por outro escolta, que
efetivaria a pernada até o Rio de Janeiro.
Dentro dessa sistemática, passariam,
mais tarde, a operar os caça-pau (classe
G), que tinham 100 t de deslocamento, com
pequena autonomia e muitas limitações,
próprios para missões nas proximidades da

26 Os contratorpedeiros da classe Marcílio Dias (o que deu o nome à classe, o Mariz e Barros e o Greenhalgh),
foram construídos no Arsenal de Marinha da Ilha das Cobras e incorporados à Armada em 29 de novembro de
1943. Contudo, alternadamente e por sugestão do Almirante Ingram, tiveram que se deslocar para o Arsenal
da Filadélfia para recebimento de nova armação e alça-diretora, entre outros equipamentos.
27 Ilha britânica localizada na costa venezuelana, onde os EUA operavam uma base naval.
28 Fora dos trechos mencionados, a escolta dos comboios era de responsabilidade de outras Forças navais americanas pertencentes a outras Esquadras.
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costa. A participação deles em comboios de
longa duração, afastados do litoral, debilitava demais suas tripulações. Por conseguinte, nos trechos Recife-Rio e Rio-Recife,
dos comboios TJ e JT, respectivamente,
de hábito eram substituídos na passagem
por Salvador por outros dois congêneres,
que ali ficavam estacionados. Os cacinhas,
como também eram chamados, não integraram rotas internacionais, salvo nos casos de
seu deslocamento para o Brasil, após serem
incorporados à MG nos EUA.
Os comboios do Norte, constituídos
em sua maioria para rotas internacionais,
tiveram, no início, somente navios-escolta
da USN. A partir de fevereiro de 1943,
eles passaram a ser mistos, como no caso
do emprego dos caça-pau Javari (J1), Jutaí
(J2) e Juruá (J3), incorporados ao comboio
TB (s/n) de 3 a 11 de fevereiro, quando de
seu deslocamento para o Brasil, já com as
guarnições treinadas e adestradas depois
de incorporados à MG em Miami – USA.
Os comboios do Norte eram escoltados
somente por navios da FNNE.
Até abril de 1943, o Brasil recebeu mais
cinco caça-pau (ver tabela 2), perfazendo
o total de oito da classe “J” e dois da “G”,
estes os primeiros a chegarem ao País, com
base no Lend and Lease Act. Paulatinamente, o trabalho desenvolvido por nossos
marinheiros vinha sendo alvo de elogios
por parte do Almirante Ingran, que, junto
ao seu país, incentivava a transferência de
mais navios para a Marinha brasileira.
De junho a novembro, sob pressão do
governo brasileiro e de forte influência
do Almirante Ingran, recebemos mais seis
caça-ferros, completando os oito da classe
G. Todos eles foram incorporados nos EUA
e chegaram ao Brasil integrando distintos
comboios TJ. Antes, porém, da chegada a
Trinidad, participaram da escolta de comboios nos trechos Key West-Guantánamo
e Guantánamo-Aruba-Trinidad.
RMB1oT/2013

Nesse ritmo, aos poucos os navios
brasileiros da FNNE foram sendo integrados e utilizados com mais frequência nas
escoltas mistas, pois, no início, navegavam
somente nas rotas nacionais, enquanto os
norte-americanos cumpriam as de RecifeTrinidad-Recife. Nessas situações, seguiase todo um procedimento padrão para a
substituição dos escoltas, em formatura,
enquanto o comboio prosseguia a sua rota
predeterminada em Planos de Operação.
De forma idêntica, os navios (mercantes,
tanques etc.) que chegavam ao seu destino,
ao se desmembrar do comboio seguiam os
procedimentos previamente disseminados,
até as suas atracações. Os que suspendiam
do porto para integrar o comboio o faziam
de forma coordenada, sempre que possível
escoltados, desenvolvendo velocidades superiores aos navios do comboio, assumindo
suas posições nas colunas, sob pena de
ficarem atrás dos demais e virarem navios
desgarrados. A entrada e a saída de portos
eram antecedidas de outras ações, como,
por exemplo, a varredura de minas em
canais varridos, porventura lançadas por
submarinos inimigos.
A confiança que o comandante da FAS
adquiriu no trabalho da MG foi fundamental para o recebimento de um lote de navios
mais bem equipados e melhores que os da
classe G. As negociações redundaram no
acordo de transferência de oito contratorpedeiros de escolta (CTEs), motivo da ida
para os EUA de uma comissão de oficiais
e praças para cursos relativos à operação
desses navios.
A primeira transferência ocorreu em 1o
de agosto de 1944, e a segunda 14 dias após,
em cerimônias na Base Naval de Natal, com
a troca de guarnições e pavilhões. Os CTEs
foram classificados como pertencentes à
classe “B” ou Bertioga. Além dele, que deu
nome a classe, incorporaram-se nessas ocasiões o Beberibe, o Bracuí e o Bauru (este
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último, navio-museu já há algum tempo na
Marinha do Brasil). (Ver tabela 2)
Essa medida permitiu ao comandante
da FAS, com a anuência do alto escalão
da MG, aumentar gradativamente a participação de navios brasileiros nos comboios
para Trinidad. Segundo dados registrados,
o primeiro a ser organizado unicamente
com navios brasileiros foi o JT-46, sob a
responsabilidade do GT 46.8, que navegou,
no período de 8 a 19 de outubro de 1944,
no trecho Recife-Trinidad, com a participação de dois navios da classe B (Bertioga
e Beberibe) e quatro da classe G (Guaporé,
Guaíba, Guajará e Goiana). À exceção do
Guaíba, os demais retornaram ao Recife no
comboio misto TJ-49, de 27 de outubro a 8
de novembro desse mesmo ano.
Os comboios do Sul, não menos importantes, atuaram entre o Rio de Janeiro
e Florianópolis (JF e FJ), com início em
julho de 1943, a partir do momento em que
as atividades de submarinos inimigos se
ampliaram para o sul do Rio de Janeiro. No
entanto, tiveram curta duração, porquanto
os últimos desses comboios (JF-22 e FJ-22)
ocorreram em agosto de 1944, praticamente
um ano antes de a guerra terminar no teatro do Atlântico. Os navios-escolta desses
comboios eram providos pelo GPS, que
se transformou na Força Naval do Sul em
abril de 1944.
Em novembro de 1944, o Almirante
Ingran deixou o comando da 4a Esquadra
do Atlântico Sul e passou a comandar todas
as esquadras do Atlântico, a partir do que
passou a desincorporar, para outros fins,
os navios-escolta norte-americanos dos
comboios para Trinidad, aumentando ainda
mais nossas participação e responsabilidade
na proteção do tráfego marítimo no Atlântico Sul. Mas faltava receber ainda quatro
CTEs, sem os quais a retirada dos escoltas
norte-americanos dos comboios causaria
transtornos operacionais e logísticos.
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Mensagens apelativas do comandante da
FNNE foram decisivas para o recebimento,
em Natal, de mais dois navios em dezembro
de 1944. Os outros dois só seriam transferidos quase ao final da guerra no Atlântico
(março e maio de 1945), completando a
série de oito CTEs.
Em paralelo a todo esse contexto de
comboios internacionais, a FNNE escoltava
também os mercantes nacionais empenhados no transporte de farto material bélico
e tropas do EB para o Sul e o Nordeste do
País, com o prestimoso concurso do Cruzador Bahia e das corvetas da classe Carioca.
Dentre os comboios mais importantes
em apoio ao EB destacamos o que partiu
do Rio de Janeiro, em 2 de julho de 1944,
escoltando o navio-transporte norte-americano General Mann, que conduziu para
a Itália o primeiro escalão da FEB, de um
total de cinco.
Além das tarefas antes descritas, a MG
atuou nas patrulhas oceânicas, em conjunto
com cruzadores da USN. Os navios brasileiros que integraram essas ações, a partir
de março de 1944, foram os contratorpedeiros das classes Marcílio Dias e Bertioga, e
os caças da classe Guaporé, que se estendiam em áreas entre a costa brasileira e a
Ilha de Ascensão. Eles foram reagrupados
em Grupos de Ataques, cuja missão era
interceptar submarinos “furadores de bloqueio”. Apesar do término dos comboios
regulares, por determinação do EMA, e,
em que pese a discordância do comandante
da FNNE, por considerar a “área segura”, a
FNNE permaneceu realizando a escolta de
navios brasileiros entre o Rio de Janeiro e
Belém até o final da guerra.
Outras tarefas de escoltas foram levadas
a efeito, como a de proteção do “navio da
borracha”, que transportava cearenses e
maranhenses aventureiros para a Amazônia, a fim de participarem da extração da
borracha – produto precioso para o esforço
RMB1oT/2013

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL:
PRINCIPAIS MISSÕES DA MARINHA DE GUERRA BRASILEIRA NO TEATRO DO ATLÂNTICO SUL

riormente reduzidas a três, cada uma delas
de guerra dos aliados. De frequência quinzenal, essa escolta era normalmente conduguarnecida por um navio. Depois de avazida por um caça-submarino, no percurso
liadas as implicações de ordem logística e
Fortaleza-Belém e/ou São Luís-Belém.
operacional que esse apoio às aeronaves
Finda a guerra nos teatros europeu e do
dos EUA traria à FNNE, partiu-se para
Atlântico, os EUA iniciaram a evacuação
novos entendimentos, chegando-se ao
de tropa e material da Europa para o contiseguinte acordo: o Brasil ocuparia duas
nente americano e para o teatro do Pacífico,
estações, em cada eixo, ficando as outras
onde ainda combatiam o Japão. Parte da
próximas da África, a cargo da Marinha
logística desse transporte foi atendida por
inglesa. Esse serviço iniciou-se em maio
aviões, que utilizavam diversas rotas, duas
de 1945.
das quais cruzando o Atlântico Sul.
A FNNE foi extinta em 7 de novembro de
Sem avaliar precisamente os esforços
1945, quando retornou para o Rio de Janeiro.
que a MG viria a empreender, o ministro da
Marinha acordou, junto ao chefe da Missão
PERDAS BRASILEIRAS
Naval no Brasil, o apoio de navios no mar
(salvamento e orientação) às aeronaves
Durante a Segunda Guerra Mundial,
norte-americanas no trajeto transatlânapós o início dos comboios regulares, a
tico entre as costas africana e brasileira,
Marinha brasileira realizou, em conjunto ou
mais precisamente nos
não com navios norteeixos Dakar-Natal e
americanos, inúmeras
Monróvia-Ascençãode escolta.
Em nenhuma das missões missões
Natal. Nesta situação,
Em nenhuma delas
de escolta houve perda de houve perdas de nadizia-se que o navio
estava guarnecendo
vios que compunham
navios que compunham
uma “estação”.
o comboio, salvo as
o comboio, salvo as
As “estações”
decorrentes dos que
consistiam em pon- decorrentes dos que ficaram ficaram desgarrados
tos determinados no
(devido a problemas
desgarrados
mar onde os navios
técnicos, como a baixa
(com militares nortevelocidade) ou porque
americanos e equiforam obrigados a deipamentos-rádio apropriados embarcados)
xar o comboio em face da excessiva fumaça
deveriam se posicionar, por um período de
de suas máquinas, que comprometia a
dez dias, provendo o apoio às aeronaves na
segurança dos demais.
sua navegação, por marcações radiogonioNo campo das forças navais, houve três
lastimáveis perdas: uma foi decorrente do
métricas, e, em caso de panes e/ou quedas
torpedeamento noturno, por submarino
no mar, o salvamento de tripulações e pasalemão na superfície, e naufrágio, em 19 de
sageiros. Após o cumprimento da missão,
julho de 1944, do Navio-Auxiliar Vital de
os navios eram rendidos nas “estações”29.
Em cada um dos trechos citados seriam
Oliveira, no trajeto Vitória-Rio, apesar da
estabelecidas quatro “estações”, posteescolta especial do Caça Javari (porém não
29 As “estações” foram numeradas. Nos eixos Dakar-Natal e Monróvia-Natal, o Brasil guarneceu, respectivamente,
as de número 12 e 13, e 14 e 15.
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Tabela 3
Tipo de Navio

Ano

Setembro 1939

1940

Encouraçado

Minas Gerais

Ativo

Defesa local em Recife

Agosto 1942

1943

São Paulo

Ativo

Defesa Local em Salvador

Cruzadores

Rio Grande
do Sul

Ativo

Integrando a FNNE

Bahia

Ativo

Integrando a FNNE

Torpedeiros

Mato Grosso

Ativo

Defesa local no Rio de Janeiro

1944

1945

FNNE

Piauí

Ativo

Defesa local no Rio de Janeiro

Rio Grande do
Norte

Ativo

GPS e defesa local no Rio de Janeiro

Baixa em Jul

Santa Catarina

Ativo

GPS e defesa local no Rio de
Janeiro

Baixa em Jul

Sergipe

Ativo

GPS e defesa local no Rio de
Janeiro

Baixa em Jul

Paraíba

Sem condição de mar

Sem informação sobre baixa do navio

Contratorpedeiros

Maranhão

Ativo

Integrando o GPS e depois FNS

Submarinos

Humaitá

Ativo

Participantes como meios de instrução para a MG e a FAB

Tupi

Ativo

Ativo

Integrando a FNNE

Timbira

Ativo

Ativo

GPS/FNS

Tamoio

Ativo

Integrando a FNNE

Hidrográficos

Mineiro classe
Carioca
convertidos em
corvetas

Rio Branco

Ativo

GPS

GPS

Integrando a FNNE

Jaceguai

Ativo

GPS

GPS

Integrando a FNNE

Carioca

Ativo

Integrando a FNNE

Cananéia

Ativo

GPS****

Integrando a FNNE**
Inc Junho

GPS/FNS

Caravelas

Inc Junho

GPS/FNS

Camacuã

Inc Setembro

GPS/FNS

Cabedelo

Mineiro classe
Matias de
Albuquerque
classificado como
corvetas

Integrando a FNNE
Incorporados
07 Jun 1940

Camocim

GPS/FNS**

Matias de
Albuquerque
Inc Novembro

Felipe
Camarão

Inc Outubro – FNS

Henrique Dias

Rebocador

GPS/FNS

Vidal de
Negreiros

Ativo durante o período

Fernandes
Vieira

Ativo durante o período

Barreto de
Menezes

Ativo durante o período

Muniz Freire
Laurindo Pitta

Contratorpedeiro
classe Marcílio
Dias

Incorporados
29 Nov 1943

Marcílio Dias
Mariz e Barros

José Bonifácio

Ativo durante o período

Vital de
Oliveira

Ativo durante o período

Tênder

Belmonte

Ativo

Integrando a FNNE

Mineiros de
Instrução

Itacuruçá

Ativo

Integrando a Flotilha João das Botas

Itajaí

Ativo

Integrando a Flotilha João das Botas

Itapemirim

Ativo

Integrando a Flotilha João das Botas

Marajó

Ativo

Integrando comboios diversos

Tanque

Integrando a FNNE
Integrando a FNNE

Greenhalgh
Auxiliar

Integrando a FNNE

***
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tenente (FN), foi criada para prover a defesa
dotado de radar); outra do tombamento, por
da Base Naval de Natal e realizar a vigilânviolento golpe de ondas, e posterior afundacia das praias do litoral potiguar durante o
mento da Corveta Camaquã, em 21 de julho
período de guerra. Ela foi ativada em 14 de
de 1944, a 12 milhas da barra do Recife, de
março de 1942, data da chegada a Natal do
regresso a esse porto após ter sido desfeita
Navio-Auxiliar Vital de Oliveira, trazendo
a escolta do JT-18, da qual fez parte; e, por
a bordo um pelotão de FN, oriundo do Rio
último, da explosão do Cruzador Bahia em
de Janeiro.
um exercício de tiro, em 4 de julho de 1945,
Durante anos cumpriu tarefas de guarda
durante o guarnecimento da “Estação” 13.
e segurança em proveito da Base Naval, à
Ao todo, a MG computou, nesses três
qual esteve subordinacasos descritos, o total
da, militar e adminisde 463 mortos. Em ouDurante a guerra a
trativamente, até 1976,
tras situações, foram
mortos outros 23 mi- Marinha computou o total quando o Comando do
3 o DN transferiu sua
litares, 15 embarcados
de 486 mortos
sede de Recife para
em navios mercantes.
Natal31.
– Em Salvador
A GÊNESE DE UNIDADES DE
Com o estabelecimento da sede do CN
FUZILEIROS NAVAIS DURANTE A
do Leste em Salvador, criou-se a 4a CR32,
GUERRA
em 30 de abril de 1943, data correspondente
a chegada a Salvador dos seus 150 pioneiA criação das bases navais de Natal, Recife
ros, oriundos do Rio de Janeiro. Tão logo
e Salvador e das instalações portuárias nas
aportaram, os componentes da “Regional”
sedes dos CN dessas cidades demandaram a
instalaram-se, provisoriamente, nas depenpresença de tropa de Fuzileiros Navais (FN)
dências da Capitania dos Portos da Bahia,
para prover a segurança dessas organizações,
com a promessa de que seu futuro aquarcaracterística primordial dos atuais Grupamentelamento seria na Base Naval de Salvador
tos de FN (GptFN), hoje presentes em quase
(BNS)33, ainda em construção.
todos os Distritos Navais (DN), juntamente
Em 1944, por ordem do comandante
com o Batalhão de Operações Ribeirinhas.
naval do Leste34, acantonou-se no Forte
Diante dessa necessidade criaram-se, ao
do Unhão, hoje em ruínas, localizado nas
longo do período da guerra, as seguintes
proximidades do solar de mesmo nome, e
Companhias Regionais (CR) de FN:
no ano seguinte, transferiu-se para a BNS.
– Em Natal
Suas primeiras tarefas foram prover a
Em 1942, a 3a CR30, com o efetivo de
vigilância, o policiamento e a defesa do
150 praças, sob o comando de um capitão30 Em 1971, já denominada Grupamento de FN de Natal, ampliou suas instalações quando transferiu o seu aquartelamento para o extinto Centro de Instrução Almirante Tamandaré – Ciat, localizado no bairro das Quintas,
às margens do Rio Potengi, onde permanece até hoje.
31 O Decreto no 76.374, de 2 de outubro de 1975, entre outros itens, determinava a mudança da sede do 3o DN
de Recife para Natal.
32 A 4a CR surgiu por força do Decreto no 5.446, de 30 de abril de 1943.
33 Construiu-se a Base Naval de Salvador em frente ao cais do porto, na área onde hoje está instalado o GptFN
dessa cidade. Foi estabelecida pela Marinha norte-americana para prestar apoio logístico aos seus cruzadores
e contratorpedeiros, devido ao congestionamento em Recife. Denominava-se Base Baker.
34 À frente do CN do Leste estava o Almirante Lemos Basto. Em novembro de 1945 foi transformado no 2o DN.
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cais do porto e dos estabelecimentos navais
Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco38,
em Salvador. Coube à CR, durante certo
onde permaneceu até sua extinção em 1976.
período, a ocupação do Forte do Mar35 e
a segurança das Estações-Rádio de Garcia
CONSIDERAÇÕES FINAIS
D’Ávila, Itapuã, Morro de São Paulo, Rio
Real e Rio São Francisco do Norte.
A guerra, por mais que tentemos evitá– Em Recife
la, sempre deixa lições e ensinamentos para
O estabelecimento do CN do Nordeste
as gerações futuras. A MG, no período que
no Recife e a instalação, nessa cidade, de
medeia a Grande Guerra e a Segunda Gueruma Base Naval36, cuja finalidade era prora Mundial, não participou de nenhum enver serviços de manutenção aos navios de
gajamento naval e, por mais que houvesse
combate brasileiros e da 4a Esquadra norteo esforço da alta administração naval, ficou
americana, levaram a
“esquecida e abandoMG a deslocar tropa
nada”, operando, na
A MG, no período que
de FN para prover
sua maioria, material
a segurança de suas
medeia a Grande Guerra obsoleto, remanescente
instalações naquela
da Esquadra de 1910.
e a Segunda Guerra
região.
Com o desencadeEsse fato resultou Mundial, ficou “esquecida ar da Segunda Guerra
na criação, em 1944, e abandonada”, operando, Mundial, uma vez soda 5a CR37, cuja tarefa
licitada a engajar com
na sua maioria, material meios escassos, alheios
era prover segurança
àquela Base e aos de- obsoleto, remanescente da ao estado da arte, não
se acovardou e mospósitos de munição de
Esquadra de 1910
trou, com muito brio, o
Jequiá, estes instalavalor do seu principal
dos em área mais para
elemento – o marinheiro –, cumprindo
o interior da cidade. De início, ela instaloucom galhardia, bravura e determinação as
se provisoriamente em dependências da
Alfândega, próximas ao cais do porto.
inúmeras missões que lhe foram impostas
Cumpriu tarefas de vigilância e de guarantes, durante e até mesmo após aquele
da do cais do Recife durante o período de
conflito.
guerra e pós-guerra, quando a MG ocupou
Sua atuação junto à 4a Esquadra norteas instalações da Base Naval e passou a
americana, além de nos proporcionar um up
usar os equipamentos lá deixados pelos
grade nos meios flutuantes, deixou como
norte-americanos.
legado um vínculo de amizade e confiança
Ao final de 1948, transferiu-se para
entre as duas Marinhas, que perdura até hoje.
outras dependências junto ao cais do
O período do pós-guerra, denominado de
porto, que pertenceram à antiga Escola de
“Guerra Fria”, serve de exemplo como prova
35 O Forte do Mar, conhecido como Forte São Marcelo, é uma fortificação do século VII localizada a 300 m da
costa da parte baixa da cidade de Salvador. Abrigou, durante anos, um depósito de munição da Marinha.
36 Em realidade, a Base Naval de Recife era um complexo de galpões e armazéns localizado junto às instalações
portuárias do Recife. Era administrada pela USN e foi denominada pelos norte-americanos de Base Fox.
37 A 5a CR decorreu do Decreto no 6.187, de 7 de janeiro de 1944.
38 Nessa ocasião, a Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco mudou-se para as instalações onde hoje
tem o seu aquartelamento, no limite dos municípios do Recife e de Olinda.
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inconteste dessa união, pois a MG, alinhada à
sua irmã norte-americana, acolheu por longo
tempo a política da guerra antissubmarino.
Serve de prova também dessa amizade
e do alinhamento com a política norteamericana o Acordo de 1952 – o Military
Assistance Program (MAP) –, dentro do
conceito de segurança coletiva, prevendose a assistência militar (equipamento e
treinamento) em troca do fornecimento de
material estratégico. Isso possibilitou, entre
outros, o recebimento: em 1957, dos submarinos Humaitá e Riachuelo; em 1959 e 1963,
de contratorpedeiros da classe Fletcher – os

nossos classe “P”; e, em 1963, dos submarinos Rio Grande do Sul e Bahia. No âmbito
do adestramento do pessoal, participamos
das operações Unitas, Springboard e Veritas,
estas últimas com o concurso do Corpo de
Fuzileiros Navais do Brasil e de FN norteamericanos – os Marines.
Registre-se, portanto, que os princípios
de guerra não podem ser desprezados,
principalmente o da “prontidão”, visto
que, quando menos se espera, nossa Força
poderá ser, mais uma vez, colocada à prova,
como vem ocorrendo nas atuais Missões de
Paz no Haiti e no Líbano.

1 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<GUERRAS>; Segunda Guerra Mundial; História do Brasil; História da Marinha do Brasil;
Poder Naval Brasileiro;
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INTRODUÇÃO

E

m virtude das crises econômicas
internacionais e de seus reflexos na
economia brasileira, temos assistido, ao
longo do período de 2008 a 2012, à adoção

de diversas medidas governamentais incentivando ora a expansão, ora a retração do
crédito, com o propósito de manter equilibrada a nossa política econômica. Esse foi
o motivo de termos escolhido “A expansão
do crédito e as oscilações da política eco-
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lançado em 2013. Palestrante em Educação Financeira.
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nômica brasileira” como tema de nosso
artigo e de termos limitado nossa análise
ao período de 2008 a 2012, certamente um
campo fértil de estudo.
Tendo em vista o alto nível de endividamento de nossa população, entendemos
como oportuno eleger o “agente deficitário
– pessoa física” como público-alvo de nosso
trabalho. Assim, além de dissertarmos sobre
o crédito e sua repercussão na economia sob
a ótica do governo e das instituições bancárias, vamos fazê-lo analisando os cuidados
que deve ter o tomador de crédito, por vezes
carente de noções básicas de educação financeira, assunto tão importante e ainda pouco
disseminado no Brasil.
Apenas para fundamentar o entendimento de que, em uma economia globalizada, as
lições do passado se transformam em soluções do futuro, vamos iniciar relembrando
o período pós-Segunda Guerra Mundial,
especificamente o enfraquecimento da
economia mundial e as medidas adotadas
pelos Estados Unidos da América (EUA)
para fortalecer sua economia interna.
O pós-guerra – A economia mundial
sofreu muito com a Segunda Guerra, a
despeito de os países dela participantes
terem sido afetados de formas diferentes.
Enquanto os EUA emergiram do conflito
mais ricos do que qualquer outro país, a
economia europeia estava arrasada. A forte
retração ocorrida no comércio internacional
causou a redução, inclusive para os EUA,
da oferta de artigos industrializados, muitos
deles importados. Para contrabalançar essa
retração e substituir, ainda que em parte,
essas importações, os EUA incrementaram o desenvolvimento das indústrias
locais e adotaram medidas para fortalecer
o consumo interno, pois era entendimento
que um consumo interno forte levaria o
país a ficar com sua economia saudável. A
estratégia americana, dita capitalista, foi
bem-sucedida. As facilidades de crédito
RMB1oT/2013

e a disponibilidade e variedade de produtos fizeram com que as décadas de 1950
e 1960 fossem prósperas para os EUA.
Movido pela força da propaganda, o povo
foi induzido ao consumo, quase ao consumismo; assim, automóveis, televisões e
eletrodomésticos passaram a se tornar bens
de consumo essenciais, especialmente para
a classe média branca americana. Por esse
motivo, durante muitos anos o consumo
passou a ser uma característica peculiar dos
países de regime capitalista.
DESENVOLVIMENTO
A crise de 2008 (EUA)
Como é de conhecimento geral, e por
isso não vamos nos alongar a respeito, a
crise teve seu início no setor imobiliário.
O crédito fácil e em excesso estimulou o
financiamento imobiliário. Aproveitando o
momento, as instituições financeiras passaram a atender também clientes do segmento
subprime, de baixa renda, com maior risco
de inadimplência, o que era compensado
por taxas de retorno mais altas em favor
das financeiras. Esses títulos subprime, por
sua vez, eram renegociados com outras instituições – fundos ou bancos –, permitindo
que novos empréstimos fossem realizados.
Negócios como esse sucumbem quando
o tomador deixa de honrar os pagamentos.
Foi o que ocorreu, motivado principalmente
pela elevação dos juros. Embora o Federal
Reserve System (Fed) viesse paulatinamente aumentando a taxa de juros para
controlar a inflação, o início da bolha foi em
2006/2007. Sintetizamos a seguir as consequências dos juros altos para os padrões
americanos: a inadimplência aumentou; o
crédito encareceu, afastando novos compradores e tomadores; os imóveis desvalorizaram, pois a oferta passou a superar
a demanda; a economia como um todo
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desaqueceu; e o desemprego aumentou. A
crise teve seu pior momento em setembro
de 2008, com prejuízos enormes para as
instituições financeiras, descrédito do
sistema financeiro, necessidade de auxílio
do governo americano e de outros países,
desaquecimento da economia e sérios reflexos na economia mundial1.
A economia brasileira (2008)
O Brasil sentiu os reflexos da crise
de 2008, pois viu reduzido o volume de
exportação de seus principais produtos:
minério de ferro, petróleo, matérias-primas
e produtos agrícolas. Para suprir o desaquecimento do comércio internacional, nosso
governo adotou estratégia semelhante à
utilizada pelos EUA no pós-guerra, ou seja,
incentivar o consumo interno, com a finalidade de possibilitar que as indústrias e os
produtores agrícolas tivessem como colocar
no mercado interno parte da produção que
seria exportada.
Dentre as medidas utilizadas pelo governo para incentivar o consumo interno,
destacamos: o incremento do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento),
que reduziu o número de desempregados,
permitindo a inclusão de milhões de brasileiros no mercado de trabalho; a expansão
do crédito, tanto para as pessoas físicas
como para as pessoas jurídicas, com ênfase para os setores automotivo, agrícola,
de móveis e eletrodomésticos; a política
de aumento real, adotada para o reajuste
do salário mínimo. Assim, fruto de uma
estabilidade econômica que já vinha sendo
mantida e em razão das medidas adotadas,
o Brasil passou pela crise com muito menos dificuldade do que outros países de
economia mais forte. Sem isso, estaríamos
com um desaquecimento muito sensível na
produção nacional e, consequentemente,
com forte desemprego.
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A expansão do crédito (2008)
Em março de 2008, na abertura do Fórum Brasil-México, o Presidente Lula disse
que o Brasil resolveu ser um país capitalista
moderno, e que “não há como ser um país
capitalista sem que se tenha crédito”². As
ações governamentais resultaram efetivamente em aumento considerável na oferta
de crédito, na ordem de 25%, o que fez
elevar o montante de empréstimos para
40% do Produto Interno Bruto (PIB).
Benefícios da expansão do crédito para
a economia
Entre 2002 e 2008, o crédito já havia
crescido 150%. A expansão do crédito
modificou os hábitos de consumo, principalmente das classes ditas como menos
favorecidas. Embora com juros ainda muito
altos, o crédito ficou abundante no mercado
e foi oferecido de diversas maneiras: parcelamento pelas lojas (carnês), cartões das
lojas, cheque especial, cheque pré-datado,
e cartões de crédito.
Os créditos consignados e as ofertas de
diversos tipos de financiamento de curto e
longo prazos possibilitaram que a classe C
e também as classes D e E passassem a ter
acesso a produtos até então considerados supérfluos ou de custos exorbitantes, o que deu
um impulso ao consumo. Assim é que, em
pouco tempo, produtos como micro-ondas,
DVD, celulares e computadores passaram
a ser considerados bens de primeira necessidade. Da mesma forma, passou a ser possível adquirir-se um veículo sem nenhuma
entrada e financiá-lo em até sete anos, com
prestações inferiores a um salário mínimo.
A indústria automobilística vendeu em doze
meses (2007/2008) cerca de 2,5 milhões de
veículos, um recorde de venda.
Com relação ao mercado imobiliário,
o setor teve o maior volume de recursos
RMB1oT/2013
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desde o ano de 1970, embora a relação
crédito imobiliário/PIB fosse ainda muito
pequena, mesmo em relação a países de
economia mais fraca. Enquanto o País
atingia 2%, o Chile tinha 12,8%; o México,
14%; a França, 26%; e a Espanha, 46%.
Mesmo assim, mudanças importantes foram adotadas para facilitar a aquisição da
casa própria, como, por exemplo, a redução
do percentual de desembolso de 40% para
20% para que o comprador fosse imitido
na posse da casa. Destacamos também que
vários bancos privados passaram a atuar na
linha de crédito imobiliário de longo prazo,
oferecendo crédito em até 20 anos, pois, até
então, somente a Caixa Econômica Federal
oferecia financiamento superior a dez anos.
Obviamente, outro setor beneficiado
com a expansão do crédito foi o próprio
setor financeiro, pelo lucro auferido pelos
bancos nas operações de financiamento. À
época, segundo dados do Banco Central do
Brasil (BC)³, o spread bancário (taxa de
aplicação – taxa de captação) era de 29,7%,
um dos maiores do mundo. A esse respeito,
esclareceu a Federação Brasileira de Bancos (Febraban)4 que o número apresentado
pelo BC referia-se ao percentual bruto do
spread. A expansão do crédito, principalmente o oferecido pelos bancos públicos,
foi sem dúvida um importante propulsor do
crescimento da economia, pois, ao fomentar o consumo, obrigou o setor produtivo
a fabricar mais bens e, consequentemente,
aumentar o nível de empregos e alimentar o
ciclo do consumo. É relevante lembrar que,
à época, a despeito de convivermos com
uma elevada taxa de juros reais e com uma
predominância de créditos de curto prazo, a
nossa relação crédito/PIB (41,3%) alcançou
marca histórica, ainda que distante dos índices observados em países desenvolvidos
(EUA – 202%). Os riscos da expansão do
crédito ainda não faziam parte das preocupações do BC, e o índice de inadimplência
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de nossa população (4,3%) não apresentava
números alarmantes.
Restrições à expansão do crédito
Por décadas, a expansão do crédito
bancário vem sendo usada no Brasil como
instrumento de controle da demanda e, em
última instância, da inflação. No passado,
deparávamo-nos com a situação peculiar
de os deficits crônicos do Tesouro Nacional
serem financiados pelo Banco Central por
meio da emissão de moeda. Como não era
possível controlar o crescimento do estoque monetário, o governo tentava conter a
inflação controlando o crédito privado, por
meio de depósitos compulsórios, contingenciamentos e outras tributações impostas ao
sistema bancário. É fato que, naquela época,
as instituições monetárias e fiscais do País
não tinham a mesma solidez dos dias atuais,
e, assim, justificava-se a intervenção direta
nas decisões dos agentes de mercado.
No entanto, este instrumento não se
mostrou historicamente eficaz, considerando os períodos de hiperinflação ocorridos desde os anos 60 até 1994, quando
foi criado o Plano Real. Posteriormente,
a partir de 1999, a adoção de regimes de
câmbio flexível, austeridade fiscal e metas
de inflação fez com que o controle direto
do crédito fosse pouco utilizado no período.
Entretanto, os efeitos paralelos das medidas
adotadas para combater a crise financeira de
2008 e a continuidade da crise do euro criaram desequilíbrios macroeconômicos que,
na visão do governo, voltaram a justificar
as restrições de crédito, agora sob o nome
de medidas macroprudenciais. As medidas
macroprudenciais usadas pelo BC tinham
por finalidade combater a inflação por meio
da redução do crédito, motivada pelo seu
encarecimento, sem que tal encarecimento
fosse causado pelo aumento dos juros. Elevando os depósitos compulsórios e aumen139
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tando as exigências de capital próprio dos
bancos para empréstimos de longo prazo,
as operações de crédito ficavam mais caras
e exigiam entradas maiores, de modo que
a procura por esse tipo de financiamento
diminuía.

– O Brasil e os demais países do Brics
(Brasil, Rússia, Índia, China e África do
Sul) não concordam integralmente com
essa proposta, principalmente em relação
à taxação.
– No caso do Brasil, há um entendimento de que nosso sistema financeiro é sólido,
Necessidade de reformas institucionais
não estava alavancado, não estava operando
com subprimes ou outros financiamentos
O crescimento desordenado foi razão
de risco; assim, taxações como as probásica das sucessivas crises financeiras da
postas deveriam ser aplicadas apenas para
década de 1990 e representou um papel
os países em que os sistemas financeiros
ainda mais evidente na crise que eclodiu
apresentaram maiores problemas.
em 2008.
– Em abril de 2012, os países do G20
Uma nação que pretenda crescer por
concordaram em reforçar o caixa do Fundo
conta exclusiva de sua própria política,
em US$ 430 bilhões, para ampliar a muraignorando o sistema internacional, entrará
lha anticrise da instituição multilateral. O
em declínio. É inquestionável que, cedo ou
porta-voz do FMI, Gerry Rice, negou que
tarde, por vontade própria ou por implicahaja retrocessos ou atrasos de alguns doações do sistema internacional, esta nação
dores para atingir as promessas; os países
terá de passar por ajusdo Brics condicionam
tes financeiros, sob o
a contribuição de rerisco de quebrar. As- As crises também servem cursos a maior particisim, apesar de nosso
pação no comando do
sistema financeiro ter para nos ensinar algumas FMI (os emergentes
se mostrado bastante
encontram forte resislições
sólido durante as critência dos países que
ses, há um consenso de
podem perder espaço
nosso governo e do governo dos países do
nas decisões do FMI e do Banco Mundial).
G20 quanto à necessidade de uma reforma
– Na última reunião do G20 (México,
no sistema financeiro internacional.
jun/2012) houve uma “evolução” por
Vamos sintetizar a seguir os principais
parte da chanceler alemã, Angela Merkel,
pontos que vêm sendo abordados nas últimas
em prol de que as economias avançadas
reuniões do G20 no que se refere ao assunto:
combinem seus processos de ajuste fiscal
– Atendendo ao desejo dos EUA e do
com medidas de estímulo, para evitar a
Reino Unido, o Fundo Monetário Internaestagnação. Essa é uma ideia defendida
cional (FMI) propõe que bancos e outras
há tempos pelo Brasil como caminho para
instituições financeiras paguem novos imsair da crise.
postos, com o objetivo de garantir recursos
Ainda que não se tenha chegado a um
para financiar eventuais pacotes futuros de
acordo sobre alguns pontos em discussão,
resgate, como os que muitos governos tiparece-nos de fundamental importância
veram de liberar durante a crise econômica
que seja consensual, entre os governos dos
mundial, e também de restringir os riscos
principais países, a necessidade de reforassumidos por essas instituições, o que
mulações e regulamentações financeiras
ajudaria a prevenir novas crises.
em nível internacional.
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Obstáculos que dificultam e encarecem
a operação de crédito
Dos obstáculos que dificultam e encarecem a operação de crédito, vamos analisar
a tributação, a assimetria das informações
e a inadimplência. Julgamos que os itens
elencados representam um peso significativo na composição do spread bancário. É
nosso entendimento que o abrandamento
desses obstáculos, aliado à contribuição que
ainda pode ser dada pelos bancos no sentido
de diminuir seus custos de operação e as taxas de juros de suas linhas de financiamento, possibilitará a redução do spread, sem
grande prejuízo da lucratividade bancária,
uma vez que a tendência será o aumento
da base de clientes e do volume do crédito.
Como o artigo não é acadêmico, não
vamos nos deter na apresentação de gráficos e fórmulas de cálculo, de competência
e de pleno conhecimento dos técnicos no
assunto.
a) Tributação – Os impostos diretos e
indiretos, segundo a Febraban, representam
21,9% do spread. São eles: Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Programa de Integração Social
(PIS), Contribuição Social sobre Lucro
Líquido (CSLL), Imposto de Renda (IR),
Imposto sobre Operações Financeiras
(IOF). O custo tributário no Brasil é sabidamente elevado e onera o crédito e o custo
de produção como um todo (custo da folha
de pagamento, custo da matéria-prima,
custo dos serviços etc.). O governo vem
adotando medidas pontuais, diminuindo,
por determinado período, alíquotas de
impostos para alguns setores considerados
como mais prejudicados. Entretanto, o que
se espera, na verdade, é a votação de uma
reforma tributária, o que vem sendo há
muito discutido entre a União e os estados.
Será este, enfim, o ano da votação pelo
Congresso do tão propalado novo pacto
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federativo, regulando a distribuição entre
estados e União de tudo o que se arrecada?
Um dos principais itens desse pacto é o
chamado FPE (Fundo de Participação dos
Estados), composto por recursos arrecadados com o Imposto de Renda, Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e a
Contribuição de Intervenção sobre Domínio Econômico (Cide). Os critérios de distribuição atual do FPE foram estabelecidos
em 1989 por uma lei complementar que
determinava sua revisão dois anos depois.
Essa revisão nunca ocorreu, e o Supremo
Tribunal Federal (STF) acabou determinando o prazo de até 31 de dezembro de 2012
para que o Congresso votasse um novo
projeto. Caso contrário, o FPE perderia a
validade e os estados teriam um prejuízo
de cerca de R$ 40 bilhões/ano.
Observação: no início de 2013, o STF
autorizou que fosse mantida por 150 dias a
distribuição na forma atual, até aprovação
de novo projeto em 2013.
b) Assimetria das Informações – Este
item analisa a qualidade da gestão da informação para avaliar a concessão de crédito
bancário. Pesquisas evidenciaram deficiências, confirmando a necessidade de mudança
nos sistemas de gestão da informação para a
melhoria do processo de negociação de crédito bancário e a maior eficiência econômica
dos recursos disponibilizados.
Akerlof (1970)3 apresenta o conceito de
seleção adversa, destacando que ela surge
antes do acordo estabelecido no processo
de negociação, com a assimetria da informação. Quando uma das partes envolvidas
possui informações sobre o que estão a negociar que a outra parte não possui, emerge
a possibilidade de seleção adversa. Em seu
estudo, Akerlof parte do princípio de que
os compradores de automóveis usados não
sabem se os produtos à venda são bons ou
ruins, por isso eles se dispõem a pagar um
valor que se situa na média de mercado. En141
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quanto isso, os vendedores, que geralmente
conhecem bem mais os produtos que estão
vendendo, tendem a cobrar um valor mais
alto por produtos que consideram ter mais
qualidade do que os outros.
Nesse caso, a seleção adversa pode ocorrer na medida em que o comprador, tendo a
opção de comprar ou não, decide com base
nas limitadas informações que possui. Em
outras palavras, o comprador se disporia
a pagar o valor médio dos automóveis,
na medida em que ignora os atributos que
valorizam o automóvel. Enquanto isso,
os vendedores, que geralmente conhecem
bem mais os produtos que estão vendendo,
tendem a cobrar um valor mais alto por produtos que consideram ter mais qualidade
do que os outros (MACAGNAN, 2007a)4.
Relacionando o problema de seleção
adversa ao mercado financeiro, Mishkin
(2000)6 argumenta que nas transações de
concessão de crédito poderiam existir mais
tomadores com risco de crédito elevado,
pois estes seriam os mais propensos a
buscar empréstimos. Como decorrência da
assimetria da informação, a quantidade de
crédito disponível tenderia a diminuir devido ao medo dos agentes bancários, sujeitos
à seleção adversa por não conseguirem
distinguir os bons dos maus pagadores. Em
uma análise inversa, a oferta de crédito dos
agentes bancários também poderia estar
sujeita à seleção adversa dos tomadores de
crédito devido à falta de informações sobre
o crédito que disponibilizam. Os tomadores
de crédito tenderiam a buscar o crédito
apenas pelas informações disponíveis,
procurando, por exemplo, por taxas de juros
que estariam na média de mercado, sem
levar em consideração os demais aspectos
relacionados, como credibilidade da empresa financiadora, condições de pagamento e
taxas de cadastro do cliente, entre outros.
Os sistemas disponibilizados pelos
bancos para efetuar a análise de crédito
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são, basicamente: cadastro, gerenciais e
operacionais. Ainda são disponibilizadas
ferramentas de apoio, como sistemas
disponíveis na internet, que possibilitam
pesquisas de informações sobre a situação
financeira e de crédito dos clientes no mercado. Todos esses sistemas têm por objetivo
possibilitar aos gerentes de negócios um
trabalho eficiente e a realização de bons
negócios.
O sistema de cadastro utilizado armazena várias informações sobre os clientes:
pessoa física e pessoa jurídica. No que se
refere a pessoa jurídica, o sistema objetiva possibilitar consultas e análise sobre:
identificação, ramo de atuação, porte da
empresa, faturamento e informações sobre
instalações, entre outras. As informações
sobre identificação referem-se basicamente
ao nome da empresa, CNPJ, endereço, código postal, telefone, fax e correio eletrônico.
Permitem a identificação e a manutenção
de contato com a empresa. Além disso,
no sistema são armazenadas várias outras
informações, que possibilitam consultas
mais detalhadas como: data de fundação,
inscrição estadual, tipo e porte da empresa,
faturamento médio, capital social, instalações (se próprias ou alugadas), informações
contábeis, ramo de atuação, se a empresa
possui conta-corrente ou não, data de
abertura e de renovação de cadastro, bem
como histórico sobre produtos e serviços
adquiridos.
Os sistemas gerenciais contribuem com
informações adicionais sobre o relacionamento das empresas com a instituição
financeira. Neles são consolidadas informações mensais sobre a empresa, tais como
limite da conta-corrente, saldo atual, saldo
médio credor, saldo médio devedor, taxa
de juros do cheque especial e juro mensal
cobrado. Ainda são disponibilizadas informações sobre créditos já concedidos, sendo
relacionados o valor contratado, as taxas de
RMB1oT/2013
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juros e a situação das parcelas pendentes,
parcelas pagas e a vencer, entre outros. A
rentabilidade e a capacidade do cliente em
saldar seus compromissos são informações
disponibilizadas nos sistemas gerenciais,
servindo de apoio aos gerentes de negócios na tomada de decisão. Dependendo
do valor envolvido, a decisão final sobre a
concessão do crédito requer o aval do comitê de crédito da instituição. Os sistemas
operacionais, base de informações para os
sistemas gerenciais, são disponibilizados
para registrar e consultar operações nos
diversos produtos e serviços disponíveis.
Estes sistemas possibilitam obter informações mais detalhadas da relação do cliente
com a instituição financeira.
Como vemos, a gama de fontes de
informação utilizadas pelos gerentes de
negócios é bem variada. Além do sistema de cadastro, dos sistemas gerenciais
e dos sistemas operacionais, os gerentes
de negócios da instituição financeira têm
acesso a outras fontes de informação, como
relacionamento com a comunidade, meios
de comunicação e pesquisas na internet.
Entretanto, isso não significa que esses
sistemas sejam plenamente eficazes para a
tomada de decisão.
As deficiências na gestão da informação
estariam relacionadas à falta de um histórico mais detalhado das operações de crédito
com a instituição financeira, à demora na
obtenção de algumas informações por meio
dos sistemas gerenciais e a informações
desatualizadas ou incompletas. Podemos
destacar também a falta de confiabilidade sobre as informações contábeis, que
eventualmente podem ser maquiadas e não
representar a realidade das empresas.
c) Inadimplência – segundo dados da
Febraban7, a inadimplência é responsável
por considerável percentual (28,7%) do
spread bruto, destacando-se que, no que se
refere a pessoa física, a inadimplência no
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Brasil é maior do que na Europa, nos EUA
e nos demais países emergentes. O fato se
agrava pelo custo de recuperação do crédito
e pela lentidão dos processos judiciais, que
não se resolvem em menos de cinco anos.
Assim, além da inadimplência, estes custos
adicionais também contribuem para elevar
os spreads. Afora os motivos de origem do
tomador de crédito, amplamente conhecidos (insucesso nos negócios, desequilíbrio
financeiro por não adequar despesa à receita
auferida, desemprego etc.), a inadimplência pode ser resultado de uma concessão
de crédito indevida ou uma concessão de
crédito de alto risco, em função de insuficiência de informações confiáveis para
embasar a análise de crédito – a assimetria
de informações, já fartamente comentada
no item anterior.
Espera-se que a criação do Cadastro
Positivo (junho/2011) traga benefícios
para as instituições financeiras e para os
tomadores, tais como: análise de crédito
mais criteriosa, redução da taxa de juros,
ampliação da capacidade de consumo da
sociedade, redução de spreads bancários
como consequência da diminuição do risco,
redução da inadimplência e aumento significativo de oferta de crédito ao consumidor.
O tomador de crédito
A expansão do crédito incluiu milhões
de brasileiros no mercado financeiro (45
milhões, entre 2005 e 2012). Muitos deles
não possuíam noções mínimas de educação
financeira e passaram a lidar, pela primeira
vez, com cheque especial e cartão de crédito, que usualmente lhes eram oferecidos
com limite superior às suas capacidades
de pagamento.
O tomador desavisado era, e ainda é,
atraído pela possibilidade do pagamento
mínimo da fatura do cartão de crédito.
Passada a satisfação da compra, assusta-se
143

EXPANSÃO DO CRÉDITO E AS OSCILAÇÕES DA POLÍTICA ECONÔMICA BRASILEIRA

com o avassalador e cumulativo crescimenhouve uma redução dos investimentos e
to do saldo devedor, fruto dos elevados
da poupança do setor público, em função
juros que eram, e ainda são, praticados
de medidas adotadas pelos governos em
no mercado. À semelhança do cartão de
socorro das economias (redução de imposcrédito, passaram a ter sérios problemas de
tos e concessão de incentivos financeiros).
desequilíbrio financeiro os tomadores que
Ocorreu, portanto, o que se denominou de
utilizaram indiscriminadamente o cheque
“socialização de parte das dívidas privaespecial, considerando as altas taxas de
das”, ou seja, a transferência de dívidas do
juros praticadas, além do IOF.
setor privado para o setor público.
O uso do crédito de forma indevida,
por desconhecimento ou para satisfazer
A economia brasileira no início do
exclusivamente ao consumismo, foi um
governo da Presidente Dilma (2011)
dos motivos do aumento do índice de endividamento de nossa população.
A continuidade da crise na zona do euro
Discorremos sobre o crédito e sua exfez com que se mantivesse desaquecido o
pansão, motivada pelas medidas adotadas
comércio internacional.
pelo Governo Lula para combater a crise
Esse desaquecimento refletiu no nosso
financeira de 2008.
parque industrial, que apresentou níveis de
Ainda comemoráprodução bem abaixo do
vamos o crescimento
previsto. Com o consuda economia em 2010 Ainda comemorávamos o mo interno ainda aqueci– 7,5%, maior alta em
crescimento da economia do e os níveis de produ24 anos – quando ecloaquém do esperado,
em 2010 – 7,5%, maior ção
diu a crise do euro.
o mercado começou a
alta em 24 anos – quando sentir os efeitos paralelos
A crise na zona do
das medidas adotadas no
eclodiu a crise do euro
euro (2011)
governo Lula – o risco de
inflação –, o que fez com
Os países europeus vinham apresentanque o Banco Central (Copom) mantivesse
do problemas em suas economias desde
elevada a taxa de juros (Selic). Com isso, o
1997, principalmente Grécia, Espanha,
governo visava a restringir a expansão do créPortugal e Finlândia.
dito e conter o aumento do consumo interno,
Principais ocorrências entre 1997 e
para evitar que a inflação ultrapassasse o teto
2008: a dívida das empresas não financeida meta estabelecida.
ras passou de 250% para 280% do PIB; o
Por outro lado, no intuito de evitar um auendividamento dos bancos aumentou de
mento no deficit das contas públicas, o governo
190% para 250% do PIB; o endividamento
obrigou-se a conter despesas de consumo e
das famílias aumentou em 50%.
pessoal e, principalmente, os investimentos.
A crise de 2008 nos EUA trouxe sérios
A crise externa, o desaquecimento inreflexos para a economia dos países eurodustrial, a redução de investimentos públipeus. O desaquecimento nas economias
cos e o alto crescimento em 2010 foram fadesses países fez com que as populações
tores que contribuíram para que tivéssemos
passassem a consumir menos e poupar
um crescimento do PIB em 2011 abaixo de
mais, gerando um aumento da poupan3%, frustrando as estimativas do governo
ça do setor privado. Em contraposição,
de um crescimento na faixa de 5% a 6 %.
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O recrudescimento da crise na zona do
euro (2012)
O ano se inicia com um aprofundamento da
crise na zona do euro. Pacotes financeiros são
propostos numa tentativa de salvar os países
em maior dificuldade, especialmente Espanha
e Grécia. Entretanto, França e Alemanha
condicionam a aprovação de liberação de
créditos pelo Banco Central Europeu (BCE) a
um comprometimento de severo ajuste fiscal,
incluindo controle de despesas e restrição de
benefícios por parte dos países endividados.
A Grécia, principalmente, viveu momentos delicados, pela dificuldade do governo
em adotar as medidas necessárias para conter
o deficit público e evitar um calote geral, o
que certamente contaminaria toda a Europa.
A despeito das dificuldades, há um consenso entre os países de economia mais forte
(EUA, Alemanha e França) de que todos os
esforços devem ser feitos para que a Grécia
se mantenha na zona do euro.
A economia brasileira – Síntese da
situação atual (2012)
O recrudescimento da crise na zona
do euro e o risco de desaquecimento na
economia dos países em desenvolvimento,
especialmente a China, vêm causando apreensão no mercado internacional.
Com isso, as aplicações tendem a migrar
para investimentos e mercados considerados mais seguros (Títulos do Tesouro
Americano), causando uma valorização do
dólar no mercado internacional.
Em relação ao real, a cotação do dólar em
poucos meses saiu de R$ 1,70 (fev./2012) para
mais de R$ 2,00. Essa desvalorização do real
foi comemorada pelos exportadores, pois o
real, considerado sobrevalorizado pelos analistas de mercado, prejudicava nossa exportação.
Entretanto, o BC começou a intervir
para conter a alta do dólar, de forma a evitar
RMB1oT/2013

que essa alta pressionasse o aumento de
preços, gerando inflação.
O fraco desempenho da economia externa e da economia nacional fez o governo
reeditar a estratégia de facilitar a expansão
de crédito para incentivar o consumo interno, o que deu bom resultado quando usado
como antídoto da crise financeira dos EUA
em 2008.
Em 4 de maio de 2012 o governo alterou
a remuneração da caderneta de poupança,
fixando-a em 70% da Selic + Taxa Referencial (TR), a partir do momento em que
a taxa Selic ficasse igual ou menor do que
8,5%. Tal alteração abriu a possibilidade de
novas reduções na taxa Selic, eliminando
o risco da rentabilidade da caderneta de
poupança superar a dos títulos públicos,
com os quais o governo financia a dívida
pública. Ato contínuo, o governo anunciou
que os bancos oficiais reduziriam as taxas
de juros, decisão que, imagina-se, venha
pressionar os bancos privados a acompanharem tal redução.
Em 21 de maio de 2012, o governo
anunciou novas medidas, desta feita favorecendo a indústria automobilística, que já
havia sido anteriormente motivo de medida
protecionista, quando foi fixado o percentual
autorizado de itens importados na produção
nacional. Foram anunciados: redução de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
redução dos juros para aquisição de carros
novos, redução no IOF, aumento no prazo
dos financiamentos, vendas financiadas sem
entrada e liberação de parte do depósito
compulsório. Essas medidas tinham validade até o final de agosto/2012, algumas
estendidas até dezembro/2012, com a finalidade de expandir o crédito e aumentar o
consumo, além de tornar possível a redução
dos estoques da indústria automobilística.
Alguns analistas questionaram se essas
medidas teriam o mesmo sucesso anterior,
uma vez que as facilidades de crédito, se por
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um lado propiciaram, à época, o aumento do
consumo e a revitalização da economia, por
outro fazem com que o mercado conviva,
hoje, com um elevado índice de inadimplência, embora as autoridades financeiras
venham afirmando não ser isso um motivo
de preocupação. No dia 22 de maio de
2012, a despeito das afirmações acima, a
Presidente Dilma anunciou a possibilidade
de adoção de novas medidas favorecendo
a expansão de crédito e a negociação com
bancos e instituições financeiras, visando à
redução da inadimplência.
A arrecadação do governo federal em
julho caiu pelo segundo mês seguido, devido ao desaquecimento da economia e às
desonerações concedidas pelo governo para
reaquecer a economia e, também, por causa
de receitas extraordinárias verificadas em
julho de 2011 que não se repetiram. A arrecadação menor deixa o governo com menos
espaço para ampliar investimentos públicos.
Em 15 de agosto, o governo anunciou
a criação do Programa de Investimentos
em Logística, para recuperação de ferrovias e rodovias por meio de PPP (parceria
público-privada), com extensão posterior
para portos e aeroportos.
O mercado apostava no recuo da taxa
Selic para 7,5% na reunião do Copom
realizada em 29 de agosto de 2012, o que
se confirmou. A taxa baixou para 7,25%
na reunião de outubro/2012, foi mantida
em novembro e ficou inalterada até o final
do ano e, possivelmente, durante boa parte
de 2013, salvo a ocorrência de novas crises
econômicas.
Também em 29 de agosto de 2012, o
governo, em mais uma tentativa de aquecer
a atividade econômica, prorrogou a redução
de IPI para a indústria automotiva até 31 de
outubro de 2012 e para a linha branca até
31 de dezembro do mesmo ano e anunciou
que o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) cobrará
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juros reais negativos ao Programa de Sustentação do Investimento (PSI), voltado à
aquisição de bens de capital. Tais medidas
retratam a preocupação do governo com a
baixa performance dos investimentos em
ampliação da oferta de bens e serviços no
País. Por outro lado, o governo procura,
uma vez mais, incentivar a expansão do
crédito e dar sustentação ao consumo como
instrumento de estímulo ao investimento.
A despeito das medidas adotadas para
incentivar a expansão do crédito, os bancos
passam por um momento delicado. Os juros
em queda exigem que os bancos sejam mais
eficientes e diminuam seus custos, se não
quiserem ver reduzidas as suas margens de
lucro. Alguns bancos já anunciam a possibilidade de realizar demissões.
Finalizamos nosso artigo listando as
próximas medidas que o governo pretende
implantar para reativar a economia:
– proteção tarifária para melhorar a competitividade industrial, elevando a alíquota
de importação de cerca de cem produtos;
– redução do custo da energia para os
consumidores residenciais e industriais, o
que se efetivou em fevereiro de 2013, com
um desconto na faixa de 18% a 32%. Isso
vai diminuir o custo de produção da indústria e dar uma contribuição importante para
o controle da inflação em 2013;
– na área tributária, além da ampliação
das desonerações da folha de salário das
empresas, o Ministério da Fazenda está
concluindo tanto a reforma do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicações (ICMS) quanto a do
PIS/Cofins;
– as reformas da Previdência (em substituição ao fim do fator previdenciário) e
a do mercado de trabalho (com o Acordo
Coletivo de Trabalho com o Propósito
Específico – ACE).
RMB1oT/2013

EXPANSÃO DO CRÉDITO E AS OSCILAÇÕES DA POLÍTICA ECONÔMICA BRASILEIRA

CONCLUSÃO
Cumprindo nosso propósito, este artigo,
redigido em linguagem cotidiana e não em
“economês”, sem fórmulas e gráficos, é
dirigido ao público em geral.
Ao discorrermos sobre o crédito, correlacionamos as medidas adotadas para sua
expansão ou retração ao momento vivido
pelo País, o que explica as oscilações de
nossa política econômica.
Poucos investimentos públicos, aliados
à menor capacidade da população em se
comprometer com novos empréstimos,
explicam o motivo de ainda não terem apresentado o mesmo êxito, em 2012, as medidas adotadas com sucesso em 2009/2010
para expandir o crédito e aumentar nosso
consumo interno.
O conjunto de políticas anunciado em
2012, para elevar a competitividade da
economia brasileira e o padrão de vida
da população, denota uma mudança do
discurso e do foco da política econômica,
com o reconhecimento de que não haverá
crescimento se não houver a parceria de
investimentos públicos com investimentos
privados.

Ao priorizar o crescimento, o que entendemos ser uma medida coerente, o governo
não pode desconhecer o risco de ter que, futuramente, adotar medidas severas para controlar um eventual processo inflacionário.
Enfatizamos a necessidade de reformas
estruturais que tornem competitivos o
sistema financeiro e a indústria nacional, o
que permitirá alcançarmos, de forma mais
consistente, o nível de desenvolvimento
econômico e social que todos almejamos.
As oscilações da política econômica,
enfocadas em nosso trabalho, permitemnos afirmar que medidas hoje adotadas para
incentivar a expansão do crédito voltarão a
ser aplicadas em algum momento.
Por esse motivo, deixamos como sugestão que o governo conduza ações visando
a fomentar a divulgação dos conceitos de
educação financeira para a população em
geral, inclusive apressando sua inclusão na
grade curricular do Ensino Médio. Assim,
no futuro, o ingresso de novos brasileiros no
sistema financeiro, com o consequente acesso
às diversas formas de crédito oferecidas pelo
mercado, será feito sem que, por desconhecimento, inúmeras pessoas se tornem insolventes, situação com que agora nos deparamos.
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<ECONOMIA>; Economia do Brasil; Inflação; Poder Econômico; Política Nacional; Crise;
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“A guerra é mãe e rainha de todas as coisas;
alguns transforma em deuses;
outros, em homens;
de alguns faz escravos;
de outros, homens livres.”
Heráclito – Fragmentos

GIL CORDEIRO DIAS FERREIRA*
Capitão de Mar e Guerra (Refo-FN)

SUMÁRIO
Introdução
Os princípios da guerra – O quê? Quantos? Quais? Onde?
O quê?
Quantos? Quais? Onde?
Princípios: os “mais” e os “menos” – quatro subgrupos
Guerra ou negócios... Uma questão de princípios!
Conclusão

INTRODUÇÃO

P

rezado leitor, imagino que você tenha
tido sua atenção despertada para este
despretensioso artigo por se interessar pelo
assunto “Princípios da Guerra”, ou – o que
é mais provável – pela segunda parte do

título, certamente inusitada: “SEM MEU
COMPASSO”, assim mesmo, em maiúsculas. O que será isso?
De qualquer forma, agradeço-lhe por dedicar um pouco de seu tempo a este texto. E
explico: no antigo ginásio, ao final dos anos
50, era comum sermos orientados a utilizar,

* Analista de sistemas e administrador de empresas. Tem cerca de 60 trabalhos publicados em revistas especializadas,
jornais de diferentes estados e páginas da internet sobre política, história, geografia, geopolítica e assuntos
militares e ficção. Tem também cinco livros à venda nos sites associados http://www.clubedeautores.com.br
e http://www.agbook.com.br: duas coletâneas de contos e crônicas, uma de textos políticos publicados em
jornais, um romance de ficção política e um manual de administração de escritórios de advocacia.

PRINCÍPIOS DA GUERRA – SEM MEU COMPASSO

nos estudos, processos mnemônicos1, como,
por exemplo, a formação de acrônimos com
as letras ou sílabas iniciais das palavras que
compusessem uma lista ou fórmula que se
desejasse memorizar. Tal hábito se arraigou... e certamente você já concluiu que
“SEM MEU COMPASSO” é um acrônimo,
em que cada uma destas letras é a inicial de
um princípio de guerra... Confira2:
S egurança
E conomia de Meios
M assa
M anobra
E xploração do Êxito
U nidade de Comando

C
O
M
P
A
S
S
O

ontrole
bjetivo
oral
rontidão
poio Mútuo
urpresa
implicidade
fensiva

Quadro 1 – O acrônimo “SEM MEU COMPASSO”

Perguntará agora o leitor sobre os
porquês desta minha iniciativa. Vamos
lá. Aqueles que são versados em Planejamento Estratégico, Gestão Empresarial, Administração em geral e temas
correlatos certamente já constataram
que, no mundo dos negócios, cada vez
mais vêm sendo aplicados conhecimentos e termos militares antiquíssimos. A
propósito, quantas vezes o leitor terá
ouvido e pronunciado em seu ambiente
de trabalho, no último mês, as palavras
“missão”, “objetivos”, “estratégia” e
“tática”? Está bem a par do real significado delas? Já pensou em reunir alguns
colegas e conduzir uma dinâmica de
grupo a esse respeito?
Pelo menos duas obras de cunho bélico são
muito conhecidas e citadas no meio empresarial: A Arte da Guerra, de Sun Tzu3, e O Livro

Obras de cunho bélico aplicáveis à gestão empresarial
1 Artifícios verbais que auxiliam a memorização de listas ou fórmulas. A palavra se deriva do grego Mnemosine,
nome da deusa da memória.
2 Essa listagem é de minha lavra, fruto do aprendizado que recebi na carreira militar, no Brasil, nos EUA e no
Reino Unido. Difere da constante da publicação MD51 –M-04 – Doutrina Militar de Defesa, aprovada pela
Portaria nº 113/SPEAI/MD, de 01/02/2007, do Ministério da Defesa, por incluir dois princípios não relacionados nesta última: Controle e Apoio Mútuo.
3 Sun Tzu (544 a.C.- 456 a.C.) – general, estrategista e filósofo chinês, que teria vivido entre 544 a.C. e 456 a.C. A
ele é atribuída a autoria de A Arte da Guerra, composta por 13 capítulos de estratégias militares. Entretanto,
sua existência é questionada por vários historiadores, que atribuem a redação da obra a um grupo de generais
que teria usado essa denominação como pseudônimo, ou a um descendente de Sun Tzu, por nome Sun Bin,
que teria vivido entre 476 a.C. e 221 a.C. (Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu)
RMB4oT/2012
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dos Cinco Anéis, de Miyamoto Musashi4. Todavia, pouco tenho ouvido falar de Princípios
da Guerra, de Carl von Clausewitz5, escrito
em 1812, obra editada pela primeira vez em
português em 2003, em Portugal, pela editora
Sílabo, traduzida do alemão. Constitui uma
descrição abreviada e um tanto pedagógica
do pensamento do grande general estrategista
e não deve ser vista como um resumo de seu
trabalho mais famoso, Da Guerra.
Ocorre que, ao longo de minha vida,
tenho perpassado as duas das áreas de
atividades citadas: inicialmente, foram 34
anos (1962–1996) de serviços prestados à
Marinha do Brasil, como oficial; e de 1996
até hoje, na reserva, venho trabalhando na
iniciativa privada, em planejamento e gestão
estratégicos, graças às graduações obtidas
anteriormente em Análise de Sistemas
(1975) e Administração de Empresas (1996).
Dentro dessa ordem de ideias, pareceume oportuno trazer ao debate os Princípios
da Guerra, embora não necessariamente na
visão de Clausewitz – assunto que, efetivamente, aplica-se ao mundo empresarial e,
até onde me tem sido dado observar, ainda
não se tornou tão conhecido quanto as obras
de Sun Tzu e Musashi.
Mas chega de prolegômenos. Antes que
algum leitor de idade e experiência profissional mais avançadas do que as minhas
brade, como em tempos de antanho, “aos
costumes”, sigo Clausewitz e assumo a
iniciativa: “aos princípios”!

OS PRINCÍPIOS DA GUERRA –
O QUÊ? QUANTOS? QUAIS? ONDE?
O quê?
O General Carlos de Meira Matos, eminente historiador, estrategista e geopolítico
brasileiro, em artigo publicado postumamente em 20 de outubro de 2009, na revista
eletrônica do Centro de Estudos de Políticas
e Estratégias Nacionais6 (Cepen), aborda
com muita propriedade essa questão:
“A Estratégia moderna é uma aplicação
de ciência e arte. Do ponto de vista científico,
a história das guerras é marcada pela evolução da tecnologia, resultando na mudança
constante dos engenhos e, em consequência,
na mudança radical das condições de batalha. A arte da guerra envolve uma análise crítica e histórica do ambiente bélico. O militar
profissional extrai desta análise os princípios
fundamentais, suas aplicações e combinações
através do tempo. Os Princípios de Guerra,
ou Princípios Estratégicos, extraídos desta
análise histórica exprimem os ensinamentos
oriundos tanto da arte quanto da ciência da
guerra. Não se trata de princípios imutáveis
nem casuísticos, nem eles por si só asseguram
receitas infalíveis para a vitória.”
A conceituação proposta pelo General
Meira Mattos guarda total correlação com
o disposto na publicação MD51–M-04 –
Doutrina Militar de Defesa (ver nota de

4 Miyamoto Musashi (1584-1645) – famoso samurai japonês, criador do estilo de luta com duas espadas chamado
Niten Ichi Ryu e escritor do tratado sobre artes marciais conhecido como o Livro dos Cinco Anéis. Personagem
de grande apelo popular no Japão, representado em muitas gravuras antigas, Musashi serviu também como
fonte de inspiração para diversos filmes (o mais conhecido tem o ator Toshiro Mifune como protagonista) e
séries de TV. (Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Miyamoto_Musashi)
5 Carl Phillip Gottlieb von Clausewitz (1780-1831) – afamado general da Prússia (hoje parte da Alemanha), considerado um grande estrategista militar e teórico da guerra. Foi diretor da Escola Militar de Berlim nos últimos
13 anos de sua vida, período em que escreveu a obra Vom Kriege (Da Guerra), publicada postumamente.
Ficou conhecida a frase em que ele define a associação entre guerra e política: “A guerra é a continuação da
política por outros meios”. (Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Clausewitz)
6 Carlos de Meira Mattos (São Carlos, 23 de julho de 1913 – São Paulo, 26 de janeiro de 2007) – http://www.
cepen.org/2009/10/estrategia-militar-principios-de-guerra-ou-principios-estrategicos/
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fim de texto no 3), no subitem 5.1 – Generalidades, do Capítulo V – Fundamentos do
emprego do Poder Militar:
“(...)
5.1.3 – Estratégia Militar é a arte e a
ciência de prever o emprego, preparar,
orientar e aplicar o poder militar durante
os conflitos, considerados os óbices existentes ou potenciais, visando à consecução
ou manutenção dos objetivos fixados pelo
nível político.
5.1.4 – Princípios de Guerra são preceitos filosóficos decorrentes de estudos
de campanhas militares ao longo da história e apresentam variações no espaço e
no tempo. São pontos de referência que
orientam e subsidiam os chefes militares
no planejamento e na condução da guerra,
sem, no entanto, condicionar suas decisões.
5.1.5 – O comandante, ao planejar e executar uma campanha ou operação, levará em
consideração o que preconizam os princípios,
interpretando-os e aplicando-os criteriosamente em face da situação, decidindo quais
irá privilegiar, em detrimento de outros.”
Os Princípios, portanto, podem ser vistos como ideias gerais, fundamentos, conceitos amplos, falíveis, e não como regras
rígidas, determinísticas. Com efeito, quando um profissional experiente, de qualquer
ramo, executa seu ofício – por exemplo, um
chef que prepara um prato sofisticado, ou
um músico que toca uma peça difícil em
seu instrumento –, não necessita recordar,
passo a passo, os ensinamentos básicos de
sua arte ou técnica: como se descascam
legumes, ou qual a composição dos acordes
musicais; tudo isso já foi absorvido por
seu cérebro ao longo de anos de estudo
e prática, e se fará presente em nível de
subconsciente, ou seja, “no automático”.

Assim se dá com os Princípios da Guerra. Os comandantes militares e os CEO7
de muitas corporações com frequência se
deparam, respectivamente, com operações
ofensivas ou defensivas que devam conduzir, ou com decisões empresariais que
lhes caiba adotar (ou não). Se, ao longo do
tempo, esses chefes houverem se habituado
a reler os Princípios, estudá-los, refletir
sobre eles e aplicá-los a diferentes situações que tenham enfrentado no cotidiano,
certamente não precisarão rememorar seus
fundamentos, um a um, num específico
momento crítico, para descobrir como
poderiam apoiar uma tomada de decisão
que esteja se impondo. A experiência adquirida muito provavelmente fará aflorar
automaticamente em seus espíritos um
feeling quanto aos caminhos aparentemente
apropriados a seguir naquele instante. E só
mais tarde, colhidos os frutos da decisão –
doces ou amargos, eis que nem sempre uma
atitude correta leva ao sucesso, em face da
imponderabilidade das muitas variáveis
presentes em problemas complexos –, é
que os decisores poderão analisar criticamente as experiências vividas, identificar
os Princípios da Guerra que terão aplicado
ou deixado de aplicar, regozijar-se com os
acertos ou, humildemente, se for o caso,
rememorar as palavras de Samuel Beckett8:
“Tenta. Fracassa. Não importa. Tenta outra
vez. Fracassa de novo. Fracassa melhor”.
Quantos? Quais? Onde?
Ninguém tem dúvidas sobre quantas são
as cores do arco-íris, as maravilhas do mundo antigo ou os pecados capitais; mas não
há consenso universal sobre a quantidade
de Princípios da Guerra. Criei o acrônimo
que integra o título deste artigo consideran-

7 CEO – Chief Executive Officer. Denominação, em inglês, do cargo de diretor executivo de uma empresa.
8 Samuel Beckett – romancista e dramaturgo irlandês (1906 – 1989). (Fonte: http://www.citador.pt/frases/citacoes/a/
samuel-beckett)
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do 14 deles, cujo emprego observei durante
minha carreira militar. Entretanto, fontes
que consultei mostram muitas variações,
entre Forças Armadas de diferentes países,
quanto aos Princípios que cada uma adota.
No Brasil, a já mencionada Doutrina
Militar de Defesa, em seu subitem 5.3
– Princípios da Guerra, elege 12 deles e
dispõe que:
“5.3.1 – Os princípios adotados por
um país não se aplicam necessariamente a
outros. Eles variam até mesmo entre Forças Armadas de um mesmo país, devido às
diferentes naturezas dos cenários.
5.3.2 – Não é conveniente estabelecer
ordem de prioridade na enumeração dos
Listagem do Autor Brasil
(14)
(12)
S

egurança

E

conomia de
Meios
M assa (ou Concentração)

M anobra (ou
Mobilidade)
E xploração do
Êxito
U nidade de
Comando
C ontrole
O bjetivo

rontidão
poio Mútuo

S

urpresa

S

implicidade

O fensiva

EUA
EUA e Portugal Antiga
EUA (Marinha)
(Força Aérea) (Exército)
União Soviética
(12)
(9)
(9)
(10)
Reservas AdeSegurança
Segurança
Segurança
quadas
Economia de
Economia de
Economia
Economia
Forças
Forças

XXX

Economia
de Meios

Economia de
Esforço

Massa

Concentração
de Força

Concentração

Concentração Concentração

Concentração

Concentração de
Esforço

Manobra

Flexibilidade

Mobilidade

Flexibilidade

Manobra

Manobra e
Iniciativa

Liberdade
de Ação

Exploração
do Êxito
Unidade de
Comando

XXX

Exploração

XXX

XXX

Aniquilação

XXX

XXX

XXX

XXX

Unidade de
Comando

XXX

XXX

XXX

Controle

Controle

XXX

XXX

XXX

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Avanço e Consolidação

XXX

Moral

XXX

XXX

Moral

XXX

Prontidão

Administração
Seleção e
Manutenção
do Objetivo
Manutenção
do Moral
XXX

Prontidão

XXX

XXX

XXX

XXX

Cooperação

XXX

Cooperação

XXX

Surpresa

Surpresa

Surpresa

Surpresa

Surpresa

XXX
Objetivos
Combinados
Surpresa e
Disfarce

Simplicidade
Ofensiva

XXX

Simplicidade

XXX

Simplicidade

XXX

XXX

Ofensiva

Ofensiva

Ofensiva

XXX

Ação Ofensiva Ofensiva

Quadro 2 – Emprego dos 14 Princípios de Guerra em seis países
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França
(3)

Segurança

Moral

P
A

O quadro 2 sintetiza as pesquisas que
realizei, inclusive a relativa à Doutrina
Militar de Defesa brasileira. Boa parte
dele foi extraída da publicação “Princípios da Guerra”, utilizada no Curso de

Segurança

Objetivo
M oral

Reino Unido
(10)

princípios, pois a importância de cada um
em relação aos demais varia de acordo com
a situação considerada.
5.3.3 – As Forças Armadas poderão
empregar os Princípios da Guerra do
Objetivo, da Ofensiva, da Simplicidade, da
Surpresa, da Segurança, da Economia de
Forças ou de Meios, da Massa, da Manobra, do Moral, da Exploração (do Êxito),
da Prontidão e da Unidade de Comando.”
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Estado-Maior da Real Marinha Britânica9
que realizei no período 1985-86 – antes,
portanto, da queda do Muro de Berlim (9
de novembro de 1989) e das subsequentes
dissoluções da antiga União Soviética e
do Pacto de Varsóvia, pelo que podem
ter ocorrido mudanças nesses conceitos.
A parte relativa aos exércitos português e dos EUA foi retirada do link http://pt.wikipedia.org/wiki/
Princ%C3%ADpios_da_guerra.
Observe o leitor que, embora em alguns casos haja relevantes diferenças de
nomenclatura para um mesmo Princípio
– por exemplo, “Reservas Adequadas” e
“Segurança” –, o sentido (ou “ideia força”)
transmitido por essas expressões é o mesmo.
PRINCÍPIOS: OS “MAIS” E OS
“MENOS” – QUATRO SUBGRUPOS
Examinando o quadro 2, podemos observar que, à exceção da França – que, a
rigor, foi nele incluída mais pela curiosida-

Princípios
Segurança
Economia de Meios
Massa
Manobra
Objetivo
Surpresa
Ofensiva
Apoio Mútuo
Unidade de Comando
Simplicidade
Exploração do Êxito
Controle
Moral
Prontidão

Os sete mais
empregados em cinco
países
X
X
X
X
X
X
X

de de considerar apenas três Princípios –,
os demais países adotam em comum sete
deles, ressaltados em sombreado claro:
Segurança, Economia de Meios, Massa
(ou Concentração de Forças/Esforços),
Manobra (ou Mobilidade/Flexibilidade/
Iniciativa/Liberdade de Ação), Objetivo,
Surpresa e Ofensiva.
Por outro lado, a já mencionada publicação inglesa “Princípios da Guerra”, na
parte destinada às Conclusões, considera
sete deles como “fundamentais”, numa
listagem que guarda apenas uma pequena
diferença com a acima citada: exclui a
Economia de Meios e inclui o Apoio
Mútuo (ou Cooperação), ressaltado em
sombreado médio.
Adicionalmente, o conjunto indicado
no quadro 2, de nove Princípios, adotados
pelos exércitos dos EUA e de Portugal – os
sete “mais empregados” e, acrescidos de
Unidade de Comando e Simplicidade,
ressaltados em sombreado forte –, é o que
mais comumente aparece em textos sobre

Os nove mais
Os sete fundamentais,
listados em textos
Os quatro menos
segundo publicação
oficiais e de autores destacados
didática da Royal Navy
renomados
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Quadro 3 – Princípios: os “mais” e os “menos” – quatro subgrupos
9 Individual Studies Period – Scheme SS5 – Principles of War. Royal Naval Staff College, Greenwich, London,
UK, 1985.
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esse tema. Recorde-se, a exemplo, o trabalho, aqui já mencionado, do General Carlos
Meira Mattos, que acrescenta serem aqueles nove Princípios adotados pela maioria
dos países da Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan).
Por fim, quatro Princípios, ressaltados
em sombreado muito forte, não parecem
ter merecido muito destaque nos diferentes estudos já realizados sobre o tema, o
que, em meu entender, é surpreendente:
Exploração do Êxito, Controle, Moral e
Prontidão.
A título de curiosidade, observe o leitor a possibilidade de se formarem novos
acrônimos com esses subconjuntos: SO
MESMO USA EM PC...
GUERRA OU NEGÓCIOS...
UMA QUESTÃO DE PRINCÍPIOS!
É hora de verificarmos os significados de
cada um dos Princípios. Para tanto, sigamos
a sequência do Quadro 3 – os “mais” e os
“menos”.
• Segurança
“Antes de mais nada, arme-se.”
Niccoló Machiavelli
Trata-se, por um lado, de impedir que
o inimigo nos surpreenda e, por outro, de
reduzir os riscos de ataques a nossos pontos
sensíveis. Implica duas ações complementares e correlatas: manter-se informado
sobre o inimigo (inteligência, busca de
dados) e impedir que ele faça o mesmo
contra nós (contrainteligência, proteção de
nosso pessoal, instalações, documentação,
comunicações, operações etc.).
Em Gestão Estratégica, trata-se de aplicar
o moderno conceito do Knowledge Management (KM), ou Gestão do Conhecimento,
que contempla as duas ações citadas:
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(a) A busca de informações sobre o
“inimigo” (concorrentes) é a chamada Inteligência Competitiva ou
Estratégica (IC ou IE), que se refere
ao ambiente, onde existem variáveis
(políticas, econômicas, sociais, tecnológicas...) e atores (clientes, fornecedores, parceiros, concorrentes...),
assim como oferece oportunidades
e ameaças ao empreendimento; e
(b) O conhecimento e a proteção do que
é nosso constituem o Business Intelligence (BI), ou Inteligência Negocial, que diz respeito ao sistema
(a própria empresa, sua estrutura,
recursos e processos, seus pontos
fortes e fracos).
• Economia de Meios
“Nem tanto ao mar, nem tanto à terra.”
(dito popular sobre a importância do equilíbrio)
O comandante deve aplicar criteriosamente os meios de que dispõe, de forma
a cumprir sua missão. Meios insuficientes
provavelmente impedirão que se obtenha
o efeito desejado; em excesso, significarão
um desperdício que se deve evitar, pois
pode haver simultaneamente a necessidade
de se atuar em outras frentes e de se manterem forças em reserva.
Não é diferente na Administração, quanto
aos recursos humanos, materiais, financeiros
e tecnológicos de que se dispõe para conduzir
o negócio. Se as dosagens forem insuficientes, provavelmente a produtividade e a lucratividade ficarão muito aquém do almejado;
se excessivas, atrairão custos inaceitáveis,
necessidade de controles em demasia, entraves burocráticos e, certamente, perdas.
“Engenho e arte” é o que se requer de
qualquer chefe, militar ou empresarial, no
emprego de seus capitais humanos, materiais e imateriais.
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• Massa ou Concentração de Força/
Esforços
“Nunca interrompas o teu inimigo enquanto ele estiver cometendo um erro.”
Napoleão Bonaparte
À primeira vista, poderia parecer que se
recomenda atuar apenas contra inimigos
numérica ou logisticamente muito inferiores
a nós, mas não é bem isso. O que se visualiza aqui é a aplicação de um forte golpe
contra um ponto muito sensível do inimigo,
em momento oportuno, visando a obter um
ganho considerável, mesmo sob o risco
de desguarnecermos importantes setores
nossos. Exemplos clássicos disso foram:
em 1941, a grande concentração de navios
e aeronaves adotada pela Royal Navy para
afundar uma só belonave alemã – o Bismark; e, em 1967, o lançamento, por Israel,
de quase toda sua Força Aérea (apenas 12
aviões foram reservados para sua defesa)
sobre o Egito e a Jordânia, para destruir no
chão todas as aeronaves desses dois países.
Como se vê, esse princípio pode permitir que forças numericamente inferiores
alcancem vitórias táticas e estratégicas
sobre seus oponentes de maior vulto, desde
que os conheçam previamente, pelo monitoramento constante de seus pontos fortes
e fracos, sendo nestes últimos que se deve
aplicar o golpe decisivo.
Um exemplo comum na área empresarial é o da descoberta, por uma empresa
de médio ou pequeno porte, de vulnerabilidades na área de Recursos Humanos
(RH) de um concorrente de maior vulto,
como remuneração insatisfatória. Ela passa, então, de maneira reservada, a tentar
recrutar para si os colaboradores da outra,
oferecendo melhores salários e benefícios.
Isso, por um lado, trará o risco de aumento
exagerado dos custos, mas, por outro, poderá significar, a médio prazo, um ganho
RMB4oT/2012

compensador, não só pelo aprimoramento
do capital humano como pelo provável aumento de sua fatia de mercado, decorrente
de queda na participação do oponente.
• Manobra (ou Mobilidade/Flexibilidade/
Iniciativa/Liberdade de Ação)
“Quem domina as alturas, domina o vale.”
(tradicional axioma militar)
Esse Princípio diz respeito ao posicionamento adequado das forças no campo de
batalha (terrestre, aquático ou aéreo), de
forma a obter vantagem sobre o inimigo e
preservar a iniciativa, reduzindo as possibilidades de perdas de pessoal e material.
Não é difícil identificar alguns procedimentos, na área empresarial, que tenham
por pano de fundo esse Princípio: preferir
alugar instalações em vez de adquiri-las,
facilitando a mudança quando o local se
tornar inadequado, por degradação urbana
ou ambiental, especulação imobiliária etc.;
posicionar escritórios/pontos de venda em
locais onde haja mercado potencial para
seus produtos, o acesso seja fácil para
clientes e fornecedores e, principalmente,
não haja concorrentes fortes por perto.
• Objetivo
“Os homens não desejam aquilo que fazem,
mas os objetivos que os levam a fazer
aquilo que fazem.”
Platão
Podemos aqui distinguir dois conceitos
inseparáveis: o do objetivo propriamente
dito, ou seja, algo físico, que se pretende
conquistar (uma elevação, uma faixa de terreno) ou destruir (uma instalação, artefatos
etc.), e o do efeito desejado, ou seja, o “para
quê”, a consequência que almejamos com
aquela conquista ou destruição (impedir
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que o inimigo utilize uma instalação, facilitar o deslocamento de nossas forças etc.).
O Princípio do Objetivo traz em seu
bojo, como faces de uma mesma moeda,
essas duas ideias, em cuja definição não
pode haver “nebulosidades”: elas têm de
ser muito claras, interligadas, atingíveis e
decisivas para a situação vivida. Uma vez
fixadas, todos os esforços devem ser feitos
no sentido de materializá-las, sem perdêlas de vista um só instante. Naturalmente,
poderão existir objetivos intermediários ou
parciais, cuja conquista contribua para a do
objetivo principal.
No campo da Administração, os principais modelos de elaboração de um
Planejamento Estratégico têm início com
a definição de certos “dados fundamentais
da empresa”, ou “indicadores empresariais”. Sem querer esgotar a listagem nem
considerá-la “axiomática”, enumeraria: o
histórico, o negócio, a missão, a visão, os
valores, os fatores críticos de sucesso, as
políticas, os objetivos estratégicos, as estratégias, as metas e os planos preexistentes.
O Princípio do Objetivo se associa a
mais de um desses indicadores, como o
negócio (a atividade, em sentido amplo,
a que a empresa efetivamente se dedica e
que “sabe” fazer), a missão (o que fazer
especificamente em cada situação, para
quem e com que propósito), a visão (como
a empresa se vê no futuro) e os objetivos
estratégicos (econômico-financeiros, tecnológicos, comerciais etc.).

esperar, seja em termos estratégicos (Pearl
Harbor para os japoneses, Normandia para
os aliados), táticos (israelenses contra o III
Exército Egípcio na margem ocidental de
Suez, em 1973) ou tecnológicos (bombas
V1 e V2 alemãs, bomba atômica americana), de forma a não lhe dar tempo útil
para se reorganizar e reagir. Originalidade,
audácia, velocidade, sigilo, despistamento
e dissimulação constituem requisitos para
que a obtenção da Surpresa seja exitosa.
A aplicação do Princípio da Surpresa
é uma estrada de mão dupla: o inimigo
também estará tentando nos surpreender, o
que reforça a necessidade das medidas mencionadas no parágrafo relativo à Segurança.
No ambiente empresarial, dadas as
características da “era da informação”
que vivemos, em que as notícias dão a
volta ao mundo instantaneamente por
meio não só dos tradicionais rádios, TV
e jornais, mas principalmente da internet
e das redes sociais, através de milhões
de smartphones, tablets, notebooks etc.,
parece ser cada vez mais difícil surpreender os concorrentes. Mas isso não
deve ser visto como um obstáculo, e sim
como uma oportunidade para a inovação,
seja ela tecnológica ou operacional, vale
dizer, de natureza tática e estratégica. E
o noticiário cotidiano tem trazido bons
exemplos disso, na política, na indústria,
no comércio, nos esportes e em muitos
outros ramos de atividade humana, cuja
criatividade parece não ter limites.

• Surpresa

• Ofensiva

“Apenas nos deveria surpreender
o ainda podermos ser surpreendidos.”
La Rochefoucauld
Talvez o mais antigo, conhecido e empregado Princípio, que pressupõe golpearse o opositor onde e quando ele menos
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“Se o inimigo atacar, nós recuamos;
se o inimigo parar, nós fustigamos;
se o inimigo fugir, nós perseguimos.”
Mao Tsé Tung
É bastante provável que o mais decantado axioma militar seja “só a ofensiva
RMB4oT/2012
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conduz à vitória”. Com efeito, só atacando
se pode assegurar a iniciativa das ações, o
ritmo e o curso do combate, a exploração
das fraquezas do inimigo e a liberdade de
ação, para chegar a resultados decisivos.
Adicionalmente, permite que se determinem as condições de espaço e tempo da
batalha, facilitando a obtenção da surpresa.
E não só na guerra, mas em quaisquer outros embates da vida, como, por exemplo,
os esportivos: não é à toa que, a todo instante, os comentaristas de futebol repetem:
“Quem não faz gol, leva”.
Não restam dúvidas de que, muito comumente, ações defensivas serão necessárias, mas deve-se fazer de tudo para que elas
sejam sempre temporárias, preparatórias de
nova ação ofensiva.
No mundo dos negócios, a postura
ofensiva é tão antiga quanto as milenares
relações comerciais entre pessoas e instituições, dispensando maiores comentários,
por sua obviedade – tanto que uma das
expressões mais comuns, nesse terreno, é
a chamada (et pour cause...) ofensiva de
marketing, procedimento que cada vez mais
orienta as atividades empresariais.
• Apoio mútuo
“Uma mão lava a outra e
as duas lavam o rosto.”
(Dito popular sobre a cooperação humana)
Também chamado de “cooperação”,
é fundamental para o sucesso, e deve
desenvolver-se, tanto estratégica quanto
taticamente, em vários níveis, como o
internacional, o dos Três Poderes de um
Estado soberano, o de suas Forças Armadas
e Auxiliares, o de parcelas dessas Forças
empenhadas em um confronto específico e
assim por diante. Os exemplos clássicos são
os de Apoio ao Combate – a artilharia, pelo
fogo, e a Engenharia, provendo mobilidade
RMB4oT/2012

aos combatentes de infantaria e cavalaria
– e de Apoio Logístico (abastecimento,
manutenção, transportes, saúde, serviços
diversos). Outro exemplo é o das unidades
que avançam paralelamente, em ação ofensiva, e os fogos de uma apoiam os da outra.
Na Administração, esse Princípio pode
ser personificado pelo conceito de parcerias, bastante difundido na atualidade,
quando o desenvolvimento tecnológico
atingiu tal nível que nenhuma empresa
pode se dar o luxo de assumir por inteiro
uma cadeia produtiva específica: os múltiplos passos que a compõem deverão ser
conduzidos por parceiros, num esforço
coletivo que redunde em benefício a todos
os envolvidos.
• Unidade de Comando
“Ninguém pode servir a dois senhores.”
Jesus de Nazaré
Só pode haver um comandante. O
ambiente militar não é propriamente uma
democracia, onde prevalece a vontade da
maioria, preservando-se a voz das minorias; ele é discricionário – não confundir
com arbitrário –, ou seja, quem chefia tem
liberdade de decidir e impor sua vontade,
desde que dentro dos limites das leis e das
normas da instituição em que atua.
Deliberações colegiadas, naturalmente,
ocorrem, tanto no meio militar quanto no
civil – toda corporação tem seu estadomaior; e toda empresa, seu Conselho de
Administração, ou de Diretores. Entretanto, a implementação do que for decidido
deve ficar a cargo de um só indivíduo, que,
naturalmente, responderá pelos erros ou
excessos que cometer. Daí nasce o antigo
conceito de “solidão do comando” – na
hora de decidir, o chefe está só, contando
apenas com sua consciência. Suas responsabilidades são imensas e indelegáveis
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– conquanto possa delegar parcelas de
autoridade – e, por isso mesmo, todo respeito e obediência lhe são devidos.
“Chefe é chefe”, diz a vox populi a todo
instante, comprovando, pelo dito jocoso, o
quanto esse Princípio é arraigado no imaginário humano.
Nas empresas, de uma maneira geral,
em que pese a existência de vários diretores
setoriais, ou vice-presidentes, sempre há
um CEO, que lidera as ações.
• Simplicidade
“KISS: Keep it simple, stupid.”
Kelly Johnson, engenheiro da Lockheed
Clareza, precisão e concisão: atributos
imprescindíveis aos planos e às ordens,
principalmente no enunciado das tarefas e
responsabilidades – “quem faz o quê, com
que propósito” –, na definição das relações
de comando, na estipulação das condições
de espaço e tempo.
O plano que evidenciar concepções
claras, facilmente compreensíveis, será
considerado o melhor, porque reduzirá a
possibilidade de equívocos na sua interpretação e facilitará as correções necessárias
durante o combate.
Também aqui os ditos jocosos existem
há tempos, contribuindo para a memorização deste Princípio: certamente o leitor já
terá ouvido falar que “ordem e contraordem
geram desordem”, não?
No ambiente empresarial, há um bom
tempo vem-se procurando implementar
processos de Planejamento Estratégico,
programas de Qualidade Total e busca
da certificação ISO. Esses objetivos são
alcançados, precisamente, pela implantação de planos, instruções normativas e de
trabalho, procedimentos etc., cuja principal
característica, segundo os estudiosos desses
assuntos, deve ser a simplicidade.
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• Exploração do êxito
“Antes da vitória/não se deve cantar glória/
Você criou fama/deitou-se na cama...”
“Vitória” – Noel Rosa e Vadico
Linhas atrás, ao abordarmos o Princípio
da Ofensiva, citamos um afamado pensamento de Mao Tsé Tung, cuja terceira parte
diz respeito à Exploração do Êxito: “Se o
inimigo fugir, nós perseguimos”.
Com efeito, o que esse Princípio sugere é que, após um êxito inicial, as ações
ofensivas devem ser intensificadas para
ampliá-lo, desde que isso não desvie a força
atacante de seu Objetivo, até que consolidem os sucessos estratégicos.
Como na canção de Noel Rosa aqui
evocada, o bom-senso recomenda que, na
guerra, no esporte e em tantas outras atividades, não se “cante vitória” ou se “deite
na cama” quando, digamos, acabou-se de
fazer o primeiro gol, ao início do primeiro
tempo, pois ainda pode haver muito jogo
a ser jogado, e viradas acontecem. O mesmo sucede na gestão empresarial: todos já
vimos, inúmeras vezes, produtos das mais
variadas naturezas – comestíveis, de limpeza, brinquedos, algumas marcas de veículos
etc. – que constituíram grandes sucessos de
vendas ao serem lançados, mas caíram no
esquecimento em pouco tempo, pela não
observância desse Princípio.
• Controle
“O Processo Administrativo é constituído
pelas ações de Planejar, Organizar,
Comandar, Coordenar e Controlar (PO3C).”
Henri Fayol
Henri Fayol, um dos pioneiros da Administração Científica, nos legou a definição
clássica de Controle, aplicável tanto à paz
quanto à guerra: consiste em se verificar
RMB4oT/2012
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Input, Output e Feedback

se todas as coisas estão ocorrendo em conformidade com os planos, as instruções e
os princípios estabelecidos a priori, com o
propósito de se localizarem possíveis erros
(ou “não conformidades”), retificá-los e prevenir sua recorrência. Em outras palavras,
dado um determinado processo (material ou
imaterial, pacífico ou belicoso), no qual se
introduziram inputs (insumos, ideias, ordens
de batalha), visando a outputs específicos
(produtos acabados, conclusões, vitórias
militares), devem-se monitorar permanentemente estes últimos, para verificar se estão
de acordo com o que se planejou; caso não
estejam, devem-se introduzir correções no
processo (feedback, ou retroalimentação).
• Moral
“Será que tudo de que eu gosto
É ilegal, é imoral ou engorda?”
Roberto Carlos
O termo “moral” costuma propiciar dois
tipos de confusão: um quanto aos diferentes
significados de seus dois gêneros; outro
quanto à sua relação com a “ética”.
De fato, o substantivo “moral” pode ser
feminino ou masculino:
– no gênero feminino, refere-se à
parte da Filosofia que trata dos bons cosRMB4oT/2012

tumes e dos deveres de cada um
perante a sociedade. Aqui, costuma
andar de braços dados com a “ética”
– e geralmente se faz certa confusão
entre ambas, possivelmente porque
“moral”, do latim mores (costume),
surgiu quando os romanos buscaram
uma tradução para o grego ethos, de
onde se deriva “ética”, que significa
“aquilo que pertence ao caráter”. De
maneira mais abrangente, configura
uma síntese dos costumes de um
povo, o conjunto de traços sociais e
culturais que o diferenciam de outros.
Já a “moral” se fundamenta na obediência a costumes e hábitos recebidos, no
que se diferencia de “ética”, que busca
fundamentar as ações morais exclusivamente pela razão.
Em suma, a “ética” é o conjunto de
valores e princípios utilizados para avaliar
e decidir quanto a três grandes questões da
vida: dever, querer e poder (há coisas que
“quero mas não devo”, outras que “devo
mas não posso” e ainda outras que “posso
mas não quero”); e não há ninguém sem
ética; há, sim, “éticas” diferentes, pelo
que chamamos de “aético” quem se serve
de uma “ética” diferente da nossa. Já a
“moral” é um comportamento, é o exercício de uma “ética”. A quem se ajusta à
nossa, adjetivamos de moral; quem não o
faz, consideramos imoral; e quem, como
as crianças e os doentes mentais, não
tem discernimento para exercer qualquer
“ética”, é amoral.
– no gênero masculino, “moral” é o
ânimo, a disposição em superar obstáculos.
É errado, portanto, falar que “os soldados
estão com a moral baixa”, pois isso significaria que a prática de bons costumes por
eles vai mal. O correto, nesse caso, seria
dizer que o moral está baixo.
É a esse “moral”, masculino, que se
refere o Princípio que leva seu nome e
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que define o estado de ânimo, ou a atitude
mental, de um indivíduo ou de um grupo – e
se reflete na conduta dos mesmos.
O Moral se fundamenta, principalmente,
na formação dos indivíduos e em seus atributos pessoais, inatos e/ou desenvolvidos
ao longo do tempo.
Escusado é dizer-se que a permanente
manutenção de um Moral elevado é essencial ao sucesso, nos confrontos bélicos e na
gestão empresarial.
• Prontidão
“Vivo para que tudo corra bem/
Você receba coisa boa, o melhor da vida/
Eu serei céu e chão, sua força de prontidão/
Caso a tristeza e a dor fossem te visitar.”
“Flores no meu jardim” – Cláudia Leitte
O Princípio da Prontidão está diretamente associado ao conceito de aprestamento –
“conjunto das medidas que incluem instrução, adestramento e logística, necessárias
para preparar uma organização militar para
ação imediata”10.
Em outras palavras, é a capacidade que
uma força tem de entrar em ação imediatamente, para fazer face a uma ameaça. Naturalmente, exige um permanente e atualizado
esforço nas áreas de planejamento, organização, inteligência, adestramento, logística,
comunicações, finanças, mobilização etc.
Também de grande relevo para a Prontidão são o elevado moral e a estrutura
do sistema decisório da Força, ou seja, a
agilidade de sua cadeia de comando.
Não é difícil constatar que os aspectos
da Prontidão (ou do aprestamento) aqui
descritos para forças militares são perfeitamente aplicáveis às empresas; nesse
diapasão, observe-se que as demandas
permanentes ou fortuitas dos consumidores

por bens e serviços constituem verdadeiras
“situações de combate”: se não estivermos
aptos a atender imediatamente a elas, certamente os concorrentes o farão.
CONCLUSÃO
“A razão não nos diz que a guerra deve
desaparecer um dia,
mas diz-nos que devemos proceder
como se a guerra devesse desaparecer.”
Emmanuel Kant
E assim, prezado leitor, ainda não sei
bem se “com ou SEM MEU COMPASSO”,
mas certamente em meio a acrônimos,
lições da História, epígrafes literárias e
musicais, memórias da caserna, aulas de
planejamento e gestão, experiências empresariais, divagações sobre Estratégia e
Tática e outros insights, chegamos ao “fim
dos Princípios”.
Se você os memorizou, ótimo. Se, adicionalmente, reforçou crença que já depositava em seu valor para os embates da vida,
ou se pela primeira vez se deu conta disso,
tanto melhor – dificilmente essas impressões se apagarão em seu espírito doravante.
E com certeza lhe serão úteis, seja você um
chefe militar, dirigente de empresa ou exerça outros ofícios que requeiram decisões
pautadas pela complexidade.
Atribui-se a Jorge Luís Borges, o ilustre
escritor argentino, a citação “Nunca releio
o que escrevo. Prefiro viver em função
do futuro”. Longe de mim a pretensão de
equiparar-me a Borges; mas seguir seu
exemplo, ou inspirar-me em suas palavras,
parece-me edificante, digno e justo.
Assim, ao invés de rever em detalhes
tudo o que me veio à mente enquanto redigia este artigo – e me arriscar a incorrer
em emendas piores que o soneto –, prefiro

10 Dicionário Caldas Aulete: http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&palavra=
aprestamento
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considerar que os textos que damos a público são como flechas que disparamos,
algumas direcionadas a alvos específicos,
outras a esmo. Melhor, pois, aguardar para
descobrir se e o que atingiram e os resultados que provocaram ou não.
De uma lembrança ginasiana – os processos mnemônicos – surgiu o início deste

artigo. De outra – as aulas de Latim – brotou
o fecho a seguir, fruto do receio, comum a
quem escreve, de não poder mais corrigir
as eventuais impropriedades que tenha cometido ao lançar mais uma flecha literária:
“Beatus vir qui non est lapsus verbo ex
ore suo – Feliz o homem que não escorregou em palavra saída de sua boca”.

1 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<ARTES MILITARES>; Princípios da guerra; Estudo; Pensamento militar; Comando;
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O QUADRO COMPLEMENTAR DE OFICIAIS DA MARINHA
DO BRASIL E OS 40 ANOS DA TURMA DE 1972

“O valor das coisas não está no tempo que elas
duram, mas na intensidade com que acontecem. Por
isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.”
(Fernando Pessoa)

ELSON DE AZEVEDO BURITY*
Capitão de Mar e Guerra (RM1/T)
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INTRODUÇÃO
o ano de 1969 a Marinha do Brasil
criou o Quadro Complementar de
Oficiais e em 1971 passou a recrutar universitários que constituiriam a primeira
turma, a nossa, cujo curso iniciou-se na
Escola Naval em 26 de março de 1972.
Lembro-me bem quando eu cursava engenharia e minha faculdade foi procurada por
alguns militares da Marinha do Brasil. A
pequena comitiva era formada pelo Almi-

N

rante Ramon Gomes Leite Labarthe, então
diretor do Pessoal Militar da Marinha; seu
assistente, o Capitão de Corveta Barata; e o
Capitão-Tenente Pinto. A palestra proferida
versava basicamente sobre a Marinha, a
criação dos Quadros Complementares de
Oficiais e a forma de ingresso.
Por mais estranha que pudesse parecer
aquela visita, haja vista os fortes movimentos estudantis da época, insuflados por
ideologias antimilitaristas, aqueles oficiais
foram muito bem recebidos, embora com

* N.R.: Foi delegado de Tabatinga e capitão dos Portos do Maranhão, atualmente desempenha atividade no
Tribunal Marítimo.
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certa desconfiança de nossa parte. Na
verdade, a visita aconteceu também nas
faculdades de outras cidades, pelos demais
estados brasileiros, não se tendo notícia
de qualquer manifestação contrária à, até
então, inovadora iniciativa numa Força
Armada brasileira.
Por ter laços familiares com a Marinha
do Brasil (MB), confesso que nada estranhei, mas em relação a alguns colegas a
situação era diferente.
A CHEGADA NA ESCOLA NAVAL
E O APRENDIZADO
Uma vez selecionados nacionalmente, e
já no curso preparatório na Escola Naval,
começamos a desenvolver o sentimento
marinheiro ao estudar navegação estimada,
navegação astronômica, marinharia, armamento, máquinas e tantas outras disciplinas
indispensáveis ao dia a dia dos oficiais em
nossas belonaves e estabelecimentos.
Naquele momento havia muitas dúvidas de nossa parte e da própria Marinha,
dado o pioneirismo da medida; afinal,
constituíamos a primeira turma do Quadro
Complementar, devidamente regulamentada e distribuída pelos Corpos da Armada,
de Intendentes, de Fuzileiros Navais e de
Engenheiros Navais, embora já existissem,
em número reduzido, oficiais do Quadro
Complementar em serviço ativo, porém
esses eram oriundos da Escola de Formação
de Oficiais da Reserva da Marinha (Eform)
e do extinto Centro de Instrução de Oficiais
da Reserva da Marinha (Ciorm).
Para exemplificar nosso estado de espírito
de então, quando tudo era novidade, um de
nossos colegas, em palestra proferida no
ginásio da Escola Naval por seu diretor, o
Almirante Rubens Mattos, não se conteve
e perguntou: Como os oficiais de carreira
nos receberão a bordo, uma vez declarados
segundos-tenentes? A pergunta exprimia não
RMB1oT/2013

só a nossa grande curiosidade, mas, até certo
ponto, trazia à baila o temor do desconhecido
que insistia em tomar lugar em nossas mentes.
Após alguns meses cumprindo nossa
grade curricular na Escola Naval e no
Centro de Instrução do Corpo de Fuzileiros
Navais, onde realizamos treinamento com
armamento portátil, eis que chegou o momento da realização do estágio embarcado.
E, assim, nós do Corpo da Armada e do
de Intendentes fomos distribuídos pelos
diversos navios da Esquadra, durante a
Operação Unitas XIII, da qual faziam parte
os contratorpedeiros Pará, Paraná, Piauí e
Santa Catarina; o Navio-Aeródromo Ligeiro Minas Gerais; e o Cruzador Tamandaré.
Tive o privilégio de embarcar no Contratorpedeiro Santa Catarina (D 32), que era
comandado pelo então Capitão de Fragata
Edson Ferraciú e tendo como imediato o
saudoso Capitão de Corveta Nascimento.
Aproveito para fazer uma rápida remissão
àquele passado e não poderia deixar de
lembrar de alguns dos oficiais da época,
como os Capitães-Tenentes Arthur Orlando, Ralf, Barcala e Devezza e os Tenentes
Bruno, Ronaldo, Ravaneli, Prado Maia,
Mourão, Garcia e Laus (este falecido).
Naquele mesmo navio também estavam
embarcados outros colegas de turma, os
Guardas-Marinha (QC) Alencar e João
Luís. Na realidade, pudemos constatar nos
navios um excelente clima de camaradagem
e a oficialidade empenhada para que tivéssemos uma adequada formação.
Nos demais navios, salvo alguns erros
ou omissões, os guardas-marinha foram
assim distribuídos:
– CT Pernambuco (D 30): Mário César,
Nohl e Pontes;
– CT Pará (D 27): Ferreira, Sá e Peranzetta;
– CT Paraná (D 29): Alves, Rudajá e
Lordelo;
– CT Piauí (D 31): Maia Neto, César e
Luís Carlos;
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– NAeL Minas Gerais (A11): Mário,
Sauma, Rafael, Brasileiro, Baena, Aguiar,
Ivar, Schlindwein e Maciel; e
– C Tamandaré (C12): Carlindo, Amaro, Gagliardi, Plaisant, Nascimento, Cervelline, Serra Pinto, Wanderlei Alves,
Wesley, Pescadinha, Furlanetto, Edgard,
Júlio, Castro, Alcântara, Knak e os já falecidos Gualberto,Valente e Melo.
Já os GM (QC) do Corpo de Fuzileiros
Navais tiveram a oportunidade de cumprir
o período de estágio em três batalhões:
– Batalhão Humaitá – Cunha, Dotto,
Prado, Falavigna, Marques Peixoto, Almeida, Vieira, Varoni, Bulhões, Barreto
(falecido), Martins e Aldson;
– Batalhão Paissandu – Elias, Mauro,
Marques (falecido), Silvino Calgaro, Jorge
Lauro, Vilela, Monteiro e Valdemir; e
– Batalhão Riachuelo – Bueno, Zamir,
Degani, Luís Carlos, Nelson (falecido),
Ricardo Gonçalves, Valdo Gomes, Nilton
Hipólito, Edgardo Rodrigues e Roberto.
Como era de se esperar, durante aquele
período embarcado algumas passagens
hilariantes foram dignas de registro. Um
colega nosso, embarcado no NAeL Minas
Gerais, resolveu não mais continuar o estágio embarcado, comunicou o fato a bordo
e, trajando o seu terno, tentou desembarcar.
Foi quando percebeu que o navio já havia
desatracado, o que, obviamente, impediu
sua saída. Mais tarde, ainda durante aquela
viagem, reconsiderou sua decisão intempestiva e conseguiu seguir a carreira.
Outra passagem: estavam os GM (QCFN) realizando um exercício de ataque a
uma elevação, nas proximidades do Batalhão Paissandu, quando na hora do almoço
foi servida a ração R2, acompanhada de
um pequeno fogareiro e álcool gelatinoso.
Eis que um outro colega, ao acender o fogareiro, conseguiu atear fogo numa porção
de mato seco das cercanias. Desta forma,
a hora do almoço transformou-se num
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exercício de combate a incêndio, pois todos
tiveram que debelar as chamas no matagal,
que ameaçavam se alastrar. A partir dali,
carinhosamente, o nosso colega ficou conhecido como “o incendiário”.
Já um terceiro colega, embarcado no
CT Paraná, andava meio saudoso de casa
quando um determinado oficial perguntou
se ele não gostaria de telefonar para sua
residência. Prontamente, sua resposta foi
positiva e tudo ficou de ser solucionado
quando estivessem de serviço no Centro
de Informações de Combate (CIC), no
período do quarto-d’alva. Durante aquele
serviço, falaram ao guarda-marinha que a
fonia estava pronta para o contato com sua
família, quando ele iniciou: “Alô, mamãe!”
Do outro lado, ali mesmo a bordo, alguém
respondeu: “Vá trabalhar, que a mamãe está
em sua casa dormindo!”
A FORMATURA TÃO ESPERADA
Finalmente, chegou o grande e tão
esperado momento, o dia da formatura,
com o recebimento da espada e a troca das
platinas. Com os familiares presentes, lá
estávamos, na famosa Ilha de Villegagnon,
branco impecável (o famoso uniforme
conhecido como “pirulito”), formados no
campo de atletismo da Escola Naval: 30
segundos-tenentes do QC-CA, 30 segundos-tenentes do QC-FN e 29 segundostenentes do QC-IM. Nossas expectativas
e responsabilidades eram enormes, considerando que já tínhamos nossas especialidades civis de economia, administração,
engenharia, arquitetura, direito e outras,
e teríamos, doravante, de demonstrar para
a Marinha, e para nós mesmos, o quanto
seríamos capazes de empreender e aplicar
os conhecimentos auferidos.
Com o tempo, novas perspectivas foram
se abrindo, e aqueles oficiais, a exemplo dos
demais da Marinha, puderam se matricular
RMB1oT/2013
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Segundos-Tenentes (QC) Castro, Varoni, Burity,
Mário César, Maia, Sauma e Baena, logo após o
recebimento das respectivas espadas

Segundos-tenentes (QC) desfilando para
autoridades e convidados

em diversos cursos de Aperfeiçoamento,
Especialização, Básico da Escola de Guerra
Naval, Superior de Guerra Naval e outros,
melhorando, dessa maneira, sua qualificação profissional. A integração no meio
se fez de forma gradual, e a experiência
se constituiu em fator relevante para os
serviços navais. A carreira que terminava,
inicialmente, no posto de capitão de fragata, alguns anos após passou a findar no de
capitão de mar e guerra.
O pioneirismo da criação do Quadro
Complementar alicerçou, mais tarde, outra
iniciativa inovadora, dessa feita o ingresso
da mulher na Marinha do Brasil, quando,
em 1980, por decisão do então ministro da
Marinha, Almirante de Esquadra Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, foi criado
o Corpo Auxiliar Feminino da Reserva
da Marinha (CAFRM), que possibilitou,
inclusive, a recente promoção de uma
contra-almirante médica. Mais tarde, em
1997, também por decisão do então ministro da Marinha, o Almirante de Esquadra
Mauro Cesar Rodrigues Pereira, foi criado
o Quadro Técnico (QT), o que permitiu a
assunção a cargos de direção, tendo eu a
grata satisfação de exercer o de capitão dos
portos do Maranhão.

Tudo isto veio coroar, com êxito, o sonho daqueles jovens universitários que, um
dia, atenderam ao chamado da Marinha e
ingressaram no Quadro Complementar de
Oficiais, experiência pioneira que muito
tem contribuído para a melhoria e o aperfeiçoamento de nossa gloriosa Marinha
do Brasil.
CONCLUSÃO
Hoje todos aqueles jovens tenentes
fazem parte de um grande contingente de
oficiais da reserva e reformados, outros
deixaram o serviço ativo por motivos particulares, antes do tempo previsto, e alguns,
infelizmente, faleceram. Mas nem por isso
deixamos de louvar nossas origens e agradecer aos nossos superiores hierárquicos
pela constante contribuição na formação
e na sedimentação dos princípios sólidos
que recebemos.
Após 40 anos da declaração a segundostenentes, sem qualquer modéstia, todos
nos sentimos orgulhosos de ter servido à
Marinha e de ter convivido em excelente
meio, que alia tradição, patriotismo, profissionalismo e elevação de propósitos. Viva
a Marinha do Brasil! Ad Sumus!

1 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<PESSOAL>; Quadro Complementar; História da Marinha do Brasil;
RMB1oT/2013
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NAVIO-MUSEU BAURU:
Expressão da história naval recente (Parte 2)1
Só a análise do documento enquanto monumento
permite à memória coletiva recuperá-lo.
Jaques Le Goff

ROSEANE SILVA NOVAES*
Museóloga
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A HISTÓRIA DO BAURU SOB OS
OLHARES DA HISTÓRIA E DA
MUSEOLOGIA

O

Contratorpedeiro de Escolta (CTE)
Bauru surge no panorama da história
do ocidente em pleno conflito da Segunda

Guerra Mundial, basicamente produzido
para defender navios de ataque submarinos.
A utilização do contratorpedeiro de
escolta representou uma solução norteamericana barata e rápida para a demanda
de proteção a um número crescente de
navios mercantes que se deslocavam em

1 Dissertação de Mestrado em Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro –
Unirio e Museu de Astronomia e Ciências Afins – Mast, Rio de Janeiro, março de 2011.
* A autora atuou como consultora e coordenadora de vários projetos de museologia na Marinha: projetos da Ilha
Fiscal e de revitalização do Museu Naval, da Reserva Técnica da Ilha Fiscal, de implantação do Centro Cultural da Marinha em São Paulo e de revitalização do Museu do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo
Moreira. Foi chefe do Departamento de Museologia do então Serviço de Documentação da Marinha (2001
a 2003) e professora substituta na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente trabalha
no Departamento de Gestão Cultural da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
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formação de comboio. Comboio foi a estratégia Aliada para proteção aos ataques
em massa de submarinos do Eixo.
E, para o Brasil, o que significou a inserção
desse equipamento na esquadra nacional?
Ao declarar guerra aos países do Eixo,
o Brasil e os Estados Unidos da América
(EUA) estabeleceram um acordo de cooperação militar e técnica. A transferência
de contratorpedeiros de escolta americanos
para a Marinha brasileira fez parte desse
acordo e significou a introdução de novos
equipamentos bélicos, táticas e práticas de
combate. Por isso, pode-se dizer que esse
tipo de navio alterou a vida marinheira brasileira, dando a guinada de rota que colocou
os nacionais a par das tecnologias e formas
mais avançadas de fazer a guerra naval.
Aqui começa a investigação sobre a “significação na qual o objeto [navio Bauru] é distinguido como potência de comprovação de
determinada situação cultural”1, num tempo
histórico situado desde a criação do navio até
a musealização, uma das faces de reutilização
do monumento-documento Bauru.
Mas qual foi o percurso do Contratorpedeiro de Escolta Bauru até a musealização?
Construído pelo “estaleiro Federal Shipbuilding & Drydock Co. [Ilustração 1],

em Newark, New Jersey, Estados Unidos,
e lançado ao mar, sob bandeira americana,
em 5 de setembro de 1943” 2, o CTE Bauru
inicialmente recebeu o nome de USS Mac
Ann3, em homenagem ao sargento artilheiro
Donald Mac Ann, morto em combate a
bordo do Navio-Aeródromo4 Enterprise,
na Batalha da Santa Cruz5, já durante a
Segunda Guerra Mundial.
A construção do navio foi custeada pela
população da cidade de Roschester, Nova
Iorque, mediante campanha de aquisição de
“bônus de guerra”, fato que ficou registrado
por placa comemorativa fixada no navio:
“THIS FIGHTING SHIT/ presented to/ THE
UNITED STATES NAVY/by the/ PEAPLE
OF/ ROCHESTER, N.Y./ TRHOUGH
PURCHASE OF WAR BONDS”6.

Ilustração 1
Federal Shipbuilding & Drydock Co., Port Newark,
Nova Jersey, visto do norte, em 13 de julho de 19457

1 LIMA, Diana F. C. “Herança cultural (re)interpretada ou a memória social e a instituição museu: releitura e
reflexões”. In: Museologia e Patrimônio. Revista eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Museologia
e Patrimônio, PPG-PMUS Unirio/Mast. Rio de Janeiro, v. 1, no 1, 2008a. Texto base do Simpósio Icofom de
Museologia e Memória. Rio de Janeiro, 1997. p. 36.
2 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DOCUMENTAÇÃO DA MARINHA. (Brasil) Departamento
de História Marítima e Naval. Histórico de Navios.
3 NAVIOS de guerra brasileiros. 1822-NGB-Hoje. Contratorpedeiro de Escolta/Aviso Oceânico Bauru – Be4/
D18/U28.
4 NAVIO-AERÓDROMO – navio especialmente projetado e construído para operar com vários tipos de aeronaves e defender-se, dentro de certos limites, de ataques aéreos e de superfície. In: CAMINHA, H. Marques.
Dicionário Marítimo Brasileiro. Rio de Janeiro: Clube Naval,1996. p. 302.
5 26/10/1942 – Batalha sem vencedor entre americanos e japoneses, ocorreu na sequência de mais uma tentativa
japonesa de expulsar as forças aliadas (em sua maioria americanos) que tinham desembarcado na Ilha de
Guadalcanal (Ilhas Salomão, Oceano Pacífico) em 7 de agosto e tomado posições defensivas em torno do
aeródromo de Henderson Field.
6 MINISTÉRIO DA MARINHA. Livro Histórico do Navio Bauru. Capítulo 2. Folha 2. [Rio de Janeiro, 196-?].
7 Ilustração editada por History Destroyer Foundation. Proveniente de: BUAER. Foto 332782. In: Naval Historical Center. Disponível em:<http://www.destroyerhistory.org/destroyers/federalnewark.html>. Acesso em: 2 dez. 2009.
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Transferido para o Brasil pelo Programa
Lend & Lease,8 foi incorporado à Marinha
de Guerra em 15 de agosto de 1944, na Base
Naval de Natal, RN (Ilustração 2), construída durante a guerra, conforme depoimento,
prestado para a dissertação, de Leoncio
Martins9 – historiador naval, oficial em
princípio de carreira na ocasião da guerra
e testemunha da instalação da base:
A Base Naval de Natal foi construída
praticamente durante a guerra, mas,
mesmo assim, conseguiu manter 24
navios antissubmarinos operando
continuamente com pouquíssimos
recursos. Deve-se isso à liderança e à
capacidade do Almirante Ary Parreiras,
que a construiu e comandou. O trabalho

era exaustivo. Se houvesse necessidade
de terminar o serviço em navios que
estavam esquematizados para operar,
era possível em um sábado receber-se o
aviso de que dia seguinte era “segundafeira” – ou que a base não encerrava
seu dia de serviço. E o prestígio do
almirante – que era também um grande
trabalhador – fazia com que isto fosse
aceito como normal, todos trabalhando
satisfeitos.
Por ocasião da incorporação, o navio recebeu o nome de Bauru como homenagem
à cidade do interior do Estado de São Paulo.
A lógica dos nomes de batismo dos
navios obedece ao critério da autoridade
naval da época.

Ilustração 2
Base Naval de Natal, no período da Segunda Guerra Mundial10
8 O chamado Lend-Lease Act, Lei de Empréstimo e Arrendamento, foi aprovado pelo Congresso americano em
11 de março de 1941 e consistiu num programa de empréstimos para abastecer com alimentos, armamentos
e navios as nações aliadas que estavam em guerra contra o Eixo e cuja defesa era considerada vital para os
EUA. A contrapartida para o Brasil, por exemplo, foi a instalação e a operação de uma base americana em
Natal, Rio Grande do Norte.
9 MARTINS, Helio Leoncio. “Vivência como oficial da Marinha do Brasil durante a 2a Guerra Mundial e o NavioMuseu Bauru”. Rio de Janeiro, 2005. Entrevista do Vice-Almirante Helio Leoncio Martins, edição revisada
em 2009 para esta dissertação. Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2009.
10 Fonte: DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DOCUMENTAÇÃO DA MARINHA. Departamento
de História Naval. 2006.
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Na época do recebimento do CTE Bauru, para a série a que pertencia, foi criada
uma nova classe, a Classe B. Então, nesse
caso, a sequência de nomes adotada para os
oito contratorpedeiros de escolta recebidos
referiu-se aos nomes de cidades brasileiras
ou de acidentes geográficos naturais começados com a letra B: Bertioga, Beberibe,
Bracuí, Bauru, Baependi, Benevente, Babitonga e Bocaina.11
O Bauru foi um navio de guerra de
tecnologia inovadora desenvolvida pelos
norte-americanos no qual foram utilizadas
“novas técnicas de soldas e costuras de
costados”12 e equipamentos de detectar e
caçar submarinos.
Embora navios “mais rústicos [e] mais
baratos”13 em relação aos destróieres (contratorpedeiros)14 de linha, foram eficazes no
desempenho da função de “descobrir, caçar
e destruir submarinos inimigos”15. Porém,
em contrapartida, “o conforto da tripulação,
a tonelagem, a blindagem e a velocidade
foram sacrificados”.16
O objetivo americano foi construir em
tempo hábil o maior número possível de
peças navais de várias tipologias de navio
para o esforço de guerra.
Finalidade atendida, como aponta o
Vice-Almirante Armando de Senna Bit-

tencourt17 – engenheiro naval e diretor de
Patrimônio Histórico e de Documentação
da Marinha, atual instituição tutora do
Navio-Museu Bauru:
[...] é um navio de origem americana,
e uma das coisas notáveis da Segunda
Guerra Mundial foi o esforço de guerra
norte-americano, em que eles construíram centenas de navios iguais ao Bauru.
[...] muitas vezes, partes do navio,
seções de casco dos navios, eram construídas no interior dos Estados Unidos,
vinham de trem e eram montadas nesses
estaleiros do litoral, mas num ritmo
incrível, numa velocidade de produção
enorme e, com isso, devemos dizer, não
era um navio maravilhosamente bem
construído. Foi construído para a guerra.
Foi construído para cumprir uma missão
que ele cumpriu plenamente.
O “tamanho reduzido, em relação aos
contratorpedeiros”18 permitiu que o navio
girasse sobre seu próprio eixo, dandolhe “excepcional manobrabilidade”19 e
capacitando-o para deslocamentos rápidos,
característica inerente para a função de escolta de comboios e de caça a submarinos:
Navio Contratorpedeiro de Escolta –
CTE – “navios de pequeno porte, cerca de
1.500 toneladas, planejados especialmen-

11 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DOCUMENTAÇÃO DA MARINHA. (Brasil) Departamento
de História Marítima e Naval. Histórico de Navios. Disponível em: <http://bibli_oteca.sdm.mar.mil.br/internet/
navios/documentos/bauru.doc>. Acesso em: jan. 2011.
12 Ibidem.
13 NAVIO-MUSEU BAURU. Guia do Visitante. Rio de Janeiro: Serviço de Documentação Geral da Marinha,
1982. p. 4.
14 CONTRATORPEDEIRO – o mesmo que destróier, são navios de combate de alta velocidade, grande mobilidade,
tamanho moderado e proteção estrutural nula, cujo armamento principal é normalmente constituído de torpedos.
In: CAMINHA, Herick Marques. Dicionário Marítimo Brasileiro. Rio de Janeiro: Clube Naval, 1996. p. 134.
15 Op.cit. Nota de referência 45.
16 Op.cit. Nota de referência 45.
17 BITTENCOURT, Armando de Senna. Depoimento sobre a restauração sofrida pelo Navio-Museu Bauru, entre
2007-2010, e a exposição em suas dependências. Rio de Janeiro, 2010. Entrevista do Vice-Almirante Armando
de Senna Bittencourt para esta dissertação. Rio de Janeiro, 5 maio 2010.
18 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DOCUMENTAÇÃO DA MARINHA. (Brasil) Departamento
de História Marítima e Naval. Histórico de Navios. Disponível em: <http://bibli_oteca.sdm.mar.mil.br/internet/
navios/documentos/bauru.doc>. Acesso em: jan.2011.
19 Ibidem.
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te para a guerra antissubmarino, embora
dispusessem de suficiente potência de
fogo para reagir a ataques aéreos e de superfície [...] caçadores de submarinos”20.
Por conta dessa especificidade, contratorpedeiro de escolta e navio antissubmarino, os navios da classe do Bauru,
importaram novos equipamentos e conhecimentos para a Marinha do Brasil, conforme
depoimento e texto de Helio Leoncio Martins. A tecnologia e o equipamento mais
inovadores que levava a bordo passaram a
ser mundialmente conhecidos pelo neologismo “sonar”, originalmente a abreviatura
para Sound Navigation Ranging, a versão
americana21 para o sistema de sensores capazes de captar a presença de submarinos a
certa distância do navio. Uma vez percebida
a presença do submarino o navio poderia
proceder a um ataque conforme explica o
Almirante Leôncio Martins22:
Para detectar os submarinos, os navios
de escolta dispunham de um projetor
submerso, denominado sonar, controlado do passadiço, que girava 360
graus, emitindo a cada cinco graus um
som, que se assemelhava a um canto
de pássaro [ping]. Quando a emissão
encontrava obstáculo, produzia-se um
eco, também ouvido [Ilustração 3]. O
emissor então era mantido na direção do
eco. Outro equipamento ia registrando
os contatos e, por sua análise, podia-se

decidir se tratava-se de um submarino
ou de diferente tipo de alvo, como cardume de peixes, pedras etc. Definido
como submarino, o navio aproava ao
contato, mantendo-o. Estando o submarino mergulhado, o eco desaparecia na
distância de proximamente 300 metros,
pois ficava abaixo da emissão do som.

Ilustração 3
Ilustração da emissão e retorno de pulsos sonoros
emitidos pelo sonar quando encontram um
obstáculo/submarino23

Para ataque e defesa, o CTE Bauru
contava com um arsenal composto por três
canhões de três polegadas (76.2 mm/50) em
três reparos singelos; dois canhões Bofors
L/60 (40 mm) em um reparo duplo; oito
metralhadoras Oerlikon antiaéreas (20
mm) em reparos singelos 24; um reparo
triplo de tubos de torpedo de 21 polegadas
(533 mm); um lançador de bomba granada
A/S (LBG); duas calhas de cargas de profundidade e oito projetores laterais, sendo

20 SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO GERAL DA MARINHA (Brasil) Navio-Museu Bauru: Guia do Visitante.
Rio de Janeiro: Companhia Brasileira de Artes Gráficas, 1982. p. 3.
21 O sonar é uma invenção francesa com colaboração inglesa, desenvolvida a partir da Primeira Guerra Mundial
e aperfeiçoada durante a Segunda Guerra Mundial. O sistema, para os europeus, ficou conhecido como “Asdic”, abreviatura de Anti-Submarine Detection Investigation Committee (Comissão Aliada de Investigação
e Detecção de Submarino). In: TROPAS DE ELITE/BATALHAS/BATALHA DO ATLÂNTICO/PARTE
1. Disponível em: <http://tropaselite.t35.com/A-Batalha-do-Atlantico-Parte-1.htm> Acesso em: 10 set. 2010.
22 MARTINS, Helio Leoncio. Textos para exposição no Navio-Museu Bauru. Rio de Janeiro, 2006. Cópia assinada
em 7 dez. 2009. Trabalho inédito.
23 Fonte: PODER NAVAL/Sonar – parte 1/Poder Naval-Marinha de Guerra-Tecnologia Militar Naval- Marinha
Mercante. Disponível em:< http://www.naval.com.br/blog/destaque/7-como-funciona-o-sonar/um-poucosobre-sonar-parte-1/ >. Acesso em: 8 nov. 2010.
24 DIRETORIA DO PATRIMÔNIO E DOCUMENTAÇÃO DA MARINHA. Navio-Museu Bauru. Circuito
Expositivo. Disponível em: < dphdm/bauru/cir_expositivo/bauru_circ.htm>. Acesso em: 4 nov. 2010.
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seis para cargas de profundidade e dois
geradores de fumaça.25
Basicamente preparado para defender o
comboio e atacar submarinos quando em
perigo, o Bauru representava a estratégia de
guerra aplicada pela Marinha, que se definiu como passiva “porque tinha prioridade
à defesa do comboio e não à destruição do
submarino” segundo palavras do Almirante
Leôncio Martins, em entrevista já citada.
Nessa estratégia, o que distinguia uma
operação bem-sucedida de uma operação
mal-sucedida eram a perícia no reconhecimento dos sons recebidos e a celeridade
na decisão de atacar e na ação de guarnecer
os artefatos bélicos para o ataque. No depoimento do almirante, pode-se perceber a
complexidade da operação citada:
O sonar era o centro do navio. Constava
de um projetor de som no casco, na proa,
com controle no passadiço. [...]
Quando encontrava um obstáculo, que
poderia ser uma baleia ou um submarino, dava um eco. Era preciso que o operador do sonar tivesse um treinamento
de ouvido muito bom para distinguir um
som de outro. Nesse momento iniciavase um ataque. O navio aproava para o
eco. Procurava-se apontar o sonar para
os dois extremos do eco (esperando-se
que fosse do submarino). As direções e
distâncias do eco, registradas em outro
equipamento,[...]. Sabia-se assim em
quais direção e velocidade o submarino
(se fosse este) estava indo.
Isto até um determinado ponto, pois
mais ou menos a 300 metros de distância, quando o submarino entrava em
zona de escurecimento, fora do feixe da
frequência do sonar ele “desaparecia”.

Daí em diante, o ataque era feito por
estimativa.
Para compensar os possíveis erros
dessa estimativa, lançavam-se bombas
de profundidade em número maior ou
menor, conforme a certeza do ataque,
em diversas profundidades e distâncias,
formando uma ilustração (chamada de
padrão) cobrindo área na qual poderia
estar o submarino. Esse era o ataque.
Depois das bombas explodirem, a
confusão das camadas térmicas do mar
impedia os contatos do sonar durante
algum tempo.
A fim de permitir que o ataque continuasse, os navios dispunham de dois tipos
de foguetes que podiam ser lançados
quando se perdia o contato sonar. Só
detonariam se atingissem o submarino.
Se não o fizessem, a tranquilidade das
camadas térmicas permitiam que o sonar
continuasse. O acerto dos foguetes era
pequeno, e nem sempre era aconselhável
utilizá-los.
Comboios
“O comboio é um trem de suprimentos
correndo pelo mar.”
Arthur Oscar Saldanha da Gama
As características de construção e de armamento, bem como o uso e a finalidade do
CTE Bauru, revelam a principal participação da Marinha do Brasil na Segunda Guerra Mundial, qual seja, “compor comboios
e dar proteção à Marinha Mercante”26, fazendo a proteção, da “linha Rio de Janeiro/
Trinidad e Tobago [comboio JT conhecido
como Joia-Tupi] e Trinidad e Tobago/Rio

25 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DOCUMENTAÇÃO DA MARINHA. (Brasil) Departamento de História Marítima e Naval. Histórico de Navios. Disponível em: <http://bibli_oteca.sdm.mar.mil.br/
internet/navios/documentos/bauru.doc>. Acesso em: 20 jan. 2011.
26 MARINHA DO BRASIL. Memória dos Marinheiros Mortos em Guerra – Windows Internet Explorer. Disponível em:<http://www.mar.mil.br/menu_hnoticias/ccsm/2_guerra/2_guerra.html> Acesso em: 15 jul 2010.
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de Janeiro [comboio TJ conhecido como
Tupi-Joia]” 27, dos comboios de navios
mercantes. Na época, estas embarcações
eram vitais para o transporte de pessoas e
mercadorias que estavam permanentemente
em risco ao trafegarem isoladas por essa
ou quaisquer rotas. Transformavam-se em
alvos fáceis para submarinos alemães e
italianos.
No Atlântico Sul, o comboio principal
era o que trazia para o sul os mercantes
que se reuniam em Trinidad, nas Caraíbas, vindo até o Rio de Janeiro, e daí
voltando, deixando e recebendo navios
a serem protegidos dos portos intermediários, os chamados TJ e JT. Entre Rio
de Janeiro e Recife, as escoltas eram
brasileiras. Daí em diante passavam a
ser mistas, com unidades norte-americanas. Alguns navios de nossa Marinha
escoltaram comboios que iam ao sul dos
Estados Unidos. Nos comboios JT e TJ
protegemos perto de 4 mil mercantes de
muitas nacionalidades, com pouquíssimas perdas. E 12 submarinos foram
destruídos no Atlântico Sul.28
Naquele momento da guerra, os submarinos alemães, principal força que atuava no
Atlântico, eram conhecidos por U-boat29
(Ilustração 4).
Das entrevistas realizadas com os veteranos da guerra Vice-Almirantes Leôncio
Martins e Façanha Sobrinho emergiu um
episódio importante sobre o conflito que
veio a ficar conhecido como Batalha do
Atlântico Sul.

A missão de escolta de navios mercantes
se converteu literalmente em questão de
sobrevivência do País, tanto quanto possibilitou a entrada e a circulação de gêneros e
pessoas pela costa quanto economicamente,
quando permitiu a comercialização de
matérias-primas e de alguns produtos com
países envolvidos direta ou indiretamente
no conflito e com os quais o Brasil mantinha relações comerciais.
Aos países aliados interessava a matériaprima de construção de artefatos bélicos. E
para o Brasil o tráfico marítimo representava a mais importante via de ligação entre os
Estados e consequente forma de circulação
de pessoas e mercadorias. Naquela conjuntura, todo suprimento tornava-se fundamental e fazia parte do esforço de guerra.
Os alemães sabiam disso, daí a estratégia
de utilizar submarinos como arma de guerra
para afundar navios mercantes – avulsos e
sem armamentos – mar afora.
Para operacionalizar a escolta aos mercantes, foi preciso agrupá-los em comboios
atendendo a variadas rotas. Decisão aliada
que levou ao plano nazifascista de atacar
comboios de maneira a sufocar o inimigo.
Esse plano apresentou duas táticas. Contra comboios no Atlântico Norte – onde o
teatro de operações de guerra concentrava
interesses dos países diretamente envolvidos no conflito e comboios importantes
–, a tática foi denominada de Rudeltaktik,
isto é, tática de matilha de lobos. Consistia
em ataques em massa de submarinos contra os comboios. Um grupo “se lançava
simultaneamente, de diferentes ângulos,

27 MARTINS, Helio Leoncio. Vivência como oficial da Marinha do Brasil durante a 2a Guerra Mundial e o NavioMuseu Bauru. Rio de Janeiro, 2005. Entrevista do Vice-Almirante Helio Leoncio Martins edição revisada
em 2009 para esta dissertação, em 7 de dezembro de 2009.
28 MARTINS, Helio Leoncio. Textos para exposição no Navio-Museu Bauru. Rio de Janeiro, 2006. Cópia assinada em 7 dez. 2009.
29 U-boat ou U-boot corruptela originada da palavra alemã Unterseeboot, literalmente “barco de baixo de água”.
In: TROPAS DE ELITE/BATALHAS/BATALHA DO ATLÂNTICO/PARTE 1. Disponível em:< http://
tropaselite.t35.com/A-Batalha-do-Atlantico-Parte-1.htm> Acesso em: 10 set. 2010.
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Ilustração 4
Tripulação do U-boat 873 em seus uniformes de gala30

sobre a presa, processo que conseguia um
número excepcional de afundamentos”.31 É
novamente Leôncio Martins quem aponta
os comboios mais perigosos:
Os mais perigosos comboios da guerra
eram os que levavam armas e suprimentos da Inglaterra para Murmansk, no
norte da Rússia, acompanhando a costa
da Noruega, então dominada pela Alemanha. Eram atacados por submarinos,
aviões e navios, obrigando suas escoltas
a incluir até encouraçados.
No plano de ataque aos comboios aliados no Atlântico Sul, as investidas nazifascistas se realizavam com grupos formados

por número bem menor de submarinos; no
entanto causaram baixas de vidas, navios
brasileiros e mercadorias.
Eram uma consequente reação alemã à
posição pró-aliados do governo brasileiro.
O afundamento de navios mercantes
brasileiros foi uma ação deliberada desde a
Declaração de Rompimento de Relações Diplomáticas em janeiro de 1942, isto é, antes
da Declaração do Estado de Beligerância aos
países do Eixo, em 22 de agosto de 1942.
O rompimento foi anunciado em 28 de
janeiro de 1942. A justificativa e as consequências estão narradas na Ordem do
Dia No 4/2006 (Assunto: Dia da Criação

30 Fonte: TROPAS DE ELITE/BATALHAS/BATALHA DO ATLÂNTICO/PARTE 1 Disponível em: <http://
tropaselite.t35.com/A-Batalha-do-Atlantico-Parte-1.htm>. Acesso em: 10 set. 2010.
31 TROPAS DE ELITE/BATALHAS/BATALHA DO ATLÂNTICO/PARTE 1 Disponível em: <http://tropaselite.
t35.com/A-Batalha-do-Atlantico-Parte-1.htm>. Acesso em: 10 set. 2010.
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da Força Naval do Nordeste)32, assinada
pelo Almirante de Esquadra Moura Netto
(atualmente comandante da Marinha):
O ataque japonês a Pearl Harbor, em
7 de dezembro de 1941, levou o País a
anunciar sua solidariedade aos Estados
Unidos da América. Apesar de não ter
sido interrompido o relacionamento
diplomático com as potências do Eixo,
já era esperado que tal atitude acarretaria, fatalmente, um envolvimento
direto no conflito. Em janeiro de 1942,
durante a 3a Conferência dos Ministros
de Relações Exteriores [Ilustração 5], o
Presidente da República deu a conhecer
ao governo norte-americano que essa
posição de apoio só seria sustentada se
fossem fornecidos meios para reequipar

Ilustração 5
Chanceler brasileiro Oswaldo Aranha na 3a
Conferência dos Ministros das Relações Brasileiras,
declarando o rompimento das relações diplomáticas
com países do Eixo. Rio de Janeiro, 28 de Janeiro
de 194233

as nossas Forças Armadas e se houvesse o compromisso de colaboração na
defesa do nosso território, caso isso se
fizesse inevitável.
Desde fevereiro de 1942, submarinos
do Eixo, na maioria alemães, passaram a
afundar navios mercantes brasileiros.
Até a Declaração de Estado de Beligerância, em 22 de agosto de 1942, foram
afundados 30 navios brasileiros34 causando
“grande indignação e revolta” (Ilustração 6).
Comoção nacional e a pressão norteamericana após Pearl Harbor levaram o
país à guerra aos nazifascistas:
[A Marinha Mercante] começou a ser
atacada antes da entrada do Brasil na
guerra, por submarinos nazistas e fascistas, e depois dele haver rompido relações
com o Eixo, em 28 de janeiro de 1942,
junto com as demais nações americanas.
Em consequência, Hitler destacou para o
Atlântico Sul e, inclusive, para as costas
brasileiras submarinos (U-Boats), para
atacarem navios mercantes brasileiros
e aliados. Em dois dias, de 15 a 17 de
agosto de 1942, eles afundaram cinco
navios mercantes brasileiros. Estes fatos
provocaram grande indignação e revolta
nos brasileiros, de norte a sul, levando o
governo do Brasil a reconhecer, em 22
de agosto de 1942, o estado de beligerância do Eixo contra ele.
Antes de sua entrada na guerra, o Brasil
teve torpedeados 22 navios. Estes, somados aos dez torpedeamentos durante a
guerra, somaram 32 perdas, o equivalente
ao que adquirira antes da guerra. Isto foi
compensado, em parte, com a incorporação à frota mercante brasileira de 20

32 MARINHA DO BRASIL. Comando de Operações Navais. Ordem do dia no 4.2006, sobre o Dia da Criação da
Força Naval do Nordeste. Disponível em:<https://www.mar.mil.br/menu_h/noticias/forcanavaldonordeste/
criacao_forcanavalnordeste.htm> Acesso em: 29 nov. 2010.
33 Fonte: NOSSO SÉCULO. 1930/1945. A Era de Vargas. 2a parte São Paulo: Abril, 1985. v. 6. p. 84.
34 MARTINS, Helio Leoncio. Textos para exposição no Navio-Museu Bauru. Rio de Janeiro, 2006. Cópia assinada
em 7 dez. 2009. Trabalho inédito.
174

RMB1oT/2013

NAVIO-MUSEU BAURU: Expressão da história naval recente (Parte 2)

navios do Eixo (três alemães, 11 italianos, cinco dinamarqueses e um finlandês)
apreendidos em portos brasileiros, afora
o transatlântico italiano Conte Grande e
o cargueiro alemão Windhuk, que foram
cedidos aos EUA por indispensáveis ao
esforço de guerra aliado. [...]
A esmagadora maioria dos mercantes
brasileiros pertencia à empresa Lóide
Brasileiro. Em 31 de dezembro de 1941,
sua frota era de 88 navios. Em 1942, e
particularmente no segundo semestre,
ela perdeu 15 navios, dos quais 13 torpeados, um desaparecido no Triângulo das
Bermudas e um perdido por fortuna no
mar – o [navio mercante] Mantiqueira.35
A formação dos comboios e as comissões
do Bauru
Para que o trem de suprimentos corresse
pelos mares e atingisse os portos de destino,

navios mercantes e navios de guerra tinham
uma formação própria (Ilustração 7) e velocidades compatíveis com a “velocidade do
navio mercante mais lento” (Martins, 2009).
Conforme depoimento do mesmo militar
acima mencionado37,
Os comboios internacionais típicos incorporavam de 40 a 60 mercantes, agrupados
em colunas espaçadas de 600 a 800 metros, com os navios distanciados dos da
frente de 300 a 500 metros. Os escoltas
posicionavam-se circularmente em torno,
zigue-zagueando, aproximadamente a quatro mil metros, em número que variava de
acordo com as disponibilidades existentes,
o tamanho do comboio, o valor que ele
representava e a ameaça prevista, mas nunca menos de sete. Além desses comboios
regulares, muitos outros corriam menores,
eventuais, para fins específicos. [...]
Sua velocidade desenvolvia de acordo
com a do navio mercante mais lento,

Ilustração 6
Da esquerda para a direita – Coletânea de manchetes de jornais da época anunciando os afundamentos; Getúlio
Vargas saudando da sacada do Palácio da República manifestante anti-Eixo; comício estudantil anti-Eixo
(Niterói); passeata estudantil anti-Eixo (Centro da cidade do Rio de Janeiro)36
35 MARINHA DE GUERRA. A Marinha Mercante atuando na Segunda Grande Guerra. Disponível em: <http://
www.brasil2gm.hpg.com.br/htm/mercante.htm>. Acesso em: 14 jan. 2011.
36 Fonte: NOSSO SÉCULO. 1930/1945. A Era Vargas; 2a parte São Paulo: Abril, 1985. v. 6, p. 85-88.
37 MARTINS, Helio Leoncio. Textos para exposição no Navio-Museu Bauru. Rio de Janeiro, 2006. Cópia assinada
em 7 dez. 2009. Trabalho inédito.
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Ilustração 7
Fotografia aérea de navios em formação de comboio38

normalmente oito milhas marítimas
por hora [uma milha marítima igual a
1.852 metros].
Durante o período da guerra, quando
já incorporado à Marinha do Brasil (15
de agosto de 1944), o Contratorpedeiro de
Escolta Bauru navegou 46.729,5 milhas,
(equivalentes a 75.203.84 quilômetros) e
fez 188 dias de mar, realizando as seguintes
comissões,39 cujos indicadores estão disponíveis na documentação sobre o navio no
site da Diretoria de Patrimônio Histórico e
Documentação da Marinha/Departamento
de História Marítima e Naval40:
6/set/1944 – treinamento de escolta de
comboios em conjunto com navios ao
longo do litoral do Recife;
10/set/1944 – escolta do comboio JT- 43
de Recife a Trinidad, juntamente com o
Contratorpedeiro de Escolta Bracuí e as belonaves norte-americanas PC594, PC490,
YMS76 e Magnet, com o comando-geral;

20/dez/1944 – escolta do comboio
TJ-46 de Trinidad a Natal, juntamente
com o CT Bracuí e as belonaves norteamericanas PC594, PC490, YMS76 e
Magnet, com o comando-geral;
07/nov/1944 – escolta do comboio JT-49 de
Recife a Trinidad, juntamente com as belonaves norte-americanas PC593, PC494,
PC493 e Lucid, com o comando-geral;
26/nov/1944 – escolta do comboio TJ52 de Trinidad a Recife, juntamente com
as belonaves norte-americanas DE101 e
Lucid, com o comando-geral;
01/jan/1945 – escolta do comboio JT56 de Recife a Trinidad, juntamente
com o Caça-Submarino Grajaú, sob o
comando-geral do Capitão de Corveta
P.A.T. Bardy no CT Bauru;
20/jan/1945 – escolta do comboio
JT61 de Trinidad a Recife, juntamente
com o Caça-Submarino Grajaú, sob o
comando-geral do Capitão de Corveta
P.A.T. Bardy no CT Bauru;
11/fev/1945 – escolta do comboio
JT-64 Recife a Trinidad, juntamente
com o Caça-Submarino Grajaú, sob o
comando-geral do Capitão de Corveta
P.A.T. Bardy no CT Bauru;
02/mar/1945 – escolta do comboio TJ19 de Trinidad a Recife, juntamente
com o Caça-Submarino Grajaú, sob o
comando-geral do Capitão de Corveta
P.A.T. Bardy no CT Bauru;
09/abr/1945 – escolta do cruzador norteamericano Omaha, da cidade do Rio de
Janeiro a Salvador-BA;
[18/maio/1945 – suspensão dos comboios no Atlântico Sul]

38 Fonte: DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DOCUMENTAÇÃO DA MARINHA. Departamento
de Departamento de Arquivo da Marinha. 2006.
39 COMISSÃO – Qualquer tarefa atribuída a uma unidade naval para desempenho fora da sua base. In: CAMINHA,
Herick Marques. Dicionário Marítimo Brasileiro. Rio de Janeiro: Clube Naval, 1996. p. 121-122.
40 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DOCUMENTAÇÃO DA MARINHA. (Brasil) Departamento
de História Marítima e Naval. Histórico de Navios. Disponível em: <http://bibli_oteca.sdm.mar.mil.br/internet/
navios/documentos/bauru.doc>. Acesso em: jan. 2011.
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18/maio/1945 – partiu de Recife em
demanda à Estação 13 (Latitude 00° 00’,
Longitude 30°00’W), em apoio ao transporte aéreo de tropas norte-americanas
através do Atlântico Sul, sendo rendido
pelo Cruzador Bahia em 2/7/1945;
19/jul/1945 – partiu de Recife em demanda
à Estação 12 (Latitude 05° 00’N, Longitude
30°00’W), em apoio ao transporte aéreo de
tropas norte-americanas através do Atlântico Sul, sendo rendido pelo Contratorpedeiro de Escolta Benevente em 2/ago/1945;
19/ago/1945 – partiu de Recife em demanda à Estação 14 (Latitude 06°30’,
Longitude 28°30’W), em apoio ao transporte aéreo de tropas norte-americanas
através do Atlântico Sul, sendo rendido
pelo Contratorpedeiro de Escolta Bracuí
em 30/ago/1945;
18/set/1945 – partiu de Recife em demanda à Estação 14 (Latitude 06°30’, Longitude 28°30’W), em apoio ao transporte
aéreo de tropas norte-americanas através
do Atlântico Sul, rendendo o Contratorpedeiro Mariz e Barros em 30/ago/1945.
Em consequência do conflito no mar, o
Brasil perdeu 470 militares da Marinha de
Guerra, 972 indivíduos a bordo de navios
da Marinha Mercante, entre tripulação,
passageiros (civis, mulheres e crianças,
inclusive) e militares em trânsito.41
Oficiais, grumetes e as praças: os desafios
do elemento humano das tripulações
A história de um bem cultural envolve
engenho humano em criação, produção e uso.

Tratando-se de um navio de guerra
símbolo da Marinha do Brasil na Segunda
Guerra Mundial, os olhares estão voltados
para a tripulação que lhe deu alma. Proceder
à análise dos dados extraídos do ambiente
da vida a bordo do navio contribuiu para o
reconhecimento do grupo profissional/social que o Bauru representa simbolicamente
(dados extrínsecos contextuais).
O Contratorpedeiro de Escolta Bauru,
“quando armado em guerra”, comportava
“tripulação de 226 homens, sendo 13 oficiais e 213 praças”.42 Em tempo de paz, a
guarnição se reduzia para “188 homens”.43
Dos oficiais embarcados, o mais antigo de
farda assumia o comando do navio.
Na prática marinheira o comando dos
navios de guerra é dado de acordo com
a classe do navio, em correspondência
com a antiguidade hierárquica do oficial, o que lhe confere a capacitação e
a experiência.
Assim, um contratorpedeiro de escolta,
navio de 2a classe – definição dada por seu
poder bélico e pelo número de tripulantes
–, no período da Segunda Guerra Mundial,
teve como comandantes jovens oficiais
(Ilustração 8) capitães de corveta44.
De acordo com Leôncio Martins, um
desses jovens oficiais, todos, tanto comandantes quanto os demais oficiais, estavam
ávidos para colocar em prática os conhecimentos adquiridos na Escola Naval.
Foram comandantes do Bauru desde a
incorporação do navio até o fim do conflito: Capitão de Corveta Sylvio Borges de
Souza Mota (15/ago/1945 – 31/out/1944);

41 UNIÃO DOS EX-COMBATENTES DO BRASIL. Ofício, s/no/ [19]82. Anexo s/no de 3 de fevereiro de 1982.
[Navio-Museu “Bauru”]. Rio de Janeiro,1982. (Coleção Vice-Alte. Façanha Sobrinho)
42 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DOCUMENTAÇÃO DA MARINHA. (Brasil) Departamento
de História Marítima e Naval. Histórico de Navios. Disponível em: <http://bibli_oteca.sdm.mar.mil.br/internet/
navios/documentos/bauru.doc>. Acesso em: jan. 2011.
43 Ibidem.
44 Capitão de Corveta – Quarto posto [criado em 9/1/1906] na hierarquia naval brasileira [anterior ao posto capitão
de fragata, ao de capitão de mar e guerra e ao de almirante, nessa ordem de antiguidade]. In: CAMINHA,
Herick. Dicionário Marítimo Brasileiro. Rio de Janeiro: Clube Naval,1996. p. 93-94.
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Das montanhas alterosas,
Dos pampas, do seringal,
Das margens crespas dos rios,
Dos verdes mares bravios,
Da minha terra natal.
O mosaico de origens dos homensrecrutas, romanticamente eternizado
em versos da canção, esconde a realidade da população brasileira de então.
Grande parte do contingente de
homens que se apresentou para a guerra
não estava apta fisicamente. Conforme o historiador Vitor Amorim de
Ilustração 8
Angelo49, as regiões Norte e Nordeste
Formatura de cerimônia de incorporação de navio, durante a tiveram a grande maioria dos homens
Segunda Guerra Mundial na
dispensada por razões médicas, tais
Base Naval de Natal. Em primeiro plano, os jovens oficiais45
como problema de dentição, subnutrição, doenças sexualmente transmissíCapitão-Tenente46 Silvio Azambuja Mauríveis, verminoses e outras infecções. Um
cio de Abreu (31/out/1944 – 22/nov/1944);
panorama que se espraiava por todos os
Capitão de Corveta Paulo Antonio Telles
segmentos da sociedade, como reflexo das
Bardy (22/nov/1944 – 24/jan/1946).47
condições socioeconômicas do País.
Em se tratando dos recrutas, há pistas
Para a Marinha do Brasil foi diferente.
de quem eram os brasileiros que foram
A instituição fez a guerra com o pessoal
recrutados para a guerra como soldados,
das Escolas de Aprendizes Marinheiros.
quando se observa e interpreta este trecho
Exceto em Natal.
dos versos da Canção do Expedicionário:48
O Almirante Leôncio Martins lembra que,
Você sabe de onde eu venho?
ainda jovem oficial, ficou responsável por
Venho do morro, do Engenho,
receber e preparar uma parcela desses indiDas selvas, dos cafezais,
víduos na Base Naval de Natal (Ilustração 9).
Da boa terra do coco,
Ele conta como conseguiu resolver, em tempo
Da choupana onde um é pouco,
hábil e de forma peculiar, as questões relaDois é bom, três é demais,
cionadas ao estado de saúde desses homens:
Venho das praias sedosas,
45 Diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha. Departamento de Arquivo da Marinha. 2006.
46 Capitão-tenente – Terceiro posto na hierarquia naval [anterior ao posto de capitão de corveta]. In: CAMINHA,
Herick. Dicionário Marítimo Brasileiro. Rio de Janeiro: Clube Naval. 1996. p. 94.
47 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DOCUMENTAÇÃO DA MARINHA. (Brasil) Departamento de História Marítima e Naval. Histórico de Navios. Disponível em: <http://bibli_oteca.sdm.mar.mil.br/
internet/navios/documentos/bauru.doc>. Acesso em: jan. 2011.
48 BRASIL. Secretaria de Comunicação Social. Símbolos e Hinos. Portal Brasil. Disponível em: <http://www.
brasil.gov.br/sobre/o-brasil/estado-brasileiro/simbolos-e-hinos/eventos/simbolos-nacionais-1/cancao-doexpedicionário-letra>. Acesso em: 3 out. 2010.
49 ANGELO, Vitor Amorim de. Brasileiros lutaram na Segunda Guerra Mundial. História do Brasil: Brasil na
Segunda Guerra – surge a FEB. In: UOL Educação. Disponível em: <http://educacao._uol.com.br/historiabrasil/brasil-na-segunda-guerra-surge-a-feb.jhtm>. Acesso em: 10 out. 2010.
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O almirante de Natal [Ary Parreiras] queria preparar recrutas. Fiquei quatro meses
naquela cidade, encarregado de instalar o
Centro de Treinamento (primitivo, em um
cortume desapropriado) e transformá-los
em marinheiros. Foi uma tarefa diferente
de tudo o que havia feito na Marinha. O almirante os chamava de “Cossacos de Natal”, porque usavam calções e camisetas, o
que era novidade na Marinha. Isto devido
haver pouca roupa disponível e ser uma
maneira de verificar se tinham moléstias
de pele. Muitos andavam descalços [em
seus locais de vida]. Deviam ter vermes.
Com a impossibilidade de verificar em
exames, decidiu-se que todos tomariam
vermífugos. Isto em 600 homens foi uma
prova de Hércules. Desfaleciam, prostrados na cama. Da cama para o banheiro, do
banheiro para a cama. Isso até as 4 horas
da tarde. Depois das 4 demo-lhes uma
canja, e começaram a andar. Viraram marinheiros, mas com tantos acontecimentos
que mereceram uma crônica com o nome
de “Cossacos de Natal”.50

Os recrutas (grumetes na Marinha) são
homens que, dentro de uma organização
militar, não têm formação adequada para
as lides como militar.
Praças são militares de graduação hierárquica subalterna e com preparação para
as atividades técnicas e básicas da rotina do
navio. A denominação origina-se, segundo
Herick Caminha52, da expressão praça de
pré, designação provavelmente da Idade
Média, mas sem precisão de data, dada aos
militares que não tinham patente de oficial.
Esses homens, aqui no Brasil, têm, desde
o final do século XIX, uma organização militar específica para formação. Registram-se
quatro Escolas de Aprendizes-Marinheiros,
localizadas, por ordem de antiguidade, em
Pernambuco, Santa Catarina, Ceará e Espírito Santo. Muito embora a Escola de Santa
Catarina tenha sido fechada em plena guerra
(1943) e reaberta em 1950, provavelmente
todas as Escolas de Aprendizes forneceram
os marinheiros para as tripulações dos contratorpedeiros de escolta, durante a Segunda
Guerra Mundial (o caso do navio Bauru).

Ilustração 9
Autoridades navais passando em revista dos alistados na Base Naval de Natal, c. 1945. O segundo oficial da
direita para a esquerda é o Almirante Leôncio Martins, quando tenente51
50 MARTINS, Helio Leoncio. Vivência como oficial da Marinha do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial e
o Navio-Museu Bauru. Rio de Janeiro, 2005. Entrevista do Vice-Almirante Helio Leoncio Martins, edição
revisada em 2009 para esta dissertação, em 7 de dezembro de 2009.
51 Fonte: Diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha. Departamento de Arquivo da Marinha. 2006.
52 CAMINHA, Herick. Dicionário Marítimo Brasileiro. Rio de Janeiro: Clube Naval, 1996. p. 356.
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Segundo Leoncio Martins e Façanha
Sobrinho,53 tanto os grumetes quanto as
praças e oficiais tiveram respostas rápidas
para a capacitação imposta por uma guerra
naval de novos conceitos e novas tecnologias. Conceitos inimagináveis para o Brasil,
que ainda dispunha e operava com navios
da Primeira Guerra Mundial.
Leôncio Martins mais uma vez rememora o episódio:
[...] tivemos de nos empenhar em instruir e adestrar as equipes que iriam
operar e utilizar os sonares, os foguetes
e as bombas de profundidade, novidades
aparecidas com a guerra.
Seriam sargentos e marinheiros que se
encarregariam dos sonares, detectariam
os submarinos e lançariam as armas
que os iriam destruir. E os oficiais que
analisariam os registros dos contatos os
identificariam como de submarinos e
dirigiriam o consequente ataque.
Esse preparo seria uma tarefa urgente,
pois já nossas linhas de navegação eram
agredidas e deveriam ser defendidas.
Tínhamos a nosso favor o fato de dispormos de uma Marinha organizada,
estruturada, com mais de um século de
tradições e guarnecida por profissionais
bem formados moral e tecnicamente.
Com isso, a adaptabilidade às novas
exigências seria rápida, como foi.
As primeiras equipes foram instruídas e
adestradas em um grande Centro de Instrução Antissubmarino norte-americano
em Key West, na Flórida. Eram cinco
semanas de exaustivos exercícios, 12

horas por dia, com 30 navios e dez
submarinos-alvos.
Com menos de um ano de guerra, instalamos no Recife e no Rio de Janeiro dois
Centros de Instrução de Tática Antissubmarinos – os Citas –, que preparavam
as novas guarnições e mantinham o
treinamento das operativas.
Foi um tremendo esforço, mas que
apresentou bons resultados, permitindo
que a Marinha bem cumprisse a missão
que lhe foi destinada nos três anos nos
quais participou da guerra.
Esses esforços e resultados foram percebidos e reconhecidos pelo comandante
em chefe do Comando da Força do Atlântico Sul, vice-almirante da Marinha norteamericana Jonas Howard Ingram. Ao final
da campanha no Atlântico, em mensagem
de despedida, o almirante americano destacou o “magnífico espírito e a eficiência no
desempenho das missões”54 dos brasileiros.
Imagens de militares em operação nos
comboios durante o conflito55:

Ilustração 10
Marinheiro guarnecendo holofote de comunicação
durante comboio

53 FAÇANHA SOBRINHO, Estanislau. Depoimento sobre as razões que justificaram a transformação do navio
Bauru em Monumento Histórico. Rio de Janeiro, 2010. Entrevista do Vice-Almirante Estanislau Façanha
Sobrinho para esta dissertação. Rio de Janeiro, 29 de junho de 2010.
54 Trecho da mensagem dirigida à Força-Tarefa brasileira pelo Vice-Almirante Ingram.
		
In: MARINHA DO BRASIL. Comando de Operações Navais. Ordem do dia no 4.2006. Sobre o Dia da
Criação da Força Naval do Nordeste. Disponível em: <https://www.mar.mil.br/menu_h/noticias/ forcanaval
donordeste/criacao_for canavalnordeste.htm>. Acesso em: 29 nov. 2010.
55 Fonte das imagens: Diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação de Marinha. Departamento de Arquivo.
Rio de Janeiro, 2006.
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Ilustração 11
Tripulante em fonia entre navios durante comboio

Ilustração 12
Marinheiro sinaleiro em comboio

Ilustração 13
Timoneiro
RMB1oT/2013

Ilustração 14
Militares guarnecendo metralhadora antiaérea

Ilustração 15
Marinheiro praticando observação visual sob a alça
de mira de canhão antiaéreo do convés de proa

Ilustração 16
Marinheiros norte-americano e brasileiro,
respectivamente, em cerimônia de troca de bandeira
quando do recebimento de navio em Natal (RN)
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Tarefa urgente: o treinamento para a nova
realidade
A necessidade de declaração de guerra
aos países do Eixo em decorrência dos
afundamentos de mercantes brasileiros encontrou o Brasil dependente de importações
de manufaturados e com um poder naval
de país neutro, isto é, despreparado para
a realidade de uma guerra de proporções
mundiais.
Nas décadas de 1930 e 1940, a Marinha
do Brasil vivia uma realidade de obsolescência dos meios flutuantes. Políticas
equivocadas de reequipamento da frota
ainda mantinham na ativa navios de 1908
– anteriores à Primeira Guerra Mundial.
Paralelo a isso, no desenrolar da guerra,
surgiram novas tecnologias, estratégias
de guerra e tipologias de navio, como já
citado, e o próprio contratorpedeiro de
escolta representou essa realidade. Assim,
entrar no conflito significou como “tarefa
urgente” um aprendizado, capacitação,
recrutamento e seleção de pessoal sem
precedentes.
Ao deflagrar a guerra, a Marinha brasileira não estava preparada, no que se
refere a conhecimentos, equipamentos e
armamentos, para enfrentar os submarinos. Cortes orçamentários e despreocupação governamental eram em parte
responsáveis por essa situação. [...]
Quando o Brasil, em 1942, juntou-se
aos aliados que combatiam o Eixo, formado pela Alemanha, a Itália e o Japão,
a Inglaterra, já havia três anos, lutava
contra os submarinos inimigos. Para
isto desenvolvera táticas, equipamento
e armamento que não conhecíamos.
Assim, além de formarmos uma Força
Naval Antissubmarinos, com navios

construídos no Brasil e recebidos dos Estados Unidos, tivemos de nos empenhar
em instruir e adestrar as equipes que iriam
operar e utilizar os sonares, os foguetes
e as bombas de profundidade, novidades
aparecidas com a guerra [...]56.
Os Estados Unidos, país aliado e comandante da ação no Atlântico Sul, por
meio do Programa Lend & Lease, proveu
o Brasil de armamentos, equipamentos,
navios e treinamento especializado. E,
mesmo assim, o Cruzador Ligeiro Bahia
(1908) fora um dos navios incorporados à
força naval dessa guerra. Ao que Leoncio
Martins, em seu relato para esta dissertação, classificou de “imolação” servir nesse
navio numa guerra de tantas inovações
tecnológicas:
Nós entramos na guerra em agosto. O
estado de guerra foi declarado dia 22 de
agosto. Dia 23, fui para o mar embarcado em um contratorpedeiro construído
em 1908, queimando carvão. Quando
você ingressa na vida militar, uma das
cláusulas que pesam no contrato com a
Nação é que o risco de vida faz parte da
carreira. Você não tem o direito de reclamar. Mas risco de vida não quer dizer
imolação! Não é arriscar vidas lutando
sem possibilidades de reagir, como
era o caso quando embarcamos num
destróier de 1908. Era risco de vida indefeso. Nós tínhamos dois canhões 101
mm e só. Não dispúnhamos de bombas
de profundidade, nem de equipamento
de guerra antissubmarino.
Navios de guerra: organização da vida a
bordo
A vida a bordo de um navio em tempo
de guerra ou tempo de paz requer uma

56 MARTINS, Helio Leoncio. Textos para exposição no Navio-Museu Bauru. Rio de Janeiro, 2006. Cópia assinada
em 7 dez. 2009. Trabalho inédito.
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rotina invariável, isto é, um horário estabelecido para as atividades diárias que acontecem a bordo. Para se entender essa rotina
do serviço no navio de guerra é preciso
percebê-lo como misto de organização,
tal como um condomínio de um prédio,
um transporte de pessoas, equipamentos
e cargas e, ainda, um complexo conjunto
de armamentos letais flutuante. Características que conferem aos comandantes e
comandados atitudes e atividades precisas
para não haver a possibilidade de pôr em
risco as missões a eles confiadas. Absolutamente nada poderá ser deixado para
amanhã, quando – em terra – o expediente
recomeçar, por exemplo.
Em tempo de guerra e em missão
no mar, a vida a bordo se concentra na
guarnição e no adestramento em Postos
de Combate57 do navio, nos quartos de
serviços em postos específicos de acordo
com a especialização do militar e, ainda,
em atividades de conservação e limpeza,
alimentação, higiene pessoal e descanso,
divididas da seguinte maneira:
Todo o pessoal é dividido em grupos
chamados quartos de serviço, que
recebem os nomes de 1 o quarto, 2 o
quarto e 3o quarto. Existe sempre um
quarto, efetivamente, de serviço; um
estará de folga, e outro será o retém,
que fornecerá pessoal para cobrir faltas eventuais.
O zelo pelo navio é feito dividindo-se as
24 horas do dia em seis períodos de quatro horas – também chamados de quartos

–, cada um sob a responsabilidade de um
quarto de cabos e marinheiros, de uma
divisão de suboficiais e sargentos e de
uma divisão de oficiais.58
Os trabalhos de bordo são chamados de
“fainas”, que podiam/podem ser divididas
por grupos de militares ou serem executadas por todos a bordo.
O documento específico para registro
e distribuição desses trabalhos chama-se
Tabela Mestra59. Nesse documento constam
fainas, formaturas e a guarnição,60 inclusive
para caso de abandono do navio.
Outro dado específico da vida a bordo é
a nomenclatura ou terminologia de algumas
fainas.
As gerais e comuns são: preparar para
suspender; suspender (ou desamarrar ou
desatracar); preparar para fundear; fundear (ou amarrar, ou atracar); navegação
em águas restritas (detalhe especial para
o mar); recebimento de munição; recebimento de material comum ou sobressalente;
recebimento de mantimentos; montagem
ou desmontagem de toldos; içar e arriar
embarcações; operações aéreas, decolagem e pouso de aeronaves; inspeção de
material; docagem e raspagem do casco e
pintura geral.
Mas, além destas do cotidiano, temos
fainas de emergência, como: incêndio;
colisão; socorro externo; homem ao mar;
reboque; abandono; avaria no sistema de
governo; acidente com aeronave (crash) e
recolhimento de náufragos.
Imagens de algumas fainas:61

57 Postos de Combate – Posições que a tripulação ocupa a bordo, para combater. In: CAMINHA, Herick Marques.
Dicionário Marítimo Brasileiro. Rio de Janeiro: Clube Naval, 1996. p. 356.
58 MARINHA DO BRASIL. Tradições do mar. Usos, costumes e linguagem. Disponível em: <http://www.mar.
mil.br/menu_v/tradicoes_do_mar/organizacao_bordo.htm>. Acesso em: 10 nov. 2010.
59 MARINHA DO BRASIL. Tradições do mar. Ibdem.
60 Guarnição – grupo de praças que guarnece determinado posto de serviço. In: CAMINHA, Herick Marques.
Dicionário Marítimo Brasileiro. Rio de Janeiro: Clube Naval, 1996, p. 332.
61 Fonte: DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DOCUMENTAÇÃO DA MARINHA. Fainas Marinheiras. Disponível em: <https://www.mar.mil.br/dphdm/>. Acesso em: 25 nov. 2010.
RMB1oT/2013

183

NAVIO-MUSEU BAURU: Expressão da história naval recente (Parte 2)

Ilustração 17
Fornecimento de óleo em alto-mar – pela
complexidade e possibilidade de explosão do
combustível, essa operação é considerada de maior
grau de dificuldade de execução

Até 1964 foi mantido como contratorpedeiro de escolta, quando, transferido para o
Esquadrão de Avisos Oceânicos – reclassificado como tal –, teve todo seu armamento
antissubmarino removido.
Nos mais de 15 anos como navio
aviso oceânico, isto é, navio auxiliar
utilizado para trabalhos hidrográficos,
realizou diversas comissões de patrulha,
reabastecimento do Posto Oceanográfico
da Ilha da Trindade (ES); apoio a faróis
e ao Plano de Integração da Amazônia;
viagens de instruções de alunos do Colégio Naval e das Escolas de AprendizesMarinheiros.
Em 1981, quando se iniciou o processo
de transformação do então navio aviso
oceânico em navio-museu, o Bauru tinha
navegado 295.405 milhas náuticas (cerca
de 475.408,26 quilômetros) e completado
1.423 dias de mar (o equivalente a cerca de
quatro anos, considerando-se que um ano
tem 365 dias).
Situação atual do
Navio-Museu Bauru

Ilustração 18
Raspagem de casco

Ainda há outros termos específicos,
como: parada; mostra (de pessoal, de
uniforme ou de material); distribuição de
faina; posto de continência; bandeira e
concentração de tripulação.
Período de 1945 a 1981: fase intermediária
entre o Bauru na Segunda Guerra
Mundial e o Bauru musealizado
Somente em 1944 o CTE Bauru foi retirado
da lista de unidades pertencentes à Marinha dos
Estados Unidos da América, sendo definitivamente transferido para a Marinha do Brasil.
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Museu militar da Marinha do Brasil, sob
a responsabilidade técnico-administrativa
da Diretoria de Patrimônio Histórico e
Documentação da Marinha. Atracado no
cais do Espaço Cultural da Marinha – Rio
de Janeiro.
Sofreu uma docagem para reparos de
grande porte – troca de chapas de aço do
casco e revisão das instalações elétricas, de
instalações de esgoto, instalações telefônicas etc. – entre 2007 e 2010.
Está prevista para 2011 a produção do
projeto de nova exposição permanente
para os compartimentos visitáveis do
navio.
Segundo o diretor de Patrimônio
Histórico e Documentação da Marinha,
Vice-Almirante Armando de Senna BitRMB1oT/2013
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tencourt62, há uma mensagem a ser transmitida pela exposição no Navio-Museu
Bauru:
Um museu militar quer falar principalmente com o seu próprio povo. O que
não impede que ele seja visitado por
turistas. O importante é que ele esteja
voltado para o público, para brasileiros, em última análise, para mostrar
a importância que aquele poder naval
teve para manter o Brasil que ele [brasileiro] herdou dos antepassados: um
país grande, muito rico em recursos
naturais com muita possibilidade de
ter um bom futuro. E que esse poder
naval foi importante para formar esse
país, para manter essa herança. E, no
futuro, vai ser muito importante para
manter os interesses nacionais, tais
como “o petróleo que existe no mar é
nosso” [...].
[Para] passar a informação de que a
existência do poder naval do qual a
Marinha do Brasil faz parte é extremamente importante do ponto de vista
“sim, de que, fizemos nosso papel no
passado”. Ou seja, mantivemos as
cidades supridas, pelo comboio, pelo
enorme esforço de um grupo de pessoas
que passou esse tempo de guerra, boa
parte dele, longe de suas casas, longe
de suas famílias. Dia e noite de serviço,
alerta, combatendo submarinos, muitas
vezes com risco da própria vida para
proteger os navios mercantes que levavam os suprimentos.
[...] é importante passar uma noção do
passado para a pessoa compreender que
o presente dela se fez de um esforço.

Para ela também se tornar responsável
e para perceber que o que ela está
fazendo no presente vai construir o
[seu] futuro.
Ou seja, uma mensagem com ênfase na
representação dos valores de patriotismo e
heroísmo como a herança para as gerações
de brasileiros de hoje e de amanhã deixada
por homens do passado de uma instituição
com um papel relevante no contexto nacional. Uma compreensão do presente pela
releitura do passado.
O processo de musealização do Navio
Bauru na qualidade de museu
A musealização começa por uma etapa
de separação (Malraux, 1951) ou suspensão (Déotte, 1986): os objetos e as
coisas são separadas de seu contexto
original para serem estudados como
documentos representativos da realidade
que os constituíram.
André Désvallées
O processo de musealização do Bauru
se inicia no ano de 1976, quando foi referido como monumento histórico, conforme
explícito em ofício63 do Vice-Almirante
Façanha Sobrinho, veterano da Segunda
Guerra Mundial, solicitando a seu superior
hierárquico, o ministro da Marinha, que
preservasse o Navio Aviso Oceânico Bauru.
O vice-almirante, na sua solicitação,
lembrou que o Bauru era o último navio remanescente da Segunda Guerra Mundial em
atividade. Atribuiu-lhe valor histórico e valor
de rememoração dos companheiros mortos nos
mares, como justificativa à sua preservação:

62 BITTENCOURT, Armando de Senna. Depoimento sobre a restauração sofrida pelo Navio-Museu Bauru,
entre 2007-2010, e a exposição em suas dependências. Rio de Janeiro, 2010. Entrevista do Vice-Almirante
Armando de Senna Bittencourt para esta dissertação. Rio de Janeiro, 5 de maio de 2010.
63 DIRETORIA DE INTENDÊNCIA DA MARINHA (Brasil). Ofício no 2.139, de 23 de junho de 1976. Conservação de navio como monumento histórico – AvOc Bauru, Rio de Janeiro,1976.2 f. (Coleção Vice-Almirante
Façanha Sobrinho)
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Ao longo de sua história, a Marinha do
Brasil tem deixado desaparecer navios
de alto valor histórico [...] ainda temos
em serviço um dos navios integrantes da
gloriosa e inesquecível Força Naval do
Nordeste, o AvOc64 Bauru [...] À vista
do exposto, peço vênia a V. Exa. para
sugerir seja o AvOc Bauru, ao ser dado
baixa, conservado como monumento
histórico flutuante em honra daqueles
companheiros que mergulharam para
sempre nas águas do Atlântico, no cumprimento do dever.
A elevada consideração de V. Exa.
Ass. Estanislau Façanha Sobrinho
Vice-Almirante65
Este documento, pode-se dizer, representa um olhar museológico lançado sobre
o Bauru que teria como destino a venda
como sucata ou a transformação em alvo
de treinamento de tiro em alto-mar. Isto por
ter sido considerado obsoleto para “contribuir para a salvaguarda dos interesses
nacionais”.66
Ao almirante interessava tratar o então
aviso oceânico como monumento histórico,
“fundeado na enseada em frente [do ponto
de vista do mar] ao monumento aos mortos
da Segunda Guerra Mundial [Ilustração
19]” para com “a silhueta esguia [mostrar]
ao povo do Brasil um dos navios que ajudou a manter livres as rotas de navegação
por onde fluíram num e noutro sentido as
riquezas e as necessidades do País”.67

Mesmo que Façanha Sobrinho tenha utilizado o termo monumento histórico para manter uma analogia com o Monumento Nacional
aos Mortos da Segunda Guerra Mundial,
pode-se considerar que o emprego deste termo
confirma o que preconiza Françoise Choay68,
[O monumento histórico] é uma invenção [...] ele é constituído, a posteriori,
pelos olhares convergentes dos [especialistas]. [...] Ou ele é simplesmente constituído em objeto de saber e integrado
numa concepção linear do tempo – nesse
caso, seu valor cognitivo relega-o inexoravelmente ao passado [...].

Ilustração 19
Concepção artística de como iria ficar o Navio-Museu Bauru na
Marina da Glória, junto ao Monumento aos Mortos da Segunda
Guerra Mundial69

Pode-se supor que o Almirante Façanha
Sobrinho pretendeu constituir um “lugar”,
“um espaço fortemente simbolizado”
(AUGE, 2006), para suprir a ausência de

64 AvOc – Navio Aviso Oceânico, última designação do navio Bauru antes de transformar-se em navio-museu.
65 DIRETORIA DE INTENDÊNCIA DA MARINHA (Brasil). Ofício no 2.139, de 23 de junho de 1976. Conservação de navio como monumento histórico – AvOc Bauru, Rio de Janeiro,1976.2 f. (Coleção Vice-Almirante
Façanha Sobrinho)
66 MARINHA DO BRASIL. Missão da Marinha do Brasil. Disponível em:<http://www.mar.mil.br/menu _v/
instituicao/missao_visao_mb.htm>. Acesso em: 11 fev. 2010.
67 DIRETORIA DE INTENDÊNCIA DA MARINHA (Brasil). Ofício no 2.139, de 23 de junho de 1976. Conservação de navio como monumento histórico – AvOc Bauru, Rio de Janeiro,1976.2 f. (Coleção Vice-Almirante
Façanha Sobrinho)
68 CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade. Unesp. 2001, p. 26.
69 NAVIOS de guerra brasileiros. NGB. Contratorpedeiro de Escolta/Aviso Oceânico Bauru – Be 4/D 18/U 28.
Disponível em: <http://www.naval.com.br/ngb/B/B023/B023.htm>. Acesso em: 15 jul. 2010.
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Ilustração 20
Navio-Museu Bauru após sua inauguração70

representatividade da Marinha no monumento erigido aos mortos da Segunda Guerra Mundial, conforme entrevista concedida
para esta dissertação. Seu argumento, a
ausência de representatividade, conseguiu
incitar segmentos importantes dentro da
instituição a ponto de provocar a mudança
de destino do navio Bauru.
O marco inicial do processo de musealização, o Ofício no 2.139, foi encaminhado
ao Almirante Geraldo Henning, então
ministro da Marinha, com cópias para o 1o
Distrito Naval (1o DN), responsável pelo
navio em operação, e para o Serviço de
Documentação Geral da Marinha (SDGM),
organização militar que respondia pelo
Arquivo, pela Biblioteca e pelos museus
da Marinha. Os dois pareceres71, tanto do
1o DN quanto do SDGM, foram a favor da
conservação do Bauru como monumento
histórico símbolo da participação da Marinha na Segunda Guerra Mundial.

Idas e vindas de ofícios, despachos e
providências fizeram com que o processo
de musealização se concretizasse em 21 de
julho de 1982, quando, recebendo a designação de Navio-Museu Bauru, abriu suas
“portas” para receber o público visitante em
seus compartimentos e em sua área destinada à exposição temática sobre a Segunda
Guerra Mundial. A data de inauguração
foi escolhida para coincidir com data de
homenagem aos mortos da Marinha do
Brasil no conflito.
A sugestão de transformar o navio em
museu foi dada pelo então diretor do Serviço de Documentação Geral da Marinha
ao ministro da Marinha e está registrada em
documento de 1977:
[...] julgo, salvo melhor juízo de V.Exa.,
que a sugestão formulada pelo Exmo Sr.
Vice-Almirante (...) é da maior importância, vindo ao encontro de velha inspiração
do SDGM, qual seja a conservação dos
elementos históricos ainda disponíveis,
relativos à gloriosa participação da MB
na Segunda Guerra Mundial. [...]
Se aceita a sugestão [...] uma das cobertas do AvOc Bauru poderá ser especialmente adaptada para nela ser mostrada,
pela exibição de objetos, documentos,
cartas e gráficos, a relevante participação da MB no sangrento conflito,
divulgando-a entre o grande público.
Paulo Guilherme Brandão Padilha72
O texto desse documento não registrou
diretamente museu como a futura “missão”

70 NAVIOS de guerra brasileiros. NGB. Contratorpedeiro de Escolta/Aviso Oceânico Bauru – Be 4/D 18/U 28.
Disponível em: <http://www.naval.com.br/ngb/B/B023 /B023.htm>. Acesso em: 15 jul. 2010.
71 SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO GERAL DA MARINHA. (Brasil) Despacho No 33 de 2 de julho de 1976.
Sobre a conservação do navio como monumento histórico – AvOc Bauru. Transunto. Rio de Janeiro; 1976.1f.
(Coleção Vice-Almirante Façanha Sobrinho)
		
PRIMEIRO DISTRITO NAVAL. (Brasil) Despacho. No 811 de 21 de julho de 1976. Sobre a conservação do navio como monumento histórico – AvOc Bauru. Transunto. Rio de Janeiro, 1976. 1f.(Coleção
Vice-Almirante Façanha Sobrinho)
72 SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO GERAL DA MARINHA. Despacho No 33. Op. cit.
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do Bauru. Todavia, no momento em que foi
sugerida a utilização de espaços internos
como sala de exposição, a proposta se fazia
subjacente. Efetivamente foi legitimada
quando, na sequência do processo de musealização, o ministro da Marinha declarou
“aproveitamento do AvOc Bauru como
museu flutuante”73 no ato de criação de uma
comissão para a realização das providências de restauração, adaptação, produção e
montagem de exposição e inauguração do
Navio-Museu Bauru.
Coube também ao ministro da Marinha
definir a nova missão do Bauru: “O Bauru,
após tantos anos de serviços, prosseguirá
em nova missão: exaltar perenemente o
passado e contribuir, no presente e no futuro, para a sadia edificação da mentalidade
marítima do povo brasileiro”74.
Ao receber a denominação de museu
flutuante, prevaleceu a concepção de espaço que abriga coleções; assim, ficou em
segundo plano seu contexto original de
navio de guerra, atributo de bem cultural
(patrimônio) por ser testemunho da participação da Marinha do Brasil na Segunda
Guerra Mundial. Nessa condição, o monumento Bauru foi pensado como receptáculo
de exposição e deixou de ser estudado como
documento representativo da realidade que
o constituiu, isto é, sem ter atenção especial
para seu aspecto como testemunho; e como
lugar, “um espaço fortemente simbolizado”
(Augé, 2006), dois de seus três aspectos
integrados: testemunho; lugar e espaço
informacional e comunicacional.

A pesquisa da dissertação mostrou que
o fato se deu a partir da produção de uma
exposição museológica permanente em
dois compartimentos do navio.
A trajetória do Bauru foge à regra da
trajetória dos navios de guerra em geral.
Um navio de guerra tem algumas condições de vida que determinam seu estado
de atividade. Como produto da indústria
naval, tem período de vida estabelecido
para seu uso como belonave. Neste caso,
vida ativa: quando se encontra em operação
cumprindo missões relativas à Força Naval.
Uma vez alcançado o tempo de vida
útil, passa à condição de inservível para
essa função e sofre baixa do serviço ativo
quando, por obsolescência ou avaria irreversível, é retirado da esquadra, tendo como
prováveis destinos a venda ou a utilização
como alvo de tiro de exercício em alto-mar.
Ao Bauru, primeiro navio-museu do
Brasil, foi estabelecido status de “navio
solto” – porque recebeu missão que não
se enquadrava na atividade – fim da Força
Naval e, consequentemente, não se subordinava a nenhum grupamento de navios.
O navio Bauru, quando em fim de carreira, chegou a ter determinada sua baixa
do serviço ativo pela Portaria 187 de 17 de
fevereiro de 1982.75 A ordem foi cancelada76 durante o processo de transformação
em museu, passando, então, a ser designado
como navio de classe especial na condição
de “navio solto”77. Provavelmente, o cancelamento da baixa e a classificação definida
para o Bauru foram as justificativas da

73 MARINHA DO BRASIL. Memorando nº 87 de 17 de setembro de 1981. Determina o aproveitamento do AvOc
Bauru como museu flutuante. Brasília. DF, 1981. (Coleção Vice-Almirante Façanha Sobrinho).
74 MINISTÉRIO DA MARINHA. Navio-Museu Bauru. Informações ao visitante sobre o Bauru. Rio de Janeiro:
[s.l., 1982?]. p. 1.
75 Informação constante do texto da Portaria no 212 de 24 de fevereiro de 1982.
76 BRASIL. Ministério da Marinha. Portaria no 212 de 24 de Fevereiro de 1982. Cancela a baixa do Serviço Ativo
da Armada do Aviso Oceânico Bauru. Atos do Ministro da Marinha. Boletim do Ministério da Marinha.
Militar no 10, 5 mar. 1982. Brasília. DF, 1982. p. 551.
77 BRASIL. Ministério da Marinha. Portaria no 774 de 7 de Julho de 1982. Dá nova designação ao Aviso-Oceânico
Bauru. Atos do Ministro da Marinha. Boletim do Ministério da Marinha-Militar. No 30. 23 jul. 1982. Brasília.
DF, 1982. p. 1899.
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intenção de lhe conceder o título de “único
navio-museu do mundo na ativa”, tal como
foi veiculado no periódico Jornal do Brasil,
em 21 de julho de 1982, dia da inauguração
do navio-museu.
A condição de “museu flutuante na
ativa” foi efetivamente posta em ação,
porquanto, no início de sua vida como
navio-museu, o Bauru se transformou em
exposição itinerante. Rebocado, viajava
para outros portos brasileiros. Conforme
informações do site oficial da Diretoria de
Patrimônio Histórico e Documentação da
Marinha, foram deslocamentos realizados
para os portos de Salvador (1983 e 1988);
Santos (1983, 1985, 1987, 1988, 1989 e
1990); São Sebastião-SP (1984); VitóriaES (1985, 1986 e 1988); Rio Grande-RS
(1987), Porto Alegre (1987); Aratu-BA
(1988) e Angra dos Reis (1988).78
Condições traçadas para a musealização
do Bauru
Como já foi visto, o “esquecimento”
nacional sobre a participação da Marinha do Brasil no conflito justificou, para
Façanha Sobrinho, autor do movimento
pró-navio como monumento-histórico, o
restabelecimento das condições originais
do navio e, inclusive, a escolha do local
onde inicialmente o Navio-Museu Bauru
fora atracado e aberto ao público: um píer
especialmente construído pela Marinha,
localizado na Baía de Guanabara, por trás
(visto da praia) do Monumento Nacional
aos Mortos da Segunda Guerra Mundial/
Monumento aos Pracinhas, na Marina da
Glória, cidade do Rio de Janeiro.

A entrevista dada pelo militar revela uma
aparente disputa de direito à distinção entre a
atuação da Marinha no conflito, os feitos do
Exército e os feitos da Aeronáutica, levando
a uma ação que busca afirmar uma identidade pela diferença, pela lógica dialética dos
opostos – amigo versus inimigos –, no caso
Marinha versus Exército e Aeronáutica, ambos representados pelo monumento erigido
na Marina da Glória. Em suas palavras, “a
minha intenção era ofuscar o monumento”79,
porque considerou injusta sua abordagem
simbólica, já que para ele, Façanha Sobrinho, este engrandece a participação da
Força Expedicionária Brasileira (FEB) em
detrimento da participação da Marinha.
Todavia, essa interpretação apaixonada
e indignada do veterano marinheiro aparentemente não se justifica, já que o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra
Mundial – nome oficial – apresenta vários
elementos que procuraram representar as
três Forças Armadas e a Marinha Mercante.
O grupo escultórico do artista plástico
Alfredo Cheschiatti representa um marinheiro, um soldado e um aviador. Na cripta, que
contém relação dos marinheiros perdidos no
mar, estão sepultados os corpos de quatro
militares da Marinha de Guerra. Existe
ainda, na antessala, um mapa-mural em alto
relevo com a representação da atuação da
Marinha do Brasil e da Marinha Mercante e
as posições dos navios afundados pelos submarinos do Eixo, e cuja abordagem permite
um diálogo com o Navio-Museu Bauru, por
conta da forma e do conteúdo da narrativa
histórica que ali está representada.
Na área externa do Monumento, no
térreo, dois painéis em cerâmica, em baixo

78 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DOCUMENTAÇÃO DA MARINHA. (Brasil) Departamento
de História Marítima e Naval. Histórico de Navios. Disponível em: <http://biblioteca.sdm.mar.mil.br/internet/
navios/documentos/bauru.doc>. Acesso em: jan. 2011.
79 FAÇANHA SOBRINHO, Estanislau. Depoimento sobre as razões que justificaram a atribuição de Monumento
Histórico ao navio Bauru. Rio de Janeiro, 2010. Entrevista do Vice-Almirante Estanislau Façanha Sobrinho
para esta dissertação. Rio de Janeiro, 29 de junho de 2010.
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relevo, do artista plástico Anísio de Araújo
Medeiros prestam homenagem à Marinha
de Guerra (Ilustração 21) e à Marinha
Mercante (Ilustração 22).

Ilustração 21
Detalhe do painel alusivo à Marinha de Guerra
(Fotografia da autora, 2010)

Ilustração 22
Detalhe do painel alusivo à Marinha Mercante onde
se leem todos os nomes dos navios afundados por
submarinos do Eixo
(Fotografia da autora, 2010)

Portanto, mesmo que o Monumento tenha
toda a concepção arquitetural voltada para a
homenagem e o reconhecimento pelo “esforço de guerra” empreendido pelos brasileiros
envolvidos diretamente no conflito, a fala do
Almirante Façanha, um misto de incômodo e
inconformismo, repousa em três motivações
que levaram à musealização do navio.
A primeira motivação refere-se ao caráter excludente do nome pelo qual o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda
Guerra Mundial ficou conhecido no âmbito
do público – Monumentos aos Pracinhas.
Excludente porque pracinhas é alcunha
de soldados, e soldados são as praças do
Exército, não são as praças da Marinha.
Ficou conhecido no âmbito do público
porque, assim que fora inaugurado, em
1962, a obra passou a ser identificada como
Monumento aos Pracinhas. Como toda
expressão que cai no gosto popular, não se
tem a precisão de quando o nome “pegou”.
Indício de provável entendimento de que a
guerra ali representada tratava-se apenas da
missão da Força Expedicionária Brasileira
na Itália, como descreve o arquiteto Ricardo
de Souza Rocha80:
Sendo praticamente o único [monumento] a aparecer nos manuais sobre a
arquitetura moderna brasileira, o Monumento Nacional aos Mortos na Segunda
Guerra Mundial é uma das obras, [...],
que alcançaram maior repercussão no
País. Evidentemente tal repercussão está
associada à forte presença da campanha
da Força Expedicionária Brasileira (FEB)
no imaginário nacional – ou nacionalista
– oficial. A ideia do sacrifício pela liberdade e pela Pátria, tal como cantada no
Hino, pode parecer um tanto empoeirada
hoje, mas, no imediato pós-guerra, com

80 ROCHA, Ricardo de Souza. “A arquitetura moderna diante da esfinge ou a nova monumentalidade – uma
análise do Monumento Nacional aos Mortos na Segunda Guerra Mundial”, Rio de Janeiro. Anais do Museu
Paulista: História e Cultura Material. v. 15 no 2. São Paulo July/Dec. 2007. Disponível em: http://www.scielo.
br/scielo.php?pid=s0101-4714200700 0200026&script =sciarte . Acesso em: 1 nov. 2010.
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a comoção provocada pelas [cerca de]
800 baixas – somados os mortos nos
torpedeamentos, incluindo os da Marinha
Mercante – e os quase três mil feridos e
acidentados (COSTA, 1976), a situação
era bem diferente.
O Monumento ratificou a forte presença
da FEB no imaginário nacional, e, assim
como a sociedade não o identificou e não
identifica como símbolo das Marinhas de
Guerra e Mercante ou da Aeronáutica, os
órgãos governamentais – municipal e federal – também não o identificam como tal.
A Secretaria Municipal de Turismo e o
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira
Passos, em associação com o Instituto de
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan), compartilham desse entendimento e
disseminam informação incorreta e incompleta sobre o Monumento, conforme se mostrará
adiante, atropelando o compromisso com a
credibilidade que essas instituições emanam.
No folheto PARQUE DO FLAMENGO81 – Cultura e paisagem carioca a uma
caminhada do metrô (Ilustração 23) impresso em 2010, produzido pela Prefeitura
da cidade com o apoio institucional do
Iphan, consta o seguinte verbete:
4 – MONUMENTO DOS PRACINHAS
[nome popular] – Memorial sobre a presença da Força Expedicionária Brasileira
[informação incompleta] nos campos de
batalha da Segunda Guerra Mundial. Túmulo do Soldado Desconhecido.
A segunda motivação, pela perspectiva
do almirante, deveu-se ao fato de que a
mídia nacional dá maior destaque à parti-

Ilustração 23
Capa do prospecto da Prefeitura do Rio

cipação da Força Expedicionária Brasileira
(Exército) e da Força Aérea Brasileira, em
todas as referências ou celebrações relativas
à Segunda Guerra Mundial.
Esse “esquecimento” da ação das Marinhas brasileiras não é uma prerrogativa
nacional. É possível referir-se à ponta de um
iceberg de esquecimento histórico internacional, que rompe a fronteira da historiografia
nacional e se estende por toda historiografia
sobre o conflito, na qual a atuação do Brasil
na guerra tem raros registros, conforme
informou, em 1995, Frank D. McCann,82 da
Universidade de New Hampshire:
É raro um livro sobre a guerra que menciona as bases do Brasil, o Natal-Dakar
[comboios mistos Brasil e EUA], rota
importante estrategicamente, a campanha naval no Atlântico Sul ou os brasileiros na Itália. A maioria das histórias
de guerra não tem sequer uma entrada
de índice para o Brasil.

81 RIO DE JANEIRO, RJ. Prefeitura. Parque do Flamengo: Cultura e paisagem carioca a uma caminhada do
metrô. Rio de Janeiro, 2010, 1f.
82 It is a rare book on the war that mentions the Brazilian bases, the strategically important Natal-Dakar air route,
the naval campaign in the South Atlantic, or the Brazilians in Italy. Most war histories do not even have an
index entry for Brazil. McCANN. Frank D. Brazil and World War II: The Forgotten Ally.What did you do
in the war, Zé Carioca? Estudios Interdiciplinarios de America Latina y Caribe. v. 6. no 2 July/Dec. 1995.
Disponível em: < http://www.tau.ac.il/eial/VI_2/mccann.htm>. Acesso em: 9 set. 2010.
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Eleger o navio remanescente da Segunda
Guerra Mundial como monumento histórico
permite considerar um ato para retirar do
esquecimento o Poder Naval brasileiro.
A terceira e talvez a relevante motivação para a transformação do navio em
monumento histórico reside no não reconhecimento identitário entre os marinheiros
em relação ao Monumento Nacional aos
Mortos da Segunda Guerra Mundial.
Os homens do mar não se reconhecem
em um monumento localizado em terra e
que não representa o seu lugar83. Não se
identificam e nem reconhecem a Marinha
que compreendem como “gloriosa” e que
não está no Monumento deste modo.
Seus símbolos mais eloquentes repousam no complexo e específico conjunto de
tradições, rotinas e práticas das atividades
marinheiras: nos toques, nos uniformes, nas
gírias marinheiras, seus sinais de distinção.
E, principalmente, no navio de guerra, uma
poderosa máquina de combate, quase autônoma, ostentando a bandeira do País mares
afora. Um Poder Naval representando e
defendendo o País. Uma verdadeira embaixada flutuante, como afirmou em conversa
o Almirante Leoncio Martins.
Daí o mentor do processo de musealização do navio Bauru, Vice-Almirante

Estanislau Façanha Sobrinho, denominálo “monumento flutuante” no ofício ao
Ministro da Marinha. A arquitetura naval
e o símbolo naval contrapondo-se ao Monumento aos Pracinhas – originariamente
construído como túmulo definitivo dos
mortos brasileiros enterrados no Cemitério
de Pistoia, Itália –, criação deliberada pelo
Exército84, um monumento concebido com
elementos “de e em terra” que não teve simbolicamente como representar plenamente
o caráter da “Mar-inha”.
O Monumento Nacional aos Mortos da
Segunda Guerra Mundial, como espaço
de celebração, homenagem e memória
coletiva que fora concebido para materializar valores como patriotismo, dever e
heroísmo, distinguiu equanimente as três
Forças Armadas e a Marinha Mercante,
contudo não conseguiu transformar-se em
espelho para os marinheiros. Os militares
de mar não reconheceram como própria
a imagem refletida pela arquitetura do
monumento (patrimônio na vertente material) nem tampouco pela ideia, imagem
simbólica do patrimônio (patrimônio na
vertente imaterial).
Já Senna Bittencourt85, atual responsável
pela gestão do navio-museu, justificou a conservação do Bauru como patrimônio como

83 AUGÉ, Marc. “Sobremodernidade: do mundo tecnológico de hoje ao desafio essencial do amanhã”. In: MORAES, Denis (org.). Sociedade Midiatizada. Rio de Janeiro: Mauad. 2006. p. 102.
84 A Comissão de Repatriamento dos Mortos do Cemitério de Pistoia foi presidida pelo Marechal Mascarenhas de
Moraes (ex-comandante da FEB) e realizou concurso público, no final de 1955, para a criação e a construção
do monumento. O júri era composto pelos seguintes nomes: Roberto Burle Marx; Paulo Antunes Ribeiro,
representante do Instituto de Arquitetos do Brasil; engenheiro Antônio Alves de Noronha (Clube de Engenharia); engenheiro Hermínio Andrade e Silva (Prefeitura do Distrito Federal); professor Gerson Pompeu
Pinheiro (Escola Nacional de Belas Artes); professor Carlos Del Negro (Faculdade Nacional de Arquitetura);
e o coronel e engenheiro Aristóbulo Codevilha Rocha (Ministério da Guerra).
		
ROCHA, Ricardo de S. A arquitetura moderna diante da esfinge ou a nova monumentalidade – uma
análise do Monumento Nacional aos Mortos na Segunda Guerra Mundial, Rio de Janeiro. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material. São Paulo, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/ scielo.
php?pid=S0101-47142007 000200 016&script = sci_arttext>. Acesso em: 1 nov. 2010.
85 BITTENCOURT, Armando de Senna. Depoimento sobre a restauração sofrida pelo Navio-Museu Bauru, entre
2007-2010, e a exposição em suas dependências. Rio de Janeiro, 2010. Entrevista do Vice-Almirante Armando
de Senna Bittencourt para esta dissertação. Rio de Janeiro, 5 de maio de 2010.
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uma maneira de o visitante estabelecer um
contato com a realidade da participação da
MB na guerra, principalmente com o que
ele considerou ter sido determinante para a
soberania do Brasil, ou seja, a estratégia de
escolta a comboios e a patrulha da costa brasileira adotada pelo Comando da Força do
Atlântico Sul86. O emprego da esquadra em
escoltas a comboios de navios mercantes foi
“fundamental para a existência do Brasil” do
ponto de vista econômico e social, devido à
importância e aos resultados obtidos durante
o período da guerra.
O Almirante Bittencourt também não
deixou de citar que a historiografia não dá
relevância a essa participação:
Essa ligação da guerra na costa do Brasil
com a Campanha do Atlântico eu passei
a fazer porque ela aparece sutilmente.
No entanto, é fato, nós participamos de
uma campanha enorme no Atlântico,
chamada Batalha do Atlântico87, [na
qual] a estratégia alemã era não deixar
os aliados terem tráfico marítimo. [...]
Operavam na costa do Brasil 27 submarinos alemães e dez italianos. Eles afundaram 17 navios mercantes e um navio de
guerra – que foi o Vital de Oliveira – da
Marinha brasileira. Isso (sic) na costa do
Brasil. No mar Mediterrâneo e tal (sic),
considerando toda a guerra, a Marinha
Mercante brasileira sofreu 33 ataques
e perdeu 982 vidas humanas. Inclusive
gente do Exército que estava mudando de
cidade, na costa brasileira. (grifo nosso)

Senna Bittencourt, assim como Façanha
Sobrinho, também não deixa de comentar
que os olhares convergentes para Monte
Castelo contribuíram e contribuem para o
“esquecimento nacional” sobre a participação da Marinha na Segunda Guerra Mundial:
Sem desmerecer o papel da FEB na
Itália – sempre que se fala de 2a Guerra Mundial, se fala em FEB [Força
Expedicionária Nacional] –, mas ali
foi um ato de vontade. Ou seja, o Brasil
decidiu participar da guerra na Europa
mandando um corpo expedicionário.
Podia não ter mandado (sic). Não era
vital para o Brasil. Foi uma participação. Uma participação importante. Não
desmereço o imenso trabalho que eles
fizeram. [...] Mas não que precisava.
Enquanto a Segunda Guerra Mundial na
costa brasileira... O esforço da Marinha,
da Aeronáutica e também, de certa forma,
de pessoas do Exército, que eram transferidas de um lado para outro lado da
costa (muitos soldados morreram nesses
afundamentos), isso era fundamental para
a existência do Brasil. Vital para o Brasil.
(grifo nosso)
O interesse pela defesa da conservação
do navio, tanto de Façanha Sobrinho,
diretamente envolvido com esse passado,
quanto das demais autoridades navais
envolvidas no processo de musealização
do navio – Justo Guedes, Maximiano da
Fonseca, Senna Bittencourt, entre outros, decorre, segundo Antônio Augusto

86 Comando único para as operações de guerra naval que coordenou o emprego das forças norte-americanas e
brasileiras durante a Segunda Guerra Mundial.
87 Em essência, a Batalha do Atlântico foi uma guerra de tonelagem: a luta dos Aliados para suprir a Grã-Bretanha,
e a luta do Eixo em cortar os comboios da Marinha Mercante, que permitiam que a Grã-Bretanha continuasse
lutando. [...] Os estatísticos navais alemães haviam calculado que a vitória na Batalha do Atlântico, baseada
na premissa de que os navios tinham de ser afundados com mais rapidez do que o programa de construção
dos aliados poderia substituí-los, exigiria a destruição de pelo menos 700 mil toneladas mensais [Tonnageschlacht = batalha de tonelagem].
		
In: Tropas de Elite/Batalha do Atlântico. Disponível em: <http://tropaselite.t35.com/A-Batalha-doAtlantico-Parte-1.htm>. Acesso em: 9 set. 2010.
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Arantes88, do “desejo de manter laços de
continuidade com o passado”.
O interesse pela “defesa do passado”
conjuga-se, a meu ver, com a construção
do ambiente (lugar e território) onde se
desenvolvem modos de vida diferenciados, muitas vezes contraditórios entre si.
Por essa razão, esse processo se estrutura em torno de imensa competição e luta
política em grupos sociais diferentes,
que disputam, por um lado, espaços e
recursos naturais e, por outro (o que
é indissociável disso), concepções ou
modos particulares de se apropriarem
simbólica e economicamente deles.
Defesa do passado comprometida com a
construção do ambiente como um processo
de ratificação da “identidade dos que a ocupam, as relações que mantêm e a história
que compartilham”.89
Por essa razão, provavelmente, para
nenhum dos entrevistados e/ou atores do processo de musealização a temática tecnologia
industrial naval foi apresentada como justificativa para a conservação do Bauru como
“monumento flutuante”, como estava no
documento enviado ao ministro por Façanha.
Muito embora Leoncio reconheça que o
Bauru e os navios de sua classe trouxeram
para o Brasil táticas de guerra e equipamentos
para detectar submarinos que até então eram
desconhecidos nos “mares” da Marinha do
Brasil, como foi abordado na primeira parte
desse capítulo, somente Senna Bittencourt,90
quando questionado sobre a tecnologia de
construção e de equipamentos do Bauru, já
que possui formação em Engenharia Naval,
fez rápida referência a essa abordagem. Ainda

assim para ressaltar o esforço de guerra americano ao desenvolver um plano de construção
de navios em série e para fazer um paralelo
entre a forma de construção e as consequências à conservação desse navio construído
com material de pouca qualidade:
[O CTE Bauru] é um navio de origem
americana, e uma das coisas notáveis da
Segunda Guerra Mundial foi o esforço
de guerra norte-americano de construir
centenas de navios iguais ao Bauru.
Muitas vezes, partes do navio, seções de
casco dos navios, eram construídas no
interior dos EUA, vinham de trem e eram
montadas nesses estaleiros do litoral, mas
num ritmo incrível, numa velocidade de
produção enorme, e, com isso, devemos
dizer, não era um navio maravilhosamente bem construído. Foi construído para a
guerra. Foi construído para cumprir uma
missão, que ele cumpriu plenamente.
Sempre a abordagem “Estratégia de Guerra – defesa de comboios e patrulhamento da
costa” apresenta-se como a razão que legitimou a escolha e fundamenta a conservação do
Bauru como Patrimônio Histórico, conforme
pontuam os discursos dos entrevistados nos
seus relatos e nos documentos que assinaram.
À vista do exposto, peço vênia a V. Exa [ministro da Marinha, Geraldo Henning] para
sugerir seja o AvOc Bauru [...] conservado
como monumento flutuante [...] mostrando
ao povo do Brasil um dos navios que ajudaram a manter livre as rotas de navegação
por onde fluíram num e noutro sentido as
riquezas e as necessidades do País.
Vice-Almirante Estanislau Façanha
Sobrinho (1976);91

88 ARANTES, Antonio A. Prefácio. In: ______ (Org.). Produzindo o Passado: Estratégias de Construção do
Patrimônio Cultural. São Paulo: Brasiliense, 1984. p. 8; 9.
89 AUGÉ, Marc. Op. cit. p. 102.
90 BITTENCOURT, Armando de Senna. Depoimento sobre a restauração sofrida pelo Navio-Museu Bauru,
entre 2007-2010, e a exposição em suas dependências. Rio de Janeiro, 2010. Entrevista do Vice-Almirante
Armando de Senna Bittencourt para esta dissertação. Rio de Janeiro, 5 de maio de 2010.
91 DIRETORIA DE INTENDÊNCIA DA MARINHA. Ofício no 2.139, de 23 de junho de 1976. Conservação de
navio como monumento histórico – AvOc Bauru, Rio de Janeiro,1976.2 fl. (Coleção VA Façanha Sobrinho)
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O Serviço de Documentação Geral da
Marinha julga, salvo melhor juízo de V.
Exa, que a sugestão formulada pelo [...]
Almirante [...] Façanha Sobrinho é da
maior importância, vindo ao encontro
da velha aspiração do SDGM, qual seja
a conservação dos elementos históricos
disponíveis, relativos à gloriosa participação da MB na Segunda Guerra
– Contra-Almirante Paulo Guilherme
Padilha (1976)92, com texto de autoria
do CMG Max, vice-diretor.
[...], é minha intenção aproveitá-lo como
museu flutuante, relativo à participação
da Marinha na Segunda Guerra [...].
Ministro Maximiano (1981)93.
O Bauru é o único navio ainda existente
entre os que participaram da Segunda
Guerra. VA Bittencourt (2010), Diretor
da DPHDM.94
Contudo, o navio “que resta como participante da Segunda Guerra Mundial” (como
disse o Almirante Bittencourt) precisou ser
reequipado e até mesmo reconstruído para ser
o símbolo que a Marinha elegeu como testemunho da ação do Poder Naval no conflito.
Partindo-se do pressuposto de Jacques
Le Goff95 de que “todo documento é ao
mesmo tempo verdadeiro e falso, trata-se
de pôr à luz as condições de produção e de
mostrar em que medida o documento é instrumento de poder”, e neste trabalho cabe
proceder ao registro de como se reconstruiu
ou construiu o simbólico navio-museu.

A pesquisa da dissertação revelou que o
Bauru da Segunda Guerra Mundial não existia mais no início do processo de musealização do navio e jamais voltou a existir da forma
como originalmente fora incorporado à MB.
Na Marinha, quando um navio muda de
função – como foi o caso do CTE Bauru,
que passou a ser navio oceânico – por necessidades operacionais, muitos dos equipamentos originais foram retirados para dar
lugar a outros que atenderam à nova missão
do navio. O Bauru perdeu armamentos,
equipamento de sonar e balsas salva-vidas,
entre outros equipamentos.
Quando da musealização, foi criada a
Comissão do Museu Flutuante, em 1981,
que ficou responsável pela recuperação do
estado original do navio, por reparos estruturais, pela construção de ancoradouro, pela
elaboração e produção da exposição, pela
gestão de recursos oriundos de doações e
pela definição da guarnição do navio-museu.
Conforme a documentação analisada,
as maiores dificuldades encontradas residiram na recuperação dos equipamentos
originais do navio. Então, coube à Comissão do Museu Flutuante decidir entre
a ausência do equipamento/armamento
ou o reequipamento por reconstrução ou
canibalização96 de outro navio, de classe
e época idênticas.
Nos quadros que se seguem é possível
analisar e entender a trajetória da reconstrução física e histórica do Bauru:

92 SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO GERAL DA MARINHA (Brasil). Despacho no 33, de 2 de julho de 1976.
Conservação de navio como monumento histórico – AvOc Bauru. Transunto. Rio de Janeiro, 1976.1 fl.
(Coleção Vice-Almirante Façanha Sobrinho).
93 MARINHA DO BRASIL. Memorando no 87 de 17 de setembro de 1981. Determina o aproveitamento do AvOc
Bauru como museu flutuante. [Atos do Ministro] Brasília. DF, 1981. (Coleção Vice-Almirante Façanha
Sobrinho)
94 BITTENCOURT, Armando de Senna. Idem.
95 LE GOFF, Op. cit., p. 525.
96 Canibalizar – retirar peça de uma aeronave indisponível para voo [ou navio indisponível para navegação], a
fim de ser instalada em outra/outro que apresenta condições de [operação].
		
In: CAMINHA, Herick. Dicionário Marítimo Brasileiro. Rio de Janeiro: Clube Naval. 1996. p. 91.
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Quadro I – da reconstrução do Bauru
Contratorpedeiro de Escolta Bauru –
original 1943 a 1964

Aviso Oceânico Bauru – alterações
1964 a 1982

Armamentos:97
3 canhões 76,2 mm
3 reparos singelos
1 máquina de carregar de 76,2 mm
2 canhões 40 mm
1 reparo duplo
8 metralhadoras 20 mm
1 reparo triplo de tubos lança-torpedo e
torpedos de 533 mm
2 calhas para lançamento de bombas de
profundidade de 300 libras
1 lança-bombas-granadas
8 morteiros singelos
1 guardador de distância
1 telêmetro de coincidência
1 alça para direção de tiro dos canhões
de 40 mm
4 alças giroscópicas para direção de tiro
das metralhadoras
1 gerador de fumaça

Armamentos:
2 calhas de profundidade se perderam98
1 reparo do tubo do torpedo retirado99

Armamentos:103
3 canhões 76,2 mm – originais
3 reparos singelos – originais
1 máq. de carregar – original
2 canhões 40 mm – originais
1 reparo duplo
8 metralhadoras 20 mm – originais
Reparo triplo – Sem registro

2 calhas de lançamento de bombas de
profundidade retiradas e alienadas100
Lançador de bomba-foguete retirado101
Proposta de retirada do eixo do navio e
do flanjeamento do furo
Alças giratórias para metralhadoras Mk14 – retiradas e inexistentes102

2 calhas para lançamento de bombas de profundidade
de 300 libras – canibalizadas de outros CTEs)
1 lança-bombas-granadas
8 morteiros singelos:
1 canibalizado e 7 originais
1 alça para direção de tiro dos canhões de 40 mm
– original
1 gerador de fumaça – s/registro
1 Centro de Informações de Combate – original
Paióis – sem registro

1 Centro de Informações de Combate
13 paióis de munição
Salvamento e serviço104
1 lancha diesel (24 homens)
4 balsas (25 homens)
5 redes flutuantes (25 homens cada)
250 coletes salva-vidas

Navio-Museu Bauru retomando as
características de CTE a partir de 1982

Salvamento e serviço
4 balsas não encontradas105

Salvamento e serviço106
1 lancha diesel – sem registro
4 balsas mandadas confeccionar e recolocadas
5 redes flutuantes – sem registro
Coletes salva-vidas – sem registro

Cabeação de aço retirada do CTE Paraná
ou CTE Pernambuco107

Como Navio-Museu
Carpintaria = lojinha
2 cobertas de alojamentos = sala de exposição
Lavatórios e sanitários das praças – originais
Estação rádio – original
Camarim do radar – mantido
Camarim de viagem do comandante – mantido
Máquina de suspender [âncora]
5 tanques de combustível = sistema de tratamento de
esgoto108
5 tanques de combustível = sistema de tratamento de
esgoto109
5 tanques de combustível = sistema de tratamento de
esgoto110
5 tanques de combustível = sistema de tratamento de
esgoto111

97 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DOCUMENTAÇÃO DA MARINHA. Departamento de História Marítima
e Naval. Histórico de Navios. Disponível em: <http://biblioteca.sdm.mar.mil.br/internet/ navios/doc umentos/ba uru.doc>.
98 BRASIL. Ministério da Marinha. Comando do 1o Distrito Naval. Comissão do Museu Flutuante. Ata no 001/81 de 7/10/81; Ata
no 002/81 de 18/11/81; Ata no 002/82 de 9/2/82; Ata no 003/82 de 17/3/82; Ata no 004/82 de 20/4/82.
99 Ibidem.
100 MINISTÉRIO DA MARINHA. Diretoria de Armamento e Comunicações da Marinha. Departamento de Controle de Material.
Relatório [do levantamento inicial sobre o navio Bauru]. Rio de Janeiro, ref.:Sl/33.[1981?].2 f.
101 MINISTÉRIO DA MARINHA. Ibidem.
102 MINISTÉRIO DA MARINHA. Ibidem.
103 BRASIL. Ministério da Marinha. Navio-Museu Bauru. Informações ao visitante sobre o Bauru. [Rio de Janeiro: s.l., 1982?].
104 BRASIL. Ministério da Marinha. Navio-Museu Bauru. Informações ao visitante sobre o Bauru. [Rio de Janeiro: s.l., 1982?].
105 BRASIL. Ministério da Marinha. Comando do 1o Distrito Naval. Comissão do Museu Flutuante. Ata no 001/81 de 7/10/81;
Ata no 002/81 de 18/11/81; Ata no 002/82 de 9/2/82; Ata no 003/82 de 17/3/82; Ata no 004/82 de 20/4/82.
106 BRASIL. Ministério da Marinha. Navio-Museu Bauru. Informações ao visitante sobre o Bauru. [Rio de Janeiro: s.l., 1982?].
107 BRASIL. Ministério da Marinha. Comando do 1o Distrito Naval. Comissão do Museu Flutuante. Ata no 001/81 de 7/10/81;
Ata no 002/81 de 18/11/81; Ata no 002/82 de 9/2/82; Ata no 003/82 de 17/3/82; Ata no 004/82 de 20/4/82.
108 BRASIL.Ministério da Marinha.Ibidem.
109 BRASIL.Ministério da Marinha.Ibidem.
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Lançando o olhar para o Navio-Museu
Bauru como objeto museológico, o quadro
anterior auxilia na constatação de que ele é
uma reconstrução material.
Essa reconstrução material faz parte de sua
história, conforme esclarece Helena Ferrez:112
[...] um objeto, ao longo de sua vida, perde
e ganha informações em consequência de
uso, manutenção, reparos, deterioração.
Perdas e ganhos esses que se tornam mais
acentuados quando há mudanças de um
contexto para outro. Podem mudar de lugar,
de proprietário, de função, e suas propriedades físicas também se modificam. E é esse
conjunto de informações sobre um objeto
que estabelece seu lugar e importância
dentro de uma cultura e que o torna um
testemunho, sem o qual seu valor histórico,
estético, econômico, científico, simbólico e
outros são fortemente diminuídos.
Todavia, para estabelecer o acima indicado conjunto de informações que o torna
testemunho, importante é registrar, para
não se perder as informações, o quanto se
está conservando do navio-testemunho que
Façanha Sobrinho “salvou” do sucateamento e o quanto se está conservando de um
símbolo que a Marinha elegeu e reconstruiu
para narrar sua história na guerra.
Entre 2007 e 2010113, mais uma vez o
Bauru sofreu reparos estruturais quando
teve chapas de aço corroídas pelo mar substituídas por novas. A troca de chapas restabeleceu a composição material, construção
técnica e a morfologia do navio-patrimônio
histórico de 1982. Entretanto, o navio Bauru não perdeu a condição de representante
da participação da Marinha do Brasil na
Segunda Guerra Mundial porque se trata de
uma “atribuição simbólica” (LIMA, 2008).

O que a pesquisa da dissertação evidenciou relaciona-se à possibilidade da perda
dessas informações pela ausência de tratamento documental museológico para esse
processo, isto é, uma organização sistêmica
das informações sobre o Navio-Museu
Bauru na qualidade de objeto musealizado.
Expectativas comunicacionais para o
navio-museu
A análise dos fatos e dos discursos dos atores do processo de musealização do Bauru tornou perceptíveis as motivações e os objetivos
da escolha da abordagem expositiva de 1982.
Sob essa perspectiva, a pesquisa da dissertação conseguiu relacionar as expectativas
dos atores envolvidos direta ou indiretamente
com a história do Bauru, tanto do período da
guerra quanto do processo de musealização e
quanto como museu hoje, sobre o conceito e a
forma pela qual o Bauru deveria ser mostrado
para o público. No quadro que se segue, estão
listadas as opiniões das pessoas envolvidas.
Em cada um dos discursos existe um olhar
diferente para o navio.
A proposta que prevaleceu para a abordagem expositiva de 1982 foi aquela oferecida pelo Serviço Geral de Documentação
da Marinha.
O quadro identificou na proposta o tratamento de local de exposição conferido
ao navio em detrimento à condição de
Patrimônio Histórico Naval.
A organização militar que respondia pelo
patrimônio histórico e cultural da Marinha
do Brasil pensou o Bauru como “monumento histórico”, porém com função de museu,
isto é, com dois de seus compartimentos
perdendo suas utilizações originais e funcionando como espaço expositivo.

112 FERREZ, Helena Dodd. “Documentação museológica: teoria para uma boa prática”. Estudos de Museologia.
Rio de Janeiro: Iphan, 1994. p. 67. (Caderno de Ensaios, 2)
113 Informações prestadas pelo diretor de Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha em entrevista para
a dissertação.
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Quadro II
Autores das proposições

Expectativas para a exposição no ou sobre o CTE Bauru

1
Estanislau Façanha Sobrinho – veterano
da guerra e mentor da musealização do
Bauru (1976)

“a ideia é o navio pintado com a cor que tinha na época e com o mesmo indicativo de então, [...] Be4 –
seja fundeado na enseada em frente do monumento aos mortos da Segunda Guerra Mundial [com letra
minúscula] de forma que em qualquer cerimônia estará a silhueta esguia do velho [navio, para mostrar]
ao povo brasileiro um dos navios que ajudou a manter livre a navegação por onde fluíam num e noutro
sentido as riquezas e as necessidades do País.” [Bauru como Patrimônio]

2
Padilha/Max Guedes –Diretor e Vice- “conservação de elementos históricos relativos à gloriosa participação da Marinha do Brasil [...] uma
Diretor do Serviço de Documentação das cobertas do AvOc Bauru poderá ser especialmente adaptada para nela ser mostrada, pela exibição
Geral da Marinha (1976)
de objetos, documentos, cartas e gráficos, a relevante participação da Marinha do Brasil no sangrento
conflito, divulgando-a entre o grande público.”
[Bauru como local de exposição]
3
João Benedicto Miranda – Presidente “[O navio com um painel eletrônico com movimento] onde nele seja mostrado com todas as nuances de
da União de Ex-Combatentes (1981) – voz e som a participação da gloriosa Marinha de Guerra na Batalha do Atlântico.” Para se conhecerem os
colaboração espontânea
“bravos e heroicos que lutaram bravamente e nos transmitiram todo legado de grandes feitos de heroísmo,
abnegação, dedicação e amor à Pátria”.
[Bauru como local de exposição e como Patrimônio]
4
Alfredo Karam114 – Almirante de Esqua- “Não resta dúvida de que o Bauru [...] dará uma ideia real da participação da Marinha [do Brasil] [...]
dra, veterano de guerra como tripulante Os que o visitarem poderão aquilatar e verificar o que cabia aos nossos homens com o material que disdo CTE Bauru (1982)
púnhamos [...].Passamos de uma escola [no sentido de conceito de guerra] rapidamente para outra [...].”
[Bauru como Patrimônio]
5
Helio Leoncio Martins – veterano da “Atualmente existem no Navio-Museu Bauru algumas fotos e objetos da guerra. Não acho o bastante. O
guerra e historiador naval (2009)
visitante seria mais bem instruído se lhe fosse mostrado como o navio operava, isto é, seu posicionamento
na escolta, como detectava os submarinos e como os atacava.
O posicionamento poderia ser mostrado por meio de um modelo reproduzindo, em miniatura, a formatura
dos mercantes e o posicionamento dos escoltas.
Quanto à detecção e ao ataque, creio que haja meios de, montando o controle do sonar no passadiço,
fazer-se uma boa simulação dele funcionando, com o som sendo ouvido, assim como um eco e, daí,
prosseguir o ataque, terminando com o lançamento de bombas, com som e uma reprodução fotográfica
das explosões sendo mostrada em um telão. Pôsteres podem explicar o que se está passando. E o show
repetido cada hora.”
[Bauru como Patrimônio]
6
Senna Bittencourt – Diretor de Patrimô- “Uma exposição em que a pessoa entre num espaço que a remeta à época do navio e [que] ela possa
nio Histórico e Documentação (2010) entender, no tempo presente, o que foi feito no passado para conseguir o que conseguiu. [...] o fato de
o navio estar flutuando é importantíssimo. Porque eles [visitantes] realmente sentem. O navio se mexe,
o navio se movimenta, o que também é um dos propósitos da exposição, de criar um ambiente daquilo
que é ele está mostrando.”
[Bauru como local de exposição]

O quadro mostra que, para todos os
envolvidos, o fato mais importante que
justifica a preservação do navio como
símbolo naval brasileiro da Segunda Guerra

Mundial foi a possibilidade de rememorar
“a relevante participação da Marinha do
Brasil no sangrento conflito, divulgando-a
entre o grande público”.

1 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<HISTÓRIA>; Museu; História da Marinha do Brasil;
114 “Bauru será museu em julho”. O Globo, Rio de Janeiro, 7 fev. 1982. Grande Rio, p. 9.
		
Alfredo Karam, veterano de guerra como tripulante do CTE Bauru, então Almirante de Esquadra,
quando deu a entrevista ao periódico.
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INTRODUÇÃO

O

advento da internet possibilitou
várias mudanças na sociedade e na
sua forma de relacionamento, na medida
em que permite um fluxo permanente de
informações, com abrangências mundiais.

Insere-se nesse contexto o jornalismo, atividade da Comunicação Social (CS) que visa
a fornecer dados, informações e opiniões
sobre assuntos considerados públicos. Da
união do jornalismo tradicional com a internet surge o jornalismo contemporâneo,
segmento da CS que se caracteriza pela

*N.R.: Adaptação da monografia apresentada à Escola de Guerra Naval no Curso de Estado-Maior para Oficiais
Superiores.
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divulgação de notícias factuais, de forma
não linear, pautada na convergência digital
e nos avanços tecnológicos.
Ramificação do jornalismo contemporâneo, o jornalismo eletrônico lida somente
com as formas de comunicação na rede de
computadores – internet –, como: sítios de
veículos de comunicação, páginas em redes
sociais e portais de vídeos.
Este trabalho, por meio de pesquisa
bibliográfica e documental, tem o propósito de analisar o jornalismo eletrônico na
Marinha do Brasil (MB).
O tema se reveste de especial relevância
por contribuir para a compreensão de como
a MB pode fortalecer a sua imagem perante
a sociedade utilizando-se da rede mundial
de computadores e com gastos reduzidos
de recursos, comparados aos utilizados pela
mídia tradicional.
JORNALISMO CONTEMPORÂNEO
Para comentarmos sobre o jornalismo
contemporâneo1, precisamos regredir no
tempo e realizar uma breve reflexão sobre
as origens dos estilos de jornalismo vigentes.
Origens do jornalismo contemporâneo
Conforme relata o General Nelson Sodré
(1911-1999), militar e historiador brasileiro, o jornalismo contemporâneo remonta
ao século XIX e nasce com a influência
da reconfiguração da sociedade decorrente da Segunda Revolução Industrial2
(1850-1870), do fim da Guerra de Secessão (1861-1865) nos Estados Unidos da
América (EUA) e, no Brasil, após a Guerra
do Paraguai (1864-1870). Tais eventos fo-

mentaram o surgimento das áreas urbanas
e de uma classe ávida por notícias sobre a
sua sociedade (SODRÉ, 1994).
O citado general continua o seu relato
informando que, até as primeiras décadas
do século XIX, o jornalismo era eminentemente político devido às revoluções burguesas iniciadas no século anterior. Antes
do jornalismo político, o estilo dominante
era o jornalismo mercantil, comentando
sobre oportunidade de negócios e safras
perdidas. Porém, com a ascensão da burguesia ao poder, o jornalismo assume uma
postura de manifesto.
As inovações tecnológicas, como a
invenção da impressão rotativa (1867) e
a linotipo (1886) para a composição de
linhas de chumbo, brindaram o jornalismo,
do final do século XIX, com grandes saltos
nas tiragens e ampliação do público leitor.
Essa nova tecnologia determinou que as
empresas jornalísticas sob a gestão familiar
sofressem adaptações e se transformassem
em empreendimentos capitalistas, que
impulsionariam a publicidade em massa
(MARTÍN-BARBERO, 1997).
General Sodré (1994) ainda destaca a dicotomia entre o comportamento da imprensa
e a sua nova vocação. O jornalismo no final
do século XIX tornou-se uma verdadeira
empresa, com grandes necessidades de
recursos para a manutenção de estruturas
cada vez mais complexas, não importando
que suas notícias fossem contra ou a favor do
governo. Naquele momento, as instituições
governamentais entenderam a nova essência
do jornalismo e, por meio de ajudas financeiras e da grande necessidade da imprensa por
notícias de caráter político, influenciaram as
notícias e a opinião pública.

1 Para o presente trabalho, vamos considerar jornalismo contemporâneo o estilo jornalístico praticado desde a
invenção da internet até os tempos atuais.
2 A Segunda Revolução Industrial, iniciada na segunda metade do século XIX, consiste na evolução dentro da indústria química, elétrica, de petróleo e de aço. Outros progressos essenciais nesse período incluem a introdução
de navios de aço movidos a vapor, o desenvolvimento do avião e a produção em massa de bens de consumo.
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No período da Primeira Guerra Mundial
(1914-1918), os veículos de comunicação
começaram a repensar seu papel e a sua forma
de divulgar a notícia. O advento do rádio,
na década de 20, transformou o jornalismo,
como bem retratado no trecho a seguir:
Entre mudanças efetuadas na cidade
do Rio de Janeiro, então Capital
Federal, no início da década de
1920, com pretensões a romper,
definitivamente, com o passado
colonial, destaca-se a derrubada do
Morro do Castelo... A extensão dos
festejos podia ser medida através da
grandiosidade desses pavilhões: o
país desejava mostrar-se próspero,
saudável, desenvolvido e acima de
tudo moderno. Assim sendo, não poderia haver momento mais propício
para apresentar à sociedade brasileira
uma das mais recentes novidades
tecnológicas que encantava o mundo:
o rádio! (CALABRE, 2004, p. 10)
O evento supracitado faz menção à
primeira transmissão radiofônica no Brasil,
ocasião em que foram ouvidos os discursos
de Epitácio Pessoa (1865-1942), então Presidente da República, e a ópera O Guarany, de
Carlos Gomes (1836-1896), demonstrando
que as pessoas poderiam receber as notícias
de primeira mão (CALABRE, 2004).
Com a possibilidade de a população
receber notícias sem sair das suas salas
de estar, os jornais e revistas tiveram que
apresentar informações mais aprofundadas
e refinadas, porém ocorreram mudanças da
linguagem rebuscada. O grande fluxo de
notícias oriundas da guerra e a utilização
dos telex3 forçaram o jornalismo a utilizar
uma linguagem urgente, com um estilo

seco, buscando a objetividade e a informação instantânea.
Após a Segunda Guerra Mundial (19391945), a popularização da televisão e o
surgimento do seu modelo colorido (1954)
provocaram uma nova visão no jornalismo,
já que não bastavam notícias aprofundadas e refinadas. Era necessário apresentar
imagens, análises e comentários, e o tempo
passou a exercer grande influência. As notícias passaram a ter hierarquias, conferindo
maior ou menor peso aos assuntos conforme a visão do editor (CALABRE, 2004).
A televisão obrigou a revisão da linguagem gráfica, conferindo-lhe dinamismo. Os
textos ficaram curtos, as notícias ganharam
manchetes e o estilo ficou bem mais enxuto.
Outra área afetada foi a reordenação do público leitor: surgiram os nichos de mercado,
e revistas que tratavam de assuntos gerais
passaram a se especializar em segmentos
diferenciados, tais como carros, barcos ou
esportes.
Na década de 80, uma rede de computadores, permitindo a troca de informações entre pesquisadores em todo mundo, começou
a operar nos Estados Unidos da América.
Inicialmente possibilitava somente o funcionamento de correio eletrônico, porém,
um pouco mais tarde, permitiu a animação
digital (1993). Nascia a rede mundial de
computadores – a internet –, rearticulando
a produção de conteúdos em outras mídias,
bem como nas agências de notícias.
Este novo cenário foi bem descrito:
O resultado é uma compressão do
tempo. Tudo se torna radicalmen
te comprimido, e isso exige que as
pessoas atuem mais rapidamente.
Como consequência, surge a prece
dência do volátil, do descartável, da

3 O telex foi um sistema internacional de comunicação escrita que prevaleceu até ao final do século XX. Consistia
numa rede mundial com um plano de endereçamento numérico, com terminais únicos, que poderia enviar
uma mensagem escrita para qualquer outro terminal.
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troca rápida de várias coisas, desde
objetos até relacionamentos sociais,
passando por empregos, atividades
das mais diversas, viagens, posse de
bens móveis, tudo se torna mais rapi
damente cambiável (MARCONDES
FILHO, 1993, pg. 93).

diabo o jornalista político e o crítico
dogmático, quis saber com minúcias
o que se passava na própria terra. A
função de repórter cresceu de importância: tudo então se concentrou
nele... Também a consequência disso
é que já não há mais jornalistas: todos
nós somos mais ou menos repórteres
e é do sucesso da reportagem que
mais nos orgulhamos (BARBOSA,
2007).

Logo, a nova mídia não formou apenas
uma plataforma diferente para os noticiários, mas abriu uma nova possibilidade
jornalística, permitindo a interatividade dos
leitores, que antes se limitavam ao envio de
No ano de 2008, o jornal O Globo
carta. Hoje, não existem limites de espaço
lançou sua campanha publicitária com o
para as reportagens, não existem horários
tema “O Globo vai muito além do papel de
para o surgimento de novas notícias e, com
um jornal”, definindo uma nova estratégia
a criação das mídias sociais, todos interade transmissão de notícias aos leitores:
gem em um espaço de tempo muito curto.
informação no papel, na internet, na teleNesse contexto, devisão, no celular e em
preende-se que o jorqualquer local que a
nalismo sofreu grande A informação possui uma tecnologia permitisse,
evolução no decorrer
com acesso 24 horas, e
penetração rápida na
da sua história, senem qualquer dia da sesociedade. Não existem
do influenciado pelos
mana (BASILE, 2009).
avanços tecnológicos
Nos tempos atuais, a
barreiras ou distâncias,
e eventos sociais de
informação possui uma
cada época. Começou qualquer cidadão pode se penetração rápida na
simplesmente narransociedade. Não existem
tornar um repórter
do fatores mercantis
barreiras ou distâncias,
para grupos locais,
qualquer cidadão pode
sofreu influências econômicas e políticas,
se tornar um repórter, basta possuir um
transformou-se nos períodos relacionados
celular com gravador de imagem nas mãos,
às guerras mundiais, pautados pela inpois a tecnologia permite a interação entre
venção do rádio e da televisão, chegando
os usuários e os meios de comunicação, e as
aos tempos atuais com a velocidade e o
empresas relacionadas à mídia mudaram as
dinamismo da internet e das mídias sociais.
suas estratégias. Observaram rapidamente
que o mundo virtual e o papel uniram-se em
Jornalismo contemporâneo e suas
prol da informação rápida e de fácil acesso.
especificidades
Não existe notícia sem comentário do seu
público-alvo, sem que o mesmo interaja
O jornalismo contemporâneo está bem
com o objeto de informação, sugerindo paucaracterizado no excerto a seguir:
tas ou enviando matérias para publicação.
Quando o público pode todas as maCom relação ao conteúdo da notícia, o
nhãs saber que houve na véspera um
jornalismo contemporâneo prioriza a análise
terremoto nos antípodas, mandou ao
e os comentários, pois o acesso à informação
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se tornou algo muito mais fácil. No passado,
na época da imprensa rotativa, o foco da notícia era o fato, a objetividade, uma vez que o
acesso e a divulgação eram lentos e difíceis.
Porém o tempo continuou primordial, o
ineditismo da notícia sempre foi o farol das
agências de notícias (BASILE, 2009).
O jornalismo contemporâneo enfrenta
o problema da ética e do sensacionalismo,
os fatos narrados na mídia atual não representam verdade por inteira. Na pressa em
ser o primeiro a noticiar o fato, os veículos
de comunicação tendem a passar informações vazias de detalhes, sem uma apuração
completa dos fatos.
Com o declínio da ética jornalística e
a necessidade de rapidez na divulgação
da informação, os órgãos de CS devem
subsidiar os veículos de comunicação de
forma rápida, com informações verdadeiras
e detalhadas, buscando minimizar qualquer
deturpação entre o fato acontecido e o narrado pela mídia.
Jornalismo eletrônico: ator principal da
atualidade
Definição do jornalismo eletrônico
Segundo Luciana Mielniczuk (2004),
ainda não existe um consenso sobre a
terminologia a ser utilizada quando nos
referimos ao jornalismo praticado na internet, para a internet ou com o auxílio da
internet, apesar de sua utilização para fins
jornalísticos ter ocorrido há vários anos
e alguns estudos científicos terem sido
desenvolvidos sobre o assunto. Relata que
autores estadunidenses utilizam o termo
jornalismo on-line ou jornalismo digital e
os autores de língua espanhola preferem o
termo jornalismo eletrônico. Também são

utilizadas as nomenclaturas jornalismo
multimídia ou ciberjornalismo. De forma
genérica, pode-se dizer que autores brasileiros seguem os norte-americanos, utilizando
com maior frequência o termo jornalismo
online ou jornalismo digital.
Para um melhor entendimento, recorro
a Rodrigo Seccon (2009), que compara
a definição do jornalismo praticado na
internet com uma cebola de cinco camadas, sendo que a parte mais externa seria o
jornalismo eletrônico, que utiliza câmeras
de TV e equipamentos de vídeos. O jornalismo digital seria a segunda camada,
local onde ocorre a conversão dos dados
de qualquer meio de comunicação para o
mundo digital. O ciberjornalismo, fase em
que o profissional da comunicação utiliza
computadores para pesquisas e produção
de notícias, seria a terceira camada interna
da cebola. Quando fazemos referência ao
fluxo de notícia contínuo, quase instantâneo
com uma conexão em tempo real, estamos
falando da quarta camada: jornalismo online. O conteúdo produzido na rede e nas
mídias sociais representa a quinta camada,
sendo chamada de webjornalismo.
Para o presente artigo utilizaremos o
termo jornalismo eletrônico como sendo a
ramificação do jornalismo contemporâneo
que compreende o jornalismo praticado na
internet ou com o auxílio da mesma, o jornalismo digital, o ciberjonalismo, jornalismo
online e o webjornalismo, bem como todo
o tratamento de dados em forma de bits4.
Portais de notícias e a convergência digital
Os avanços tecnológicos estão provocando uma restruturação dos meios de comunicação e, como não poderia ser diferente,
os investimentos financeiros no mundo da

4 Bit (“BInary digiT” em inglês) é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida. Usada
na computação e na Teoria da Informação.
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o fluxo de notícias diferenciado, sem
informação buscam novos caminhos. Julialinearidade, como o realizado nos meios
no Basile (2009) descreve que a invenção
impressos.
da internet criou uma nova divisão dos inSegundo Pinho (2003), existem granvestimentos publicitários. Informou que nos
des diferenças entre o material impresso
últimos dez anos os investimentos de publie a tela do monitor de um computador,
cidade na internet cresceram 7%, enquanto
influenciando como as pessoas recebem
na mídia impressa caíram 49%. A pesquisa
e processam as informações transmitidas.
foi realizada pela World Advertinsing TrenO material impresso é
ds 2008, que monitora
linear; por exemplo, um
orçamento de 88 paíNos últimos dez anos
memorando é lido do
ses para publicidade,
canto superior esquerpresente em todos os
os investimentos de
do, palavra por palavra,
continentes. Ressalto
publicidade na internet e essa ordem de leitura
que a conclusão da
pesquisa do instituto
cresceram 7%, enquanto raramente é alterada.
internet, com a confoi a de que o jornalisna mídia impressa caíram Na
vergência e a utilização
mo eletrônico passou
49%
de hipertextos, a leitura
a disputar, de maneira
não segue um padrão liexpressiva, a atenção
near, podendo ser insedos anunciantes, num
ridas várias informações adicionais como:
momento de fragmentação geral da mídia.
vídeos, imagens e textos de informações
Os investimentos na internet possibicomplementares.
litaram a criação dos portais5 de notícias,
Com a evolução tecnológica, os portais
colocando grande esperança nas empresas
de internet são os meios de comunicação
como forma de convergência de mídia e
mais completos da atualidade, podendo
de grandes fontes de lucros, porém, com
aglomerar inúmeras informações de forma
o aparecimento dos portais gratuitos, os
não linear, permitinconglomerados tivedo que os dados sejam
ram que investir na
atualizados todo o temqualidade das notícias
Os portais da internet
e possibilitando ao
para garantirem visitornaram-se os principais po
leitor fazer parte das
bilidade no mercado.
meios de comunicação do notícias por meio de
Para Palacios
(2003), as novas tec- jornalismo contemporâneo, comentários, sugerindo
pautas, ou até mesmo
nologias de comunisendo alvo de pesados
com envio de matérias
cação permitiram aos
portais seis caracteinvestimentos financeiros para publicação. Temos
grandes reflexos na prorísticas específicas:
dução e na recepção da
convergência, interatinotícia, toda a cinemática tornou-se mais
vidade, hipertextualidade, personalização,
livre e o grande produto dessa forma de
memória e atualização contínua. Todas
comunicação é uma maior interação entre
as características dos portais possibilitam
5 Um portal é um site na internet que funciona como centro aglomerador e distribuidor de conteúdo para uma
série de outros sites ou subsites.
204

RMB1oT/2013

JORNALISMO CONTEMPORÂNEO: A Marinha do Brasil e o Jornalismo Eletrônico

as pessoas, em que todos podem receber e
jornalísticas atuais congregam um número
produzir cultura.
maior de produtores e distribuidores de
No que tange ao perfil dos leitores dos
notícias, sendo que uma grande parcela não
portais de internet, de acordo com Ferrari
pertence a organizações jornalísticas. Cada
(2003), a faixa etária que acessa a internet é
um dos participantes faz parte de uma dende 18 a 25 anos, com grande capacidade de
sa rede de informações, sendo a conexão
formar opiniões entre grupos de relacionainterativa entre os elementos chamados de
mentos sociais. Cresceram com grande acesso
jornalismo em rede.
à tecnologia e se acostumaram aos processos
Segundo Malini (2008), as mídias sonão lineares de informações da rede.
ciais são ativadas pela sociedade, por meio
Nesse sentido, com a influência da
de uma cultura de colaboração, sendo as
tecnologia e a convergência das mídias, os
principais: ferramentas de publicação de
portais da internet tornaram-se os princiblogs; redes sociais (Orkut e Facebook);
pais meios de comunicação do jornalismo
ferramentas de micropublicação, como o
contemporâneo, sendo alvo de pesados inTwitter; ferramentas de troca de vídeos,
vestimentos financeiros para sua evolução,
como o Youtube.
pois apresentaram nos últimos anos um
O público não se informa na atualidade
crescimento de público
somente pelos veícuconsiderável e com
los jornalísticos conNo Brasil existem
leitores cujos perfis
sagrados. O cidadão
aproximadamente 28
influenciam a opinião
na internet consome
pública da sociedade
toda a informação com
milhões de usuários
brasileira. No campo
a qual possui contato,
conectados ao Facebook: segundo a sua própria
da interação, a internet
permitiu uma mudança pessoas físicas e jurídicas, estratégia de interano fluxo da notícia,
ção na rede. Além dos
representando pessoas, portais da internet, o
permitindo receber
marcas, instituições,
grande quantidade de
consumidor de infordados de forma não
mação se atualiza por
organizações
linear, bem como os
meio de blogs, Twitter,
comentários e opiniões
redes sociais e e-mail.
dos leitores passaram a ser um complemenO receptor é quem vai escolher o veículo
to de grande importância para o jornalismo.
de maior importância, sem avaliar se os
produtores filiam-se a alguma organização
Mídias sociais: O jornalismo em rede
jornalística (PRIMO, 2008).
Os movimentos populacionais do Egito
Conforme relato de Primo (2008), as
demonstraram a principal característica
redes sociais tiveram um papel fundamental
das mídias sociais: microcapilaridade da
nos movimentos contra a ditadura no Egito,
informação, que não permite a compartiem janeiro de 2011, levando milhares de
mentação ou a restrição da notícia em um
manifestantes às ruas e servindo como prindeterminado local ou grupo, pois o fato
cipal ferramenta da imprensa mundial para
tramitará ponto a ponto, respaldado pela
o relato dos fatos, pois o governo proibiu a
credibilidade do produtor, por uma rede de
cobertura dos eventos da população contra
amplitude mundial. Não existe limitação
o sistema. O autor relata que as práticas
para o formato do dado transmitido pelo
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canal, podendo ser vídeos, imagens ou
um simples comentário. As mídias sociais
são fontes locais de matérias para outros
veículos de comunicação, não sendo usual
a imprensa retirar relatos de pessoas comuns, como se estivessem representando
a instituição onde trabalham ou toda a
comunidade onde vivem.
Outro aspecto observado é a questão
do tempo. As mídias sociais são eficazes
na transmissão da informação em tempo
real, crescendo de importância o presente, o
momento exato do acontecimento, transformando o passado em algo sem importância,
sem ineditismo. Importante ressaltar que,
em alguns casos, podemos considerar o passado algumas horas posteriores ao evento,
como no retromencionado exemplo sobre
a população do Egito.
Para o presente trabalho vamos considerar as mídias sociais utilizadas pela MB:
Twitter e Facebook, conforme verificado
em seu sítio funcional na internet.
Twitter
Para Lopes (2010), o Twitter6 possui
um caráter híbrido entre blog, rede social
e mensageiro instantâneo. Em funcionamento desde março de 2006, o sistema
permite a comunicação entre usuários por
meio de comentários de até 140 caracteres.
Esta limitação possibilita que o Twitter
seja acessível por aparelhos móveis como
celulares e laptops.
O limite estabelecido de caracteres
permite agilidade e estímulo ao emissor
– mesmo aos que possuem dificuldades

em produzir textos –, criando um estilo
de escrita conciso e objetivo, permitindo,
contudo, contrações de palavras e uso de
uma linguagem menos formal, favorecendo a inserção de informação com maior
rapidez na rede.
Facebook
Mark Zuckerberg (1984), estudante de
Harvard, criou um aplicativo para compartilhamento de fotos em rede chamado Facebook7. Tamanho foi o sucesso do programa
que logo recebeu pesados investimentos de
empresas, transformando-se em um site de
domínio público, utilizado por pessoas e
empresas.
Segundo Paniz (2012), no Brasil existem
aproximadamente 28 milhões de usuários
conectados ao Facebook: pessoas físicas e
jurídicas, representando pessoas, marcas,
instituições, organizações, entre outros.
O Facebook materializa o conceito de
jornalismo-cidadão apresentado por Varela
(2008). O autor afirma que existe um desejo
coletivo de participação na produção da informação e na interação online, bem como
uma demanda crescente de participação
social na produção da mídia. O cidadãorepórter informa no Facebook sua visão social e política de um fato, busca melhorias
em sua sociedade e cobra procedimentos e
respostas das instituições.
Observamos que o grande número de
usuários e a demanda por informação
permite ao Facebook o fortalecimento da
imagem de uma instituição e a construção
do seu capital social8, além de possibilitar

6 http://www.twitter.com – O Twitter é uma mídia social que permite a publicação de informações por celulares
ou computadores.
7 http://www.facebook.com – O Facebook é uma mídia social para compartilhamento de informações (texto,
vídeos, imagens) e interação entre usuários.
8 Segundo Recuero (2005), o capital social é um conjunto de recursos, que pode ser encontrado a partir das conexões
entre os indivíduos de um determinado grupo, pois é conteúdo dessas relações. Esse conjunto de recursos
está baseado na reciprocidade e na qualidade dos laços sociais.
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subordinado diretamente ao comandante da
Marinha (KANEKO, 2009).
Com a crescente demanda na área, a
MB vislumbrou a necessidade de orientar
o seu público interno no ramo da Comunicação Social, tornando-o um vetor de
divulgação das atividades da instituição,
confeccionando, no ano de 2006, o Manual
de Comunicação Social da Marinha (EMAA MARINHA DO BRASIL E O
860) – com caráter didático e normativo,
JORNALISMO CONTEMPORÂNEO
procura estabelecer normas para orientar
a atividade, apresentando noções básicas
Breve histórico da Comunicação Social
de CS.
na Marinha do Brasil
Para nortear as Organizações Militares
O marco inicial da
CS na MB aconteNo Facebook a qualidade (OM) e os centros de
Comunicação Social
ceu com a criação do
Serviço de Relações da informação e o momento dos Distritos Navais
Públicas da Marinha adequado da sua divulgação (DN), a MB confecciona anualmente o
(SRPM), no ano de
são de primordial
Plano de Comunicação
1961, quando esse
importância para a
Social, documento da
órgão de assessoria
encontrava-se subor- credibilidade da instituição administração naval
que visa a divulgar as
dinado ao Gabinete do
atividades de CS da
Ministro da Marinha e
Marinha, em conformidade com o estabea sua principal tarefa era atender ao minislecido nas Diretrizes para o Planejamento
tro da Marinha nos assuntos inerentes ao
Naval – Dipnav (EMA-300 – PEM), no
campo da CS (KANEKO, 2009).
Manual de Comunicação Social da Marinha
Com a percepção da Alta Adminis(EMA-860) e nas Orientações do Comantração Naval9 da importância da CS para
dante da Marinha – 2012 (Orcom-2012) e
a MB, principalmente no que se refere a
disseminar a classificação das OM no âmbisua relação com a sociedade e à adoção
to do Sistema de Comunicação da Marinha
de uma atitude proativa no campo da CS
(Siscomb), bem como suas atribuições.
visando ao fortalecimento da imagem da
(BRASIL, 2012).
instituição, o SRPM teve a sua denominaLevando-se em consideração o tempo
ção alterada para Centro de Comunicação
de existência da MB, a preocupação da CS
Social da Marinha (CCSM) no ano de
materializada em uma OM é algo recente,
2006, assumindo novas tarefas e criando
demonstrando a atual atenção da instituição
uma estrutura organizacional compatível.
com a sua imagem perante a sociedade
Porém, no intuito de ratificar a importância
brasileira, assim como o longo caminho que
e mais bem coordenar suas tarefas, no ano
devemos trilhar em busca da experiência
de 2008 a responsabilidade pela direção do
nessa área.
CCSM foi atribuída a um contra-almirante
uma comunicação direta com a sociedade,
sem a mediação dos meios de comunicação
tradicionais. A qualidade da informação e
o momento adequado da sua divulgação
são de primordial importância para a credibilidade da instituição nessa forma de
mídia social.

9 N.A.: Para este trabalho, é formada pelos almirantes de esquadra da MB.
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As orientações para o desenvolvimento
necessário estão escritas basicamente em
dois documentos normativos: EMA 860 –
Manual de Comunicação Social da Marinha
(2006) e Plano de Comunicação Social,
servindo de fulcro para ações com o público
interno e externo da MB.
Estrutura da Comunicação Social na
Marinha do Brasil
De acordo com o Manual de Comunicação Social da Marinha, a CS é definida
como sendo o “conjunto de atividades
desenvolvidas com o intuito de influenciar a opinião pública, buscando tornar
favorável a imagem da instituição e
garantir a sua aceitação pela sociedade”
(BRASIL, 2006).

Conforme Kaneko (2009), a CS, dentro
da MB, é conduzida por órgãos de CS
existentes nos diversos DN e pelo CCSM.
Todos os órgãos de CS da MB formam o
Siscomb, que possui, como órgão gerenciador, o CCSM, ao qual cabe a tarefa de
gerir as atividades de CS no âmbito do
Siscomb, bem como integrar o Sistema de
Comunicação do Poder Executivo federal.
Todos os órgãos de CS da MB são interligados e trocam informações entre si, pois,
além de ser fundamental para a padronização
das informações da instituição, a comunicação eficaz garante a rapidez da tramitação
dos dados dentro da organização, facilitando
as decisões das autoridades competentes.
Conforme afirmou o diretor do CCSM10,
atualmente o Centro possui instalações
próprias em Brasília-DF, com uma ramifi-

Organograma do Centro de Comunicação Social da Marinha
10 FARIAS, Alves – Contra-almirante, diretor do CCSM, em palestra proferida na Escola de Guerra Naval, em 2012.
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cação física no Rio de Janeiro (RJ), na área
anos, que permitiu um incremento de nodo 1o DN. Para atender toda a demanda de
vas técnicas, lançando a MB no jornalismo
CS da MB, o CCSM possui a organização
eletrônico e fortalecendo sua imagem por
estrutural do organograma mostrado.
meio da internet. Grandes preocupações são
Ao visualizarmos o organograma, obseros militares e seus comentários nas mídias
vamos uma divisão em assessorias: Planejasociais, pois mesmo os comentários sendo de
mento, Produção e Divulgação, Imprensa e
caráter civil, em uma última análise, podem
Relações Públicas. Para o acompanhamento
ser utilizados como uma visão da instituição.
do jornalismo contemporâneo, surge a
Assessoria de Imprensa. Não encontramos,
A MARINHA DO BRASIL E O
entretanto, nas suas divisões, nenhum setor
JORNALISMO ELETRÔNICO
para tratar somente do jornalismo eletrônico, mídias sociais e suas demandas. A
Os principais canais de comunicação
Assessoria de Produção e Divulgação possui
contemporânea da MB, no jornalismo
um setor relacionaeletrônico, são:
do à internet, porém a
a) Portal da MB;
sua atribuição é o sítio A qualidade da informação
b) TV Marinha; e
da MB na internet. O
c) redes sociais (Fasofreu um grande salto
CCSM não possui um
cebook e Twitter)11.
na última reestruturação
departamento responsável por monitorar o
Portal da MB
do CCSM, no ano de
que seu público interno
2009, com o recebimento
comenta na rede com
Conforme a DGMMde pessoal especializado 0540 Ver. 1 (2010a)
potencial de ser noticiado por outros meios
nas áreas de jornalismo, – Normas de Tecnolode comunicação.
gia da Informação da
A qualidade da in- publicidade e informática Marinha, a informação
formação sofreu um
institucional da MB
grande salto na última
transforma-se e atualizareestruturação do CCSM, no ano de 2009,
se a cada dia. As atividades internas e externas
com o recebimento de pessoal especializaque acontecem rotineiramente são passíveis
do nas áreas de jornalismo, publicidade e
de divulgação para a sociedade brasileira.
informática. Esses profissionais são seleO Portal da MB12 é uma ferramenta poderosa na divulgação das atividades para o
cionados no ambiente civil e admitidos por
povo brasileiro, pois congrega a potencialiconcurso público ou como oficiais temporádade da internet com a disponibilização para
rios, trazendo um conhecimento atualizado
o público de serviços eletrônicos, aliadas a
e novas sugestões para o desenvolvimento
uma cultura de universalização do acesso a
do CCSM (KANEKO, 2009).
informação, fortalecendo, assim, a imagem
Nesse contexto, o CCSM possui estruda MB com grande economia de recursos. A
tura física e organizacional adequada para
Rede de Comunicações Integradas da Maria coordenação da CS na MB. Ressaltamos
nha (Recim) é o canal que possibilita às OM
o aporte de pessoal recebido nos últimos
11 Principais ferramentas da MB para Comunicação Social na internet.
12 Portal da MB – www.mar.mil.br – sítio oficial da Marinha do Brasil na internet.
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PORTAL DA MARINHA DO BRASIL NA INTERNET
Fonte: www.mar.mil.br, acessado em: 22 ago. 2012

interagirem no ambiente virtual, além de
permitir o uso de ferramentas corporativas.
A DGMM-0540 Ver. 1 (2010a) especifica
de forma objetiva os públicos alvos do Portal
da MB, a saber: cidadãos, empresas, governo
e militares da MB, ativos e/ou inativos.
Faz-se mister afirmar que o Portal da MB
na internet é o principal meio de comunicação
eletrônico de que a instituição dispõe para a interação com seu público interno e a sociedade
brasileira, servindo de convergência para todos
os serviços digitais (Rádio Marinha, TV Marinha e redes sociais), bem como uma poderosa
ferramenta de divulgação dos periódicos da
MB impressos que são disponibilizados.
TV Marinha
De acordo com o preconizado pela DCTIMarinst no 30-05 (2010b)13, a TV Marinha é

uma aplicação na internet que permite a publicação de vídeo no ambiente WEB14, aliando
o grande potencial da banda de comunicação
da internet da MB à atual abrangência da rede
interna de internet. Todas as OM da MB poderão publicar vídeos de caráter corporativo e
institucional, buscando fomentar a divulgação
de programas nas áreas da comunicação
social, educação, saúde, operações navais e
conjuntas. O procedimento para envio dos
vídeos deverá respeitar as seguintes normas:
a) a OM cujo titular seja almirante
enviará os vídeos produzidos diretamente
para o CCSM; e
b) as demais OM deverão encaminhá-los
via comandante imediatamente superior.
Segundo a mesma norma, as responsabilidades das OM da MB no Portal são:
a) Diretoria de Comunicação e Tecnologia de Informação da Marinha (DCTIM) –

13 Documento normativo da MB que estabelece os procedimentos para a publicação de vídeos no portal de vídeos
da MB.
14 A World Wide Web é um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados na internet.
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TV MARINHA NA INTERNET
Fonte: www.videoportal.mar.mil.br

responsável pela gerência técnica do portal,
bem como pela disponibilização de novas
capacidades associadas ao sistema;
b) Centro de Tecnologia de Informação da
Marinha (CTIM) – responsável pelo suporte
técnico do ambiente, assim devendo zelar por
disponibilidade, desempenho, confiabilidade
e segurança da solução do Portal, hospedada
no Centro de Dados da MB;
c) CCSM – responsável pela avaliação
final de conteúdo dos vídeos produzidos
pelas OM; e
d) demais OM – responsáveis pela geração dos vídeos.
As ferramentas de vídeos da TV Marinha
na internet proporcionaram o fortalecimento
da imagem da MB por meio de vídeos institucionais que possuem grande aceitação no público virtual. Observa-se a preocupação com

as responsabilidades de cada OM para um
perfeito funcionamento do sistema, refletindo
diretamente na credibilidade da instituição.
Redes sociais: Facebook e Twitter
De acordo a DCTIMarinst no 30-08
(2011)15, as redes sociais são aplicações e/
ou serviços que divulgam informações que
podem ser acessadas publicamente na internet, sendo a propriedade e os servidores
das páginas não pertencentes à MB. Essas
aplicações incluem ferramentas colaborativas de compartilhamento de informações
de usuários ou organizações. A MB utiliza
esse canal para atividades de Comunicação
Social, funcionando como uma extensão ou
complemento ao portal, mas não o substituindo. O CCSM, com apoio da DCTIM,
é a única OM autorizada a fazer uso oficial

15 Documento normativo que estabelece e divulga a instrução técnica de uso oficial de mídias e redes sociais pela
MB e de uso não oficial de mídias e redes sociais pelo pessoal da MB.
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das mídias sociais pela MB e coordenar o
detalhamento das funções e responsabilidades do pessoal que fará a administração
e atualização das redes sociais oficiais, de
forma a garantir a segurança e a eficácia
dessa iniciativa.
Segundo a norma em tela, a MB prioriza
a CS nas redes sociais e compreende que, na
atualidade, a conectividade e a interatividade estão presentes em todos os momentos,
devido à convergência digital. E todo este
ambiente contribui para a MB interagir com
seu público alvo, sob os seguintes aspectos:
a) compreender e responder a questões e
preocupações do público em geral;
b) divulgar oficialmente as atividades
de suas OM;
c) aumentar a velocidade na prestação de
serviços de interesse da população;
d) levar informações oficiais, de forma
quase instantânea, a qualquer parte do

mundo, sem intermediários que possam
distorcê-las;
e) estabelecer uma relação de confiança
com o público em geral, por meio do compartilhamento de informações; e
f) contar para o público em geral um pouco
de sua história, suas tradições e seus costumes.
Por meio da DCTIMarinst no 31-01
(2009)16, a MB busca orientar o seu público
interno sobre o conteúdo relativo à instituição publicado nas redes sociais de caráter
particular dos seus militares, detalhando as
implicações de segurança digital e orgânica
sobre publicação de fotos ou imagens de
áreas sigilosas, bem como o comprometimento da instituição por comentários que
não condizem com a condição de militar
do usuário. Podemos citar as principais
recomendações do documento:
a) nunca postar ou publicar informações
sigilosas da MB ou pessoais;

FACEBOOK OFICIAL DA MB
Fonte: www.facebook.com/marinhaoficial
16 Documento normativo da MB com a finalidade de orientar o uso de sítios de relacionamento social na internet
pelo pessoal da MB.
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b) nunca nomear ou utilizar, na titulação
do grupo, símbolos, siglas, brasões, indicativos ou nome de OM da MB;
c) nunca postar informação que possa
ser explorada em ação contra o pessoal ou
contra a MB, tais como endereços pessoais,
rotinas e eventos da MB;
d) nunca postar nada que não queira que
se torne público. Todas as informações veiculadas em sítios de relacionamento devem
ser consideradas como públicas;
e) ter o mesmo comportamento, dentro
do grupo, que se tem quando em uma reunião social com presença física;
f) seguir os padrões de comportamento
navais orientados pelos bons costumes;
g) ter o mesmo cuidado com a informação postada que se tem com a informação
impressa.
A Marinha utiliza de forma eficaz as
redes sociais em prol da divulgação das atividades operacionais e de responsabilidade
social17, sendo um complemento oportuno
ao portal de notícias da MB. Importante
ressaltar que somente o CCSM possui
delegação para uma conta oficial nas redes
sociais, e que todo o procedimento encontrase normatizado em documentos oficiais,
inclusive o comportamento dos militares e
civis da MB com suas contas pessoais.
A TEORIA DO JORNALISMO
ELETRÔNICO E AS PRÁTICAS NA
MB
A Marinha do Brasil demonstra que,
além das suas atividades operacionais e do
cumprimento do seu dever constitucional,
atenta para a importância da sua comunica-

ção institucional com a sociedade, instituições civis, comunidades locais e veículos
de comunicação. Visando a uma padronização dos vários órgãos da instituição, o
CCSM produz o Plano de Comunicação
Social da MB para distribuição. Nesse
documento normativo, podemos destacar
a seguinte orientação para o trato com a
sociedade:
Desenvolver as convicções do público externo sobre a MB, por meio das
seguintes ações:
a) tornar a Marinha mais conhecida
da sociedade;
b) incrementar a política de transparência com a sociedade e no trato
com a imprensa; e
c) estimular o interesse da população
pelos temas relativos à atuação da
Marinha, bem como buscar o desenvolvimento de uma consciência
marítima no País. (BRASIL, 2012).
Portanto, o modo de atuação da MB tem
sido reavaliado quanto às suas relações
com comunidades locais, sociedade civil
e demais atores sociais estratégicos. Valores como ética e responsabilidade social
crescem de importância a cada dia. Não
somente o modo de atuação com a sociedade foi alterado, mas as ferramentas para
divulgação da instituição também sofreram
alterações devido ao avanço tecnológico
e às mudanças sociais, como a utilização
da internet e o surgimento da geração Y18.
Podemos citar como as principais práticas positivas da MB, em comparação
à teoria apresentada neste trabalho, os
seguintes aspectos:

17 Responsabilidade social é um conceito segundo o qual as empresas decidem, numa base voluntária, contribuir
para uma sociedade mais justa e um meio ambiente limpo e sustentável.
18 Conceito sociológico para definir as pessoas nascidas após a década de 80. Essa geração desenvolveu-se em
uma época de prosperidade econômica e grandes avanços tecnológicos, porém em um meio de grande individualismo e competição extremada.
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a) O jornalismo contemporâneo sofreu
profundas alterações no decorrer de sua
história, fruto das mudanças sociais e
econômicas e tecnológicas. A MB soube
bem observar essas evoluções. Conforme
descrito anteriormente, o CCSM sofreu
uma reestruturação no ano 2009, buscando
pessoal qualificado no meio civil de acordo
com as novas tendências do jornalismo e
suas inovações tecnológicas, permitindo
o fortalecimento e o amadurecimento do
jornalismo eletrônico na MB.
b) Uma das especificidades do jornalismo contemporâneo, e por sua vez do jornalismo eletrônico, consiste na penetração
rápida da informação na sociedade, não
existindo nenhuma barreira, mostrando
que o papel e o virtual uniram-se para uma
informação de fácil acesso. A MB materializou essa especificidade por meio do seu
portal, possibilitando o fortalecimento da
imagem da instituição com grande economia de recursos, permitindo ao seu públicoalvo interagir com a Força em um ambiente
virtual moderno e com a convergência de
vários meios de comunicação, como a TV
Marinha e a Rádio Marinha.
c) O público não se informa somente pelos veículos de comunicação consagrados.
As mídias sociais são eficazes na transmissão da informação ponto a ponto, algumas
vezes servindo como fonte de notícias para
os principais veículos de comunicação. A
MB utiliza as redes sociais como complemento às informações disponibilizadas
no portal da internet e divulga normas
para publicação de matérias, inclusive em
relação ao padrão de comportamento que
deve ser adotado por civis e militares em
suas páginas individuais.
d) A TV Marinha proporcionou à MB a
distribuição dos seus vídeos institucionais
com baixo custo e atingindo uma grande
audiência por meio da internet. O CCSM,
com essa ferramenta, aliou o sucesso da
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televisão, que revolucionou os meios de
comunicação com a praticidade, interatividade e rapidez de divulgação da internet. Essa ferramenta demonstra a perfeita
consonância da MB com a evolução da
Comunicação Social no campo midiático.
Entre as práticas de jornalismo eletrônico realizadas pela MB, algumas necessitam
de uma atenção especial em termos de
aprimoramentos, a saber:
a) O Manual de Comunicação Social
da Marinha sofreu a sua última revisão
no ano de 2006. Após essa data, podemos
observar que a Comunicação Social sofreu
profundas alterações, principalmente no
que se refere à importância das redes sociais no campo do jornalismo eletrônico. A
evolução tecnológica e as novas formas de
jornalismo são fatores determinantes para
nortearem a revisão do manual em tela.
b) Somente o CCSM é autorizado a fazer
uso oficial das mídias sociais na MB, porém
as redes sociais são ferramentas importantes
na construção do capital social de uma instituição, bem como na comunicação direta com
a sociedade local. Dessa forma, a privação de
outras OM da MB fazerem uso dessa ferramenta dificulta a sua interação com a comunidade local, principalmente com órgãos que
lidam diretamente com o público, como, por
exemplo, as capitanias e os hospitais navais.
c) Nas redes sociais, a qualidade da informação e o momento adequado da publicação
do dado são de primordial importância para
o sucesso da comunicação com o público.
Esse fato não se coaduna com os procedimentos descritos nas normas da MB, onde
matérias e vídeos necessitam tramitar pela
via de Comando até o destinatário final,
fazendo com que o fato perca o seu tempo
na mídia. Logo, as condutas para publicação
de conteúdo na internet na MB poderiam ser
revistos para permitir que os fatos, vídeos
e notícias ocupassem a moldura temporal
adequada no ambiente midiático.
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Pelo exposto, concluo que a MB enção, a notícia faz parte da vida da sociedade.
contra-se em consonância com a teoria
Não existem barreiras para a informação,
das práticas de jornalismo eletrônico e
pois a tecnologia permite a interação entre
acompanha toda evolução e modificação
os usuários e os meios de comunicação.
na área, por meio de recursos humanos
Os órgãos de CS perceberam que o mundo
com conhecimento profissional atualizado
virtual e o papel uniram-se para disponibinos ambientes acadêmicos civis, orientalização da informação de fácil acesso e de
dos por militares com experiência cultural
forma permanente.
da caserna, formando uma parceria de
Dessa forma, os portais da internet
extrema importância para a Força, pois
tornaram-se os principais meios de comunipossibilita uma comunicação eficaz sem a
cação do jornalismo contemporâneo, sendo
perda de identidade da cultura e tradições
alvos de pesados investimentos financeiros
da Marinha. O portal da MB na internet é
para sua evolução.
estrutura basilar dessa comunicação, e a
Como uma forma de complementar as
sua convergência digital possibilita que
informações disponibilizadas pelos portais,
o público interaja com vários canais de
surgem as redes sociais, que permitem
comunicação, como a
uma comunicação direTV Marinha e as redes
ta com o receptor, sem
sociais da MB, ena mediação de veículos
A TV Marinha e as
tregando à sociedade
de comunicação tradiredes sociais da MB,
brasileira informações
cionais. Não existe lisem intermediários, entregando à sociedade mitação para o formato
contribuindo para forbrasileira informações do dado transmitido
talecimento da imapelo canal, podendo
sem intermediários,
gem da MB perante
ser vídeos, imagens ou
os órgãos governaum simples comentácontribuem para o
mentais, entidades e
rio. Observamos que o
fortalecimento da
o povo.
grande número de usuimagem da MB na
ários e a demanda por
CONCLUSÃO
informação nas redes
opinião pública
sociais permitem o forNo início, os estilos
talecimento da imagem
jornalísticos se preocupavam apenas em
de uma instituição e a construção do seu
retratar os interesses da classe economicapital social.
camente dominante e não contemplavam
A MB possui uma preocupação com a
as classes mais pobres e/ou instituições.
CS e o fortalecimento da sua imagem na
A evolução tecnológica e a reestruturação
sociedade brasileira. A criação do CCSM e
das redações possibilitaram a produção em
o aporte de pessoal especializado nas novas
massa de folhetos e periódicos, tornando
técnicas digitais permitiram o desenvolvio jornalismo algo popular, despertando o
mento do jornalismo eletrônico na MB.
interesse dos órgãos governamentais para
Conclui-se, portanto, que a MB acoma formação da opinião pública nos campos
panha toda a evolução e modificação do
da política, da economia e de variedades.
jornalismo eletrônico, por meio de recursos
Nos tempos atuais, respaldada pela conhumanos especializados provenientes do
vergência digital dos meios de comunicameio acadêmico civil, orientados por militaRMB1oT/2013
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res que possuem uma identidade cultural forjada por vários anos de trabalho na instituição.
Não podemos negar que pequenos ajustes de
rumos devem ser tomados, como a descentralização das redes sociais oficiais da MB, para
permitir a comunicação direta das OM com
seu público-alvo. Porém, o portal da MB na

internet e a sua convergência digital possibilitam que o público interaja com vários canais
de comunicação, como a TV Marinha e as
redes sociais da MB, entregando à sociedade
brasileira informações sem intermediários,
contribuindo, assim, para o fortalecimento da
imagem da MB na opinião pública.

1 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<PSICOSSOCIAL>; Imprensa; Comunicação Social; Mídia; Centro de Comunicação Social;
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CONTINUIDADE DOS PROJETOS NO ÂMBITO DO
MINISTÉRIO DA DEFESA?
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INTRODUÇÃO

O

Orçamento de Defesa, adotando-se o
conceito dos recursos destinados ao
Ministério da Defesa (MD), é financiado por
recursos do Tesouro Nacional (provenientes
da arrecadação de tributos e que não têm destinação específica) e fontes advindas de receitas
próprias e/ou vinculadas (resultado de esforço

institucional e com aplicação específica). Uma
pequena parcela é financiada por convênios
e doações, de forma que os recursos e sua
aplicação são detalhados no Orçamento Geral
da União para cada exercício.
Uma importante questão a ser levantada
é se, ante às fortes restrições legais e à excessiva vinculação das fontes de recursos
no Orçamento, haverá espaço para acomo-

* Encarregado da Divisão de Análise Econômica da Diretoria de Coordenação de Orçamento da Marinha.
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dação de despesas de caráter continuado
que garantam os recursos necessários para
o desenvolvimento dos principais projetos
no âmbito do MD.

países onde o setor público é estável e tem
sua governança baseada na promoção de racionalidade e eficiência no uso dos recursos
públicos. A tabela abaixo detalha como os
países-membros da OCDE utilizam o CO.

CARRY OVER1
Uma das ferramentas muito empregadas nos países membros da Organização
para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) 2 é o Carry Over
(CO). Segundo essa organização, o CO é
o direito de empregar saldos não utilizados
de dotações orçamentárias para além do
ano em execução.
Ele foi uma resposta às imperfeições
do processo de orçamentação do setor
público, motivada principalmente pela
heterogeneidade das áreas de atuação do
governo, por limitações do tempo de execução de investimentos, disponibilidade
de recursos ao final do exercício e pelos
complexos procedimentos de aprovação
da peça orçamentária no Executivo e no
Legislativo.
Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI) (2009), o CO é aconselhável em

REINO UNIDO – EXEMPLO ONDE O
CO FOI APLICADO COM SUCESSO
O CO foi implantado pela primeira vez
em 1976. A premissa utilizada para sua
escolha foi que, se o tempo de execução
dos projetos existentes não pode ser controlado com precisão, algumas medidas são
necessárias para permitir um certo grau de
flexibilidade para as despesas correntes e de
capital durante alguns exercícios. À época,
o CO foi utilizado caso a caso, o que, muitas
vezes, tornou-se fonte de litígios entre o
Tesouro britânico e os ministérios.
A pressão por gastos, no âmbito de governo, baseada em modelo mais abrangente
levou o Tesouro britânico a propor, em
1978, que 5% da dotação para as despesas
de capital fossem carregadas para os próximos exercícios. Já no início dos anos 80,
o argumento utilizado para o seu emprego

1 Este modelo foi apresentado no 2o Seminário Nacional de Orçamento, evento realizado em Brasília entre 10 e 12
de maio de 2010, onde foram discutidas novas perspectivas em Planejamento, Orçamento e Administração
Pública, com consequente melhora na qualidade do gasto público.
2 A OCDE destina-se a comparar políticas econômicas, solucionar problemas comuns e coordenar políticas domésticas e internacionais. Economias com um elevado Produto Interno Bruto (PIB) per capita, como, por
exemplo, Alemanha, Reino Unido e França, são a maioria dos membros da OCDE.
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foi melhorar a gestão dos programas de
governo, em que a sincronia das metas ou
dos pagamentos era incerta.
No final da década de 80, foram incluídas outras despesas correntes, como,
por exemplo contratos de consultoria de
Tecnologia da Informação (TI) e gastos
específicos do MOD3 e do Ministério da
Saúde. O CO completo, ou seja, para as
despesas correntes e de capital, foi concedido em 1994.

de legislação ou regulamentação específicas. Ao final do exercício, o CO pode ser
utilizado como meio de facilitar a contabilização dessas despesas, simplificando
procedimentos onerosos da execução
orçamentária. Contudo o CO não pode
ser usado como substituto de uma ampla
reforma desse sistema.

VANTAGENS PARA IMPLANTAÇÃO

Em que pesem os benefícios listados, há
limitações que devem ser consideradas na
implantação dessa ferramenta:

Incentiva a Busca de Economicidade:
na medida em que o tempo de maturação e
execução dos investimentos é maior, cria-se
espaço para aumento dos ganhos de eficiência e implementação de medidas redutoras
de custos. Esses elementos combinados
devem ser usados como instrumentos na
priorização sobre os recursos alocados na
montagem da peça orçamentária.
Facilita a execução plurianual dos
Programas: para evitar repetidas revisões
ao orçamento e incentivar a gestão positiva
sobre o custo total do projeto, o CO pode
ser útil, desde que o limite total da despesa
plurianual seja respeitada.
Compensa a rigidez durante a execução orçamentária: a execução orçamentária pode sofrer atrasos pela adoção de
procedimentos operacionais complexos ou
mediante múltiplos controles de despesas
ex ante. Esses atrasos podem se restringir
ao ambiente interno das organizações,
ou podem ser impostos por medidas de
caráter macroeconômico ou decorrentes

DESVANTAGENS PARA
IMPLANTAÇÃO

“Overbooking Orçamentário” 4: se
as dotações orçamentárias iniciais estiverem superestimadas, ou se uma atividade
planejada não ocorrer, a autorização orçamentária deverá, a princípio, ser cancelada.
Nesses casos, não deveria haver despesas
“inscritas” em CO. Por outro lado, estabelecer as causas dessas distorções, na prática,
é muitas vezes impossível. Deve-se ter em
mente que estimativas orçamentárias são
repletas de incertezas, sendo raramente
factível, nem ex ante ou ex post, estimar
com precisão o montante de recursos necessários para se atingir os objetivos dos
programas de governo.
Perda da Política de Controle: caso
o CO se torne demasiadamente grande,
poderá ocorrer uma rápida deterioração
entre as prioridades de gastos do governo e
a discricionariedade exercida pelos executores dos diversos programas de governo.
Por esse motivo, limitar o tamanho do CO
é necessário. Por outro lado, enquanto esse

3 Ministério da Defesa britânico.
4 Um caso particular de “overbooking orçamentário” ocorre quando a despesa é completamente determinada por
fatores exógenos, como, por exemplo, os direitos legislados, em que a despesa é determinada pelo número de
beneficiários qualificados e seus respectivos direitos de pagamento, bem como aquelas que sofrem influência
do governo no curto prazo.
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controle é exercido, pode-se aceitar alguma
flexibilidade na execução dos recursos,
que podem abrir espaço para especulações
quanto ao uso de artifícios que superestimem dotações orçamentárias, visando
apenas à manutenção da velha prática
de gastos elevados no final do exercício.
Nesses casos, é importante enfatizar a forte
relação entre tempo de planejamento e a
consonância às despesas com os principais
objetivos dos programas do governo.

o ato de autorização for promulgado
nos últimos quatro meses, caso em
que, reabertos nos limites dos seus
saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente; nesses casos poderão viger até
o término do exercício subsequente.
[...] créditos extraordinários:
destinados a despesas urgentes e
imprevisíveis, como as decorrentes
de guerra, comoção interna ou calamidade pública, conforme art. 167
Tempo: o terceiro
da Constituição Federal.
caso em que o CO é
Na União, serão abertos
No Brasil, o CO poderia por medida provisóinviabilizado ocorre quando o governo
ria. Os créditos extracontribuir para a
exerce um controle soordinários não poderão
diminuição da prática
bre o melhor momento
ter vigência além do
de liberação de grandes exercício em que forem
para realizar despesas.
Em primeiro lugar, no
autorizados, salvo se
volumes de recursos
caso de um estímulo
o ato de autorização
nas proximidades do
fiscal, o governo pode
for promulgado nos
criar uma situação de encerramento do exercício últimos quatro meses
“use ou perca” para
daquele exercício, caso
financeiro
assegurar que os gesem que, reabertos nos
tores orçamentários
limites dos seus saldos,
gastem verbas no ponto certo do ciclo
serão incorporados ao orçamento do
econômico. Em segundo lugar, quando
exercício financeiro subsequente.
há uma consolidação fiscal, permitindo ao
(Manual Técnico do Orçamento,
governo limitar a curvatura do CO para
2011, p. 80, destaque nosso).
proteger determinada meta fiscal.
Essas autorizações diferem do CO,
pois as metas aí executadas não guardam,
O BRASIL JÁ PRATICA O CARRY
na maioria das vezes, conformidade com
OVER?
projetos selecionados de investimentos,
e, portanto, seus resultados acabam sendo
No Brasil, a execução de recursos para
questionáveis quanto à efetividade e eficialém do exercício financeiro é autorizada
ência do gasto público.
mediante a abertura de créditos especiais
No caso do Brasil, o CO poderia cone extraordinários, desde que publicados
tribuir para a diminuição da prática de
nos últimos quatro meses do exercício
liberação de grandes volumes de recursos
financeiro. Esses instrumentos são assim
nas proximidades do encerramento do
definidos:
exercício financeiro, destituída, muitas
[...] Os créditos especiais não povezes, de conformidade com metas e obderão ter vigência além do exercício
jetivos concretos. Essa forma de “gestão”
em que forem autorizados, salvo se
criou espaço para o que se passou a denoRMB1oT/2013
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O CO PODE SER UMA
minar de “Restos a Fazer”. Isto decorreu
FERRAMENTA VIABILIZADORA
da distorção do que foi previsto na Lei
DE RECURSOS PARA OS
4.320/1964. O manual Entendendo a LRF,
PROJETOS DO MD?
ao tratar do assunto, diz :
[...]. A má utilização decorria,
No Brasil, temos observado um quadro
em grande medida, de deficiências
contumaz, em que os argumentos de ordem
do processo orçamentário como
política sobrepujam os de ordem técnica e
instrumento de planejamento. O
fiscal na aprovação de metas que produzam
orçamento, eivado por superesdivisas para o nosso
timativa de
país. Dessa forma, o
receitas e/ou
CO pode ser considerasubestimativa
Hoje, o orçamento é de
do um novo paradigma
de despesas,
caráter autorizativo e,
para a gestão dos reembutia autocursos públicos, além
rização para
portanto, desobriga o
de campo fértil na viaassunção de
Executivo a cumprir o
bilização de projetos
compromissos
que não eram planejamento previsto na de Defesa que exijam
acompanhados Lei Orçamentária Anual. tempo de maturação
para gerarem “frutos”.
por efetiva arO espaço fiscal para
recadação de Há uma série de discussões
receitas. A falpara que ele passe a ser acomodação de tais
demandas pode ser
ta de sincronia
impositivo
encontrado na própria
entre orçamenpolítica de metas fisto e execução
cais fortemente vinculada na obtenção de
financeira e a ausência de medisuperávits primários. À guisa de sugestão,
das corretivas ocasionava uma
pode-se empregar parte desses recursos
sobra de pagamentos que não
em projetos que atendam aos requisitos de
podiam ser atendidos no mesmo
viabilidade econômica, benefícios gerados
exercício e eram transferidos para
para a sociedade e para o País. No âmbito
o exercício seguinte sob a forma
do MD, dispomos de vários projetos que
de Restos a Pagar. (DEBUS,
atendem estes requistos, tais como: Prosub,
2001, p. 68)
Programa Nuclear da Marinha, Construção
Esse círculo vicioso perpetuou a cultura
de Navios-Patrulha, entre outros.
de que qualquer dotação não utilizada é
A implantação do CO deve ser preceuma oportunidade perdida para se gastar.
dida de um forte escrutínio sobre o formaTodavia, do ponto de vista da coletividato do nosso processo orçamentário. Hoje,
de, esta prática é incorreta, pois impostos
ele é de caráter autorizativo e, portanto,
ou empréstimos poderiam ser reduzidos,
desobriga o Executivo a cumprir o placaso os recursos não fossem efetivamente
nejamento previsto na Lei Orçamentária
utilizados. Uma segunda razão para o desAnual (LOA). Há uma série de discussões
perdício está calcada na visão distorcida
para que o orçamento passe a ser impode que sobras de crédito serão punidas
sitivo e, assim, rígido no que concerne
com menos dotações orçamentárias nos
à fidelidade à peça orçamentária. Hoje,
próximos exercícios.
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na Câmara dos Deputados e no Senado
destaque no cenário internacional. Essas
Federal, tramitam pelo menos quatro
mudanças, mesmo que morosas, apontam
proposições sobre esse assunto.5
para uma nova postura e atuação do setor
Por sua vez, por força da Lei de ResDefesa, que deve estar à altura da posição
ponsabilidade Fiscal (LRF), a programaque pleiteamos. Nesse contexto, cabe uma
ção anual da execução orçamentária e
análise reflexiva sobre como a política
financeira está condicionada à capacidade
equivocada de alocação de recursos poderá
de gastos do Governo, limitada, por sua
afastar o nosso país de possuir uma Força
vez, pela sua capacidade de auferir receiArmada preparada, com autonomia operatas. Quando esta regra não é respeitada,
cional, e que viabilize a consolidação da
deve-se dispor de mecanismo de contenindústria de material de defesa.
ção, denominado contingenciamento, o
Busca-se, assim, uma alternativa que
qual é realizado por
relacione o crescimento
meio de mecanismos
da riqueza do País à
de limitação do valor Busca-se uma alternativa necessidade de ademensal dos empenhos
do seu sistema
que relacione o crescimento quação
e de pagamentos.
de defesa, estabelecenda riqueza do País à
Em que pese este
do vínculo entre esses
“remédio” auxiliar na necessidade de adequação dois valores, como um
prevenção contra os
“seguro” para a manudo seu sistema de defesa, tenção da República e
riscos de desequilíbrio
das contas públicas,
sua soberania. Sendo
estabelecendo vínculo
falta uma análise mais
bem público, a soentre esses dois valores, um
qualitativa deste corciedade se beneficia
te de despesas. Dessa como um “seguro” para a daquele sistema, o qual,
forma, projetos em manutenção da República e de conformidade com
andamento que como texto constitucional,
sua soberania
provadamente tragam
deve ser devidamente
benefícios concretos
financiado pelo Estado.
para o País podem ser prejudicados e
Por fim, cabe salientar que o Brasil não
inviabilizados. Neste contexto, projetos
deve se eximir de inovar e criar mecanisclassificados como CO poderiam ser premos que permitam a quebra de paradigmas
servados, nos moldes do que já ocorre com
e “zonas de conforto” na área orçamentária
diversos programas constantes do Plano de
e financeira. Deve-se olhar e projetar a
Aceleração do Crescimento (PAC).
nação que queremos ser no futuro. Mudar
o foco do tempo presente para um futuro
CONCLUSÃO
sustentável é essencial para que tenhamos
uma sociedade coadunada com a importânO desafio que se encontra à nossa frente
cia das Forças Armadas brasileiras, pois é
é grande. À medida que o Brasil apresente
no tempo de paz que devemos prover os
melhores índices socioeconômicos, natumeios e condições para que possam bem
ralmente evocará uma posição de maior
cumprir sua missão constitucional.
5 Projeto de Lei Complementar no 15, de 2007, do deputado Onyx Lorenzoni; Projeto de Lei Complementar no 8,
de 2007, do Senador Álvaro Dias; Proposta de emenda à Constituição no 77, de 1999; Proposta de emenda
à Constituição no 22, de 2000.
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INTRODUÇÃO

A

história do controle de tráfego aéreo
na Marinha do Brasil (MB) tem início em 1963, 19 anos após a Força Aérea
Brasileira (FAB) iniciar suas atividades no
setor, com a formação da primeira turma de
controladores de Tráfego Aéreo, que tinha o

objetivo de exercer o controle das aeronaves
que operavam a partir do Navio-Aeródromo
Ligeiro Minas Gerais, porta-aviões adquirido em 1956 e incorporado em 1960.
No período de 1964 a 1969, o curso foi
realizado nos Estados Unidos e, a partir de
1970, com a instalação do Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval Almirante

* Serve na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia. Terminou recentemente o Curso de Formação de Oficiais
Especialistas em Controle de Tráfego Aéreo, no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR).
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José Maria do Amaral Oliveira (CIAAN)
na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia (BAeNSPA), teve início a formação
no Brasil.
Nestes 33 anos de existência, o serviço
de controle de tráfego aéreo prestado pela
MB evoluiu de uma estação de comunicações que realizava o serviço de informação
de voo até um órgão de controle de aproximação (APP). Inicialmente, prestou serviço
de controle de aproximação e partida não
radar, a partir de sua torre de controle, a
todos os tráfegos aéreos com destino à Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro.
Desde a reestruturação do órgão, com a
instalação do radar STAR 2000 e do sistema de tratamento de dados X-4000, presta
o serviço de controle radar na Zona de
Controle (CTR) sob sua responsabilidade,
contribuindo para a rapidez e a segurança
na Área de Controle Terminal (TMA) do
Rio de Janeiro.
O MODELO DE CONTROLE DE
TRÁFEGO AÉREO DA MB
O Serviço de Tráfego Aéreo (ATS)
prestado pela MB segue os requisitos estabelecidos pela FAB, órgão que detém a responsabilidade de regulamentar a atividade aérea
no Brasil, em consonância com as normas
mundiais estabelecidas pela Organização de
Aviação Civil Internacional (OACI).
Conforme já citado, a formação dos
controladores de tráfego aéreo (ATCO) da
Marinha foi iniciada nos Estados Unidos
em 1963 e, posteriormente, pela própria
MB no CIAAN. Com a criação da BAeNSPA e a abertura do seu aeródromo ao
tráfego aéreo civil, houve a necessidade de
padronizar os procedimentos empregados,
o que levou a MB a realizar entendimentos
com a FAB e incluir, em 1972, dois sargentos da Marinha nas turmas da Escola de
Especialistas de Aeronáutica. Atualmente,
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a formação inicial do ATCO é feita no
CIAAN, durante um período de dois anos,
e as habilitações específicas são obtidas
por meio de cursos realizados no Instituto
de Controle do Espaço Aéreo (Icea), em
São José dos Campos (SP). Mais recentemente, três oficiais realizaram o Curso
de Formação de Oficiais Especialistas de
Aeronáutica (CFOE), nas especialidades de
tráfeo aéreo e comunicações aeronáuticas, e
mais três encontram-se em curso no Centro
de Instrução e Adaptação da Aeronáutica
(Ciaar).
O reinício das operações das aeronaves
de asa fixa, mais precisamente dos caças,
pela MB em 1998 trouxe a necessidade de
uma reformulação do ATS da Marinha, e a
parceria com a FAB permitiu muito mais que
a formação dos especialistas, mas também
a introdução de novas tecnologias ao APP
Aldeia. O órgão de controle da BAeNSPA é
dotado da mesma tecnologia que mobiliza o
controle de aproximação do Rio de Janeiro
e tem a capacidade de prestar os serviços
de controle de tráfego aéreo, informação de
voo e alerta a todas as aeronaves em voo na
CTR Aldeia e controle de interceptação e
ataque por meio dos caças AF-1, inserindo
a Marinha do Brasil no Sistema de Defesa
Aeroespacial Brasileiro (Sisdabra).
No que tange à defesa aeroespacial, a
Marinha tem hoje seis controladores de
tráfego aéreo formados em interceptação,
dos quais dois estão servindo no Comando
de Defesa Aeroespacial Brasileiro (Comdabra), com objetivo de adquirir experiência
em missões reais de interceptação.
O FUTURO DO ATS
A evolução da aviação é notória a cada
ano e se dá de forma rápida. Nessa perspectiva, o serviço de tráfego aéreo também
evolui rapidamente. Os sistemas de navegação aérea estão cada dia mais avançados, e
RMB1oT/2013
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os recursos, antes baseados em terra, estão
sendo transferidos para sistemas satelitais
de última geração que permitem uma navegação mais precisa, segura e rápida.
Consciente desta evolução, a OACI
aprovou, na 10a Conferência de Navegação
Aérea, o conceito elaborado pelo comitê para
implantação do Sistema de Navegação Aérea
do Futuro (do inglês Fans Commitee), denominado conceito CNS/ATM (do inglês Communication, Navigation and Surveillance/Air
Traffic Management) que prevê um sistema de
comunicações automatizado e padronizado entre aeronave e órgão de controle, um sistema de
navegação satelital mais preciso e um sistema
de vigilância integrado mundialmente, além
de mudar a sistemática do serviço de tráfego
aéreo para o gerenciamento de tráfego aéreo.
O Fans trará inúmeros benefícios para
tráfego aéreo mundial. Entre eles, os principais são:
– redução da separação entre aeronaves;
– mudanças de rota mais eficientes;
– comunicações por satélite;
– rotas mais diretas; e
– redução da carga de trabalho dos pilotos e controladores.
A atualização do ATM na Europa recebeu o nome de Sesar, por ser concebido
pelo consórcio Sesar, que tem a participação de 29 empresas e conta com a colaboração de 21 parceiros.
Nos Estados Unidos essas mudanças
estão sendo implementadas sob o nome
de Nextgen (Next Generation Air Transportation System), com a participação
da Agência de Aviação Federal (FAA) e
diversos outros órgão americanos.
Cada item do conceito CNS/ATM tem
uma característica específica, a seguir
descrita:
a) Comunicação
A automação dos sistema de comunicação aeronáutica coloca em evidência dois
sistemas de disseminação de informação
RMB1oT/2013

de posição de aeronaves: o Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B),
que dissemina a posição da aeronave para
outras aeronaves e para o controle de tráfego aéreo na região continental, os quais,
por meio de receptores integrados, recebem
uma imagem em tempo real do tráfego
aéreo. E, por último, o Automatic Dependent Surveillance-Contract (ADS-C), que
permite a troca de informações em áreas
desprovidas de cobertura de vigilância e,
por isso, é feita por meio de diversos contratos que definem a utilização do sistema.
b) Navegação
Os requisitos de navegação que o conceito CNS/ATM incorporam são amplos e
se aplicam a cada fase do voo e à região de
navegação. A principal característica é que
a navegação deixa de ser baseada em sensores e passa a ser baseada na performance
necessária para uma determinada região/
fase de voo. Com isso, dois requisitos
destacam-se: a navegação de área (RNAV)
e a navegação baseada em performance
(PBN), nos quais a navegação está baseada em informações do Sistema Global de
Navegação Satelital (GNSS).
c) Vigilância
Os requisitos de vigilância estão baseados nos sensores GNSS e radares que
permitem o acompanhamento dos voos
durante toda a rota e auxiliam na tomada de
decisão das tripulações e dos controladores.
d) Gerenciamento de Tráfego Aéreo
O gerenciamento do tráfego aéreo está
baseado na decisão colaborativa, em que
todos os usuários do ATM buscam otimizar
rotas, padronizar procedimentos e utilizar
todos os recursos disponíveis para bem
servir à comunidade ATM.
O CNS/ATM NO BRASIL
Com o propósito de seguir as orientações da OACI, a FAB regulamentou a
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implantação do CNS/ATM por meio da
Concepção Operacional ATM Nacional,
que tem como objetivos principais o atendimento dos requisitos da OACI para o
ATM Global e o estabelecimento da base
para atualização do planejamento da implementação do ATM Nacional.
A transição para o ATM prevê um
aumento na segurança e a substituição do
sistema de gestão compartimentada pelo
sistema de gestão compartilhada, em que
a tomada de decisão leva em consideração
todos os atores envolvidos no processo.
A implantação do conceito cumprirá um
ciclo de cinco anos para cada fase, tendo
sido iniciada em 2011 e com término previsto para 2025.
Como todo sistema novo, o conceito
CNS/ATM terá benefícios e riscos, sendo
os principais elencados a seguir:
a) Benefícios
– assegurar a transição para o ATM
Global;
– viabilizar o aumento da capacidade do
ATM no Brasil;
– manter ou incrementar a segurança
operacional;
– reduzir custos;
– aumentar disponibilidade, integridade,
cobertura e continuidade dos serviços no
Brasil; e
– aumentar a eficiência das operações.
b) Riscos
– implementação de fases em descompasso com o crescimento real da demanda
no Brasil;
– dificuldade de planejamento e execução orçamentária;
– indisponibilidade de recursos humanos
requeridos; e
– dificuldades dos usuários do espaço
aéreo em adequar tecnologicamente as
aeronaves e treinar tripulações.

Os serviços requeridos pelas operações
nos aeroportos e no espaço aéreo brasileiro
são: Gerenciamento de Tráfego Aéreo; Serviço de Telecomunicações Aeronáuticas;
Navegação; Vigilância; Gerenciamento
de Informações Aeronáuticas; e Serviços
Meteorológicos. Cada um deles tem suas
especificidades, mas, em conjunto, formam
o conceito ATM Nacional.
A ESTRUTURA DO CONTROLE DE
TRÁFEGO AÉREO DA MB
O controle de tráfego aéreo da MB tem
a seguinte estrutura, baseada na regulamentação estabelecida pela FAB:
a) Uma Torre de Controle responsável
pelo tráfego visual dentro da Zona de Controle de Aeródromo (ATZ). É equipada com
uma repetidora do sinal radar do APP, duas
frequências de comunicação (posição solo
e posição torre), sistema digital e analógico
de informações meteorológicas, tetômetro1,
pistola sinalizadora, controle de iluminação
e balizamento de pista e farol rotativo.
Trabalham na torre um supervisor, um controlador na posição solo e um controlador
na posição torre.
b) Um Controle de Aproximação responsável pelo tráfego visual e por instrumentos que cruza a CTR Aldeia ou com
destino aos aeroportos de Cabo Frio, Búzios
e à BAeNSPA, com altitude limite de 6.500
pés (1.981 metros). É dotado do sistema
de tratamento de dados X-4000, que permite a compilação de todos os tráfegos na
TMA do Rio de Janeiro, além de receber
o sinal dos radares de São Pedro da Aldeia
e do Pico do Couto, no Estado do Rio. No
APP trabalham, em regime de escala, um
supervisor e dois controladores por console.
c) Uma Sala de Tráfego (AIS) onde são
apresentados todos os planos de voo, pesso-

1 Equipamento que mede a altura da base das nuvens nas extremidades da pista de pouso.
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almente ou por telefone, das aeronaves que
decolam da Base e onde os aeronavegantes
têm acesso a informações aeronáuticas
diversas que auxiliam no planejamento da
rota e na tomada de decisões ainda em solo.
Na sala AIS trabalham um oficial aviador
naval e um controlador de tráfego aéreo; e
d) Sala de Meteorologia, onde as
observações meteorológicas são feitas e
divulgadas para a Sala AIS e para o Centro Meteorológico de Aeródromo Classe I
(CMA-1) do Galeão. Nessa sala trabalha
diariamente um meteorologista.

permitirão maior precisão e total independência em relação aos equipamentos
de solo durante pousos e decolagens em
condições meteorológicas adversas;
e) qualificação de um oficial especialista
em tráfego aéreo na elaboração de procedimentos, garantindo maior independência
na estruturação do espaço aéreo da CTR
Aldeia; e
f) criação de um curso de capacitação
dos operadores ATC em língua inglesa,
visando à melhoria da comunicação com
o tráfego internacional que evolui na CTR
Aldeia.

A REESTRUTURAÇÃO DO ATS DA
MARINHA

CONCLUSÕES

Com o propósito de adequação às novas
tecnologias e manutenção da qualidade do
serviço prestado pela MB, uma reestruturação do ATS deve prever:
a) a instalação de um Radar de Aproximação de Precisão (PAR), que permitirá a
realização de descidas com qualquer condição meteorológica para todas as aeronaves
sediadas na BAeNSPA;
b) um sistema de gravação para o telefone que recebe os planos de voo na Sala
AIS, que garantirá o arquivamento e a
validade dos planos de voo apresentados
por telefone;
c) a instalação de um VOR-Doppler
(D-VOR)2, que aumentará a precisão dos
sinais de posição emitidos pelo auxílio à
navegação do aeródromo;
d) a concepção de procedimentos de
descida e saída baseados no GNSS, que

O modelo e a estrutura física do serviço
de controle de tráfego aéreo da MB atendem
a todos os requisitos estabelecidos nas normas nacionais para o ATS. A parceria com
a Força Aérea Brasileira permite a formação
adequada do pessoal e a manutenção das
qualificações de todos os atores envolvidos
no controle do espaço aéreo sob responsabilidade da BAeNSPA.
A evolução dos sistemas, das aeronaves
e da estrutura do espaço aéreo nacional
aponta para a necessidade de um programa de reaparelhamento e requalificação
de pessoal para que os serviços prestados
continuem garantindo a segurança e a
fluidez do tráfego aéreo sob responsabilidade da MB. A reestruturação citada no
item 6 é o passo inicial e não esgota as
possibilidades para o desenvolvimento do
ATS da Marinha.

1 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<FORÇAS ARMADAS>; Aviação; Espaço Aéreo; Poder Aéreo; História da Marinha do
Brasil; História da Força Aérea Brasileira; Contole Aéreo;
2 Very Omnidirectional Range-Doppler, equipamento que emite sinais codificados nos 360 graus de circunferência,
com qualidade digital, garantindo maior precisão na determinação das direções a serem voadas.
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MORAL E ÉTICA NO EXERCÍCIO DA LIDERANÇA
MILITAR*

“Liderar não é dar ordens, é fazer com que seja seguido”
Wirbs Smarzaro
“Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor; quem
quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem
não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como
resgate em favor de muitos.”
Mateus 20.27-28

RONEI DANILO DOS SANTOS VIVAS1
Segundo-Sargento (ES)

SUMÁRIO
Introdução
Referencial teórico
Liderança
Moral
Ética
Metodologia
Resultados e análise
Considerações finais

INTRODUÇÃO
O exercício da liderança é algo que
acontece desde o advento da humanidade.
Relatos históricos discorrem sobre a forma
de condução dos grandes líderes militares
em diversos períodos da história. Nos

momentos cruciais, suas decisões mudaram os rumos do “teatro de operações”,
subjugaram reinos, navegaram por mares
desconhecidos, conduziram potências ao
sucesso e fizeram admiradores e inimigos.
Nesta lacônica ilustração, é notória
a importância do ato de liderar para os

* Artigo classificado em 1o lugar na categoria de praças e civis assemelhados pela coordenação do III Concurso
de Artigos Técnicos e Acadêmicos e de Redação do Sistema de Ensino Naval e do Serviço de Seleção do
Pessoal da Marinha.
1 Militar de Marinha desde 1995. É formado em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília. Atuou na
instrução de Cursos da Universidade da Família. E-mail: dan_vivas@hotmail.com.
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militares; é uma atitude imprescindível
para integrar os diferentes níveis hierárquicos ao longo da carreira. No exercício
da liderança, os valores morais e éticos,
intrínsecos a cada líder, estão latentes na
maneira como conduzem seus liderados e
norteiam suas decisões. Entretanto, de que
forma esses conceitos foram inseridos em
seu caráter? A partir da interação entre os
mais variados grupos sociais ou do ingresso
na carreira militar?
As ações decretadas pelo líder irão
despertar as mais íntimas emoções em
seus liderados, quer sejam positivas quer
negativas. Contudo, é de suma relevância
observar se tais ações são movidas por um
apelo racional, ético e moral, de maneira
que este possa exercer influência positiva
sobre seus subordinados e, de maneira mais
ampla, na sociedade em geral.
Nas atividades cotidianas, o líder precisa
compreender que os conceitos de moral
e ética não devem ser menosprezados no
exercício da liderança, afinal, ainda que os
meios tecnológicos mudem rapidamente,
a natureza humana dificilmente mudará.
Assim, eles deverão passar por um processo
de desenvolvimento profissional contínuo,
agregando ao seu código de valores pessoais maior confiança em si mesmo, ousadia,
franqueza, competência, capacidade de previsão e dedicação, e tornando-se, portanto,
líderes inspiradores que, sabendo merecer o
respeito e a confiança dos seus subordinados, estimularão a obediência e o respeito.
A realização da pesquisa visa analisar,
em sentido amplo, a importância dos
atributos morais e éticos no exercício da
liderança pelos militares da Marinha do
Brasil e observar, em sentido restrito, se tais
princípios foram incorporados aos militares
mediante a autoaplicação dos dispositivos
normativos que regem a estrutura militarnaval ou se são atributos decorrentes de
suas relações fora do organismo militar.
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REFERENCIAL TEÓRICO
Liderança
A elevada concorrência no mundo
corporativo trouxe destaque ao conceito
de liderança, sendo este abordado nos
mais diversos segmentos da sociedade.
Entretanto, elaborar uma definição absoluta
sobre o tema nesta multidiversidade seria
uma tarefa árdua e extremamente difícil,
em virtude do dissenso existente entre os
estudiosos do assunto, as transformações
que as Organizações Militares têm passado
e a forma como estas têm influenciado o
relacionamento entre líder e liderado.
Segundo a Doutrina de Liderança da
Marinha (2004), liderar significa “influenciar pessoas para motivá-las e obter seu
comprometimento na realização de empreendimentos e na consecução dos objetivos
da organização”. Neste contexto, liderança
pode ser definida, de forma lacônica, como
a capacidade de influenciar pessoas para
trabalharem veementemente na busca de
objetivos comuns.
Para exercer influência, o líder deve
compreender os efeitos do perigo, do medo,
do esgotamento, da pressão e do stress nos
seus liderados. Afinal, dele se espera que
consiga equilibrar constantemente o árduo
cumprimento da missão com a necessidade
de cuidar e motivar os seus subordinados,
colocando tanto a missão como os seus
liderados antes do seu próprio bem-estar.
A Doutrina de Liderança da Marinha
(2004) discorre ainda que o “processo de
influenciação de um grupo é a essência
da liderança e está profundamente ligado
aos valores éticos e morais que devem ser
transmitidos e praticados pelo líder”. Desta
forma, a prática de princípios e valores,
quer sejam formais quer informais, será
imprescindível ao processo de educação
militar. Os valores obtidos a partir dos reRMB1oT/2013
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lacionamentos sociais do indivíduo antes de
HOLLANDER (1978, p. 15) descreve
ingressar na vida militar são indispensáveis
que “o processo de liderança normalmente
no reconhecimento de valores universais,
envolve um relacionamento de influência
tais como honra, verdade e honestidade.
em duplo sentido, orientado principalmente
A transmissão desses valores é um dos
para o atendimento de objetivos mútuos,
grandes desafios daqueles que pretendem
tais como aqueles de um grupo, uma orgaexercer a liderança de um grupo. Neste
nização ou sociedade. Portanto, a liderança
sentido, pode-se inferir que os atributos de
não é apenas o cargo do líder, mas também
um líder têm como componente comum a
requer esforços de cooperação por parte de
capacidade de influenciar seus seguidores.
outras pessoas”.
MAXWELL (2008, p. 92) descreve que:
No tocante às Organizações Milita“Um bom líder deve perseguir,
res, é cediço que os líderes alcançam os
manter, desenvolver e cultivar essas
resultados esperados por meio das ações
capacidades e, sobretudo, transmidesenvolvidas por outras pessoas. O que
ti-las aos seus
diferencia uma Organisubordinados,
zação Militar de outra é
Os líderes precisam
formando, asa tripulação que a comsim, novos lí- decidir dentro de contextos põe e, principalmente,
deres que, por
sua forma de gestão.
sua vez, devem variados, de circunstâncias Os líderes precisam
agir da mesma
hostis, sob uma carga de decidir dentro de conforma, na tentatextos variados, de cirpressão e stress
tiva de alcançar
cunstâncias hostis, sob
um círculo viruma carga enorme de
tuoso. Quando um líder sabe aonde
pressão e stress. Para tanto, precisam usar
vai e as pessoas também sabem que
ao máximo as informações que possuem a
ele conhece o destino, começa a se
fim de minimizar possíveis erros.
desenvolver entre eles uma relação
A adoção de um código de conduta é
sadia de confiança. Esse relacionaessencial ao assessoramento decisório do
mento crescerá conforme o líder
líder, afinal suas atitudes produzirão efeitos
demonstrar cada vez mais compeque determinarão o desempenho das mistência. Toda vez que um bom líder
sões do seu grupo. É importante ressaltar
toma uma atitude correta a partir
que nesse processo ele terá que decidir
de motivações corretas, o relaciocorretamente sob condições de incerteza e
namento se fortalece e a equipe se
de forte pressão, sendo necessário sobretorna ainda melhor.”
pujar sua capacidade criativa para planejar
Analisados estes aspectos, percebesoluções exequíveis e despojar muita força
se, então, a existência de dois elementos
de vontade para executar os seus planos.
comuns ao ato de liderar: em primeiro
Nesse contexto, cabe comentar que,
lugar, a caracterização de que o exercício
apesar de estarem atrelados a um mesmo
da liderança sempre estará vinculado a um
dispositivo legal, os líderes militares penfenômeno grupal, isto é, envolvendo duas
sam e agem de maneira diferente. Eles comou mais pessoas; em segundo lugar, a nopreendem que têm um papel a desempenhar
tória influência exercida intencionalmente
nas realizações de seus liderados e, ainda
pelo líder sobre seus seguidores.
que não declarem em público, intimamente,
RMB1oT/2013

233

MORAL E ÉTICA NO EXERCÍCIO DA LIDERANÇA MILITAR

sabem que o seu sucesso pessoal é medido
pelo desempenho de sua tropa. Se eles não
acreditam nela, ela não acreditará em si
mesma. E, se seus seguidores não acreditam
em seu potencial, não têm como crescer.
Segundo MAXWELL (2008, p. 95), “isso
pode soar como um fardo pesado sobre a liderança, mas é assim mesmo que funciona.
Se as pessoas não crescem, isso é reflexo
da liderança”.
O líder deve ser capaz de analisar rapidamente as situações e de tomar, então,
decisões sensatas e corretas. Os líderes
indecisos provocam hesitação, perda de
confiança e confusão entre os subordinados
e, em situações de combate, podem causar
baixas desnecessárias e o insucesso da
própria missão.
Erros na tomada de decisão
Segundo VIEIRA (2002, p. 52), “o pior
erro na tomada de decisão é talvez a tentativa de resolver de imediato os problemas,
sem considerar os efeitos ou consequências
a longo prazo das soluções adotadas”. Essa
decisão fará com que o líder seja impelido
a realizar diversos ajustes para remediar a
situação, o que dificultará o cumprimento
de futuros projetos.
Outro erro mais corriqueiro está no
fato de o líder, vez ou outra, deixar de
consultar os seus pares ou subordinados,
confiando excessivamente em sua própria
experiência. Ao se encontrar numa situação como esta, o líder deverá avaliar suas
experiências sob uma perspectiva real e
aceitar que decisões discutidas previamente
produzem, com frequência, resultados mais
convenientes.
Há, ainda, situações em que os líderes
tendem a basear suas decisões em ideias
preconcebidas e, assim, chegam a interpretar os fatos no sentido de apoiarem ou
justificarem suas ações. No intuito de al234

cançar a melhor decisão possível, os líderes
devem estar aptos a ouvir opiniões e pontos
de vista, favoráveis e contrários, com um
espírito aberto e considerar imparcialmente
todos os fatos disponíveis.
Uma outra situação, porém incomum, se
dá quando o líder, não pretendendo decidir
por si só, tenta passar a seus superiores ou
delegar aos seus subordinados a decisão
que lhe caberia tomar. As razões que envolvem tal atitude podem residir no fato de
ele não se sentir preparado para assumir as
consequências de uma má decisão ou de
procurar omitir-se às responsabilidades
se os resultados verificados forem desfavoráveis.
Moral
Moral é uma palavra que tem origem
no latim mor, moris, que vêm a significar
“usos e costumes”.
Existem diversos conceitos na literatura
contemporânea para a moral. SÁNCHEZ
VASQUÉS (1969, p. 25) a traduz, de forma
concisa, como “um conjunto de normas
e regras destinadas a regular as relações
dos indivíduos de uma comunidade social
dada”. Sendo assim, a moral representa um
conjunto de normas que regulamenta o agir
específico ou concreto das pessoas. Para
COMTE apud ROUX (1920, p. 254), “a
moral consiste em fazer prevalecer os instintos simpáticos sobre os impulsos egoístas”. De uma forma mais restrita, PIAGET
(1935, p. 9) trata o conceito de moral como
“um sistema de regras em que a essência de
toda moralidade consiste no respeito que o
indivíduo sente por tais regras”.
CARVALHO (2010, p. 1) ressalta que,
no campo da reflexão ética, existem
“algumas concepções da origem
da moral, sendo a primeira delas
originada em Deus, ou seja, a moral
advém de algo sobre-humano. A
RMB1oT/2013
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segunda refere-se como origem a
natureza, segundo a qual nasce da
própria conduta natural biológica,
e a terceira dá como origem da moral, o próprio homem, que é dotado
de essência eterna e imutável, que
permanece e dura por meio das
mudanças históricas e sociais.[...]”
Na verdade, essas três correntes se misturam e dão constituição ao conteúdo da
moral. Ainda segundo CARVALHO (2010,
p. 1), o que não se pode negar
“[...] é que a moral é uma espécie
de freio da conduta das pessoas, que
às vezes nem sabem o que é especificamente a moral, mas se sentem
bem quando notam a sua presença
em seus atos, como muito bem afirmou o escritor Ernest Hemingway:
‘Eu sei o que é moral apenas quando
você se sente bem após fazê-lo, e o
que é imoral quando se sente mal
após fazê-lo’.”
Nesse contexto, moral pode ser definida
como o conjunto de regras e procedimentos
que uma sociedade elege como sendo vital
para o convívio pacífico e harmônico entre
seus membros. Não obstante, não é qualquer conduta que se torna uma regra moral.
Os comportamentos que serão eleitos como
regras morais dentro de uma determinada
sociedade são aqueles que tenham um
aditivo axiológico mais acentuado. Assim,
pode-se dizer que qualquer sociedade tem
suas próprias regras morais. A profissão
militar também as tem. Seguindo esse
raciocínio, pode-se inferir que a moral se
reporta à conduta que, tendo em sua essência um atributo axiológico que destaque
o bem comum como requisito necessário
para a convivência harmônica de toda uma
coletividade, deverá imprimir em seus
integrantes o dever de acatá-las, mesmo
que contrarie seus próprios interesses. A
consciência moral se submete, pois, a uma
RMB1oT/2013

obrigação que ultrapassa os limites da própria vontade, contrariando, frequentemente,
seus próprios interesses e paixões. A partir
do momento que o homem não vive só e
sim em sociedade, o bem coletivo passa a
sobrepor o bem individual. Depreende-se,
portanto, que a moral, muito embora não
seja lei, serve de base para a elaboração
desta e, neste sentido, no tocante à vida
militar, pode-se perceber a presença do
atributo moral no cumprimento único e
exclusivo das leis.
Deontologia militar
CUPERTINO apud VIEIRA (2002, p.
23) trata a deontologia militar como
“a ciência que trata da aplicação
das regras gerais da moral no caso
concreto da profissão das armas,
descrevendo e justificando a conduta do bom soldado, não porém
ao nível das prescrições legais, mas
sim das exigências da sua natureza
de homem. Em síntese, a deontologia militar será a ciência dos deveres
morais dos militares”.
No âmbito da deontologia militar, segundo CUPERTINO apud VIEIRA (2002,
p. 23), “integram-se a ética militar, como o
conjunto das questões filosóficas (aspecto
crítico ou especulativo), e a moral militar,
como o conjunto das regras de conduta
(aspecto descritivo ou prático)”. Na prática, o que se percebe é que a designação de
ética tem sido usada de forma generalizada
para designar o conjunto dos valores que
moldam a profissão militar. Não obstante, o
militar, antes de ser profissional das armas,
é um homem e um cidadão. Ainda segundo
CUPERTINO apud VIEIRA (2002, p. 23):
“Os valores da profissão militar,
como profissão a serviço da União,
têm que ser consistentes com os
valores morais, espirituais e sociais
235
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que definem o caráter fundamental
valores da sociedade e dos princípios éticos
da Nação, tais como: a verdade, a
resultantes destes valores;
justiça, a honestidade, a dignidade
b) a segunda, dependente dos hábitos
humana, a imparcialidade, a igualdade solidariedade ética resultantes dos inde e responsabilidade pessoal. [...]”
tensos valores adquiridos nas missões e
Infere-se, portanto, que as Forças Armacampanhas militares, sendo estes de suma
das não podem deixar de refletir e de serem
relevância para as questões de vida e morte
orientadas por estes valores.
que os militares devem estar preparados
O elo das Forças Armadas com a Nação
para enfrentar.
é naturalmente observado “[...] pela vontade
Deste sistema ético surgirá, normalmeninabalável de cumprir o dever militar e pelo
te, o enunciado de quatro valores profissiosolene juramento de fidelidade à Pátria até
nais da ética militar:
com o sacrifício da própria vida” (Estatuto dos
a) a lealdade à Organização Militar, à
Militares, 1980). Neste
Marinha do Brasil e ao
sentido, VIEIRA (2002,
País; b) o cumprimento
Não há como liderar
p. 23) ressalta que:
do dever; c) a integrida“Estes jurahomens sem a existência de; e d) a dedicação ao
mentos, assuserviço.
de um conjunto de
midos sem reA Marinha do Brasil
servas e com a
não possui um código
normas que regulem o
consciência de
especícomportamento humano deontológico
sacrifício pesfico sob a forma de
soal que eles
documento escrito. Os
implicam, são uma afirmação forprincípios e normas deontológicos militares
mal e pública do empenhamento em
encontram-se expressos, de forma dispersa,
valores que distinguem os militares
nos seguintes instrumentos:
da comunidade nacional.”
a) Constituição Federal (1988) – nomeO Estatuto dos Militares (1980) relata
adamente no Art. 142;
que o militar deve “zelar pelo bom nome
b) Lei das Forças Armadas (1999);
das Forças Armadas e de cada um de seus
c) Estatuto dos Militares (1980);
integrantes, obedecendo e fazendo obeded) Regulamento Disciplinar para a
cer aos preceitos da ética militar”. O que se
Marinha;
percebe, por conseguinte, é que a aplicabie) Regulamento de Continências, Honlidade desses conceitos na liderança militar
ras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar
é algo imprescindível, uma vez que não
das Forças Armadas;
há como liderar homens sem a existência
f) Convenções de Genebra e de Haia; e
de um conjunto de normas que regulem o
g) outros dispositivos legais que regem
comportamento humano.
a condição militar.
O sistema ético militar
Existem duas vertentes que compõe o
sistema ético militar:
a) a primeira, oriunda dos deveres
expressos na Carta Magna Brasileira, dos
236

Ética
A disciplina e a hierarquia, conforme
preconizado na Constituição Federal
brasileira (1988), continuam sendo os
fundamentos e princípios essenciais à
RMB1oT/2013
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vida militar. Contudo, anexo a estes dois
preceitos surge um terceiro, que passou
a ser considerado o terceiro pilar da vida
militar: a ética.
A palavra ética tem origem grega, com
duas etimologias possíveis. A primeira é a
palavra grega éthos, com e curto, que pode
ser traduzida por costume; a segunda também se escreve éthos, porém com e longo,
que significa propriedade do caráter. A primeira é a que serve de base para a tradução
latina de moral, enquanto a segunda é a que,
de alguma forma, orienta a utilização atual
que se dá à palavra ética.
A Doutrina de Liderança da Marinha
(2004) trata a ética militar naval como “o
conjunto dos princípios, valores, costumes,
tradições, normas estatutárias e regulamentos que regem o juízo de conduta do militar
da Marinha [...]”.
Ainda, segundo a Doutrina:
“Ela é um atributo que induz ao
atendimento das regras de conduta
compatíveis com o comportamento
militar naval desejado e dela fazem
parte, entre outros, o valor e a ética
militar (Estatuto dos Militares, Art.
27 e 28), o código de honra expresso
na “Rosa das Virtudes” e os dizeres
do juramento à Bandeira.”
Embora exista um vasto conteúdo filosófico acerca dos atributos éticos, ainda
hoje não é possível definir precisamente
o domínio do comportamento ético numa
Organização Militar. E se os comportamentos extremos são fáceis de classificar
como morais ou imorais, existe entre eles
uma área cinzenta em que tal classificação
é particularmente difícil.
AYRES e CLEMENT apud VIEIRA
(2002, p. 26) propuseram a seguinte aproximação:
“A ética, num contexto organizacional, compreende um quadro
de padrões de comportamento,
RMB1oT/2013

expresso em normas, princípios,
orientações de procedimento ou
regras de comportamento, definindo
o que é apropriado (certo) ou inapropriado (errado). Fundamentados
num sistema de valores e princípios
morais, estes padrões são comumente compreendidos e geralmente
aceitos pelos membros do grupo
como linhas de orientação legítimas
e adequadas para dirigir a conduta
pessoal e profissional num quadro
organizacional. Sujeitos a diferentes graus de ratificação, os padrões
de comportamento ético permitem
que os grupos funcionem mais eficientemente e orientam o processo
de tomada de decisão. Os padrões
éticos numa organização são aceitos
porque são considerados legítimos e
praticáveis e são, consequentemente,
interiorizados como tendo autoridade
útil sobre o comportamento (neste
particular, a consciência e a culpa
reforçam internamente a adesão) ou
porque são reforçados pela ameaça
ou uso de punições e de outras sanções externas. Qualquer violação
destes padrões constitui comportamento antiético.”
Com base nesta colocação conceitual,
verifica-se o surgimento de dois conjuntos
de fatores que influenciam a formação da
ética organizacional: o primeiro é o amplo
quadro de valores e princípios morais,
oriundos da sociedade contemporânea e
de suas necessidades, valores, crenças e
normas; o segundo integra as influências
que são inerentes às funções de uma Organização Militar.
A responsabilidade ética do líder
É comum esperar que o líder tenha um
comportamento moral. Entretanto, a respon237
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sabilidade ética deste reside em sua capacidade de influenciar seus liderados. Na influência
interpessoal, um importante aspecto das
comunicações persuasivas é a credibilidade
do comunicador, o que requer do líder uma
reconhecida integridade pessoal e que as suas
palavras e ações sejam coerentes.
VIEIRA (2002, p. 26) afirma que “o desenvolvimento e a manutenção de padrões
éticos constituem a chave da dimensão da
liderança militar, dado que aos oficiais das
Forças Armadas são atribuídas responsabilidades éticas de extrema gravidade
inerentes à ação moral em circunstâncias
suscetíveis de implicar o sacrifício da vida”.
Neste sentido, compete aos líderes
militares manterem os padrões éticos de
sua profissão, cuidando não apenas de sua
própria conduta, mas também da conduta
dos seus liderados. Existe uma máxima na
comunidade marinheira que diz que “os
subordinados seguem a voga do comandante”. Em outras palavras, os liderados
seguem o comportamento e os padrões
do líder. Assim, é imprescindível que os
líderes militares decidam em conformidade com padrões éticos perfeitamente
definidos, uma vez que a ética militar é
parte integrante da natureza corporativa da
profissão e constitui o foco central das suas
atividades. O ponto de partida da ética da
profissão militar é o seu imperativo funcional, isto é, a prestação de serviço ao Estado
com risco da própria vida. Para que essa
prestação seja eficaz, a instituição militar
tem que ser organizada hierarquicamente.
HUNTINGTON apud VIEIRA (2002,
p. 27) salienta que
“cada nível deve ser capaz de
comandar a obediência instantânea
e leal dos níveis subordinados (…).
Consequentemente, a lealdade e a
obediência tornam-se as mais importantes virtudes militares. Quando
o militar recebe uma ordem legal
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de um superior autorizado (…) ele
obedece instantaneamente [...].”
O Estatuto dos Militares (1980) prescreve que o militar deve cumprir seu dever
“e pelo solene juramento de fidelidade à
Pátria até com o sacrifício da própria vida”,
além de “cumprir e fazer cumprir as leis,
os regulamentos, as instruções e as ordens
das autoridades competentes”. O que se
observa é que, no cumprimento dessas
ordenanças, existe uma linha tênue entre
a ordem dada e o seu cumprimento, o que
certamente implicará conflitos de valores.
Na estrutura militar é compulsório, e em
determinadas circunstâncias torna-se indispensável, um elevado grau de obediência de
seus militares. Todavia, existem obrigações
morais “universais” determinantes da ação
humana na sociedade que o líder deverá
observar. Entre estas obrigações, estão a
preservação da vida e o respeito aos direitos
dos outros. Os eventuais conflitos entre
obrigações morais externas e as necessidades das Organizações Militares requerem
uma liderança esclarecida e eficiente, comprometida individual e profissionalmente.
O poder de influência do líder
O comportamento dos liderados decorre,
não muito raramente, da maneira de conduzir
de seus líderes. O líder militar deve, portanto,
servir de modelo, pois é ele quem determinará o padrão a ser seguido pela tropa.
Os liderados, ao olharem para seu líder,
esperarão dele a decisão mais confiável, a
resposta mais sensata e, observando e analisando seus atos, aprenderão novos comportamentos. Esse “modelo” lhes permitirá
concluírem sobre o comportamento mais
adequado em determinadas circunstâncias.
Na esfera militar, os líderes, normalmente, controlam e são responsáveis pela
aplicação de recompensas e punições visando influenciar os comportamentos. A não
RMB1oT/2013
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punição de um comportamento contrário à
ética pode transmitir uma mensagem equivocada acerca daquilo que é aceitável numa
Organização Militar, principalmente se o
comportamento não ético partir de um líder.
Contudo, ao tomar a decisão, o líder deve
levar em consideração a influência que fatores externos possam estar exercendo sobre
seus séquitos. O stress, tanto organizacional
como individual, pode afetar negativamente
o comportamento moral. Em circunstâncias
de elevada tensão, a tropa poderá ser levada
a correr riscos excessivos ou a violar seus
próprios padrões éticos e valores.
METODOLOGIA
Na tentativa de valorizar o tema proposto, o presente trabalho efetuou um
levantamento de dados, com consentimento
livre e espontâneo dos entrevistados, em
duas Organizações Militares da Marinha
do Brasil, escolhidas propositadamente em
virtude da importância que ambas exercem
na estrutura militar-naval, sendo a primeira
um Órgão de Direção Geral e a segunda
uma Diretoria Especializada.
Assim, considerando as especificidades
do tema, foi realizada pesquisa empírico
descritiva de cunho bibliográfico e documental. Segundo GIL apud BEUREN (2006,
p. 81), a pesquisa descritiva “tem como
principal objetivo descrever características
de determinada população ou fenômeno ou
estabelecimento de relações entre as variáveis”. Para DEMO (2000, p. 21), a pesquisa
empírica é aquela dedicada ao tratamento da
“face empírica e fatual da realidade”. Ainda
segundo DEMO (1994, p. 37), a valorização
desse tipo de pesquisa é dada pela “possibilidade que oferece de maior concretude às
argumentações, por mais tênue que possa
ser a base fatual. O significado dos dados
empíricos depende do referencial teórico,
mas estes dados agregam impacto pertiRMB1oT/2013

nente, sobretudo no sentido de facilitarem a
aproximação prática”. GIL apud BEUREN
(2006, p. 87) explica que “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida mediante material já
elaborado, principalmente livros e artigos
científicos. Apesar de praticamente todos
os outros tipos de estudo exigirem trabalho
dessa natureza, há pesquisas exclusivamente desenvolvidas por meio de fontes
bibliográficas”. GIL apud BEUREN (2006,
p. 89) destaca, ainda, que “a pesquisa documental baseia-se em materiais que ainda
não receberam um tratamento analítico ou
que podem ser reelaborados de acordo com
os objetivos da pesquisa”. Portanto, para
atender à demanda metodológica foram
consultadas fontes secundárias, como fontes
bibliográficas, publicações especializadas,
sítios eletrônicos da internet, periódicos
que encerram discussões sobre o assunto,
manuais e questionário para utilização na
pesquisa quantitativa.
O método utilizado foi o indutivo, que,
de acordo com LAKATOS e MARCONI
(1991, p. 47), trata-se de “um processo
mental por intermédio do qual, partindo de
dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas.
Portanto, o objetivo dos argumentos é levar
a conclusões cujo conteúdo é muito mais
amplo do que o das premissas nas quais se
basearam”. GIL (1994, p. 207) considera “o
conhecimento como baseado na experiência; a generalização deriva de observações
de casos da realidade concreta e é elaborada
a partir de constatações particulares”.
RESULTADOS E ANÁLISE
O exame documental foi realizado a
partir da análise da pesquisa qualitativa a
seguir, realizada no mês de julho de 2012,
com 30 oficiais e 70 praças. Constam os
dados analisados e suas considerações:
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Considere, de forma resumida, os seguintes conceitos:
Moral – Conjunto de valores, normas
e noções daquilo que é certo ou errado,
permitido ou não, dentro de uma sociedade.
Ética – Reflexão acerca da influência
que o código moral estabelecido exerce
sobre a nossa subjetividade; como lidamos
com essas prescrições de condutas; se
aceitamos de forma integral ou não esses
valores.
– Com base nos conceitos acima, você
acha que a carreira militar modificou o seu
código de valores e a sua maneira de agir
sob os mais variados aspectos da sua vida
particular?
OFICIAIS
SIM
NÃO

%
52
48

PRAÇAS
SIM
NÃO

%
68
32

Tabela 1
Ainda que constatado um leve dissenso, é notório que os indivíduos, ainda
que orientados por um código de conduta
desenvolvido a partir de relacionamentos
civis, permitiram que os seus valores
fossem influenciados pela rotina e pelos
regulamentos e dispositivos legais inerentes
à atividade militar.
– Os valores incorporados ao seu caráter
decorrentes das experiências e dos relacionamentos em sociedade influenciam sua
liderança militar?
OFICIAIS
SIM
NÃO

%
60
40

PRAÇAS
SIM
NÃO

%
75
25

Tabela 2
Corroborando com a sentença anterior,
os valores intrínsecos aos militares, mesmo
tendo sofrido alterações depois do ingresso
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na vida militar, e os princípios decorrentes
de experiências anteriores à vida na caserna continuam sendo a base que norteia o
exercício da liderança militar.
– Há possibilidade de se exercer
uma boa liderança militar sem levar em
consideração a ética e a moral em suas
decisões?
OFICIAIS
SIM
NÃO

%
00
100

PRAÇAS
SIM
NÃO

%
14
86

Tabela 3
Observa-se um consenso entre a oficialidade na análise deste item. Todavia,
entre os praças, há certa desconfiança.
Possivelmente, esta avaliação tem se dado
à ocorrência de casos isolados de líderes
que cobram maior postura ética de seus
liderados, porém no momento decisório
demonstram atitudes opostas em relação
às suas cobranças.
– Você considera que fatores externos
(problemas familiares e financeiros, ameaças, risco iminente etc.) podem influenciar
sua liderança militar?
OFICIAIS
SIM
NÃO

%
56
44

PRAÇAS
SIM
NÃO

%
60
40

Tabela 4
Na análise deste quesito, percebe-se
certo equilíbrio. Os problemas externos
exercem considerável influência na liderança militar; não obstante, fatores como
o dever militar e a pronta obediência às
ordens e aos regulamentos – elementos
decorrentes da disciplina e da hierarquia
– certamente interferem na tomada de
decisão militar, colocando-os acima das
situações adversas.
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– Em sua opinião, a sociedade tem
os militares das Forças Armadas como
referência e exemplo de honestidade e
incorruptibilidade?
OFICIAIS
SIM
NÃO

%
92
08

PRAÇAS
SIM
NÃO

OFICIAIS
SIM
NÃO

%
36
64

PRAÇAS
SIM
NÃO

%
48
52

Tabela 6
%
65
35

Autocrática por essência, em função
dos pilares que a sustentam – hierarquia
e disciplina –, a liderança militar está passando por um processo de transformação.
Tabela 5
Percebe-se que, ainda que as ordens e
As ações nas áreas de fronteira, no
orientações sejam transmitidas aos lidecombate ao crime organizado, na invarados de forma impositiva, os seguidores
são de favelas e no
têm participado do
apoio às missões de
processo decisório dos
paz levaram as For- Autocrática por essência, líderes, assessorandoças Armadas a um em função dos pilares que os com os subsídios
lugar de destaque na
necessários para que
a sustentam – hierarquia as decisões tomadas
mídia e na sociedade.
Em pesquisa realizada e disciplina –, a liderança sejam claras, precisas,
pela Fundação Getúcoerentes e de acordo
militar está passando
lio Vargas, as Forças
com o conjunto de
por um processo de
Armadas figuraram
valores que os milino patamar mais alto
tares
são orientados a
transformação
como a instituição
seguir.
mais confiável, com
– Ao exercitar sua
72% de aprovação. No que se refere à
liderança, qual o fator mais relevante para
avaliação, é notório que os oficiais avaliam
nortear suas decisões? Marque apenas uma
o militar como padrão de referência para
alternativa.
a sociedade. Todavia, os praças, mesmo
com opiniões díspares, corroboram com
OFICIAIS
%
a avaliação dos oficiais. Possivelmente,
Seu ponto de vista
00
essa divergência se dá em função do
Interesses do grupo
16
anúncio pela mídia de casos de corrupção envolvendo autoridades da esfera
Interesses da MB
80
pública federal e das Forças Auxiliares e
Interesses do País
04
de outras autoridades que, investidas de
poderes para fazer valer a justiça, a honra
PRAÇAS
%
e a verdade, entre outros valores, não o
Seu ponto de vista
07
fazem por motivos escusos à compreensão
da sociedade.
Interesses do grupo
47
– Você considera que a liderança militar
Interesses da MB
28
tem sido exercida de forma mais democráInteresses do País
18
tica (participativa) ou autocrática (em que
apenas a decisão do líder é o que importa)?
RMB1oT/2013
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As disparidades observadas entre os
PRAÇAS
%
pontos de vista dos oficiais e dos praças
estão intrinsecamente relacionadas à área de
Hierarquia e disciplina
20
responsabilidade de cada uma dessas classes.
Cumprimento do dever
20
Enquanto a oficialidade coloca os interesses
Valores morais e éticos
60
da Marinha acima das aspirações do grupo,
Outros
(Especifique)
00
antagonicamente, os praças supervalorizam
os interesses de seus pares em detrimento dos
Tabela 8
interesses da própria instituição e do País. PosConstata-se que os valores éticos e
sivelmente, tal desigualdade se dá em virtude
morais são os atributos norteadores dos
da esfera decisória desses militares. Os oficiais,
militares. Ainda que os padrões introduzipor exercerem cargos de chefia e de direção
dos durante a carreira militar tenham cone serem os responsáveis pelo comando das
siderável influência no
Organizações Militares,
exercício da liderança,
participam de reuniões,
Apesar de a liderança
os princípios inerentes
grupos de trabalho e
a cada pessoa se sobreintercâmbios em que,
militar ser exercida
põem sobre os demais.
em muitas situações,
essencialmente de forma Nesse contexto, o líder,
as decisões tomadas
sempre terão como diautocrática, os liderados ao receber a ordem de
superior hierárquiretivas salvaguardar os
têm olhado para seus líderes um
co, com base em seu
interesses da Marinha e
com uma visão avaliativa código de valores, avado Brasil. Já os praças,
incumbidos de cuidae minuciosa, provocando liará se aquela ordem
poderá ser cumprida
rem das tarefas de execução e supervisão, são um maior grau de reflexão ou não.
condutores de grupos.
decisória e de postura
Devido à proximidade
coerente por parte daqueles CONSIDERAÇÕES
FINAIS
com os elementos de
execução, normalmenA ética é um atributo presente em qualte há o estreitamento dos laços de amizade,
quer atividade humana e, por essa razão, é
gerando, por conseguinte, uma relação mútua
um elemento vital na produção da realidade
de confiança e respeito, o que pode justificar
social. O militar deverá ter uma direção
o posicionamento dos praças.
ética, uma espécie de “consciência moral”,
– Dos aspectos abaixo, qual exerce
que terá a função, única e exclusiva, de avamaior influência no exercício de sua lideliar e julgar constantemente as suas ações,
rança militar?
de forma a caracterizá-las como boas ou
más, certas ou erradas, justas ou injustas.
OFICIAIS
%
Nesse sentido, os líderes estão intimaHierarquia e disciplina
16
mente ligados a um código de conduta que
Cumprimento do dever
24
norteiam suas decisões. Apesar de a liderança militar ser exercida essencialmente de
Valores morais e éticos
52
forma autocrática, os liderados têm olhado
Outros (Especifique)
08
para seus líderes com uma visão avaliativa
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e minuciosa, provocando um maior grau de
reflexão decisória e de postura coerente por
parte daqueles.
Assim, apesar de não estar comprovado
cientificamente que a liderança militar só
pode ser exercida de maneira eficaz por
intermédio da aplicação de princípios
morais e éticos, para boa parte da tropa
e da sociedade em geral, tais valores são
os alicerces que fundamentam a estrutura
militar e que direcionam os homens da
caserna para o desenvolvimento de ações

corretas, coerentes e alinhadas com os
objetivos das instituições.
A sociedade espera – e exige – do verdadeiro militar que ele seja o espelho da
cidadania e o reflexo da incorruptibilidade,
da segurança, da justiça e da coragem.
Para este, ser militar é mais que exercer
um cargo público, é a vocação nata para o
cumprimento do improvável, a superação
das situações adversas; é o sacrifício pessoal em prol da coletividade, do cumprimento
do dever e da soberania da nação.

 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<VALORES>; Liderança; Moral, Ética; Comando; Princípios militares;
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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 remissivo
e o resumo do artigo.

HOMENAGEM AOS PAIS
PAULA VICK VIEIRA
Estudante
Número de páginas: 2
Identificação: AV 050/13 – # 2041 – RMB 1o/2013
CIR: <EDUCAÇÃO>; Qualificação; Exemplo;

O texto presta homenagem aos pais, mostrando o reconhecimento da turma, por
intermédio da autora, durante a cerimônia de entrega dos diplomas de formatura do 3o ano do
Ensino Médio do Colégio Bom Jesus, do Instituto Educacional Luterano de Santa Catarina,
na cidade de Joinville, em 17 de dezembro de 2012.
O texto, com senso crítico, discorre sobre sentimentos de gratidão e enaltece a
participação dos pais na superação de desafios e na boa formação cultural e pessoal.
Condizente com seu nível escolar, a autora produziu um texto que emocionou os
que tiveram o privilégio de ouvi-la.

ARTIGOS AVULSOS

SPLENDOUR OF THE SEAS
MARCO ANTÔNIO PEDRO
Colaborador da RMB
Número de páginas: 8
Identificação: AV 051/13 – # 2044 – RMB 1o/2013
CIR: <PSICOSSOCIAL>; Turismo; Navio Mercante; Empresa de Navegação;

O autor faz um breve histórico sobre empresas de navegação dedicadas ao turismo,
mostrando que, ao final da década de 1960, foram lançados ao mar navios apropriados para
pessoas de elevado poder econômico.
Ao longo dos anos que se seguiram, foram se sucedendo navios maiores e mais
confortáveis, e a expansão consolidou o segmento de cruzeiros marítimos.
Os estaleiros produziram seguidamente navios para acomodar mais de mil passageiros, observando normas de proteção aos ecossistemas marinhos.
Melhorada a técnica, o século XXI tem trazido, cada vez mais, navios muito grandes, com cabines luxuosas, cassinos, restaurantes sofisticados, piscinas e lojas de artigos
variados.
O título que o autor deu ao artigo se refere ao navio de propriedade da Royal
Caribean, modernizado em Cadiz, Espanha, ao final de 2011, possuindo tecnologia mais
avançada que os demais.
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A RMB expressa o pesar às famílias pelo falecimento dos seguintes colaboradores e assinantes:
VA Fernando Carvalho Chagas
VA (IM) Armando Fernandes de Carlos
CMG (FN) Guido Carneiro Tavares

FERNANDO CARVALHO CHAGAS
Vice-Almirante

 12/05/1924 † 25/09/2012
 20/06/1933 † 11/10/2012
 06/09/1933 † 18/11/2012

Nascido em Campos dos Goytagazes, RJ,
filho de Raul da Silva Chagas e de Doralice
Carvalho Chagas. Promoções: a segundo-tenente em 24/08/1945, a primeiro-tenente em
05/09/1946; a capitão-tenente em 22/03/1952;
a capitão de corveta em 31/03/1955; a capitão
de fragata em 21/07/1961; a capitão de mar
e guerra em 29/09/1966; a contra-almirante
em 31/03/1973 e a vice-almirante em
31/03/1976. Foi transferido para a reserva
em 13/05/1981.
Em sua carreira exerceu cinco comandos: Caça-Submarino Graúna; Contratorpedeiro Amazonas; Submarino Bahia;
Força de Submarinos; Comandos Navais
de Natal, de Brasília, e do Comando Naval
do Tráfego Marítimo.
Comissões: Navio-Escola Duque de
Caxias; Diretoria de Comunicações; Encouraçado São Paulo; Diretoria do Ensino
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Naval; Comando do 4o Distrito Naval;
Contratorpedeiro Babitonga; Diretoria do
Pessoal da Armada; Força de Submarinos;
Submarino Humaitá; Caça-Submarino
Juruá; Submarino Tamoio; Escola de
Guerra Naval; Submarino Tupi; Comissão
de Construção de Bases Navais; Escritório
Técnico Administrativo de Recife; Gabinete do Ministro da Marinha; Diretoria
do Pessoal Militar da Marinha; Comissão
Naval Brasileira em Washington; Adido
das Forças Armadas em Tóquio; EstadoMaior das Forças Armadas.
Em reconhecimento aos seus serviços,
recebeu inúmeras referências elogiosas e
as seguintes condecorações: Medalha de
Serviço de Guerra – 2 estrelas; Medalha da
Força Naval do Nordeste – Bronze; Ordem
do Mérito Naval – Grande-Oficial; Ordem

do Mérito Militar – Comendador; Ordem
do Mérito Aeronáutico – Comendador;
Ordem de Rio Branco – Grande-Oficial;
Medalha Militar e Passador de Platina –
4o decênio; Medalha Mérito Tamandaré;
Medalha Mérito Marinheiro – 2 âncoras;
Medalha do Pacificador; Medalha Mérito
Santos Dumont; Medalha Comemorativa do Centenário de Nascimento de
Rui Barbosa; Medalha de Distinção de
1a Classe – Humanitária Ouro; Medalha
Comemorativa da Morte do Infante Dom
Henrique – Portugal; Ordem das Nuvens
e Bandeiras – China; Ordem do Mérito
de Segurança Nacional – Coreia; Ordem
do Mérito Marítimo – França; Estrela das
Forças Armadas do Equador; Ordem Militar de Avis – Portugal; Ordem de Leopoldo
– Comendador – Bélgica.

VICE-ALMIRANTE FERNANDO CARVALHO CHAGAS
Quando me apresentei ao Submarino
Bahia para servir, em 20 de outubro de
1964, fui também apresentado ao seu
comandante, o então Capitão de Fragata
Fernando Carvalho Chagas, exemplo de
marinheiro, oficial e comandante, com
quem muito aprendi e que, com o tempo e
a vivência em comum nas lides do mar e
na carreira, e no convívio social decorrente,
transformou-se num dos melhores, mais
leais e queridos amigos que tive a ventura
de fazer na vida.
Minhas primeiras funções a bordo foram
as de chefe do Departamento do Convés
e encarregado da Divisão T, de torpedos
e armas submarinas, além da colateral de
encarregado de Relações Públicas. Em
função disso, e para preparar o caminho
para o advento do adequado tratamento
anticorrosão e técnico dos cascos dos submarinos em termos de emprego de tintas
avançadas, medidas da esfericidade do
casco e das cavernas, processos modernos
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e controlados de solda etc., assuntos que já
eram motivo de sua atenção, determinou
que eu estudasse o Bureau of Ships Manual
em profundidade, em tudo o que dissesse
respeito à manutenção de submarinos, além
de entrar em contacto com as principais
empresas de tintas existentes no País, para
tentar interessá-las na produção das tintas
similares às empregadas nos submarinos da
Marinha dos EUA (devran aquaplast). Isso
numa época em que, na nossa Marinha, o
tratamento externo tradicionalmente dado
aos submarinos docados era simplesmente
raspagem do casco, aplicação de tintas de
fundo número 1 e número 2 e cobertura
com tinta verde, trocada tempos depois pela
preta, de submarinos.
Sua visão, sua determinação, sua coragem na defesa das ideias e seus esforços
consequentes junto aos escalões mais
elevados da Marinha permitiram que germinassem as sementes da adoção do apreciável desenvolvimento tecnológico que
RMB1oT/2013

NECROLÓGIO

deu início ao enorme avanço que tivemos
em manutenção e reparos de submarinos,
processo que culminou com a capacidade
que obtivemos de projetá-los e construí-los.
Foi um valente pioneiro. Pertinaz em suas
ações e sugestões, como sempre foi da sua
natureza, a ele a Marinha muito deve.
Em sequência, assumi, em 10 de fevereiro de 1965, as funções de chefe do
Departamento de Operações, encarregado
de Navegação e encarregado de Adestramento, quando pude conviver mais de perto
com o Comandante Chagas marinheiro,
tático e operativo. Foi um verdadeiro
mestre para todos nós, especialmente para
mim, funcionalmente mais ligado a ele,
treinando-nos e testando-nos em desde
as mais simples até as mais complexas
tarefas e rotinas, que nos preparavam para
o ansiado comando futuro com que todos
sonhávamos, desejado galardão da carreira
de submarinistas de escol.
Trouxera do curso preparatório que
fizera na Marinha dos EUA o hábito de
ter registrados em livro próprio todos os
acontecimentos ocorridos em cada quarto
de serviço, pelo sinaleiro de serviço na
torreta, como forma de histórico do navio
e eventual base de levantamento de dados
importantes para o futuro, e de escrever a
cada noite, no Livro de Ordens do Comandante, as ordens de navegação, operações e
segurança para os oficiais que entrariam de
serviço. Adotei o mesmo comportamento
quando me tocou a ventura de comandar
o Submarino Amazonas, com os mesmos
excelentes resultados.
Nos intervalos das operações com
navios de superfície e de treinamento de
guerra antissubmarino, em que servíamos
de alvo e de atacante para eles, sempre
obtinha autorização do comando superior
para saídas escoteiras do navio, para exercícios de requisitos mínimos, fainas de
emergência, reconhecimento de pontos da
RMB1oT/2013

costa, navegaçação de precisão, salvamento
mergulhado e lançamento/recolhimento de
mergulhadores e de equipes de reconhecimento anfíbio. Foi assim que exploramos,
e nelas realizamos, fundeios de precisão,
de noite e de dia, muitas vezes em cada
lugar – as enseadas de Abraão, Palmas,
Pouso, Sítio Forte, Saco do Sombrio e Anjos e as baías de Imbitiba e de Benevente.
Sempre que recebia elogios pela precisão
da navegação do navio, nas mais variadas
circunstâncias, o comandante respondia
que tinha absoluta confiança no navegador.
Por meu turno, eu dizia, sinceramente, que
só tinha tranquilidade para realizar bem o
trabalho de mim esperado para a segurança
do navio porque tinha absoluta confiança no
meu comandante. Esse era o maravilhoso
ambiente a bordo, que reunia oficialidade e
guarnição como sólida e unida equipe, sob
a liderança exigente, justa, competente e
esclarecida do Comandante Chagas.
Em outra viagem escoteira, exploramos
mergulhados o paredão de Abrolhos, perfeitamente perceptível na tela do sonar à
aproximação, havendo depois ali fundeado,
para levar suprimentos de toda a espécie e
óleo combustível para a guarnição do farol e a
pequena vila naval de sargentos e marinheiros
ali existente. Nessa mesma viagem, visitamos
Maceió e Recife, onde o Comandante Chagas
teve a iniciativa de convidar os respectivos
governadores dos estados, acompanhados de
pessoas gradas locais, para mergulhar com o
navio. O governador de Alagoas, em entrevista gravada por repórter de emissora de rádio
da sua capital, deu a seguinte declaração sobre
a inédita experiência por que passava: “Isto é
terrível, senhores”.
Outros portos visitados nas nossas
singraduras sob seu comando, alguns repetidas vezes, foram Vitória, Santos, São
Sebastião, Guarapari, Ilha Bela e Salvador.
Na Operação Unitas VI, de novembro
de 1965, na qual visitamos La Plata, Bue249
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nos Aires e Salvador, o comandante ficou
todo o tempo no passadiço, passando-nos
serenidade e confiança, acompanhado por
mim, pelo oficial de serviço e pelos dois
vigias, na perigosa e longa travessia pelo
barrento Rio da Prata. Céu e águas, ali e
então, se confundiam na mesma cor: de
ponto notável, apenas El Monte, próximo a
Montevidéu. O resto era a planura de terra
e água, de limites visualmente imprecisos,
com alarmantes, pelo número elevado,
boias de cascos soçobrados a cada passo,
à direita e à esquerda do estreito canal, dragado, em alguns pontos, com tanto esforço
pelos argentinos. De tempos em tempos, a
inusitada e assustadora presença de pescadores de pé dentro d’água, nas margens do
canal, bem perto de onde navegávamos...
Foi uma bela experiência de marinheiros,
ainda mais desafiadora pela informação
que nos chegou de que o prático argentino
havia encalhado com o Minas Gerais perto
de Buenos Aires.
Na capital argentina, nossos dois submarinos atracaram, a contrabordo um do
outro, por anteavante do NAe, na longa
e estreita Darsena B. Ao suspendermos,
observei: “Comandante, vamos sair com
máquinas atrás?” O Comandante Chagas
me olhou gravemente, nada disse, mas
iniciou a manobra de girar o navio. Foi tão
bem conduzida e audaz, girando os mais
de 100 metros do Bahia no estreito espaço
que havia entre o Minas Gerais de um lado
e um mercante com chata a contrabordo do
outro, que o então CF Carneiro Ribeiro,
imediato do NAe, do convés de voo de onde
a tudo assistia, não conteve o entusiasmo
e bradou a plenos pulmões: “Chagas!” E
saimos, orgulhosos e tranquilos, aproados
ao Rio da Prata.
O Bahia não dispunha de snorkel, nem
de sextante no periscópio ou de recursos
mais sofisticados de sonar para a guerra
sub x sub e antissubmarino, como os
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navios das gerações posteriores, como o
meu inolvidável Amazonas, por exemplo.
Por isso as cargas de baterias, assim como
os longos trânsitos, para acompanhar os
navios da Esquadra e reposicionarmo-nos
para os próximos exercícios, eram feitos
na superfície. Aproveitando-me disso,
procurava sempre estar “bem navegado”,
fazendo observações astronômicas nos
crepúsculos matutino e vespertino, ou
tirando retas do sol quando não estávamos
envolvidos em exercícios. De uma feita, na
véspera da chegada ao Rio, vindo a forçatarefa a que estávamos integrados muitos
dias em alto-mar, estava eu na torreta,
plotando a posição do navio após a observação do crepúsculo vespertino, quando se
aproximou o comandante. Comentei com
ele que, no rumo em que seguia a Força,
estávamos aproados à Baía da Ilha Grande.
Perguntou-me: “Tasso, qual é o rumo para
demandarmos o porto do Rio de Janeiro?”
Respondi-lhe que era aquele que decorrera da minha navegação; incontinenti, o
Comandante Chagas guarneceu a fonia e o
sugeriu ao Minas Gerais, navio-capitânia.
Aceita a sugestão e na nova proa, chegamos à boca da barra da Guanabara no dia
seguinte.
Numa outra memorável ocasião, participava o Bahia de exercícios de guerra AS
com navios de superfície, também capitaneados pelo Minas Gerais. Era domingo
e o Comandante Chagas pediu e obteve
autorização do comandante em chefe da
Esquadra (Comemch) para que fosse celebrada missa a bordo. O capelão da esquadra
viveu inéditas experiências naquele dia:
saindo de helicóptero do convés de voo do
capitânia, desembarcou no passadiço do
Bahia, mergulhando com o submarino em
seguida. Estando nosso navio em imersão,
apenas com a antena whip de comunicação
rádio acima d’água, foi a tocante cerimônia
religiosa transmitida para toda a Força no
RMB1oT/2013
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mar. Anos depois, relembrando a iniciativa
do meu grande comandante, repeti o fato
no Amazonas, em missa rezada pelo querido padre Navarro.
Terminando as reminiscências do valoroso e valorizado período de embarque no
Submarino Bahia, sob o comando firme e
estimulante do CF Chagas, creio ser justo
recordar, com muita amizade, os outros
“belos amigos e bons companheiros” que,
naqueles tempos, de 20 de outubro de 1964
a 20 de abril de 1966, tiveram comigo o
privilégio de, em sucessivos momentos,
constituir equipe tão coesa e competente
e de servir sob suas ordens: CC José
Geraldo da Costa Cardoso de Melo e CC
Henrique Octávio Aché Pillar, imediatos; CC Luiz Augusto Paraguassú de Sá,
chefe do Departamento de Máquinas; CT
Roberto de Queiroz Guimarães, chefe do
Departamento de Operações e encarregado
de Navegação e de Adestramento; CT Ruy
Barcellos Capetti, CT Fernando Mello de
Carvalho Rocha e CT Solon Carlos Wirz
Seixas, chefes do Departamento do Convés
e encarregados da Divisão T; CT Ronald
Rocha Barros, encarregado da Divisão O;
CT Odilon Luiz Wollstein, encarregado da
Divisão M; e CT Oscar Moreira da Silva,
encarregado da Divisão S.
Meu novo encontro na carreira com o já
então CMG Chagas ocorreu em 24 de junho
de1969, quando era ele comandante da
Força de Submarinos e eu ali me apresentei
para assumir, a seu convite, as funções de
assistente e de oficial de Organização e de
Informações no Estado-Maior da Força de
Submarinos, até o momento do meu desembarque para nova comissão, em 20 de agosto de 1970. Originalmente, era sua intenção
que eu fosse o oficial de Operações, função
que vinha sendo muito bem exercida, desde
a gestão anterior, por meu colega e amigo
CC Maurício Halpern. Pedi-lhe, pois, e fui
atendido que mantivesse o Halpern onde
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estava e me designasse para outras funções.
Integrando, ainda, o Estado-Maior, cujo
chefe era o CF Eduardo de Oliveira Rodrigues, a quem substituí, cumulativamente
com as demais funções, quando assumiu
o comando do Submarino Bahia, estava
outro grande amigo e colega, o CC Ruy
Barcellos Capetti, como oficial de Logística, completando-se a harmoniosa, eficiente
e eficaz equipe com o CT Eudes de Orleans
e Bragança, um dos príncipes imperiais que
buscaram a carreira na Marinha no início
da vida, como ajudante de ordens e oficial
de Comunicações, depois substituído pelo
CT Maurício Guedes de Mello.
A Força de Submarinos, na época, era
constituída da Base Almirante Castro e Silva (BACS), da Escola de Submarinos, dos
submarinos Bahia e Rio Grande do Sul e da
Corveta Imperial Marinheiro. Dedicou-se o
CMG Chagas, com o empenho, a dedicação
e pertinácia que sempre o caracterizaram, a
garantir o preparo que propiciasse o melhor
desempenho operativo possível a ela, nos
execícios frequentes no mar, com os navios
da Esquadra, além de conceder grande importância ao lançamento de torpedos pelos dois
submarinos, utilizando a Imperial Marinheiro
como alvo. Dedicou grande atenção ao aprimoramento do apoio prestado pela BACS e
pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro,
à formação/aperfeiçoamento do pessoal, oficiais e praças, submarinistas, escafandristas e
mergulhadores, pela Escola de Submarinos,
e à organização e funcionalidade do EstadoMaior do Comando da Força de Submarinos.
Graças ao conhecimento que tivera dos plongeurs de combat franceses, foi o responsável
pela criação dos Mergulhadores de Combate
em nossa Marinha, tropa de elite e aguerrida,
de elevadíssima exigência de prontificação
físico-moral-espiritual, orgânica desde então
da Força de Submarinos. Esse foi um outro
grande serviço que prestou à nossa querida
instituição.
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Sua missão anterior havia sido de adido
naval junto às embaixadas do Brasil em
Tóquio, Taipé e Seul, com sede permanente
no Japão. Desenvolveu profundo trabalho
de inteligência, enriquecendo os arquivos
do Estado-Maior da Armada com judiciosas e importantes informações sobre os
três países ante os quais estava acreditado,
e suas Forças Armadas, com ênfase também para aspectos políticos, econômicos
e psicossociais das três nações. Estudou a
fundo as “novas religiões” do Japão e sua
ação e influência sobre as colônias japonesas espalhadas pelo mundo e sobre os
nacionais de outros países que as adotavam,
e foi capaz de prever o advento do colosso
tecnológico-industrial sul-coreano muito
antes de que se afirmasse na plenitude.
Costumava dizer-me: “Tasso, a verdadeira
Alemanha do Oriente é a Coreia!” Fiel a um
hábito adquirido desde que fizera a Viagem
de Instrução de Guardas-Marinha a bordo
do Duque de Caxias como capitão-tenente,
em 1953/1954, o de corresponder-se regularmente com os militares estrangeiros
que conhecera, apreciara e com os quais
estabelecera laços de amizade, durante
toda a vida trocou cartas com chefes navais
nipônicos, franceses, americanos e outros
com os quais privara como oficial superior
e almirante, e também com os oficiais de
menor graduação que conhecera na juventude, como os finlandeses que tanto havia
apreciado, por exemplo.
Nascido em Campos do Goytacazes,
Estado do Rio de Janeiro, em 12 de maio
de 1924, sempre manteve vínculos muito
fortes com sua cidade natal, terra do grande
Almirante Saldanha da Gama, que escolheu
como morada derradeira. Era filho de Raul
da Silva Chagas e de Doralice Carvalho
Chagas, havendo desposado Carmen Ramalho de Carvalho Chagas, jovem campista
também, em 12 de outubro de 1946. Da
feliz e abençoada união, resultaram quatro
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filhos, Ana Cristina, Angela Maria, Fernando José e Francisco Carlos, dez netos e
quatro bisnetos.
Fez o curso primário nos colégios José
de Alencar e Santo Antônio Maria Zacarias, o admissão no Colégio Felisberto de
Menezes e o curso ginasial no Colégio
Santo Antônio Maria Zacarias, se havendo
preparado para o concurso à Escola Naval
no Curso Barata, todos no Rio de Janeiro.
Foi aspirante a guarda-marinha do
Corpo da Armada de 1941 a 1945, quando
alcançou os graus de marinheiro (1942),
patrão (1944) e capitão (1945) da Ordem
dos Veleiros da Escola Naval, havendo
conquistado 21 medalhas de remo, vela,
corrida de fundo e polo aquático, além de
haver sido vice-campeão carioca da Classe Dinghie. Escolhido pelo voto dos seus
colegas, foi redator e editor do livro-álbum
No Meu Tempo..., histórico da passagem da
Turma de 1941 pela Escola Naval.
Declarado guarda-marinha, embarcou
no CS Juruena, pertencente à Força Naval
do Nordeste, a bordo do qual participou
de operações de guerra no Atlântico Sul.
Comandou o CS Graúna, o CT Amazonas,
o NT Presidente Getúlio, o S Bahia e a
Força de Submarinos. Foi, ainda, comandante naval de Natal, comandante naval de
Brasília e comandante do Controle Naval
do Tráfego Marítimo.
Foi promovido a contra-almirante em
21/03/73 e a vice-almirante em 31/03/76,
tendo passado para a reserva em 13/03/81.
Como oficial de Gabinete do ministro da
Marinha, teve decisiva atuação para que os
heróis, oficiais e marinheiros, das Marinhas
de Guerra e Mercante, mortos no mar em
defesa da Pátria na Batalha do Atlântico e sepultados no mar-oceano, fossem
devidamente homenageados e tivessem
seus nomes gravados no lugar de destaque
merecido no Monumento Nacional aos
Mortos da Segunda Guerra Mundial, para
RMB1oT/2013
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preito e lembrança eternos dos concidadãos
agradecidos, juntamente com os heróis da
Força Expedicionária Brasileira e da Força
Aérea Brasileira.
Sua mente viva e imaginativa jamais
permitiu que se aposentasse de verdade. Na
reserva e reformado, continuou batalhando
pelas superiores causas, determinadas por
seu caráter nobre. Foi cavaleiro da Ordem
Militar de Malta e cultivador de orquídeas de renome nacional e internacional,
engajando-se, ainda e sempre, em variadas
ações e proposições que redundassem em
benefício da sua Marinha, que tanto amou.
Por sua iniciativa, foi iniciado pequeno
bosque-monumento, no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (Ciaga),
em perpétua memória dos marinheiros
mercantes tombados em defesa do Brasil.
Adorava viajar, principalmente em
jornadas exploratórias que o conduzissem
a lugares significativos, fora dos grandes
eixos de turismo. Assim é que esteve em
Galápagos, nas regiões austrais do nosso
continente, na Nova Zelândia. Nas últimas
viagens que realizou, fez-se acompanhar
de um neto de cada vez, para mostrar-lhes
o mundo e iniciá-los nos gostos do avô.
Chegando a Christchurch, na Nova Zelândia, descobriu ali a existência de apreciável colônia de brasileiros. De regresso ao
Brasil, como bom católico que sempre foi,
providenciou por sua conta a remessa de
imagem de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida, para abençoar e fortalecer nossos patrícios emigrados, hoje mantida na
Arquidiocese local.
Na reserva, continuou residindo em
Brasília por muitos anos, tendo adquirido
pequena fazenda, em que cultivava suas
orquídeas e criava gado leiteiro, no caminho de Pirenópolis, Goiás. Servindo eu na
Capital Federal até minha passagem para
a reserva, em 1993, e daí até 14 de abril
de 1999, nos visitávamos frequentemente,
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robustecendo a bela amizade de tantos anos,
continuada quando ambos regressamos
ao Rio.
No ano passado, na Missa de Sétimo Dia
do meu colega de turma CMG Luiz Romero
Jardim Villasboas, celebrada na Capela do
Colégio de São Bento, lá esteve o Almirante Chagas para homenageá-lo, revelando
sua excepcional atuação como encarregado
da flotilha de três embarcações, formada
pelo Comando Naval de Brasília, para
apoio das populações ribeirinhas do Rio
Araguaia, atingidas por calamidade ambiental em 1976. Denominada de Operação
Fraternidade VII, foi mais uma bela iniciativa do espírito empreendedor e solidário
do nosso VA Fernando Carvalho Chagas,
então comandante naval de Brasília.
Estive visitando-o no Hospital Naval
Marcílio Dias pouco antes do desenlace
final, havendo com ele trocado, à despedida, o longo e emocionado abraço que
testemunhava a amizade sincera que nos
unia. Como sempre, estava de alma forte
e alerta, enfrentando com desassombro
dores e sofrimentos e falando com carinho
do passado e dos seus projetos mais caros.
Acompanhei, finalmente, com a família e
os amigos e colegas que soubera conquistar, sua cerimônia fúnebre, com as honras
miltares justamente prestadas pela Marinha
agradecida, antes do translado do corpo
para Campos, conforme seu último desejo.
Este texto, pois, que escrevi a pedido da
direção da Revista Marítima Brasileira, é
a pequena homenagem que tinha o dever e
a vontade de prestar ao grande marinheiro,
oficial de escol, comandante e chefe dos
mais competentes, exemplares e melhores
que tive a ventura de conhecer.
Apaixonado pela Marinha, corajoso,
criativo, excelente na manobra dos navios,
combatente da Segunda Grande Guerra,
pleno de ideias e de iniciativas, foi o responsável pela introdução do tratamento
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técnico e adequado dos submarinos, nos
períodos de reparos, e criador dos Mergulhadores de Combate em nossa Marinha.
Cidadão e pai de família excelente, foi
um grande e leal amigo de todas as horas,
principalmente nos meus momentos mais
difíceis, duros e tristes. Por isso, deixou um
enorme vazio e uma muito sentida saudade

nos corações e nos sentimentos da minha
família.
Cristão devoto e fiel, bom católico,
repousa em paz no Seio Misericordioso do
Senhor Deus do Amor Infinito.
Sergio Tasso Vásquez de Aquino1
Vice-Almirante (Refo)

COMANDANTE CHAGAS, ADIDO NAVAL NO JAPÃO
O Contra-Almirante Roberto Gama
exemplar de livro escrito por parlamentar
e Silva, em seu livro Olho Grande na
nipônico e logo retirado de circulação por
Amazônia Brasileira, relata atuação do
detalhar plano formulado pelo governo do
então Comandante Chagas demonstrando
Japão para transferir para a Amazônia os
diligência, iniciativa e senso político.
excedentes populacionais do país insular.
Às páginas 97 e 98, está citado:
A tradução da obra, trabalho árduo para
“Em época bem recente, enquanto se
um brasileiro, e sua disseminação pelos esplanejava a destinação
calões governamentais
econômica da região
competentes do Brasil
O mérito de impedir
de Carajás, admitiuvaleram o afastamento
se, com entusiasmo
da agência japonesa
a consumação de
até, o domínio japoque vinha atuando junto
apossamento pacífico
nês em todo o flanco
ao centro decisório de
oriental da Amazônia,
Carajás no sentido de
do flanco oriental da
que se consubstanciareproduzir nos projeAmazônia, coube a um
ria com o estabelecitos locais as intenções
mento de numerosas oficial de Marinha de boa japonesas. Das antigas
agrovilas no eixo São
metas restaram, apenas,
cepa
Luís-Carajás.
as usinas de ferro-gusa,
O mérito de impedir
com as quais os oriena consumação desse apossamento pacífico
tais pretendem diminuir o nível de poluição
coube a um oficial de Marinha de boa cepa,
doméstica, à custa da queima das madeiras
Fernando Carvalho Chagas, também consideamazônicas.
rado, no seu tempo, intransigente e xenófobo,
O briso oficial, desnecessário informar,
por guerrear sem trégua a incompetência,
foi sacrificado mais adiante.”
a desonestidade e a falta de patriotismo.
Enquanto adido naval junto à Embaixada do
Milton Sergio Silva Corrêa
Brasil em Tóquio, Chagas logrou adquirir
Capitão de Mar e Guerra (Refo)

1 Da Academia Brasileira de Defesa e do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil.
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ARMANDO FERNANDES DE
CARLOS
Vice-Almirante
Nascido no Rio de Janeiro, Distrito Federal, filho de Roque de Carlos e
de Dacelina Fernandes Carlos. Promoções: a segundo-tenente em 26/01/1955,
a primeiro-tenente em 05/08/1956, a
capitão-tenente em 17/07/1959, a capitão
de corveta em 02/02/1963, a capitão de
fragata em 03/07/1969, a capitão de mar e
guerra em 30/04/1976, a contra-almirante
em 31/03/1982 e a vice-almirante em
31/03/1988. Foi transferido para a reserva
em 02/04/1990.

Em sua carreira exerceu quatro comandos: Depósito de Combustível do Rio
de Janeiro, Serviço de Reembolsáveis da
Marinha, Diretoria de Abastecimento da
Marinha e Caixa de Construção de Casas
para o Pessoal da Marinha.
Comissões: Escola Naval, Navio-Escola
Duque de Caxias, Diretoria de Hidrografia
e Navegação, Contratorpedeiro Amazonas,
Guarnição do Quartel Central do Comando
do Corpo de Fuzileiros Navais, Depósito de
Fardamento do Rio de Janeiro, Diretoria
de Intendência da Marinha, Batalhão de
Comando do Comando-Geral do Corpo
de Fuzileiros Navais, Comando-Geral de
Fuzileiros Navais, Comando do 4o Distrito
Naval, Base Naval de Val-de-Cães, Escola
de Guerra Naval, Gabinete do Ministro
da Marinha e Estado-Maior das Forças
Armadas.
Em reconhecimento aos seus serviços,
recebeu inúmeras referências elogiosas
e as seguintes condecorações: Ordem do
Mérito da Defesa – Comendador, Ordem
do Mérito Naval – Grande Oficial, Ordem
do Mérito Militar – Comendador, Ordem do
Mérito Aeronáutico – Comendador, Ordem
do Mérito Rio Branco – Comendador, Medalha Militar e Passador de Ouro, Medalha
Mérito Tamandaré, Medalha do Pacificador
e Medalha Mérito Santos Dumont.

VICE-ALMIRANTE (IM) ARMANDO FERNANDES DE CARLOS
Um sorriso amigo e acolhedor, comedido nos gestos, exuberante no afeto que a todos dispensava. Tolerante e compreensivo,
extremamente simples, mas firme e determinado em suas convicções. Competência
profissional destacada, emoldurada por
uma inteligência privilegiada, associada a
caráter e dignidade exemplares.
RMB1oT/2013

Vice-Almirante (IM) Armando Fernandes
de Carlos, carioca por nascimento e espírito,
nasceu em 20 de junho de 1933. Seus pais,
Roque de Carlos e Dacelina Fernandes Carlos, lhe deram mais três irmãos aos quais
dedicava extremada afeição: Arlete, a caçula,
e os mais velhos, Arnaud e Antônio. Viveu as
peraltices da infância, precocemente atingida
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pela orfandade paterna, no bairro de Olaria e
iniciou os estudos na Escola Municipal Chile.
Aluno sempre brilhante, após concluir o Curso
Primário passou, com bolsa de estudos, para o
tradicional Colégio São Bento, que juntamente
com o excelente preparo intelectual, acentuoulhe a religiosidade de católico praticante. Com
sua maneira amiga e responsável, mesclava
o desempenho escolar notável com o gosto
acentuado pelo “jogo de botões”, expandia o
seu talento musical, com que a origem italiana talvez lhe brindara, e passava a dedilhar
com os amigos adolescentes um bem tocado
violão, inclinação artística essa que sempre
conservou. A visão do Arsenal de Marinha e
dos navios nele atracados que se descortinava
do alto do São Bento, e entre esses os outrora
poderosos, então ultrapassados, mas sempre
majestosos, encouraçados Minas Gerais e São
Paulo certamente lhes despertaram a vocação
e fizeram surgir um dos grandes amores de sua
vida: a Marinha do Brasil. Em 1951 prestou
concurso para a Escola Naval, matriculando-se
no Curso Prévio daquele estabelecimento. Foi
declarado guarda-marinha em 13 de janeiro de
1954, e realizou, no mesmo ano, a bordo do
Navio-Escola Almirante Saldanha, a última
viagem de instrução daquele navio. O suicídio
do Presidente Getúlio Vargas e as medidas de
economia adotadas pelo novo governo com
a assunção do vice-presidente Café Filho
interromperam aquela viagem, antecipando o
regresso ao Brasil. Ainda assim, o veio artístico
e fidalgo do De Carlos fizera-o encontrar meios
e oportunidade de fazer uma visita à grande
artista brasileira Carmem Miranda, à época
residindo nos Estados Unidos, e que, embora
já enferma, o recebeu, juntamente com outros
guardas-marinhas, nessa visita de cortesia e
homenagem.
Nomeado segundo-tenente em 26 de janeiro de 1955, foi designado para a Diretoria de
Hidrografia e Navegação, onde iniciou, como
oficial, os primeiros passos de uma carreira
sempre marcada por dedicação extremada
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à Marinha, lúcida inteligência, probidade e
destacada atuação. Seguiram-se sucessivas
promoções e designações: a primeiro-tenente
em 5 de agosto de 1956, passando a servir no
Contratorpedeiro Amazonas, então o primus
inter pares da Flotilha de Contratorpedeiros,
onde foi promovido a capitão-tenente em 17
de julho de 1959 e, em seguida, designado para
o Quartel-Central do Corpo de Fuzileiros Navais. Como capitão de corveta, promovido em
2 de fevereiro de 1963, serviu no Depósito de
Fardamento do Rio de Janeiro como seu vicediretor, na Diretoria de Intendência da Marinha
e na Base Naval de Val-de-Cães, em Belém do
Pará, onde, a par de chefiar o Departamento de
Intendência, foi o seu imediato por um longo
período. Já capitão de fragata desde 3 de julho
de 1969, retornou ao Rio de Janeiro, onde veio
a dirigir o Depósito de Combustíveis, uma das
organizações mais importantes do Sistema de
Apoio Logístico da Marinha. Em 25 de abril
de 1970 casou-se com Rosa Nobell de Carlos.
Não tiveram filhos, mas viveram uma feliz
união que duraria até 1994, quando enviuvou.
As platinas de capitão de mar e guerra chegaram-lhe aos ombros em 30 de abril de 1976 e
o levaram a chefiar a Área II de Administração
e Logística da Escola de Guerra Naval, onde
vivenciou expressivo período de realizações
e, a latere das atividades regulares daquela
área de estudos, recebeu a incumbência de
reorganizar a biblioteca, tarefa que concluiu
com real proveito para aquela escola de altos
estudos. Foi, posteriormente, dirigir o Serviço
de Reembolsáveis da Marinha. Por essa época,
o Almirante Maximiano Fonseca, ministro da
Marinha, criou o Corpo Auxiliar Feminino,
cabendo àquele Serviço desenvolver os novos
uniformes do novel Corpo. Contando com a
assessoria de Guilherme Guimarães, estilista
de modas que pontificava a esse tempo entre
os melhores e mais famosos do País, pôde
apresentar com sucesso e ver aprovado um
conjunto de uniformes que, belos, sóbrios e
elegantes, as jovens marinheiras passaram a
RMB1oT/2013
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vestir, acentuando-lhes a graça e o garbo. Em
do Mérito Militar no grau de Comendador e na
31 de março de 1988 recebeu o galardão das
Ordem do Mérito Naval no de Grande-Oficial.
platinas douradas e as elevadas responsabiliAssim, ilustre almirante, meu querido
dades do Almirantado. Como contra-almirante
amigo, ao falar de ti e de tua bela carreira,
serviu no Estado-Maior das Forças Armadas,
não posso omitir que, ao assumir a Divisão
em Brasília, e na Diretoria de Abastecimento
“I”, em minha primeira função como oficial
da Marinha como seu diretor, desenvolvendo
no Contratorpedeiro Amazonas, ainda muito
profícua gestão. Ao ser promovido a vicejovem, encontrei-te como chefe do Deparalmirante, mais elevado posto da carreira que
tamento de Intendência e contigo aprendi
seguira, foi presidir a Caixa de Construção de
as práticas iniciais da profissão, além de
Casas para o Pessoal da Marinha, passando
observar condutas e comportamentos exempara a reserva, por imperativo legal, em 2 de
plares e inspiradores. Na praça-d’armas
abril de 1990.
daquele navio, solidária e amiga, uma
O seu dinamismo e
“band of brothers”, os
a vontade de servir e
companheiros, carinhode ser útil levaram-no Os navios e os marinheiros samente, nos chamaa, graciosamente, por
vam, e por muitos anos
muitos anos, prestar de escol não se extinguem, mantiveram o costume,
transferem-se para outra “chefe” e “chefinho”.
serviços ao Iate Clube
do Rio de Janeiro em
dimensão. Nela, voltarás Tive ainda o privilégio
diversos setores, em esde ter-te como chefe
a palmilhar o seu convés imediato na Área II da
pecial à Comodoria e ao
Departamento de Vela,
amigo e balouçante a te Escola de Guerra Naval,
onde, juntamente com o
como instrutor, e na
embalar pela eternidade Diretoria de AbasteciAlmirante Roberto Monerat, participava, semmento, como chefe da
pre ligado ao mar, da
Coordenação do Abasorganização das grandes regatas nacionais e
tecimento e, diretamente, voltar a observar
internacionais daquele Clube. Era, no dizer da
o teu talento e competência. Já almirantes,
senhora Beth Laboriau, “um ferrenho defenmesmo na reserva, ao nos encontrarmos,
sor da memória do Clube”, propugnando pela
costumava dizer em tom de brincadeira,
criação de um setor de patrimônio histórico e
mas com imenso conteúdo de sinceridade
artístico. Dedicadamente integrado à vida do
e apreço, “meu professor de Intendência”.
Iate, merecedor do apreço e reconhecimento
De Carlos, os navios e os marinheiros
de todos, foi agraciado pelos seus dirigentes
de escol não se extinguem, transferem-se
com o título de Sócio Honorário.
para outra dimensão. E, certamente, nessa
Além de inúmeros elogios e registros em
nova dimensão reencontrarás o belo e
sua fé de ofício, que lhe enaltecem a atuação
querido Amazonas e voltarás a palmilhar o
na carreira, foram-lhe concedidas as medalhas
seu convés amigo e balouçante a te embalar
Santos Dumont, do Pacificador e Mérito Tapela eternidade.
mandaré, Medalha Militar com passador de
Octavio Mello de Almeida Filho
ouro e a inclusão nas Ordens de Rio Branco,
Vice-Almirante (IM-Refo)
do Mérito da Defesa, do Mérito Aeronáutico e
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Esta seção tem o propósito de trazer aos leitores lembranças e
notícias do que sucedia em nossa Marinha, no País e noutras partes do
mundo há um século. Serão sempre fatos devidamente reportados pela
Revista Marítima Brasileira.
Com vistas à preservação da originalidade dos artigos, observaremos
a grafia então utilizada.

OS DIQUES FLUCTUANTES
(RMB, jan./1913, p. 99-102)
navio, escorou-o bem e depois, com uma bomA invenção do dique fluctuante é attribuida a um capitão inglez do seculo XVIII,
ba, fez o esgotamento dagua introduzida,
que navegava no mar
ficando então em secco
Baltico. Tendo impreso navio.1 Tal é, em syncindivel necessidade de
these, a versão corrente
recorrer o forro de cobre
da invenção, que com o
do casco de seu navio
decorrer dos annos teve
sua consagração com
e ante as difficuldades
de fazel-o com o navio
elementos modernos,
fluctuando, concebeu a
como dão um eloquenidéa de adquirir um caste testemunho o vapor
co de um navio velho,
Kanguroo, expressamenDique fluctuante “Affonso Penna”
que cortou em uma das
te construido para o
extremidades, onde collocou uma comporta.
transporte de submarinos.
Fez afundar em seguida o referido casco
O desenvolvimento dos diques fluctuantes
até que lhe fosse possivel dar entrada ao seu
tem seguido parallelamente o deslocamento
1 Lloyd Argentino.
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dos grandes navios da actualidade e não poderia ser de outra forma para que podessem
efficazmente prestar os serviços que lhes são
peculiares.
Quasi todas as nações da Europa possuem
esse poderoso elemento auxiliar das esquadras
e bem assim o Japão, os Estados Unidos e o
Brazil, que adquiriram esses especimens da
construção naval indispensaveis a conservação dos seus dreadnoughts.
(...)
A Marinha brazileira possue dois grandes
diques fluctuantes construidos na Inglaterra
e o congresso nacional no orçamento de 1013,
incluiu a verba de 1.000 contos destinada a
acquisição de outro.

Na America do Sul, a nação que primeiro
adquiriu essas unidades auxiliares, acreditamos ter sido o Chile, mandando construir dois
diques fluctuantes para o porto de Valparaiso, ha muitos annos.
O Perú, mais tarde em 1909, fez acquisição na Europa de um grande dique fluctuante, de cuja viagem, verdadeira odysséa maritima, nos occupámos nesta Revista.
Nos portos onde se tornam difficeis e muito
dispendiosas as construcções dos diques seccos,
não resta a menor duvida que os diques fluctuantes, apparelhados convenientemente, resolvem de prompto e a contento um dos mais importantes problemas inherentes á conservação
do material fluctuante da esquadra.

OS ARSENAES FLUCTUANTES – PONTOS DE APOIO MOVEIS
(RMB, fev./1913, p. 253-256)
Augusto Vinhaes
Aos olhos do publico o poder naval de uma
nação manifesta-se principalmente pelo desdobramento de uma bella esquadra; os iniciados têm outras exigencias e antes de formular
opinião fazem questão de conhecer os arsenaes e os recursos de que estes dispõem.
Não basta possuir imponentes couraçados, é
mister renovar-lhes o carvão após cada cruzeiro; atestar-lhes os paióes depois dos combates;
limpar-lhes a miudo as aguas vivas afim de os
habilitar a forçar o inimigo a aceitar a luta ou
fugir ante um adversario mais poderoso; pensar-lhes as feridas; preencher, com contingentes
novos de homens disciplinados e affeitos ao serviço, os claros produzidos nas guarnições pelo
cansaço, pela molestia e pela batalha.
Os arsenaes preenchem todos estes requisitos. É devido a elles que pode ser mantido o
esforço perseverante e prolongado que assegura o successo.
RMB1oT/2013

Como todas as coisas sobre a terra, os arsenaes envelhecem: carecem de tempos a tempos
de transformações radicaes. Como brilhantemente provou o commandante de Balincourt
na sua magistral critica de programmas de
construcção naval em 1906, é necessario habilital-os a receber gigantes de 18 a 25.000
e mesmo 30.000 toneladas; despender avultadas sommas para dragar passagens; preparar cáes de atracação e, especialmente, cavar
enormes diques cujos preços e difficuldades de
construcção augmentam na razão de sua extensão e profundidade.
Todos os governos hesitam, apalpam, antes de emprehender trabalhos cuja execução
não obriga somente importantes sacrificios financeiros, mas sobrelevam grandes problemas
politicos e militares, problemas sobremodo
delicados a resolver si se reflectir que a marinha não tem somente, como o exercito, uma
261
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ou duas fronteiras a defender, mas interesses
transporte de mantimentos de todo genero, de
a proteger em todas as partes do mundo.
armas portateis, fardamentos, etc.
A solução mais pratica destes problemas
Os navios-quarteis transportarão pessoal
consistiria em possuir bases moveis, susceptide reserva para substituir os homens postos
veis de serem transportadas ao ponto onde a
fóra de combate ou destacados para serviços
sua necessidade se fizesse sentir. Tal é a soluespeciaes, em terra ou a bordo das presas. Reção preconisada pelo sr. Cunningham, engeceberão tambem doentes e feridos.
nheiro da marinha dos Estados Unidos, em
Esta idéa de associar em um mesmo navios
artigo publicado nos “Proceedings of the U.S.
invalidos e homens no gozo de plena saude
Naval Institute of Annapolis”.
não se nos affigura das mais felizes. Priva os
Cada base comprehende dois navios-officiprimeiros do beneficio da convenção de Genenas, quatro carvoeiros, dois navios-armazens,
bra; expõe o moral dos segundos a rudes prodois navios servindo quer como quartel, quer
vas mantendo-os e contacto com a face mais
como hospital, e principalmente uma doca
penivel da guerra.
fluctuante.
De toda esta organiOs navios-officinas
sação a doca fluctuante
A idéa da doca fluctuante é
devem ser munidos de
é o orgão essencial e o
todos os orgãos neces- muito antiga. Pode-se-lhe achar mais original; merece
sarios, desde as machipor isso menção espea
origem
em
França,
nos
caixões
nas de rebitar até ao
cial.
fluctuantes ou camellos, que
marinete e de operarios
A idéa da doca flucde todas as especialida- serviam a Coulomb para reparar, tuante é muito antiga.
des. Estes executarão
Pode-se-lhe achar a
ha cento e cincoenta annos, a
todos os trabalhos que
origem em França, nos
corveta Hirondelle
não requeiram entradas
caixões fluctuantes ou
em diques e repararão
camellos, que serviam a
todas as avarias situadas acima da linha de
Coulomb para reparar, ha cento e cincoenta
fluctuação.
annos, a corveta Hirondelle.
Os carvoeiros desempenharão o papel que,
Sua importancia do ponto de vista das
por muito sabido, não requer ser aqui menoperações militares só foi revelada na época
cionado. Seria somente desejavel que elles
em que a Hespanha resolveu expedir uma
pudessem effectuar ao largo o transbordo do
doca para Cuba, na previsão de uma guerra
carvão o mais rapido possivel, em quaesquer
com os Estados Unidos.
circumstancias de mar e de tempo.
Hoje ha docas capazes de conter couraOs navios-armazens transportarão muçados até 25.000 toneladas. Salvo, talvez
nições, tanto mais indispensaveis quanto a
ao que concerne ao preço de construcção, a
rapidez do tiro augmenta de enormes propordoca fluctuante apresenta, quanto ao dique,
ções, inda mesmo para os grandes calibres.
inapreciaveis vantagens. Ao envez de esperar
As munições, por medida de precaução, só
que a ella venha o navio avariado, vae-lhe ao
podem ser armazenadas abaixo da linha de
encontro para socorrel-o e immerge o necessafluctuação; o resto do navio será destinado ao
rio para recebel-o com segurança.
262
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Carregada com o formidavel peso não cala
mais de seis a sete metros e pode assim penetrar facilmente em portos onde o couraçado
não se poderia abrigar.
Nos seus flancos enormes, officinas perfeitamente apparelhadas fazem-lhe os concertos
necessarios.
A doca fluctuante não depende das marés;
enche e esvasia com mais rapidez do que os
diques, não sendo fechada nas suas extremidades, podendo receber navios mais compridos do que ella.
Construida por secções semelhantes, repara-se a si mesma, cada secção vindo successivamente occupar o logar sobre as que permanecem immersas.
Além disso em tempo de guerra, quando a
base se desloca, cada secção pode, em certos
percursos perigosos, ser rebocada isoladamente, de modo que uma dellas, cahindo em poder
do inimigo, as outras poderão constituir por

seu conjunto uma doca menos importante,
mas ainda muito capaz de prestar serviços.
Taes bases deveriam ser constituidas em
tempo de paz de modo que o pessoal dos portos pudesse se familiarisar com o seu emprego.
A Inglaterra e os Estados Unidos já se
compenetraram desta verdade. A Inglaterra, que possue innumeras estações navaes,
dispõe, não obstante, de docas fluctuantes e
navios-officinas.
Um destes ultimos, o “Assistance”, está
annexo ao arsenal de Gibraltar considerado
insufficiente para por si só fazer todas as reparações da esquadra do Atlantico.
Os Estados Unidos possuem uma frota
auxiliar completa, verdadeiro trem de exercito
naval, cujo papel foi sobremodo interessante
e pratico durante a longa viagem ao redor do
mundo feita pela grande esquadra comandada
pelo almirante Robley Evans, a qual admirámos quando fundeada em nosso porto em 1908.

O AEROSTATO MOREAU
(RMB, mar./1913, p. 409-413)
A. Livramento
Desde que nosso illustre patricio Santos
Dumont encetou de modo tão victorioso a
demonstração pratica da dirigibilidade das
aeronaves, um só dia não tem se passado sem
que novos e importantissimos melhoramentos
se não tenham introduzido nesse ramo da
actividade humana, ha tantos seculos e tão
ardentemente alvejado em vão pela anciedade
e pelo engenho do homem.
Dentre innumeras provas desta nossa asserção destacamos hoje apenas a seguinte, que
acabamos de encontrar em La Nature de 11
de janeiro ultimo.
Como se sabe, um dos mais arduos problemas da aerostação é o que respeita á perfeita
RMB1oT/2013

estabilidade dos dirigiveis; e é esse grande e
indispensavel elemento de segurança para a
navegação aerea que parece ter sido agora encontrado pelo autor do aerostato de que trata
o artigo a que acabamos de nos referir e cuja
traducção aqui passamos a dar, sem mais outros commentarios:
Mr. Moreau – diz o citado numero de
La Nature – apresentou á ultima Exposição de Locomoção Aerea um apparelho
digno de prender a attenção pela originalidade de sua concepção e longa applicação, graças á qual se realisou a imponente
consagração que a experiencia, d’ora em
diante, já lhe outorgou, pelas condições
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particularmente meritorias com que o imaginou o seu inventor.
É conhecido o papel hoje geralmente attribuido ao dispositivo pendular na estabilidade
dos aeroplanos.
Constituindo o emprego desse dispositivo
o principal caracteristico do aerostato Moreau, convém fixar aqui summariamente o que
se pode chamar o activo da estabilidade pelo
pendulo.2
Estão todos, pois, mais ou menos de accordo sobre os seguintes pontos: antes de tudo, o
pendulo é excellente para restabelecer o equilibrio no sentido lateral; em segundo logar, é
o pendulo recommendavel como mais ou menos util no sentido longitudinal, sempre que
não intervenham rajadas por demais bruscas
pondo em jogo esforços de inercia. Fica pois

entendido que ha interesse em utilisar o pendulo para assegurar o equilibrio dos aeroplanos, mas que é ao mesmo tempo preciso nos
premunirmos contra os seus defeitos.
No apparelho Moreau, o dispositivo pendular é applicado da maneira seguinte: o
aviador senta-se em uma especie de barquinha
suspensa directamente abaixo das azas e podendo oscillar somente no sentido longitudinal, constituindo, portanto, o proprio aviador
a massa pendular principal.
(...)
Tal como é actualmente, o aerostato Moreau, além de patentear um esforço admiravel, constitue um apparelho susceptivel sem
duvida de aperfeiçoamentos, mas já muito
merecedor de attenção e talvez a maior novidade da aviação actualmente.

NAVEGAÇÃO THERMOMETRICA
(RMB, mar./1913, p. 433-436)
A. Livramento
No jornal de marinha Le Yatch, de 25 de
janeiro deste anno e sob o titulo La Navigation thermometrique au voisinage des glaces
flottantes, encontra-se sobre este assumpto
um substancioso artigo, que para aqui traduzimos por nos ter parecido de muito interesse. Esse artigo, que vem subscripto pelo sr.
J. Toulet, illustre professor da Faculdade de
Sciencias de Nancy, é o que se segue:
Um official de marinha, o sr. G. Baudelon,
antigo commandante do paquete Gascogne,
da Companhia Geral Transatlantica, publicou recentemente (de maio a outubro de 1912)
duas brochuras altamente interessantes, intituladas: As travessias de Europa a New-York

e Estudo da estação anormal de gelos de 1912
no Oceano Atlantico. Ambas lhe foram suggeridas pela terrivel catastrophe do Titanic,
occorrida a 14 de abril desse anno. Sem entrar
de novo na especificação dos erros commettidos em tão avultado numero, o autor indaga si
não seria possivel descobrir-se um meio pratico
de assegurar contra o perigo dos gelos fluctuantes a navegação nas terriveis paragens
comprehendidas, entre 35º e 60º de longitude
W de Greenwich e 42º a 44º de latitude N. A
solução que elle propõe é a seguinte:
Muito antes do naufragio do Titanic, durante suas numerosas travessias entre o Havre e New-York, o commandante Baudelon já

2 Esta questão foi exposta de uma maneira completa pelo commandante Renaud, antigo chefe do laboratorio de aeronautica militar de Chalais-Meudon, em uma notavel communicação apresentada á recente sessão extraordinaria da commissão permanente
internacional de aeronautica para a segurança em aeroplanos.
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tinha tido a idéa de medir com regularidade,
em toda a extensão das paragens percorridas
pelos icebergs, a temperatura da agua do mar
no momento de sua entrada nas caldeiras.
Era isso, aliás, um velho costume a bordo dos
transatlanticos e recordo-me de que, por occasião de minha primeira viagem á America,
em 1869, no Ville de Paris, nas proximidades
dos bancos da Terra Nova, não deixavam de
recorrer ao thermometro de hora em hora e
por vezes mesmo com maior frequencia. Nada
tem de longa a operação; não se precisa sinão
de um thermometro commum, cujo preço é
de poucos francos. O ideal da precisão seria
empregar um instrumento registrador de indicações continuas, mas tal requinte não se
torna indispensavel. O commandante comparou então os dados thermicos obtidos com
as indicações relativas á distribuição dos gelos constante das edições mensaes das cartas
maritimas (pilot-charts), redigidas com tanta
regularidade e exactidão pelo Serviço Hydrographico dos Estados Unidos e por elle distribuidas com tamanha liberalidade.
Dessa comparação lhe resultou a convicção de que os gelos jámais ultrapassam ao sul
a zona das aguas de 10º de temperatura; que
elles seguem as sinuosidades dessa zona iso-

thermica ou antes as produzem, mas della não
sahem, de modo que um navio, em tempo de
cerração, está garantido contra a possibilidade de encontral-os uma vez que se mantenha
constantemente dentro de uma zona isothermica de 15º, sem della se afastar nem para o
norte, o que poderia tornar-se perigoso, nem
para o sul, porque assim alongaria sem necessidade o seu caminho. Para isso basta seguir
as indicações do thermometro. Pratica-se neste caso absolutamente da mesma fórma por
que se procede nas proximidades de uma costa
contra a qual se receia esbarrar e que se não
póde avistar devido á cerração, adstringindose, com o auxilio de uma serie de sondagens,
a não ultrapassar a linha isobathica de 100
metros. Nada póde haver de mais simples e de
mais facil applicação.
(...)
Si dahi se concluir clara e indiscutivelmente que se fica perfeitamente garantido
contra qualquer encontro delles [os gelos fluctuantes] mantendo-se aquem da isothermica
de 15º, não mais haverá navio que d’ora em
diante não adopte a navegação thermometrica, não por amor á sciencia nem pelo amor da
humanidade, mas mui simplesmente por sua
propria segurança.

REVISTA DE REVISTAS
JANEIRO – 1913
A CONFERENCIA INTERNACIONAL DA HORA – Encontramos em La
Nature:
“A Conferencia Internacional da Hora,
que acaba de se reunir em Paris por proposta
ao Gabinete de Longitudes com o apoio do
governo, marca uma nova etapa do progresso
scientifico e do accordo dos sabios de diversos
RMB1oT/2013

paizes em vista da unificação de uma das medidas mais empregadas: a hora.
As circumstancias nas quaes se tem necessidade de transmittir a hora, diz M. Driencourt, são numerosas e variadas. A maior parte dos garde-temps de toda especie é regulada,
com effeito, segundo as determinações astronomicas da hora, effectuadas em um numero
relativamente restricto de observações, tendo
sido os quadrantes solares abandonados á
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medida que foi augmentando a rapidez das
FEVEREIRO – 1913
communicações e que foi progredindo a arte
da relojoaria. Representa-se o numero immenA TONELAGEM DOS SUBMARIso de transmissões de hora que necessita o
NOS – Encontrámos no Le Yacht:
regulamento, com intervallos mais ou menos
Decorrente do gráo de aperfeiçoamento a
longos, da multidão de garde-temps empregaque attingimos na construcção de submaridos no mundo inteiro.
nos, um novo caminho se abre em nossa frenAdherindo pela lei de 9 de março de 1911
te: o que conduz aos submarinos de esquadra.
ao systema de fusos horarios, a França fez
Chamam-se assim desde muito pouco
desapparecer um dos ultimos obstaculos para
tempo as embarcações que, subtrahidas á
a unificação da hora. O principio da reforma
autoridade dos prefeitos maritimos, foram
pode pois ser considerado como definitivacollocadas sob as ordens dos commandantes
mente admittido. Trata-se agora de tornar
em chefe no mar. Mas não é dessas que vaeffectiva a unificação
mos nos occupar. Ellas
na vida pratica e nas
são qualificadas como
observações scientificas Adherindo pela lei de 9 de março de de esquadra somente
onde o tempo intervem 1911 ao systema de fusos horarios, porque obedecem á essob um titulo qualquer.
quadra que as utilisará
a França fez desapparecer um
Uma semelhante emsegundo os seus meios,
dos
ultimos
obstaculos
para
a
preza parecia chimerica
como utilisa os navios
unificação da hora
ha alguns annos atraz,
mineiros, isto é, em
quando, entretanto,
missões secundarias,
já se dispunha do telegrapho e do telephone.
fóra do campo de batalha, porque, por mais
Mas hoje ella tornou-se de facil realisação,
que queiram, os nossos de 400 ts. têm ainda
graças á telegraphia sem fio que permitte enmeios muito reduzidos e vicios decorrentes do
viar signaes horarios a grandes distancias em
seu pequeno porte: fraca velocidade e defeitos
todas as direcções ao mesmo tempo e com uma
de habitabilidade, o primeiro impedindo-os de
precisão por assim dizer illimitada.
seguir os movimentos da linha e o segundo
O problema se reduz a coordenar, em vista
pondo-os na impossibilidade de se manterem
da transmissão de uma hora identica em toda
no mar por mais de 5 ou 6 dias seguidos.
parte e sempre mais exacta, os esforços isolaNão queremos dizer com isso que esses
dos feitos até hoje por algumas nações nesse
submarinos não poderão representar papel
sentido e os que se farão até que a superficie
efficaz em combates futuros.
inteira do globo seja coberta por ondas electriUma manobra bem executada, um engacas de signaes horarios.
no de caça ou o disfarce opportuno poderão
A realisação deste problema implica uma
attrahir o inimigo sobre elles, fazendo-os parentente internacional e é contando com essa
ticipar da acção geral.
entente que o Gabinete de Longitudes promoTodavia, a parte do acaso e das continveu a reunião da Conferencia Internacional
gencias é ainda muito grande nesta ordem de
da Hora.
idéas para que se possa estabelecer um plano
(...)”
tactico sobre bases tão incertas. Ei por que
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a denominação submarino de esquadra não
marcha para o inimigo sobre os flancos da lideve, desde já, fazer nascer esperanças que se
nha, submerge ao primeiro tiro de canhão e, dutransformariam em crueis desillusões.
rante o duello da artilharia, procura avariar a
O offensivo de hoje, isto é, o submarino de
linha inimiga. Um tal navio não deve mais ser
400 ts. a vapor ou motor Diesel ultrapassou
considerado como uma utopia. Feliz da primeifrancamente os limites da defesa local.
ra marinha que o possuir! Não nos esqueçamos
Pode, como um menino transviado, tentar
que todos trabalham com esse intuito.
um audacioso golpe em paragens estrangeiO simples bom senso indica que não é por
ras, bloquear em qualquer ponto de nossas
um accrescimo consideravel de tonelagem que
costas uma esquadra
se attingirá a velocidainimiga que quizesse
des comparaveis ás das
O submarino do futuro não
violar a nossa fronteira
esquadras e que se asmaritima, guardar uma deve mais ser considerado como segurará ás guarnições
passagem estreita como
uma utopia. Feliz da primeira uma vida sufficienteo Passo de Calais ou o marinha que o possuir! Não nos mente sã para que ellas
estreito de Bonifacio.
possam se manter bem
esqueçamos
que
todos
trabalham
Mas as probabilidurante longas semacom esse intuito
dades de agir efficaznas. Mas outras consimente em ligação com
derações vêm trazer nouma força naval são ainda bem aleatorias e
vos argumentos em favor da grande tonelagem.
não convem dar muita importancia aos briVamos passal-os succintamente em revista.
lhantes resultados obtidos nos exercicios onde
(...)
a inverossimilhança attenúa as difficuldades
AMUNDSEN NO
O feliz descobridor do
até supprimil-as. Seria
POLO SUL – Extrahipara desejar, entremos de La Nature:
Polo Sul contou as peripecias
tanto, que se tentasse
A 16 de dezembro
e expoz os resultados da sua
a experiencia afim de
ultimo a Sociedade de
descoberta capital
reconhecer á evidencia
Geographia recebeu o
os defeitos a corrigir e
capitão Roald Amunos progressos a seguir para se chegar ao verdadsen na Sorbonne sob a presidencia de mr.
deiro submarino de esquadra, o submarino do
Guist’hau, ministro da instrucção publica, e
futuro. Entendemos por tal um navio bastante
do principe Roland Bonaparte, membro do
rapido para seguir em todas as evoluções e em
instituto, em presença de S. A. o principe de
todas as marchas o pavilhão do commandante
Monaco e de s. ex. o barão Wedel-Jarlsberg,
em chefe, sufficientemente habitavel para que
ministro da Noruega em França.
a sua tripulação não soffra, vivendo a bordo
Numa linguagem magestosamente simples e
de modo permanente, podendo supportar uma
salpicada discretamente de bom humor, o feliz
verdadeira campanha no mar. Seu papel não é
descobridor do Polo Sul contou as peripecias e
mais o de franco atirador, cuja unica tactica é
expoz os resultados da sua descoberta capital.
a emboscada. Elle figura no corpo da batalha,
Explicou como os seus successos foram devidos
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aos cuidados postos nos preparativos do ultimo
esforço, na escolha especial de seus collaboradores e na experiencia e resistencia adquiridas em
expedições anteriores e, por ultimo, as condições
meteorologicas particularmente favoraveis.
Si bem que se tivesse de affrontar temperaturas de 25º a 50º durante cinco mezes e
mesmo 59º a 13 de agosto de 1911, a ausencia
de grandes furacões (só tiveram dois em toda
a estação) evitou a perda de tempo que prendeu Shackleton tão perto do fim.
O navio da expedição era o vigoroso Fram
(avante) de Nansen que derivou a 15 de novembro de 1895 até 85º 55” N (a mais alta
latitude attingida por um navio) sob o commando de Otto Sverdrup.
(...)
Si bem que não comprehendamos as vantagens praticas ou scientificas que possam advir do conhecimento dos polos do mundo, não
deixamos de admirar, entretanto, a coragem
e tenacidade desses infatigaveis exploradores.
E daqui, muito sinceramente, fazemos
votos para que Amundsen realise a sua nova
viagem com o melhor exito.
E qual ponto recondito da terra se proporá
para o rude explorador attingir de volta do
Polo Norte?...
Só vemos um: o centro do planeta!... Ha
sabios que negam a pé juntos a existencia do
fogo central e a occasião é unica para Amundsen liquidar a questão...
Qualquer vulcão extincto poderá lhe fornecer caminho para o centro da terra onde,
ao contrario do que lhe acontece nas viagens
polares, encontrará um calorzinho agradavel
e vivificante...
A EXPLORAÇÃO DAS PROFUNDEZAS DO MAR – A REDE “BOURÉE” –
Encontramos em La Nature:
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Até 1861 acreditava-se que os mares fosse inhabitados além do limite de penetração
da luz, isto é, cerca de 200 metros. Os unicos
animaes trazidos pelo chumbo do prumo, de
profundidades maiores, passavam despercebidos ou eram explicados de diversos modos:
animaes mortos cahidos no fundo ou animaes
que se prendiam ao prumo na sua subida, etc.
A ruptura do cabo telegraphico que liga
a Sardenha á Argelia, occorrida em 1861,
obrigou á mudança de opinião. Com effeito,
a ruptura se verificou a 2.000 metros e o cabo
partido trazido á superficie estava coberto de
coraes e de animaes de toda especie. A. MilneEdwards, director do Muséum, que examinou
o cabo, reconheceu polypos, dos quaes alguns
mortos recentemente, com a carne ainda fresca, ostras communs, dois Pectens, etc. Não
se podia mais dizer que não havia vida nas
profundezas do mar.

Rede Bourée içada a bordo

O trabalho de Milne-Edwards foi o ponto
de partida de numerosas explorações zoologicas submarinas organisadas por diversas
nações: na Inglaterra, Lightining (1868),
Porcupine (1869-1870) e principalmente
Challenger (1873-1876). Na America, Hassler (1871-1872), Blake (1873). Na Suecia,
Vöringen (1876-1878). Na Allemanha, GaRMB1oT/2013
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zelle, na mesma occasião. A França, occupada durante esse tempo em reparar os desastres
da guerra, não aproveitou da vantagem que
lhe havia dado Milne-Edwards e só poz mãos
á obra em 1880 com o Talisman e o Travailleur que exploraram os fundos visinhos das
costas francezas. Depois de 1883 os esforços
da França se reduziram a pouca cousa: a
campanha do Caudan em 1895, a do Vienne
em 1900, a do Pourquoi Pas? em 1912.
Essas tentativas foram secundadas com
felicidade pelos bellos trabalhos do principe Alberto de Monaco que, desde 1885, não
cessou de emprehender campanhas oceanographicas e de explorar os mares em busca dos
animaes que os habitam e das leis que regem
as suas existencias.
As numerosas explorações assim feitas
mostraram que o mar é habitado nas suas
profundidades até 6.000 metros, até onde se
póde attingir, já tocando o fundo, ja ficando em aguas intermediarias entre o fundo e
a superficie.
Essas noções são hoje tão correntes quanto
o eram em 1850 – as de esterilidade do mar.
A captura de animaes no fundo é relativamente facil. Faz-se por meio de laço, de
draga, de rede, etc.
A pesca dos animaes que nadam entre a
superficie e o fundo é muito mais difficil e
provocou a invenção de innumeros engenhos.
Imaginaram-se primeiro diversas redes com
abertura e fechamento automaticos: rede de Si-

gsber, de Palumbo, do principe de Monaco, de
Giesbrecht, de Chun, de Tanner, de Forvier, etc.
(...)
ELECTRICIDADE – RADIOACTIVIDADE – Encontramos em La Nature:
“O anno de 1912 foi notavel pelas discussões apaixonadas sobre as novas idéas que
se introduziram ultimamente na physica:
atomos de electricidade (electron); atomos de
magnetismo (magnetons); emissão descontinua de energia (hypothese das quanta de
Planck). A idéa de que todas as variações se
fazem na natureza de um modo continuo está
hoje em discussão. Pergunta-se si não será
preciso introduzir nas leis naturaes descontinuidades essenciaes.
Essas idéas novas inspiraram um grande numero de trabalhos particularmente em
optica.
(...)”
Lentamente, passo a passo, a sciencia vai
avançando na conquista dos segredos da natureza.
O caminho percorrido é já grande, mas
dada a immensidade da estrada, nada é...
Demais, neste avançar para o saber, não
raro o homem se transvia, se perde, se desnorteia, retrocedendo desanimado, fraco...
O trabalho dos sabios para penetrar no
amago das causas representa o mais bello esforço intellectual da humanidade e cada descoberta, cada lei surprehendida, significa uma
conquista de inestimavel valor...

MISCELLANEA
MARÇO – 1913
DIRIGIVEIS ALLEMÃES – A primeira aeronave allemã foi concluida em Friedrishaven em outubro do anno passado e inspecionada pela commissão naval.
RMB1oT/2013

Os detalhes do dirigivel publicados são os seguintes: comprimento 160 metros, diametro 15
metros, capacidade 22.000 metros cubicos; 18
camaras de gaz. A força propulsora é fornecida
por tres motores da força de 170 H.P. cada uma.
Um motor está na frente e dois atraz.
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Uma plataforma de observação, construiaterrou em Berlim, com vinte e uma pessoas, depois de percorrer 1.200 milhas sobre
da de alluminio, está collocada no alto.
Em vez de uma camara, um camarote
o lago Constance em 31 horas. Isto equivale a um novo record
para officiaes e para o
operador do telegrapho
O primeiro dirigivel construido para dirigiveis, não
sem fio. O dirigivel leva
só de tempo como de
para
uso
naval
parece
estar
assim
distancia.
uma machina-canhão
completamente realisado
no tope, equipada com
O primeiro dirigivel
construido para uso
fogão onde a cozinha é
feita com o expurgo do motor.
naval parece estar assim completamente realisado.
A aeronave é julgada capaz de ficar fluctuando dois dias e meio.
A lotação completa será de 2 officiaes, 1 mecanico, 1 piloto e 10 homens de
A primeira subida foi feita no dia 7 de
equipagem.
outubro. A 14 do mesmo mez a aeronave

NOTICIARIO MARITIMO
MARINHA NACIONAL
A ESCOLA DE GRUMETES – Proseguem com actividade os trabalhos de construcção da Escola de Grumetes em Angra dos Reis.
No dia 21 de dezembro o sr. almirante
Belfort Vieira, ministro da Marinha, assistiu a inauguração da cumieira do edificio em
construcção, tendo-se feito transportar desta
capital a Angra dos Reis a bordo do cruzador
Barroso, do commando do sr. capitão de fragata Antonio J. de Oliveira Sampaio.
O sr. ministro da Marinha, aproveitando a opportunidade, foi tambem ao porto
de Santos, onde inspeccionou a Escola de
Aprendizes Marinheiros, tomando na occasião diversas deliberações para melhoramentos na referida Escola.
S. Ex. trouxe dessa excursão as melhores impressões e providenciou para que os
trabalhos em andamento sejam ultimados
com rapidez para que em curto prazo possa ser officialmente inaugurado o novo
estabelecimento.
270

MARINHAS ESTRANGEIRAS
INGLATERRA
O USO DE ROUPA Á PAIZANA – O
almirantado acaba de resolver que os subofficiaes e marinheiros de excellente comportamento poderão vestir-se á paizana em terra,
em determinados portos.
Esta concessão está sujeita a regras estabelecidas pelo almirantado, podendo os
commandantes, livremente, conceder ou
cassar essas regalias quando e onde lhes
aprouver.
Os portos privilegiados são os seguintes:
Portsmouth, Devonport, Nore, Portland,
Weymouth, Douvres, Harwich, Queensferry,
Dundee, Pembroke e Queenstown.
O bilhete de licença dos marinheiros deve
ter a nota “pode vestir-se á paizana”.
Nenhuma peça do uniforme militar poderá ser usada com outras de roupa civil.
Os sub-officiaes e marinheiros não poderão sahir ou entrar a bordo á paizana.
RMB1oT/2013
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Esta seção tem por propósito levar ao conhecimento dos leitores
matérias que tratam de assuntos de interesse marítimo, 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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NARCOSSUBMARINOS, UMA REALIDADE INEGÁVEL
Capitão de Fragata (Chile) César Cruzat Zúñiga
(Revista de Marina, Edição no 6 - 2012)
No século XX, os submersíveis foram
desenvolvidos e utilizados primariamente
como armas letais de guerra, diferente de
como as imaginou o engenheiro mecânico e construtor naval norte-americano
Simon Lake, pioneiro na invenção e na
construção de submarinos. Imaginandoos originalmente como navios de carga e
de transporte, Lake não poderia ademais
Narcossubmarino encontrado no Equador

Narcossubmarino na selva colombiana

supor que os navios que concebeu viriam
a ser usados por narcotraficantes.
É esse o foco deste artigo, em que o autor
apresenta os antecedentes do emprego de submersíveis e semissubmersíveis no tráfico de drogas, investiga o potencial para desenvolvimento
deste tipo de embarcação com esse propósito
ilegal e demonstra a frequência de seu uso por
organizações criminosas e por cartéis de drogas.

O SUBMARINO BRASILEIRO QUE VEM DE CHERBOURG
Assis Moreira*
(Valor Econômico, segunda-feira, 10 de dezembro de 2012, www.valor.com.br)
Neste artigo, além de abordar o Programa de Desenvolvimento de Submarinos
(Prosub), o autor relata sua visita ao estaleiro da Direction des Constructions Navales
et Services (DCNS), em Cherbourg, na
França.
No estaleiro, localizado a 360 km de
Paris, “falam-se português e francês”
e “toma corpo o maior contrato militar
internacional do Brasil, o Programa de
Desenvolvimento de Submarinos, de R$
15 bilhões (€ 6,7 bilhões)”, relata Assis

Moreira. Nesse acordo entre a Marinha
brasileira e o consórcio Bahia de Sepetiba
(integrado por DCNS e Odebrecht), está
prevista a construção conjunta de cinco
submarinos, um nuclear de ataque, em
substituição aos navios ora existentes.
Segundo Assis Moreira, a proa e a
vela do primeiro submarino já estão quase prontas, e a segunda parte e as outras
quatro unidades serão construídas no
Brasil. O primeiro submarino deve ser
lançado em 2017; o segundo, 18 meses

* Correspondente do Valor Econômico.
272

RMB1oT/2013

REVISTA DE REVISTAS

depois. O submarino nuclear,
em 2021. Assis Moreira ainda
verificou que a maioria dos brasileiros que trabalha no projeto
participou antes da construção
dos cinco submarinos atuais da
Marinha. E acrescenta: “Desde
agosto de 2010, quando começou a construção do primeiro
submarino, em Cherbourg, mais
de 220 brasileiros receberam
cursos e programas de formação na França. A cooperação
e a transferência de tecnologia ocorrem
por meio dos projetos de submarinos em
Lorient, sistemas de combate em Toulon,
sonares em Sophia-Antipolis e torpedos
em Saint-Tropez. Cerca de 80 militares
e engenheiros foram formados na França
e voltaram ao Brasil para treinar pessoal
suplementar”. Além disso, existe a expectativa de se incluir mais equipamentos de
firmas brasileiras que estão se capacitando,
podendo gerar importante polo industrial
naval em Itaguaí.
Essa parceria estratégica é considerada
inédita para os dois países, implicando ganho de escala e dinamismo para a França e
aceleração de capacitação tecnológica para

Croqui do submarino brasileiro

o Brasil, prossegue o autor. Os franceses
procuram mostrar que consideram o Brasil
mais do que um comprador de equipamentos, mas um parceiro estratégico.
Segundo Assis Moreira, “os dois governos querem estimular joint ventures para
competir juntos no mercado internacional
contra rivais dos Estados Unidos e da China”
e “a expectativa é de que a cooperação na
área de submarinos estimulará a indústria
brasileira de defesa, inclusive com investimentos de grupos franceses no Brasil”,
representando transferência de tecnologia
por décadas, na concepção, no projeto, na
fabricação e na manutenção de submarinos
convencionais e nucleares.

OS PANZER DO MARECHAL ROMMEL E O IPHONE DA PARIS HILTON
Capitão de Corveta (Espanha) Ramón Touza Gil*
(Revista General de Marina, Espanha, novembro 2012, tomo 263, p. 687-693)
Este artigo, cujo criativo título compara
a socialite Paris Hilton ao general alemão
Erwin Rommel, conhecido como “Raposa
do Deserto” na Segunda Guerra Mundial, se
dedica a analisar um dos ramos da inteligência, o econômico, que proporcionava dados
sobre a indústria e a produção de material de
guerra da Alemanha durante aquela guerra.

Segundo o autor, as informações produzidas por esse ramo tiveram importante
papel no planejamento estratégico aliado
na Europa. “A informação sobre a indústria e as instalações de produção alemãs
eram dados essenciais para planejar o
programa de bombardeios estratégicos
sobre a Europa.”

* Oficial da ativa da Marinha da Espanha.
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No início do conflito, os métodos
adotados pela inteligência eram pouco
eficientes, afirma Touza Gil, já que as
estimativas se baseavam em extrapolações
de informações obtidas antes da guerra
ou em informes muitas vezes contraditórios. Dessa forma, os aliados tiveram
que buscar outras formas de obtenção
objetiva de informação sobre a produção
de armamento alemã.
E a solução para o problema foi encontrada, segundo Touza Gil, no rigor,
na disciplina e na eficácia dos próprios
alemães. Por sua meticulosidade, os
alemães etiquetavam e marcavam detalhadamente todos os componentes de
seus equipamentos por meio de placas
de identificação que, invariavelmente,
continham nome e localização do componente dentro do equipamento, a data
de sua fabricação, o número de série
etc. Mas não somente isso. Eles eram
também extremamente disciplinados
com históricos, manuais técnicos e documentação de manutenção em geral. Esse
rigor lhes permitia excelente controle de
qualidade e de gestão de sobressalentes.
Porém, prossegue Gil, todos esses dados
acabaram se tornando valiosa fonte de
informação para os aliados.
O autor se estende na análise das técnicas utilizadas quando, a partir de 1943,
a Divisão de Guerra Econômica da Embaixada dos Estados Unidos em Londres
começou a fazer uso dos dados obtidos
de equipamentos capturados dos alemães.
Em seu campo de trabalho, os americanos usaram dados de carros de combate,
canhões, caminhões e das bombas V-1 e
V-2. Os dados referentes ao estudo dos
aviões recaíram, segundo acordo prévio,
para os britânicos por meio do seu Ministério do Ar.
Assim, para exemplificar o trabalho
realizado, Touza Gil se detém em um dos
274

problemas enfrentados: como estimar a
produção de tanques Panzer alemã. Para
obtenção da resposta foram analisados,
entre outras informações, históricos de
carros de combate capturados, números
de série de chassis, da caixa de câmbio
e de outras peças substituídas. Além
disso, foi analisada toda a documentação
abandonada pelo Afrika Corps alemão em
sua retirada: publicações de manutenção,
manuais técnicos etc. De posse desses
dados e após análise exaustiva, concluiuse que cada classe de tanque da Wermacht
possuía um tipo de caixa de câmbio numerada correlativamente, ou seja, havia
uma relação biunívoca entre cada série
de caixas e o tipo de tanque. Assim, se
fosse possível determinar a produção de
uma série completa de caixas de câmbio,
poderia-se conhecer a produção de tanques
associada. Portanto, conclui o autor, com
uns poucos carros de combate capturados
e com a ajuda de técnicas estatísticas se
podia estimar a produção de tanques Panzer alemães. No artigo, Touza Gil ainda
explicita longamente o método utilizado
para o cálculo.
E o que isso tudo tem a ver com o iPhone da Paris Hilton? Essa é, certamente, a
pergunta que paira no ar a esta altura do
texto. E Touza Gil a responde: em 2008,
um investidor londrino, cujo apelido na
internet era Tommo UK, decidiu estimar a
produção de iPhones da Apple e utilizou o
mesmo método criado pelos aliados na Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, ele
necessitava de uma amostragem de iPhones
existentes e, para isso, criou um post na
página The Mac Observer solicitando que
usuários desses telefones informassem número de série, Imei (International Mobile
Equipment Identity) e data de compra.
Mais de 300 pessoas enviaram seus dados,
permitindo a realização dos cálculos que
estimaram que a Apple havia vendido, até
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outubro de 2008, mais de 9 milhões de
unidades e, “entre elas, seguramente, estava
o da Paris Hilton”.
Em conclusão ao seu artigo, Ramón
Touza Gil argumenta que o problema dos
tanques alemães é apenas um exemplo
de como a estatística e a investigação
operativa, por meio do emprego de conhecimentos de logística, de inteligência e de
operações, ajudaram os aliados a vencer a
Segunda Guerra Mundial. Para dar ideia
da importância dessas disciplinas, o autor

cita a criação de 26 grupos de investigação
operativa para o planejamento da Operação
Overlord de desembarque na Normandia e
que, cada um, continha cerca de dez cientistas de diferentes ramos de conhecimento.
Finalizando, Touza Gil aborda o extraordinário desenvolvimento dessas técnicas
após a guerra e que continuam sendo
aplicadas até hoje, tanto no meio militar
como no civil, proporcionando ferramentas
valiosas para apoio à decisão, otimização
de recursos e diminuição de custos.

RELATÓRIO DA FROTA DOS EUA
Steve Wilen*
(Classic Yachting, dezembro, 2012, tomo 263, p. 6-7)
Neste artigo publicado na revista
Classic Yachting, em
que o autor relata a
dificuldade em se fazer a recuperação do
iate Silver King, de
1925, é homenageado
o Rebocador Laurindo Pitta, da Marinha
do Brasil.
A Classic Yacht
Association (CYA) é
uma organização que
congrega entusiastas de barcos a motor
clássicos de madeira, buscando perpetuar o
interesse por essas embarcações raras. Foi
fundada em 1969, nos Estados Unidos da
América, e incentiva restauração, conservação e manutenção dessas embarcações
clássicas de recreio. Existem hoje mais de
600 barcos nela registrados.
Steve Wilen relata sua satisfação, por
ocasião de recente viagem ao Rio de Janeiro, em ter verificado que o Laurindo Pitta

O Laurindo Pitta e a Ilha Fiscal

segue realizando dois passeios públicos
diários na Baía de Guanabara.
Segundo ele, “essa beleza de 1910 de
dois eixos pode ser vista na foto com sua
lotação tomada por turistas navegando
próximo à Ilha Fiscal com seu castelo de
fada estilo Disney, onde o Imperador Dom
Pedro I fez realizar seu último baile em
1889, apenas duas semanas antes de que a
monarquia fosse substituída pela república
federal”.

* Ex-comodoro da CYA – Classic Yacht Association (http://www.classicyacht.org).
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Esta seção destina-se a registrar e divulgar eventos importantes da Marinha do Brasil e de outras Marinhas, incluída a
Mercante, dar aos leitores informações sobre a atualidade e permitir
a pesquisadores visualizarem peculiaridades da Marinha.
Colaborações serão bem-vindas, se possível ilustradas com
fotografias.
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MB ASSINA CONTRATO PARA COMPRA DE
QUATRO LPR DA COLÔMBIA
Foi assinado, em de dezembro de 2012,
Brasileira em Washington, Capitão de Mar e
nas instalações da Comissão Naval BrasiGuerra (IM) Vagner Moreira de Lima, que
leira em Washington (CNBW), o contrato
assinou o contrato em nome da Marinha
de compra de quatro Lanchas-Patrulha de
do Brasil; e do adido naval da Marinha coRio (LPR), a serem
lombiana nos Estados
construídas na emUnidos da América,
presa Corporación de
Capitão de Navio AnCiencia y Tecnologia
tonio Martinez.
para el Desarrollo de
As LPR apresentam
la Industria Naval Maas seguintes caracterítima e Fluvial (Coterísticas:
cmar), da Colômbia.
- material – comO contrato prevê que
posto laminado e reo fornecimento das
forçado de fibra de
lanchas-patrulha seja
vidro, com blindagem;
Da esq. para a dir.: Capitão de Navio Antonio
customizado para
- deslocamento máMartinez, CA Celso Luiz Nazareth,
atender ao emprego
ximo
– 11.000 kg;
VA Roberto Sachica Mejía e
doutrinário da Mari- comprimento –
CMG Vagner Moreira de Lima
nha (duas unidades)
12,70 m;
e do Exército Brasileiro (duas unidades).
- boca – 2,90 m;
Esta obtenção vai ao encontro das diretri- calado máximo – 0,90 m;
zes emanadas na Estratégia Nacional de De- velocidade máxima (carregado) – 32 nós;
fesa, Decreto-Lei no
- autonomia – 200
MN (370 km);
6.703 de 18/12/2008,
- tripulação – seis
especialmente no almilitares;
cance aos conceitos
- tropa máxima –
de monitoramento,
dez militares;
controle, mobilidade
- propulsão – duas
tática e presença, nas
unidades de hidrojatos;
grandes bacias fluviais
- armamento – quada região amazônica
tro estações de metrae do Pantanal, para
permitir uma ação
lhadoras 0.50 situadas
conjunta e integrada entre as Forças.
na proa (dupla), pelos bordos e na popa,
O ato de assinatura contou com a presene uma unidade lança-granadas MK-19 na
ça do presidente da Cotecmar, Vice-Almipopa;
rante Roberto Sachica Mejía, que assinou o
- sistemas embarcados – radar de navecontrato em nome da contratada; do adido
gação, navegador satelital (GPS), sistema
naval dos Estados Unidos da América e
de vigilância por imagens térmicas e sisteno Canadá, Contra-Almirante Celso Luiz
mas de comunicação rádio e visual.
Nazareth; do presidente da Comissão Naval
(Fonte: www.mar.mil.br)
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BATISMO, MOSTRA DE ARMAMENTO E TRANSFERÊNCIA
DO AVISO HIDROCEANOGRÁFICO FLUVIAL RIO XINGU
Foi realizada, em 29 de janeiro último,
praças. Tem como principais compartia Cerimônia de Batismo, Mostra de Armamentos (relacionados com a atividade
mento e Transferência para o Setor Operafim): laboratório seco (20m2) e paiol de
tivo do Aviso Hidroceanográfico Fluvial
material hidrográfico.
(AvHoFlu) Rio Xingu. O evento aconteceu
Os navios dessa classe recebem nomes
na Base Naval de Val-de-Cães (Belém-PA),
de importantes rios brasileiros. O Rio Xinpresidido pelo chefe do Estado-Maior da
gu é um símbolo da diversidade biológica e
Armada, Almirante de Esquadra Fernando
cultural brasileira. Ao longo de seus 2,7 mil
Eduardo Studart Wiemer. Na ocasião, assuquilômetros, ele corta o nordeste do Mato
miu o comando do navio o Capitão-Tenente
Grosso e atravessa o Pará até desemboLeandro dos Santos
car no Rio Amazonas,
Novaes.
formando uma bacia
O batismo do nahidrográfica de 51,1
vio, com a tradicional
milhões de hectares
quebra do champa(o dobro do território
nhe pela madrinha,
do Estado de São Paufoi feito pela Sra.
lo), que abriga trechos
Mariza Werneck
ainda preservados do
Hirschfeld. Em seCerrado, da Floresta
guida, a placa alusiva
Amazônica e áreas de
à incorporação do
transição.
meio à Armada foi
Os AvHoFlu desAvHoFlu Rio Xingu
descerrada pela matinam-se à execução
drinha, pelo AE Wiemer, pelo AE Max e
dos levantamentos hidroceanográficos em
pelo CT Novaes.
águas interiores na Bacia Amazônica, sob a
O AvHoFlu Rio Xingu é o segundo
responsabilidade da Diretoria de Hidrograde uma classe de quatro navios a serem
fia e Navegação (DHN), com a finalidade
construídos a partir do Relatório de Estudo
de manter atualizada a cartografia náutica
das principais hidrovias na região, onde o
de Exequibilidade realizado pelo Centro
conhecimento preciso e atualizado do canal
de Projetos de Navios, que originou a
de navegação dos rios amazônicos, para a
Especificação de Aquisição, de acordo
com os requisitos técnicos de projeto e de
melhoria na segurança da navegação, é de
fundamental importância.
desempenho elaborados pela Diretoria de
O Estaleiro da Indústria Naval do Ceará
Engenharia Naval.
(Inace) venceu a licitação para a construSuas características são: comprimento total - 25 m; comprimento entre
ção do lote de avisos-hidroceanográficos,
ao qual se integra o AvHoFlu Rio Xingu,
perpendiculares - 24 m; boca moldada
- 6,5 m; pontal - 2,6 m; deslocamento
comprometendo-se, com isso, a incremenleve - 110 t; deslocamento carregado
tar sua capacitação tecnológica na cons- 140 t; calado leve - 0,91 m; calado
trução de navios militares e de pesquisa,
carregado - 1,4 m; velocidade máxima
gerando empregos e contribuindo para o
- 10 nós; tripulação - dois oficiais e oito
fortalecimento da indústria naval.
280

RMB1oT/2013

NOTICIÁRIO MARÍTIMO

Os quatro AvHoFlu serão entregues até
drográficos, contribuirá para o desenvolvio final de 2013, e sua construção está insemento e a integração da região amazônica.
rida no Projeto Cartografia da Amazônia,
É o primeiro navio da Marinha do Brasil
subprojeto Cartografia Náutica, realizado
a ostentar este nome, sendo o segundo de
em parceria com o Exército Brasileiro, a
uma classe planejada com quatro avisos
Força Aérea Brasileira e o Serviço Geohidroceanográficos fluviais, cujas denológico do Brasil e coordenado pelo Centro
minações dão destaque a importantes rios
Gestor e Operacional do Sistema de Protenacionais. Do tupi-guarani, a palavra xingu
ção da Amazônia (Censipam), subordinado
significa ‘água boa e limpa’ e nomeia um
ao Ministério da Defesa e responsável pelo
rio com significativo potencial hídrico,
repasse dos recursos financeiros.
onde está sendo construída aquela que será
A seguir, transcrevemos a Ordem do
a terceira maior hidrelétrica do mundo e a
Dia do chefe do Estado-Maior da Armada
maior inteiramente brasileira.
alusiva ao evento:
O Rio Xingu tem sua nascente localiza“A incorporação deste novo meio à Arda no estado de Mato Grosso, é tributário
mada é a materializado Rio Amazonas e
ção de mais uma ação
percorre uma extensão
prevista no Projeto
de 1.870 km, dos quais
Cartografia da Ama300 km de águas totalzônia, criado em 2008
mente navegáveis, em
a fim de contribuir
seu trecho conhecido
para o planejamento
como Baixo Xingu.
e a execução de proO Aviso Rio Xingu,
jetos de infraestrutura
construído no estaleiro
para a região, sendo
Indústria Naval do
coordenado pelo MiCeará (Inace), teve sua
nistério da Defesa
quilha batida no dia 5
Descerramento de placa pela madrinha do navio
em parceria com a
de dezembro de 2011.
Marinha, o Exército, a Aeronáutica e o
Hoje, ao ser batizado pela Ilustríssima SeMinistério de Minas e Energia.
nhora Mariza Werneck Hirschfeld, começa
As informações obtidas nesse projeto
a ter escrita a sua história na Marinha e,
também servirão para melhor conhecimenda interação com os vibrantes marinheiros
to da região e para a geração de dados que
que compõem a sua primeira tripulação,
possam ser utilizados no monitoramento
resultará a forja do que tradicionalmente
voltado para a segurança e a defesa naciochamamos de ‘alma do navio’.
nal, com atenção especial para a fronteira
Tenho a certeza que seus tripulantes estão
terrestre. Além disso, a atualização cartoà altura da responsabilidade que assumem
gráfica dos rios contribuirá para garantir
e concito-os a manterem essa dedicação
maior segurança à navegação e um aumento
diuturna, para o atingimento da prontidão
no volume de produtos transportados nas
operativa do navio, pois o modo como conhidrovias da Amazônia.
duzirão tanto as atividades rotineiras quanto
Dentro desse contexto, evidencia-se a
as profissionais nos dias de hoje servirá de
importância da incorporação do Rio Xingu,
referência para as futuras gerações.
que, ampliando a nossa capacidade para
Neste momento ímpar, ao presidir a
executar os necessários levantamentos hiMostra de Armamento e incorporar à
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Armada o Aviso Hidroceanográfico Fluado sucesso da Inace no cumprimento de
vial Rio Xingu, com alegria e renovado
mais uma etapa na construção dos avisos
entusiasmo dirijo-me ao comandante, ao
hidroceanográficos fluviais para a Marinha
imediato e às praças, transmitindo os mais
do Brasil, reafirmando a competência e
sinceros votos de sucesso e felicidade,
a seriedade desse estaleiro nacional que,
exortando-os a manterem vivos os valores e
hoje, é um dos líderes da construção militar
as tradições dos homens do mar, bem como
naval no Brasil.
o rico legado dos abnegados hidrógrafos
Os avisos hidrográficos fluviais desque, vencendo as naturais dificuldades da
tinam-se à execução dos levantamentos
região, propiciaram derrotas mais seguras
hidroceanográficos em águas interiores na
na Amazônia.
Bacia Amazônica, sob a responsabilidade
Rio Xingu, que o Nosso Senhor dos Nada Diretoria de Hidrografia e Navegação,
vegantes ilumine e oriente sua singradura!
com a finalidade da atualização contínua da
Bons ventos e águas tranquilas!”
cartografia náutica das principais hidrovias
O diretor-geral do Material da Marinha,
na região, sendo de fundamental importânAlmirante de Esquacia o conhecimento
dra Arthur Pires Rapreciso e atualizado
mos, também expediu
do canal de navegação
Ordem do Dia sobre o
dos rios amazônicos,
assunto, que transcreo que possibilitará
vemos a seguir:
melhoria na segurança
“O Aviso Hidroda navegação.
gráfico Fluvial Rio
Na qualidade de
Xingu é o segundo de
diretor-geral do Mauma classe de quatro
terial da Marinha, e
Projeto do AvHoFlu classe Rio Tocantins
navios construídos a
nesta ocasião em que
partir do Relatório de Estudo de Exequientrego o Rio Xingu, segundo AvHoFlu a
bilidade realizado pelo Centro de Projetos
integrar os meios navais do Comando do
de Navios, que originou a Especificação
4o Distrito Naval, não poderia deixar de
registrar os meus sinceros cumprimentos
de Aquisição, de acordo com os requisià Indústria Naval do Ceará, à Diretoria de
tos técnicos de projeto e de desempenho
Engenharia Naval e ao Centro de Projetos
elaborados pela Diretoria de Engenharia
de Navios, participantes ativos no proNaval.
cesso de construção e acabamento desse
A sua construção está inserida no Promeio, bem como aos operários, homens
jeto Cartografia da Amazônia, subprojeto
e mulheres que tornaram este sonho uma
Cartografia Náutica, realizado em parceria
realidade.
com o Exército Brasileiro, a Força Aérea
Desejo bons ventos e mares tranquilos,
Brasileira e o Serviço Geológico do Brasil,
com a bênção de Nosso Senhor dos Navee coordenado pelo Centro Gestor e Operagantes, a todos seus tripulantes.
cional do Sistema de Proteção da Amazônia
Bravo Zulu!
(Censipam), subordinado ao Ministério
‘Material da Marinha: nossa soberania
da Defesa e responsável pelo repasse dos
em talento, aço e tecnologia’.”
recursos financeiros.
(Fontes: www.mar.mil.br e Bonos EspeO recebimento do segundo navio desta
ciais nos 68 e 69, de 29 de janeiro de 2013)
classe evidencia mais uma vez o continu282
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COFAMAR COMPLETA 40 ANOS
O Conselho Financeiro e Administrativo
Ele é presidido pelo próprio CM e tem, como
da Marinha (Cofamar) comemorou, em 19
membros permanentes, o chefe do Estadode janeiro último, 40 anos de criação. Na
Maior da Armada e os titulares dos Órgãos de
ocasião, o comandante da Marinha, AlmiDireção Setorial; como assessores, os titulares
rante de Esquadra Julio Soares de Moura
das Diretorias de Coordenação do Orçamento,
Neto, expediu a seguinte Ordem do Dia:
de Finanças e de Gestão Orçamentária, além
“Há exatos 40 anos, no dia 19 de janeiro
do diretor do Centro de Controle Interno da
de 1973, por decisão do nosso então minisMarinha e do subchefe de Orçamento e Plano
tro, Almirante de Esquadra Adalberto de
Diretor do Estado-Maior da Armada; e, como
Barros Nunes, foi criado o Cofamar, tendo
secretário, o chefe do Gabinete do Comandante
como motivação a neda Marinha.
cessidade, identificada A Cofamar tem indicado o
Em suas reuniões,
pela Alta Administraque ocorrem trimestralção Naval, da existência rumo a ser seguido, visando mente, ou extraordinariade um órgão que am- a uma utilização eficiente e mente, por convocação
pliasse as atribuições
do seu presidente, o Conda Junta Administra- eficaz dos recursos alocados selho avalia a execução
e ao estabelecimento das do Plano de Ação, a sitiva do Fundo Naval.
Tal fato denota que, já
prioridades e das metas tuação do Fundo Naval
àquela época, a nossa
e outras atividades relainstituição demonstrava físicas a serem executadas cionadas à administração
ser uma organização
financeira da Força.
pioneira, de vanguarda e possuidora de uma
Através de suas deliberações, tem indicado
indiscutível visão de futuro.
o rumo a ser seguido, visando a uma utilizaAlém de encarregar-se dos assuntos atinenção eficiente e eficaz dos recursos alocados
tes ao Fundo Naval, foi previsto que a sua rese ao estabelecimento das prioridades e das
ponsabilidade abrangeria o trato de assuntos de
metas físicas a serem executadas. Essa
natureza administrativa; a apreciação integrada
preocupação contribui, sobremaneira, para
a ampliação do nosso patamar orçamentádos aspectos financeiros dos problemas navais
rio, o que, apesar de todas as dificuldades,
e as providências para tornar a sua administrapermite-nos vislumbrar uma Marinha cada
ção um plano contínuo e não simplesmente
vez mais aprestada e capacitada a cumprir
uma tomada de decisão anual; a definição de
a sua missão.
uma melhor política orçamentária, através de
A sábia decisão de criar um órgão da
uma visão conjunta; e o assessoramento do mimagnitude do Cofamar, hoje já na sua 166a
nistro na direção superior integrada da Força.
reunião, vem permitindo, há quatro décadas,
Atualmente, o Cofamar é um órgão
que a Marinha tenha uma continuidade adcolegiado, de caráter permanente, que tem
ministrativa, orçamentária e financeira, e seja
como propósito assistir o Comandante da
capaz de conduzir os seus destinos, indepenMarinha (CM) nos assuntos de sua respondentemente das políticas econômicas vigentes
sabilidade, exercendo o mais elevado nível
e das crises que possam atingir o País.”
de controle da execução do Plano Diretor
(Fonte: Bono Especial no 046, de 21 de
e fazendo parte do mais alto escalão de
janeiro de 2013)
Controle Interno da Instituição.
RMB1oT/2013
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ESCOLA NAVAL COMEMOROU 230 ANOS
A Escola Naval (EN), a mais antiga instituição de ensino superior do Brasil, completou, em 14 de dezembro de 2012, 230
anos de existência.
A EN foi criada
em 1782, em Lisboa,
Portugal, por Carta
Régia da Rainha D.
Maria I, sob a denominação de Academia
Real de Guardas-Marinha. Com a vinda
da Família Real para
o Brasil, a Academia
desembarcou no Rio
de Janeiro em 1808, trazida a bordo da Nau
Conde D. Henrique.  
Sua primeira sede foi no Mosteiro de
São Bento, no Rio de Janeiro (RJ), onde
permaneceu até 1832. A partir daí, sofreu inúmeras mudanças de instalações,
tendo funcionado, inclusive, a bordo de
navios. Finalmente, em 1938, a Escola

Naval foi transferida para a histórica
Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, na Ilha de Villegagnon, onde
ocupa, atualmente,
uma área de 71 mil
metros quadrados e
abriga mais de 850
jovens aspirantes.
Passados mais de
dois séculos, a instituição permanece
em constante evolução, sempre focada
em acompanhar o
desenvolvimento tecnológico e o contínuo aprimoramento do
ensino acadêmico, com vistas a habilitar
os futuros oficiais da Marinha para o
desempenho dos cargos e funções afetos
às carreiras do Corpo da Armada, de
Fuzileiros Navais e de Intendentes da
Marinha.
(Fonte: www.mar.mil.br)

SELO COMEMORATIVO PELOS 230 ANOS
DE FUNDAÇÃO DA EN
A Marinha do Brasil (MB), em conjunto
e correspondências das instituições que
com o Ministério das Comunicações e com
pleiteiam sua emissão propagando, por meio
a Empresa Brasileira
de imagem e legenda,
de Correios e Teléo tema que lhe deu origrafos, lançou, em 21
gem. Esse tem local de
de dezembro de 2012,
lançamento e período
o carimbo comemode circulação definidos
rativo e o selo persocom base nos fatos e
nalizado alusivos aos
eventos que comemora.
230 anos de criação
A imagem do carimda Escola Naval (EN),
bo comemorativo e selo
completados em 14 de
personalizado possuem
O Comandante da Marinha no lançamento do selo
dezembro de 2012.
o mesmo tema. O caO carimbo comemorativo circula nas
rimbo será aplicado no selo personalizado,
peças filatélicas (catálogo de selos postais)
composto de duas partes: a primeira, com
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Selo comemorativo

imagens da Bandeira do Brasil e do ipê
amarelo; e a segunda, com a silhueta do
prédio da escola, circundada pela Baía de
Guanabara, tendo o Pão de Açúcar ao fundo.
O evento de lançamento contou com a presença do comandante da Marinha, Almirante
de Esquadra Julio Soares de Moura Neto, e
do diretor regional adjunto dos Correios em
Brasília, Elano Ferreira Gomes Crisóstomo,
além de diversas autoridades da MB.
(Fonte: www.mar.mil.br)

1o DN INAUGURA CENTRO DE COMANDO
Foi inaugurado, em 7 de fevereiro últie do comandante da Força de Fuzileiros
mo, o Centro de Comando do 1o Distrito
da Esquadra, Vice-Almirante Fernando
Naval (Com1oDN), sediado no Rio de JaAntônio de Siqueira Ribeiro.
neiro (RJ), criado e desenvolvido seguindo
Na construção do Centro, foram empreo padrão dos principais Centros de Comangados avançados recursos de tecnologia,
do e Controle do País
que possibilitam a ree que, entre outras atialização de videoconvidades, também dará
ferências com outros
apoio aos grandes
Centros de Comando
eventos previstos no
e Controle e o comparRio de Janeiro, como
tilhamento de dados,
a Jornada Mundial
imagens e informada Juventude, a Copa
ções, que permitirão
das Confederações, a
o monitoramento dos
Copa do Mundo e as
meios operativos do
Olimpíadas.
Com1 oDN e melhor
VA Öberg (esq.) e AE Max (dir.)
A cerimônia de
atuação
do Serviço de
inauguram o Centro de Comando
inauguração foi preBusca e Salvamento
sidida pelo comandante de Operações
da Marinha (Salvamar) Sueste.
Navais, Almirante de Esquadra Gilberto
Na ocasião, os convidados assistiram
Max Roffé Hirschfeld e contou com a prea uma apresentação sobre a construção
sença do comandante do 1o Distrito Naval,
do Centro e suas capacidades e recursos,
Vice-Almirante Elis Treidler Öberg; do
proferida pelo chefe de Operações, Capitão
comandante em chefe da Esquadra, Vicede Mar e Guerra Gilberto Chaves da Silva.
Almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira;
(Fonte: www.mar.mil.br)

CCCPM INAUGURA POSTO DE ATENDIMENTO NA BAMRJ
A Caixa de Construção de Casas para o
Pessoal da Marinha (CCCPM) inaugurou,
RMB1oT/2013

em 20 de dezembro de 2012, mais um posto de atendimento. Desta vez foi na Base
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de Abastecimento da Marinha no Rio de
Janeiro (BAMRJ).
A solenidade de inauguração foi presi-

dida pelo Contra-Almirante (IM) Sérgio
Luiz de Andrade, presidente da CCCPM.
Visando à melhoria de atendimento aos que
residem ou trabalham nas proximidades
da BAMRJ, a CCCPM, por meio do novo
posto, disponibilizará diversas modalidades
de financiamento imobiliário para a compra
de imóvel ou de terreno com a construção
simultânea do imóvel; o empréstimo imobiliário para complementar a aquisição ou
reforma de imóvel, a compra de material de
construção e a regularização de documentação imobiliária; e a assessoria imobiliária,
entre outros produtos.
(Fonte: CCCPM)

CCCPM REINAUGURA
POSTO DE ATENDIMENTO EM FORTALEZA
Foi reinaugurado, em 14 de novemtância de auxiliar os militares do Ceará na
bro último, o Posto de Atendimento da
aquisição da casa própria. Enfatizou, ainda,
Caixa de Construção de Casas para o
que os juros cobrados pela CCCPM são os
Pessoal da Marinha (CCCPM) na sede
menores do mercado, o que evita o endivida Escola de Aprendizes-Marinheiros
damento da Família Naval em instituições
de Fortaleza (CE).
que cobram juros superiores.
A solenidade foi
O Almirante Gampresidida pelo cobôa, cumprimentanmandante do 3o Disdo os funcionários
trito Naval (Natalque trabalharão no
RN), Vice-Almirante
local, parabenizouBernardo José Pieos pela iniciativa e
rantoni Gambôa,
colocou-se à dispoacompanhado do presição para o auxílio
sidente da CCCPM,
que for necessário.
Contra-Almirante
O Posto de Atendimento disponibilizará
(IM) Sérgio Luiz de
Andrade, que descer- O CA (IM) Sérgio Luiz (esq.) e o VA Gambôa (dir.) aos usuários o Finandescerram a placa de inauguração
ciamento Imobiliário
raram a fita inaugurando as novas insta(FI) e Empréstimo
lações. O evento contou com a presença
Imobiliário (Erap – Empréstimo Rápido).
de autoridades locais.
Após a reinauguração, o posto entrou em
O Almirante Sérgio Luiz falou da sua
funcionamento.
alegria em reinaugurar o posto e da impor(Fonte: CCCPM)
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COMANDANTE DA MARINHA INAUGURA
SIMULADOR DE MANOBRA NO CIAW
Reproduzindo o interior do passadiço,
O comandante da Marinha, Almirante
monitores integrados apresentam a visão que
de Esquadra Julio Soares de Moura Neto,
se tem de dentro do navio durante as manoinaugurou, em 14 de dezembro de 2012,
bras. O simulador possibilita um primeiro
o Simulador de Manobra do Centro de
contato com os cenários reais envolvidos
Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW),
em manobras de atracação, desatracação,
na presença do diretor-geral do Pessoal da
fundeio, navegação em
Marinha, Almirante
águas restritas e outras
de Esquadra Luiz Ferações náuticas.
nando Palmer FonO propósito princiseca; do diretor de
pal é atender aos aluEnsino da Marinha,
nos do Quadro ComContra-Almirante
plementar do Corpo
Leonardo Puntel; e
da Armada (QC-CA) e
do comandante do
aos alunos do Curso de
CIAW, Contra-AlmiFormação de Oficiais
rante Paulo Ricardo
Da esq. para dir.: CA Médici, AE Palmer, AE
das Marinhas Amigas
Médici. No mesmo
Moura Neto e CA Puntel
(CFOMA), permitindo
dia, o CIAW realizou
uma familiarização com os procedimentos
a Cerimônia de Formatura do Curso de
de bordo e fraseologias padrão.
Formação de Oficiais (CFO).
Em 2013, todos os guardas-marinha QCO simulador utiliza o conceito de gameCA e os alunos do CFOMA terão a oporbased-training, ou seja, um simulador basetunidade de realizar treinamentos práticos
ado em jogo para treinamento e instrução,
neste simulador, antes de se fazerem ao mar,
com emprego do modelo de um navio da
preenchendo uma lacuna importante entre a
Marinha em três dimensões (3D), tendo
sala de aula e os navios da Marinha do Brasil.
como cenários a Baía de Guanabara e o
(Fonte: www.mar.mil.br)
mar aberto.

EN HOMENAGEIA O ALMIRANTE DE ESQUADRA SERPA
A Escola Naval (EN) homenageou,
em 22 de novembro último, o Almirante
de Esquadra Ivan da Silveira Serpa, com
a inauguração de seu busto na entrada
do auditório, o qual passou a ostentar o
seu nome.
Após frequentar os bancos escolares da
Escola Naval no período de 1949 a 1953 e
comandar o Corpo de Aspirantes de outubro
de 1968 a fevereiro de 1969, a ligação do
Almirante Serpa com a Ilha de Villegagnon
RMB1oT/2013

fortaleceu-se ainda mais quando, em março
de 1984, assumiu o comando da Escola.
Como ministro da Marinha, determinou
o início do arrojado projeto de construção
do auditório da EN, capaz de comportar
todo o Corpo de Aspirantes. A homenagem
tem o propósito de demonstrar o reconhecimento da instituição ao eterno “Sentinela
dos Mares”.
O evento contou com a presença de familiares do Almirante Serpa, entre eles sua
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filha, Claudia Serpa Osório
de Castro, que proferiu
algumas palavras, e sua
esposa, Solange Garcia
Lopes Serpa, que, ao lado
do diretor-geral do Pessoal
da Marinha, Almirante de
Esquadra Luiz Fernando
Palmer Fonseca, inaugurou o busto e descerrou a
placa comemorativa.
Descerramento do busto do Almirante Serpa
“Não há honra maior
para o meu pai do que ser
lembrado na Escola Naval. Esta Escola foi
como oficial e como pessoa”, afirmou a
o lugar que lhe trazia as melhores lembranfilha do homenageado.
ças da juventude e dos anos de formação
(Fonte: www.mar.mil.br)

INAUGURAÇÃO DE BUSTO DE TAMANDARÉ EM ILHABELA

Descerramento do busto de bronze do
Almirante Tamandaré

Busto do Almirante Tamandaré e, ao fundo,
a Fragata Niterói

Foi realizada, em 1o de dezembro de
2012, a cerimônia de inauguração do busto
do Almirante Tamandaré, feito em bronze,
no município de Ilhabela (SP). O busto
foi doado pelo Yacht Clube de Ilhabela e
instalado próximo ao píer da Vila, um dos
principais pontos turísticos da cidade.
A cerimônia foi presidida pelo comandante do 8o Distrito Naval (São PauloSP), Vice-Almirante Luiz Guilherme Sá
de Gusmão, e contou com a presença de

representantes da Prefeitura Municipal,
do comodoro Marco Antônio Fanuchi e
de membros da Diretoria do Yacht Clube
de Ilhabela, além de representantes da
Sociedade de Amigos da Marinha - Litoral
Norte, SP.
A Fragata Niterói, fundeada próximo ao
píer, e a Banda de Música da Base Naval do
Rio de Janeiro contribuíram para o brilho
da cerimônia.
(Fonte: www.mar.mil.br)
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MB INAUGURA BUSTO DE TAMANDARÉ EM MANAUS
Foi inaugurado, em 9 de dezembro
ram presentes à cerimônia autoridades
de 2012, na Praça da Marinha, em
militares e civis.
Manaus (AM), o Busto do Almirante
O nome da praça foi uma homenagem
Tamandaré, doado
da prefeitura da cidade
pela Escola Naval.
à Marinha do Brasil,
O busto foi descerradurante a inauguração
do pelo comandante
da primeira etapa do
do 9 o Distrito NaComplexo de Lazer e
val (Manaus), ViceCultura da Ponta NeAlmirante Antonio
gra, em dezembro de
Carlos Frade Car2011. O local onde a
neiro, acompanhado
Praça da Marinha foi
pelo comandante em
construída serviu de
VA Leal Ferreira (esq.) e VA Frade (dir.)
chefe da Esquadra,
cenário para a primeiVice-Almirante Edura cerimônia militarardo Bacellar Leal Ferreira, e pelo diretor
naval em praça pública alusiva ao Dia do
de Comunicações e Tecnologia da InforMarinheiro realizada na cidade de Manaus,
mação da Marinha, Contra-Almirante
em 13 de dezembro de 1996.
Alípio Jorge Rodrigues da Silva. Estive(Fonte: www.mar.mil.br)

MB INAUGURA UFEM PARA O SUBMARINO
DE PROPULSÃO NUCLEAR
A Marinha do
Brasil (MB) inaugurou, em 1 o de março último, a Unidade de Fabricação de
Estruturas Metálicas
(Ufem), que é parte
da infraestrutura industrial de construção
e manutenção de submarinos que está sendo implantada pela
Inauguração da Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas (Ufem)
Marinha em Itaguaí
(RJ). A Presidenta da
República, Dilma Rousseff, esteve presente
Almirante de Esquadra Julio Soares de
à inauguração. Também participaram da
Moura Neto e diversas autoridades civis e
solenidade o ministro da Defesa, Celso
militares do Brasil e da França.
Amorim; o embaixador da França no Brasil,
A prontificação da Ufem, cuja construBruno Delaye; o comandante da Marinha,
ção foi iniciada em 2010, é um importante
RMB1oT/2013
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marco alcançado com a execução do Prodestinado à construção de um estaleiro para
grama de Desenvolvimento de Submarinos
fabricar os submarinos e de uma base naval
(Prosub), idealizado para capacitar o País a
para apoiá-los.
projetar e construir submarinos convencioO Prosub prevê, ainda, a fabricação
nais e nucleares, reforçando a indústria de
de cinco submarinos, sendo quatro deles
construção naval brasileira, em particular
convencionais, isto é, dotados de propulno Estado do Rio de Janeiro, onde serão
são diesel-elétrica, e um com propulsão
gerados milhares de empregos diretos e
nuclear. É importante destacar que está
indiretos.
excluída desse acordo
O processo de
com a França a transconstrução dos subferência de tecnologia
marinos tem início
para a construção da
na Nuclep, que já se
planta de propulsão
encontra preparada
do submarino nuclear,
para a fabricação das
cuja responsabilidade
seções do casco recabe exclusivamente
sistente externo. Em
à Marinha, com base
seguida, as seções
em tecnologia prósão transferidas para
pria, desenvolvida no
Vista aérea da Ufem
a Ufem, contígua à
Centro Tecnológico
Nuclep, onde recebem as estruturas, equida Marinha em São Paulo (CTMSP).
pamentos e componentes internos. Após
A construção da Ufem, do estaleiro e
esse trabalho, assim equipadas, as seções
da base naval em Itaguaí está orçada em
são deslocadas para o estaleiro, também
R$ 7,8 bilhões, com desembolsos até 2017.
situado nas proximidades, onde é execuO prazo para o término do estaleiro de
tado o acabamento
construção é dezembro
final e a sua união,
de 2014, enquanto que
prontificando-se o
o da base naval é 2017,
submarino, que será,
sendo que o primeiro
então, submetido às
dos quatro submarinos
chamadas provas de
convencionais, cuja
cais e de mar.
fabricação estará pronO Programa de
tificada em 2015, será
Desenvolvimento de
entregue para operação
Submarinos (Prosub)
em 2017. Os outros
Seção de qualificação de processos da Ufem
resulta de parceira essubmarinos conventratégica firmada em 2008 pelos presidentes
cionais serão entregues em intervalos de
do Brasil e da França. Essa parceria prevê
18 meses, enquanto o primeiro submarino
a transferência de tecnologia e a formação
com propulsão nuclear será prontificado
de consórcios entre empresas dos dois
em 2023, seguindo-se cerca de dois anos de
países para atender aos objetivos estratétestes no mar, antes de entrar em operação.
gicos comuns. Assim, a DCNS, empresa
Na solenidade, a Presidenta descerrou
francesa contratada para transferir tecnoa placa comemorativa de inauguração
logia, formou, com a construtora brasileira
da Ufem, recebeu uma maquete da inOdebrecht, o Consórcio Baía de Sepetiba,
fraestrutura das mãos do comandante da
290
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Marinha e assistiu ao descerramento da
construção de submarinos naquela base
seção de qualificação do casco externo
e afirmou a importância estratégica do
do submarino construída pela Nuclep. “A
submarino de propulsão nuclear para o
inauguração faz com
País, por ser uma arma
que o Brasil entre no
com grande poder de
seleto grupo de países
dissuasão. “A política
que têm submarinos
externa do Brasil é uma
de propulsão nuclear
política defensiva, que
– e que, similarmente,
requer termos armaintegram o Consementos que façam com
lho de Segurança das
que outros países não
Nações Unidas – e
tentem nos ameaçar. O
reaquece a indústria
submarino é a arma por
naval brasileira”, avaexcelência porque fica
liou a Presidenta.
oculto, debaixo d’água,
Presidenta Dilma Rousseff e autoridades na
O ministro da Deninguém sabe onde
inauguração da UFEM
fesa ressaltou que
está. E o submarino de
aquele era um momento em que o Brasil
propulsão nuclear é ainda mais forte neste
afirmava a importância da defesa dos
critério, porque, como tem muita velocirecursos da Amazônia Azul. “O País não
dade e não precisa vir à superfície para
pode depender dos outros para assegurar
recarregar baterias, pode estar em qualquer
sua defesa. Vemos aqui hoje um passo para
lugar da Amazônia Azul”, ressaltou.
adquirir a tecnologia para, no futuro, poder
(Fontes: www.mar.mil.br, Centro de
fazer este submarino de forma totalmente
Comunicação Social da Marinha e Bono
independente”, disse.
Especial no 151, de 1/3/2013 / Fotos: StuO comandante da Marinha explicou as
ckert Filho/PR, em www.tecnodefesa.com.
etapas e características do programa de
br e Agência Brasil)

ALMIRANTE BRASILEIRO ASSUME A FTM-UNIFIL PELA
TERCEIRA VEZ CONSECUTIVA
Foi realizada, em 19 de fevereiro de
2013, em Beirute, Líbano, a cerimônia de
passagem do cargo de comandante da Força-Tarefa Marítima da Força Interina das
Nações Unidas no Líbano (FTM-Unifil).
Pela terceira vez consecutiva, um almirante
brasileiro assumiu o comando da FTM.
A solenidade aconteceu no cais do Porto
de Beirute, ao lado da Fragata Constituição, da Marinha do Brasil (MB), que é o
navio-capitânia da FTM-Unifil. Na ocasião,
o Contra-Almirante Wagner Lopes de Moraes Zamith, que durante um ano esteve no
RMB1oT/2013

comando da Força-Tarefa Marítima, passou
o comando para o Contra-Almirante Joése
de Andrade Bandeira Leandro.
O evento contou com a presença de
autoridades militares e civis, entre elas, o
comandante da Força Interina das Nações
Unidas no Líbano, Major-General Paolo
Serra, da Itália; o embaixador do Brasil
no Líbano, Affonso Emílio de Alencastro
Massot; o comandante da Marinha libanesa,
Almirante Joseph Ghadban; o comandante
de Operações Navais da MB, Almirante de
Esquadra Gilberto Max Roffé Hirschfeld;
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NOTICIÁRIO MARÍTIMO

e do subchefe de Operações do EstadoMaior Conjunto das Forças Armadas, ViceAlmirante Luiz Henrique Caroli, que, em
2011, foi o primeiro almirante brasileiro
a comandar a FTM-Unifil. Na ocasião, o
Contra-Almirante Zamith foi condecorado
com a medalha da Unifil.
A Unifil foi criada pela Organização
das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de manter a estabilidade durante a
retirada das tropas israelenses do território
libanês, além de trabalhar na garantia da
paz internacional. Atualmente, possui um
contingente de aproximadamente 13.500
pessoas, entre militares e civis de mais
de 30 países, entre eles o Brasil. A FTM-

Major-General Paolo entregando o estandarte da
ONU ao Almirante Leandro

Unifil, estabelecida em 2006, é a primeira
força-tarefa marítima criada para integrar
uma missão de manutenção de paz da ONU.
(Fonte: www.mar.mil.br)

ASSUNÇÃO DE CARGOS POR ALMIRANTES
– Contra-Almirante Carlos Henrique
Silva Seixas, subchefe de Inteligência
Operacional, do Comando de Operações
Navais, em 17/12;
– Contra-Almirante Oscar Moreira
da Silva Filho, subchefe de Organização
e Assuntos Marítimos, do Comando de
Operações Navais, em 17/12;
– Contra-Almirante (Md) Edmar da
Cruz Arêas, diretor do Centro de Medicina
Operativa da Marinha, em 17/1;
– Vice-Almirante Nelson Garrone
Palma Velloso, chefe do Estado-Maior do
Comando de Operações Navais/diretor-

geral de Navegação, em 22/1;
– Contra-Almirante (FN) Alexandre
José Barreto de Mattos, presidente da
Comissão de Desportos da Marinha e
comandante do Centro de Educação
Física Almirante Adalberto Nunes, em
30/1;
– Contra-Almirante Joése de Andrade
Bandeira Leandro, comandante da ForçaTarefa Marítima da Força Interina das
Nações Unidas no Líbano, em 19/2;
– Contra-Almirante (IM) Jayme Teixeira Pinto Filho, diretor (interino) de Administração da Marinha, em 28/2.

MARINHA PREMIA VENCEDORES DA
OPERAÇÃO CISNE BRANCO
A bordo do Navio-Veleiro Cisne Branco,
os vencedores em âmbito nacional do concurso de redação Operação Cisne Branco 2012
navegaram pela Baía de Guanabara e pela
orla carioca durante a manhã do dia 26 de
fevereiro último. Eles tiveram a oportunidade
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de visitar as instalações do navio, “cartão de
visitas” da Marinha, e de apreciar a beleza
do Rio de Janeiro de um local diferenciado.
O passeio fez parte da premiação da
Operação Cisne Branco, em que concorrem
alunos do 6o ao 9o ano do Ensino FundaRMB1oT/2013
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Os vencedores e o comandante do
Navio-Veleiro Cisne Branco

mental e do 1o ao 3o ano do Ensino Médio.
Os campeões nacionais receberam, ainda,
um laptop ofertado pela Associação de
Poupança e Empréstimo (Poupex), como
forma de incentivo à escrita.
David Ferreira Rosa, aluno do Colégio
Visconde de Itaúna, em São Paulo, foi
o vencedor na categoria Ensino Médio,
escrevendo sobre o tema “Amazônia Azul
– interesse nacional”. Já o tema “A Amazônia Azul e a sua proteção pela Marinha do
Brasil” foi o tema abordado por Valentina

Alves Menezes Andrade, aluna do Colégio
Militar de Brasília e vencedora na categoria
Ensino Fundamental.
A Operação Cisne Branco visa despertar
na comunidade escolar o interesse pelos
temas relacionados à Marinha e às coisas do
mar. No concurso, são avaliados abrangência, profundidade, objetividade e afinidade
dos assuntos abordados com o tema da
redação, além do desenvolvimento do texto,
domínio da linguagem escrita e criatividade.
(Fonte: www.mar.mil.br)

Os alunos e seus familiares durante o passeio no
Navio-Veleiro Cisne Branco

ENCERRAMENTO DO ANO CULTURAL DE 2012
Pereira, Vice-Almirante Lúcio Franco de
Foi realizada, em 19 de dezembro
Sá Fernandes e Capitão de Mar e Guerra
último, no Museu Naval, Rio de Janeiro
Milton Sergio Silva
(RJ), a sessão soleCorrêa. Em seguida,
ne de Encerramento
os presente cantaram
do Ano Cultural de
o Hino Nacional e o
2012, da Diretoria de
Almirante Bittencourt
Patrimônio Histórico
proferiu as seguintes
e Documentação da
palavras, em que desMarinha (DPHDM).
tacou as principais reaA cerimônia foi
lizações na área no ano
aberta pelo diretor,
que passou:
Vice-Almirante (EN)
“O ano de 2012 se
Armando de Senna
caracterizou por um
Bittencourt, que conExplosão de bomba de profundidade – Segunda
Guerra Mundial
intenso trabalho em
vidou as seguintes
equipe, que envolveu toda a Diretoria.
autoridades para compor a mesa: AlmiColheram-se alguns dos frutos cultivados
rante de Esquadra Mauro César Rodrigues
RMB1oT/2013
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em anos anteriores. Aumentou a visitação,
Organizações Militares da própria Marinha
contabilizando-se aproximadamente 350
ou de instituições externas.
mil pessoas, ao se somarem os visitantes
As exposições do Museu Naval, da Ilha
de todas as exposições. A Ilha Fiscal, por
Fiscal, do Espaço Cultural e dos navios e
exemplo, contribuiu com 28 mil pessoas
helicóptero museus puderam ser mantidas
para este total. O Rebocador Laurindo Pitta
e até melhoradas. A nova exposição no
realizou 370 passeios na Baía de GuanaNavio Museu Bauru sobre a participação do
bara, alguns deles para entretenimento de
Brasil na Campanha do Atlântico, durante
comitivas de representantes de Marinhas
a Segunda Guerra Mundial, foi inaugurada
amigas, que cada vez mais se interessam
em 2012 e, a partir de agosto, passou a ter
pelo Brasil. Os projetos educativos e as
visitas guiadas por alunos de cursos univervisitas guiadas atraíram mais de 480 turmas
sitários de História, estagiários.
de escolas de nível
Na Ilha Fiscal e
fundamental e médio,
no Espaço Cultural,
inclusive para o teatro
prosseguiram as obras
encenado pela Comvisando aumentar o
panhia da Arca, no
conforto dos visitantes
Museu Naval, e para
e da tripulação, prono Projeto ‘Uma Aula
tificando-se novos bano Museu’, do Deparnheiros para o público
tamento de História,
e alojamentos para o
que continua atraindo
pessoal da Diretoria.
alguns dos melhores
Realizaram-se tamcolégios do Rio de
bém obras de ampliaBateria AA – Segunda Guerra Mundial
Janeiro, como o São
ção da Reserva TécniBento, o Cruzeiro, o São José, a British
ca, na Ilha Fiscal, e de reforma do Salão de
School e outros. Cabe também observar
Leitura da Biblioteca da Marinha, que será
que, dessas 480 turmas, 130 de escolas
inaugurado em 2013 com o nome de Sala
públicas foram transportadas por ônibus do
Almirante Max Justo Guedes. A Reserva
‘Projeto Escola’ da Marinha ou por ônibus
Técnica terá seu espaço interno aumentado
patrocinado pela Granado.
em cerca de 100%, conferindo-lhe qualidaDesmontou-se a exposição temporária
de internacional. Os navios e embarcações
‘Azul da Cor do Mar’, após uma visitação
foram mantidos adequadamente e, exceto o
de 175 mil pessoas, de novembro de 2011
submarino, estão em excelentes condições.
a setembro de 2012, no Espaço Cultural
Em 2013, o Submarino Riachuelo concluirá
da Marinha. Em 2013, ela se tornará uma
um grande período de manutenção, iniciado
exposição de longa duração, na Ilha Fiscal,
em 2012, e a Nau dos Descobrimentos fará
como resultado do sucesso alcançado e por
uma docagem de rotina.
mostrar a importância do mar para o Brasil,
Obteve-se a aprovação, pelo Arquivo
com ênfase na ‘Amazônia Azul’.
Nacional, da Tabela de Temporalidade das
Outra exposição, com dois módulos,
Atividades-Fim das Forças Armadas, o que
‘O Poder Naval na Formação do Brasil’ e
é de grande importância para o Arquivo da
‘Amazônia Azul’, que percorreu em 2011
Marinha. Ocorreu também, em 2012, um
oito cidades fluminenses, em 2012 foi levalevantamento dos documentos, inclusive do
da a 15 localidades diferentes, por meio de
período da Guerra da Tríplice Aliança, que
294
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estão sob a custódia do Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro (IHGB). Esses documentos, de interesse da História Naval,
estão sendo copiados e serão divulgados
digitalizados, em 2013, pela Diretoria.
Em 2012, modernizou-se o sistema de
detecção de incêndio e mudou-se a Sala
de Consultas do Arquivo da Marinha para
o andar térreo, para melhor acessibilidade.
O Arquivo terá atenção e recursos, em
2013, para implantação da nova tabela de
temporalidade e para aprimorar seus métodos de trabalho, inclusive com obtenção
de novas máquinas para microfilmagem e
digitalização. Os critérios para manutenção
ou descarte de documentos, findo o prazo
de guarda previsto, do ponto de vista da preservação da memória e da História Naval,
estão em estudo por um grupo de trabalho
interno da Diretoria.
O aperfeiçoamento profissional do
pessoal da Diretoria foi bem atendido em
2012, com boa participação em simpósios,
no Brasil e no exterior, e cursos de pósgraduação. Uma oficial museóloga realizou
estágio no Museu Nacional de Arqueologia
Subaquática de Cartagena, na Espanha,
visando à exposição do acervo de peças
oriundas de naufrágios; dois oficiais estão
fazendo cursos de pós-graduação, mestrado
e doutorado em História; e outro, já mestre,
está realizando uma extensão em Arqueologia Subaquática em Portugal.
Participou-se também da Segunda Semana do Patrimônio Histórico e Cultural
do Ministério da Defesa, organizado pelo
Instituto Cultural da Aeronáutica, com
a apresentação de palestras de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia e
atividades nas oficinas.
Em agosto de 2013, ocorrerá no Rio de
Janeiro o grande Congresso do Conselho
Internacional de Museus (Icom), pela primeira vez na América do Sul. O congresso
simultâneo de seu Comitê Internacional de
RMB1oT/2013

Coleções de Armas e Museus de História
Militar (Icomam), no qual a Diretoria tem
participação importante desde 2006, será
realizado pela Marinha.
Publicaram-se, com a periodicidade
prevista, a Navigator e a Revista Marítima
Brasileira, que estão relacionadas no Qualis, do Conselho para Aperfeiçoamento do
Pessoal de Nível Superior – Capes. Isso
vem atraindo artigos de mestrandos, doutorandos e professores de universidades,
bem como de profissionais de instituições
públicas e privadas, em benefício da propagação da consciência marítima no Brasil.
Realizou-se muito, em todas as áreas
do conhecimento afetas à Diretoria, com
participação intensa de todos. Dois mil e
treze será também um bom ano.”
Em sequência, foi feita a entrega da
Medalha Colaborador Emérito às pessoas
físicas e entidades que, tendo prestado serviços à Diretoria do Patrimônio Histórico
e Documentação da Marinha, mereceram
recebê-la “em testemunho, gratidão e lembrança”, conforme consta do texto de sua
criação, pela Ordem de Serviço no 32, de
2004, e regulamentada pela Portaria no 53
de 2012, da DPHDM. Foram agraciados: a
Capitão de Corveta (T) Maria da Glória de
Sant’anna Silva, o Suboficial (MO) Luiz
Francisco Clementino Dantas, o Suboficial
(CN) Carlos Fernando Leonardo da Silva,
o Suboficial (MR) Admilsom Agapito, o
Cabo (ES) Jonas Leonardo Ferreira, a Cabo
(TI-ED) Bruna Taynan da Costa Arruda
e o Marinheiro (Rm2) Sebastião Galvão
Sevidanes.
EFEMÉRIDES NAVAIS
Encerrando a cerimônia, passou-se à
apresentação das Efemérides Navais 2012,
que transcrevemos a seguir:
“Nestes últimos anos, os estudos biográficos ganharam nova dimensão e reto295
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maram a importância de outrora, agora não
mais sob a luz de uma certa visão heroica e
literária dos grandes vultos nacionais, mas
contextualizando histórias de vida dentro
de uma abordagem conhecida como nova
história.
Instituições como a Marinha do Brasil
têm a sua história e tradições formadas ao
longo do tempo de maneira indissociável à
biografia dos que por ela passaram. Trajetórias singulares de vida trazem à tona não
somente a nossa história, mas também a do
nosso tempo e do nosso país.
A história marítima e naval brasileira
busca relatar e redescobrir, por meio
dos estudos biográficos, personagens
marcantes que construíram a Marinha
e contribuíram de forma coletiva para a
sua realidade atual; suas histórias são de
importância fundamental para o presente
e para o futuro.
Assim, estamos reunidos nesta sessão
de efemérides para relembrar almirantes
do passado que prestaram importantes
serviços à Marinha do Brasil e completaram em 2012 centenário e bicentenário de
nascimento.
Bicentenário de Nascimento
Almirante Victorio José Barbosa da
Lomba
O homenageado deste ano é o Almirante
Victorio José Barbosa da Lomba. Iniciou
sua carreira no Corpo de Artilharia Montada do Exército em 1830, com 18 anos
de idade. Mas, inclinado à vida no mar,
obteve transferência para a Academia de
Marinha em 1834.
Durante a Guerra contra Oribe e Rosas
(1850-1852), comandou o Vapor Pedro
II, que teve papel destacado na Passagem
de Tonelero, local de estreitamento do Rio
Paraná, onde o inimigo instalara peças de
artilharia e concentrara 2.800 homens.
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Almirante Victorio José Barbosa da Lomba

Este ponto fortificado fora vencido em
1851, possibilitando o desembarque de
tropas rio acima. Na Guerra da Tríplice
Aliança contra o governo do Paraguai
(1864-1870), comandou a 4a Divisão da
Esquadra destacada em Uruguaiana. Já no
almirantado, coube ao Almirante Victorio
José Barbosa da Lomba a desmobilização
de todo o material utilizado nos diversos
pontos de ocupação, durante a Campanha
do Paraguai. Teve a sua reforma no posto
de almirante em 1883.
Centenário de Nascimento
Destacamos os almirantes do Corpo da
Armada, do Corpo de Fuzileiros Navais
e do Corpo de Saúde que alcançaram o
posto de oficial general em meados da
década de 40 e início da década de 50.
Esse período é caracterizado pelas tentativas de reaparelhamento naval com o
despertar do novo Arsenal de Marinha da
Ilha das Cobras, com o aprimoramento
da formação no CFN e marcado também
pela participação do Brasil na Segunda
Guerra Mundial.
O Brasil se envolveu nessa guerra
porque submarinos alemães e italianos
passaram a atacar e afundar navios mercantes brasileiros, com o propósito de
interromper o transporte marítimo de
mercadorias para seus inimigos. Nesse
RMB1oT/2013
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conflito, a Marinha de Guerra brasileira
cumpriu sua missão de manter nossas linhas de comunicações marítimas abertas e
promover a defesa da navegação mercante
dos aliados.
Os homenageados deste ano são:
– Almirante de Esquadra Maurício
Dantas Torres;
– Almirante de Esquadra José de Carvalho Jordão;
– Vice-Almirante (FN) Alberto Gurgel
Salles;
– Vice-Almirante (FN) Edmundo Drumond Bittencourt;
– Vice-Almirante Jayme Carneiro de
Campos Esposel;
– Vice-Almirante (Md) Gérson Sá Pinto
Coutinho;
– Vice-Almirante Luiz Penido Burnier.
Almirante de Esquadra Maurício Dantas
Torres

Distrito Naval, sediado no Rio de Janeiro;
foi comandante em chefe da Esquadra
e diretor-geral de Navegação; chefiou a
delegação brasileira nas competições da
XIII Semana do Mar, patrocinada pelo
Conselho Internacional de Esporte Militar
(CISM) em 1968, na Holanda; foi membro
do Comitê Olímpico Brasileiro e chefiou a
delegação brasileira de vela nas Olimpíadas
de 1968, no México. Desligou-se do serviço
ativo em 1974 no posto de almirante de
esquadra.
Almirante de Esquadra José de Carvalho Jordão
Iniciou sua carreira na Marinha em
1930, com 18 anos de idade. Durante a
Segunda Guerra Mundial, exerceu o cargo
de imediato do Submarino Timbira, onde
participou das operações de comboio e
exercícios de guerra antissubmarinos realizadas principalmente no Nordeste.

Iniciou sua carreira na Marinha em
1928, com 16 anos de idade. Durante a
Segunda Guerra Mundial comandou interinamente a Corveta Camaquã, tendo participado de operações de escolta e comboio
pelo litoral brasileiro.

Almirante de Esquadra José de Carvalho Jordão

Almirante de Esquadra Maurício Dantas Torres

Promovido a almirante em 1964, comandou a Força de Transporte da Marinha e o 1o
RMB1oT/2013

Após alcançar o almirantado, em 1965,
exerceu o cargo de comandante do 5o Distrito
Naval (com sede em Santa Catarina), foi comandante em chefe da Esquadra, secretáriogeral da Marinha, chefe do Estado-Maior da
Armada e comandante de Operações Navais.
Desligou-se do serviço ativo em 1974, no
posto de almirante de esquadra.
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Vice-Almirante (FN) Alberto Gurgel
Salles
Iniciou sua carreira naval em 1933,
com 21 anos de idade. Inicialmente
como soldado do CFN, após processo
seletivo, assentou praça de aspirante a
guarda marinha em 23 de dezembro de
1933. Foi observador nos Estados Unidos
da América na US Marine Corps, onde
acompanhou operações dos fuzileiros
norte-americanos e realizou o Curso
Superior de Guerra Anfíbia.

Vice-Almirante (FN) Alberto Gurgel Salles

De volta ao Brasil, se dedicou à instrução a fim de repassar toda a experiência
obtida no EUA. Como oficial general,
foi comandante da guarnição do Quartel
Central do CFN, chefe do Estado-Maior
do CFN e subcomandante-geral do CFN.
Desligou-se do serviço ativo no posto de
vice- almirante, em 1963.
Vice-Almirante (FN) Edmundo Drumond
Bittencourt
Ingressou na Marinha como aspirante
do Corpo da Armada em 1937, com 25
anos de idade. Após o segundo ano de
curso, passou a integrar a primeira turma
de aspirantes fuzileiros navais formados
na Escola Naval.
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Vice-Almirante (FN) Edmundo Drumond
Bittencourt

Alcançou o almirantado em 1964 e em
1971 assumiu o cargo de comandante-geral
do CFN, quando criou o Comando de
Apoio do CFN, centralizando as políticas
de pessoal, de material e informática.
Foi responsável também pela criação do
Batalhão de Operações Especiais, Batalhão
Tonelero e pela transformação do Comando de Serviços no Centro de Reparos
e Suprimentos Especiais do CFN, atual
Centro Tecnológico do CFN. Desligouse do serviço ativo em 1973, no posto de
vice-almirante.
Vice-Almirante Jayme Carneiro de
Campos Esposel
Iniciou sua carreira na Marinha em
1930, com 18 anos de idade. Durante a
Segunda Guerra Mundial, fez parte da primeira tripulação do Navio Auxiliar Duque
de Caxias, que transportou o contingente
da Força Expedicionária Brasileira de
volta para casa; em 1951 teve seu nome
aprovado pela Presidência da República
para se tornar o representante da Marinha
na Comissão Técnica de Rádio (CTR),
órgão que precedeu o Conselho Nacional
de Telecomunicações e que tinha a função
de formular e fiscalizar a política de radioteledifusão no País.
RMB1oT/2013
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Vice-Almirante Jayme Carneiro de Campos Esposel

Como almirante, comandou o 3o Distrito
Naval (com sede em Recife) e foi diretor do
Pessoal da Marinha e ministro do Superior
Tribunal Militar. Desligou-se do serviço
ativo em 1971, no posto de vice almirante.
Vice-Almirante (Md) Gérson Sá Pinto
Coutinho
Foi nomeado oficial médico em 1937,
com 25 anos de idade. Durante a Segunda
Guerra Mundial, a cidade de Natal converteu-se, dada a sua situação geográfica, em
um local de importância estratégica para
a causa aliada, quando foi então criada a
Comissão de Instalação da Base Naval de
Natal, sob a direção do Contra-Almirante
Ary Parreiras. Para o apoio logístico dessa
nova estrutura no setor de saúde, foi cria-

do, em 4 de fevereiro de 1944, o Hospital
Naval de Natal. Seu primeiro diretor foi o
então Capitão-Tenente (Md) Gérson de Sá
Pinto Coutinho, já à época um médico de
importância reconhecida e membro fundador da Sociedade Brasileira de Radiologia.
Promovido a almirante em 1966, assumiu
o cargo de diretor da Assistência MédicoSocial da Armada e exerceu também o
cargo de diretor de Saúde da Marinha.
Desligou-se do serviço ativo em 1974, no
posto de vice-almirante.
Vice-Almirante Luiz Penido Burnier
Iniciou sua carreira na Marinha em
1930, com 18 anos de idade. Durante a
Segunda Guerra Mundial, foi o primeiro
comandante do Caça-Submarinos no 53
(posteriormente este navio recebeu o nome
de Juruá) e comandou o Caça-Submarinos
Guajará, tendo participado de várias missões de patrulha junto a esquadra americana
no Atlântico.

Vice-Almirante Luiz Penido Burnier

Vice-Almirante (Md) Gérson Sá Pinto Coutinho
RMB1oT/2013

Em 1966, como oficial general, exerceu
o cargo de subchefe do Estado-Maior da
Armada, comandou o 7o Distrito Naval
(com sede em Brasília) e foi diretor de
Máquinas da Marinha. Desligou-se do
serviço ativo em 1972, no posto de vice
almirante.
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As breves palavras ditas aqui não
expressam todas as contribuições dos
homenageados nem conseguem retratar
toda a herança que esses chefes navais
deixaram para a Marinha do Brasil. A
homenagem prestada, ainda que singe-

la, é um justo reconhecimento aos que
dedicaram grande parte de suas vidas à
defesa do Brasil.”
Após a cerimônia, os presentes participaram de confraternização comemorativa
no hall do Museu Naval.

DepCMRJ RECEBE CHATA GAIVOTA
PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS
O Depósito de Combustíveis da Maatendimento às normas ambientais, transrinha no Rio de Janeiro (DepCMRJ)
porta até 400 mil litros de combustível e
recebeu, em 25 de janeiro último, a Chata
possui comprimento de 36 metros e boca
para Transporte de
moldada de 10 metros.
Óleo Combustível
A incorporação da
(CTOC) Gaivota, a
CTOC Gaivota ao
segunda de uma série
Sistema de Abastede quatro embarcacimento da Marinha
ções contratadas pela
(SAbM) possibilitará
Diretoria de Engeo incremento da canharia Naval (DEN)
pacidade operativa do
junto ao Estaleiro
DepCMRJ nas fainas
B3 Boat Indústria de
de abastecimento de
CTOC Gaivota
Embarcações Ltda.
combustível aos meios
Construída em Salvador (BA) a partir
navais, com maior rapidez, segurança opede requisitos técnicos de projeto e de deracional e preservação do meio ambiente.
sempenho elaborados pela DEN, a nova
(Fonte: Bono no 78, de 31 de janeiro
embarcação, que possui casco duplo, em
de 2013)

MB APOIA OBRA DE TRANSPOSIÇÃO
DE CABOS NO RIO AMAZONAS
A Marinha do Brasil (MB) vem apoiando
os trabalhos de transposição de cabos elétricos sobre o Rio Amazonas, nas proximidades
da cidade de Almeirim (PA). Os trabalhos
fazem parte de uma grande obra do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC),
que é o “linhão” de transmissão de energia
que sai de Tucuruí, passa por Belo Monte e
levará energia para as cidades ao norte do Rio
Amazonas, nos estados do Pará e do Amapá,
e a cidades do Amazonas, como Manaus.
300

O local escolhido para a transposição do
grande rio foi a Ilha do Jurupari, localizada
10 milhas a montante (subindo o rio) da
cidade de Almeirim. Nesse local, o canal
principal de navegação, ao norte da ilha, tem
2.100 metros de largura, e os cabos elétricos
serão sustentados por duas torres, uma em
cada margem, sendo uma delas de 280 metros de altura (aproximadamente a altura da
Torre Eiffel, em Paris). No Canal Sul, com
1.200 metros de largura, as torres de susRMB1oT/2013
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tentação têm cerca de
120 metros de altura.
A linha é composta
por 24 cabos que conduzem energia e dois
cabos de fibra ótica
que permitirão banda
larga de comunicação
às regiões citadas.
O Comando do
4 o Distrito Naval
(Belém-PA) tem realizado reuniões com a Controle do Tráfego Aquaviário no canal sul da Ilha do Jurupari, no Rio Amazonas
empresa responsável
pela obra e a praticagem do Rio Amazonas
mantido um navio na área para realizar o
para coordenar o tráfego fluvial na área, a
controle do tráfego fluvial, visando permitir
fim de evitar interferências entre os trabaque todo o cabeamento seja passado com
lhos de transposição e a navegação. Além
a devida segurança aos navegantes do rio,
disso, tem divulgado as informações às
sem atrasos no cronograma da obra.
empresas de navegação e aos fluviários e
(Fonte: www.mar.mil.br)

ASSINADO CONTRATO
DE CONSTRUÇÃO DO NHoFlu RIO BRANCO
Foi assinado em 5 de dezembro de 2012,
boca moldada máxima de 9 metros, calado
na Diretoria de Engenharia Naval (DEN),
máximo de 2 metros e deslocamento de
contrato para a construção do Navio
530 toneladas, comportando 43 tripulantes,
sendo sete oficiais. Ao
Hidroceanográfico
navio serão atribuídas
Fluvial (NHoFlu)
tarefas de levantamenRio Branco, primeiro
tos hidroceanográfinavio integralmente
cos, coleta de dados
projetado pelo Centro
ambientais, atualizade Projetos de Navios
ção contínua de cartas
(CPN). O documento
e publicações náutifoi assinado pelo direcas, podendo atuar de
tor de Engenharia Naforma extraordinária
val, Contra-Almirante
em apoio a órgãos
(EN) Francisco RoConcepção artística do NHoFlu
governamentais na
berto Portella Deiana,
Defesa Civil, em ações de socorro e Ações
e pela diretora superintendente da Indústria
Cívico-Sociais.
Naval do Ceará (Inace), Elisa Maria GradProjetado para operar em um raio
vohl Bezerra.
de ação de 3 mil milhas náuticas, com
O NHoFlu tem como características
autonomia de 25 dias, o futuro NHoFlu
básicas comprimento total de 55 metros,
RMB1oT/2013
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Rio Branco será dotado de modernos
sensores científicos para o cumprimento
de sua missão, tais como: ecobatímetros,
perfiladores acústicos de correntes, sensores inerciais, medidor de velocidade do
som e sistema de aquisição de dados de
hidroceanografia.
O prazo para construção é de 18 meses,
contados a partir da data de eficácia do
contrato. O NHoFlu está inserido no Projeto

Cartografia da Amazônia, realizado em
parceria com o Exército Brasileiro, a Força
Aérea Brasileira e o Serviço Geológico do
Brasil, e coordenado pelo Centro Gestor
e Operacional do Sistema de Proteção da
Amazônia (Censipam), subordinado ao
Ministério da Defesa. Após a incorporação,
o navio ficará sediado no Comando do 9o
Distrito Naval (Manaus-AM).
(Fonte: www.mar.mil.br)

SKF ANUNCIA AQUISIÇÃO NA ÁREA NAVAL
A empresa sueca SKF anunciou, em
janeiro último, acordo de intenção para a
compra do grupo alemão Blohm + Voss Industries (BVI), da Star Capital Partners. A
SKF pagará 80 milhões de euros por 100%
do controle acionário da provedora de componentes navais. A transação está sujeita à
aprovação das autoridades competentes.
A aquisição está em linha com a estratégia da SKF em melhorar sua posição como
parceira estratégica de desenvolvimento de
aplicações. A empresa oferece uma metodologia completa para a gestão de ciclo de
vida de ativos em soluções navais.
A BVI é líder na fabricação e na prestação de serviços para equipamentos de
qualidade de aplicações navais críticas,

incluindo componentes de eixos (vedações
e rolamentos), estabilizadores e separadores de águas oleosas. A empresa possui
cerca de 400 funcionários e foi estabelecida a partir do Estaleiro Blohm + Voss,
fundado em 1877. As vendas relativas ao
biênio 2011/2012 alcançaram cerca de
100 milhões de euros, com uma margem
operacional em linha com o grupo SKF.
A SKF chegou ao Brasil em 1915, oito
anos depois de sua fundação na Suécia. A produção da unidade brasileira está concentrada
na planta industrial de Cajamar, instalada às
margens da Rodovia Anhanguera, a 30 km
da cidade de São Paulo, onde são produzidos
rolamentos para veículos leves e pesados.
(Fonte: Conteúdo Comunicação)

GREAT OCEAN APOIA OPERAÇÕES DE
DESMONTE DA EACF
A empresa Great Ocean Serviços Marítimos Ltda., em nome da Hartmann Reederei,
de Leer/Alemanha, apoiou as operações de
desmonte da parte afetada pelo incêndio
na Estação Antártica Comandante Ferraz
(EACF) e o transporte dos módulos emergenciais na Ilha Rei George, Shetlands do
Sul, por meio do Navio Mercante (NM)
Germania. A Great Ocean foi contratada
em outubro de 2012, pela Secretaria Espe302

cial da Comissão Interministerial para os
Recursos do Mar (Secirm), para o fornecimento de um navio com capacidade de
atendimento aos requisitos específicos no
transporte de carga geral e pessoal.
A empresa (supervisora da obra) transformou o navio mercante tipo Ro-Ro
(com capacidade de transporte de pessoal/
tripulantes de 25 pessoas), instalando novos
alojamentos, cabines, sanitários, lavatórios,
RMB1oT/2013
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cozinha, praça-d’armas e salão de recreio
carga geral (14 mil metros cúbicos) e dois
para mais 75 pessoas. Em tempo recorde de
guindastes de carga para 40 toneladas/cada,
24 dias, em dois turnos de 12 horas de trapodendo operar em modo conjunto até
balho, a obra foi con80 toneladas, e pode
cluída com o navio
transportar tropa de até
atracado no Arsenal
75 pessoas.
de Marinha do Rio de
Essas novas caJaneiro (AMRJ).
racterísticas do NM
Germania o habilitam
Além das modia contribuir em opeficações estruturais,
rações logísticas da
o navio foi equipado
Marinha do Brasil, tais
com modernos siscomo as de apoio a
temas de esgoto e de
tropas no Haiti e às do
aguada e aquecimenO NM Germania na Antártica
Exército Brasileiro e da
to, em conformidade
Força Aérea Brasileira até Manaus (AM).
com as exigentes condições ambientais pre(Fonte: Great Ocean Serviços Marítimos
conizadas no Protocolo da Antártica. Hoje o
Ltda.)
NM Germania possui grande capacidade de

MB E IAB LANÇAM CONCURSO DE ARQUITETURA E
PROJETOS PARA RECONSTRUÇÃO DA EACF
A Marinha do Brasil (MB) e o Instituto
de Arquitetos do Brasil (IAB) lançaram, em
22 de janeiro último, concurso para selecionar o melhor projeto
para a reconstrução
da Estação Antártica
Comandante Ferraz
(EACF). O certame
foi aberto à participação de arquitetos do
Brasil e do exterior,
vinculados a escritórios brasileiros.
Estiveram presentes ao lançamento do
concurso, na sede do
IAB, na cidade do Rio
de Janeiro, o comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Julio Soares de Moura
Neto; o secretário de Políticas e Programas
de Pesquisa e Desenvolvimento do MinisRMB1oT/2013

tério da Ciência, Tecnologia e Inovação,
Carlos Nobre; o secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio
Ambiente, Roberto
Cavalcanti; o diretor
de Obras Civis da Marinha, Vice-Almirante
Liseo Zampronio; o
secretário da Comissão Interministerial
para os Recursos do
Mar, Contra-Almirante Marcos Silva
Rodrigues; o presidente do IAB, Sergio
Magalhães; e o coordenador do concurso,
Luiz Fernando Janot.
A EACF, localizada na Península Keller, no interior da Baía
do Almirantado, Ilha Rei George, sofreu, no
ano passado, um incêndio no qual 70% de
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suas instalações foram afetadas. Em 12 de
e Inovação; a Marinha do Brasil, departajaneiro deste ano, data do 31o aniversário de
mentos e diversas instituições de ensino e
criação do Programa Antártico Brasileiro
pesquisa também engajadas no plano de
(Proantar), a Marinha concluiu a desmonreconstrução da estação. A previsão é de
tagem das edificações anteriores. O início
que o processo de licitação da obra resulda reconstrução da base está previsto para
tante do projeto escolhido seja iniciado
o próximo verão, entre novembro de 2013
ainda este ano.
e março de 2014.
A EACF começou a operar há 28 anos
O caráter internacional do concurso,
para estudos do ambiente antártico por
para o qual as inscrições encerraram-se
meio do Proantar, programa de pesquisas
em 14 de março, tem
do Governo Federal. A
como objetivo promocomunidade científica
ver o intercâmbio de
que a utiliza é forconhecimento entre
mada por estudiosos
profissionais de diverde diversas áreas de
sos países e estimular
conhecimento, entre
a inovação tecnológielas oceanografia, meca. Além disso, para
teorologia, biologia,
que a estação incorpogeologia, química e
re todos os requisitos
arquitetura.
técnicos e ambientais,
A vocação maríserá exigida a forma- Da esq. para a dir: Roberto Cavalcanti, AE Moura tima e o papel geoção de uma equipe
político no Atlântico
Neto, Carlos Nobre e Sergio Magalhães
multidisciplinar consSul fizeram com que o
tituída por diversos especialistas, sob a
Brasil sempre demonstrasse interesse pela
coordenação do arquiteto responsável pela
região, principalmente pela influência que
elaboração do projeto.
ela exerce nos fenômenos meteorológicos
Com o suporte da Frente Parlamentar
e oceanográficos presentes no território e
de Apoio ao Programa Antártico, o connas nossas águas jurisdicionais do País.
curso envolverá, além dos ministérios do
(Fonte: http://www.iabrj.org.br e www.
Meio Ambiente e da Ciência, Tecnologia
mar.mil.br)

NAVIO POLAR ALMIRANTE MAXIMIANO APOIA PROJETOS
NO ESTREITO DE BRANSFIELD, NA ANTÁRTICA
O Navio Polar Almirante Maximiano
realizou, em 10 de fevereiro último, o
lançamento de duas boias de fundeio no
Estreito de Bransfield, na Antártica. A primeira, a uma profundidade de 570 metros;
a segunda, a 900 metros.
As boias, levadas ao fundo do mar com
auxílio de poitas, carregam equipamentos
capazes de analisar a concentração de
304

oxigênio dissolvido, salinidade e temperatura da água do mar, além medir a
direção e a intensidade de correntes marinhas nessas profundidades. O sistema
também é composto de um perfilador
de correntes marinhas (ADCP) e de um
liberador acústico, que será utilizado por
ocasião do resgate do equipamento no
próximo ano.
RMB1oT/2013

NOTICIÁRIO MARÍTIMO

O biólogo do Laboratório de Estudos
dos Oceanos e Clima do Instituto de Oceanografia da Fundação Universitária de Rio
Grande (Iofurg) e coordenador do projeto
PolarCanion embarcado no navio, Rodrigo
Kerr, ressaltou a importância do estudo na
compreensão das massas de águas profundas na região e o seu impacto em todo o
mundo. Iniciado em 2009, esse é o terceiro
lançamento de boias realizado na região.
(Fonte: www.mar.mil.br)

Lançamento de boias de fundeio

OPERAÇÃO INTEGRAÇÃO ANTÁRTICA I
acústica submarina, com o monitoramento
O Navio Polar (NPo) Almirante Macontínuo do ruído ambiental marinho por
ximiano executou, em 8 de dezembro de
mais de duas semanas; e biotecnologia, com
2012, a retirada do pessoal brasileiro e
foco em bioincrustação e biocorrosão maargentino que participou da Operação Interinhas. Nesse período,
gração Antártica I, na
a Base Camara contou
Ilha Meia Lua (Half
também com o apoio do
Moon), Arquipélago
Navio de Socorro SubShetlands do Sul.
marino Felinto Perry,
A Integração Anda Marinha do Brasil,
tártica I foi uma opeque a visitou em 24 de
ração conjunta entre
novembro de 2012.
a Marinha do Brasil,
A Base Camara foi
representada pelo Instituto de Estudos do Grupo de pesquisadores brasileiros (esq.) e militares fundada em 1953 pela
argentinos da Base Camara (dir.)
Armada Argentina.
Mar Almirante Paulo
A cooperação entre a
Moreira (IEAPM), e a
Marinha do Brasil e a ARA, que possui
Armada Argentina (ARA), com vistas ao
centenária experiência de operação na
guarnecimento conjunto da Base Antártica
Antártica, foi a primeira atuação conjunta
Camara, operada pela ARA, em proveito do
das duas Marinhas no continente antártico e
Programa Antártico Brasileiro, conduzido
atingiu seus objetivos científicos com pleno
pela Secretaria da Comissão Interministeêxito, contribuindo, ainda, para reforçar os
rial para os Recursos do Mar.
laços de amizade entre os dois países.
Durante um mês de atividades intensas,
(Fonte: www.mar.mil.br)
foram realizados experimentos nas áreas de

RESTABELECIDO O SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES
NA ANTÁRTICA
A Marinha do Brasil (MB) e a empresa
Oi restabeleceram o sistema de telecomuRMB1oT/2013

nicações na Estação Antártica Comandante
Ferraz (EACF), em 20 de fevereiro último.
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Na cerimônia, que comemorou esse restacorporativa da Marinha. Isso possibilitabelecimento, foi realizada videoconferência
rá o permanente contato dos militares e
entre o comandante da Marinha, Almirante
pesquisadores instalados na base antártide Esquadra Julio Soares de Moura Neto, que
ca com os centros de pesquisa e os seus
estava na Antártica, e o ministro das Comufamiliares.
nicações, Paulo Bernardo, que se encontrava
Entre os novos equipamentos fornecidos
no Rio de Janeiro.
à base brasileira, consTambém estiveram
tam antenas com sispresentes ao evento
tema anticongelante,
o presidente do Conmodems com sistema
selho de Adminisde chaveamento, rotetração da Telemar
adores, terminais para
Participações, Otávio
gerenciamento da esAzevedo; o diretor de
tação, pressurizador e
Política Regulatória
antenas de transmissão
da Oi, Carlos Cidade;
e recepção de sinais de
o diretor de Inovação
telefonia móvel.
e Novos Negócios Videoconferência da inauguração do novo sistema
O convênio prevê,
de telecomunicações
da Oi, Pedro Ripper;
ainda, o treinamento e
o diretor de Comua qualificação anuais
nicações e Tecnologia da Informação da
das equipes militares para a operacionaMarinha, Contra-Almirante Alipio Jorge
lização do sistema e a manutenção dos
Rodrigues da Silva; e o diretor do Centro de
equipamentos de telecomunicações. Além
Comunicação Social da Marinha, Contradisso, a Oi realizará revisão e manutenção
Almirante José Roberto Bueno Junior.
preventiva dos equipamentos instalados na
O acordo firmado entre a MB e a Oi
base da Antártica.
garante a conectividade da EACF à rede
(Fonte: www.mar.mil.br)

EsqdHU-4 DN RESGATA CRIANÇA EM ALDEIA INDÍGENA
Um menino de 8 anos, enfermo, foi
socorrido pelos militares do Comando
do 6o Distrito Naval (Ladário-MS) em
aldeia indígena próxima ao Porto Índio,
com sinais de apendicite. A evacuação
aeromédica ocorreu em 24 de dezembro de
2012, véspera do dia de Natal, feita por uma
aeronave do 4o Esquadrão de Helicópteros
de Emprego-Geral (EsqdHU-4).
Em uma ação conjunta do (EsqdHU-4),
do Corpo de Bombeiros e do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (Samu),
a criança, acompanhada pelo pai, foi encaminhada ao Pronto Socorro de Corumbá e
operada.
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A ação demonstrou a elevada prontidão e
interoperabilidade dos meios do Com6oDN
envolvidos no socorro e a parceria com a
sociedade local.
(Fonte: www.mar.mil.br)

Helicóptero do HU-4 transferindo a criança para
ambulância do Samu
RMB1oT/2013
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HU-4 PRESTA SOCORRO NA REGIÃO DO CEDRO (MS)
Uma aeronave do 4 o Esquadrão de
Helicópteros de Emprego-Geral (HU-4)
realizou evacuação aeromédica, em 28 de
dezembro de 2012, na localidade de Porto
Aberradinho, região do Cedro (MS), para
resgatar Wilson Gomes Soares, 32 anos. O
homem apresentava sinais de traumatismo
craniano, após sofrer uma queda de cavalo.
Em ação conjunta do HU-4, do Corpo
de Bombeiros e da Prefeitura Municipal
de Corumbá, a vítima foi encaminhada ao
Pronto Socorro de Corumbá.
A ação demonstrou a elevada prontidão
e a interoperabilidade dos meios do Comando do 6o Distrito Naval (Ladário-MS)

envolvidos no socorro e a parceria com a
sociedade local.
(Fonte: www.mar.mil.br)

Militares do HU-4 transferem a vítima

MARINHA COMBATE INCÊNDIO
EM EMBARCAÇÃO DE PESCA
O Comando do 4 o Distrito Naval
(Belém-PA), por meio do Serviço de
Busca e Salvamento da Marinha-Norte

Incêndio da embarcação pesqueira Lamas VIII
RMB1oT/2013

(Salvamar-Norte), recebeu, em 11 de
janeiro último, solicitação do Corpo de
Bombeiros Militar do Pará para auxiliar
no combate ao incêndio da embarcação
pesqueira Lamas VIII, nas proximidades
da Ilha de Cotijuba (PA).
Foi determinado o suspender imediato
do Navio-Patrulha (NPa) Guanabara e de
uma lancha da Capitania dos Portos da
Amazônia Oriental (CPAOR). Dois tripulantes foram retirados da embarcação, que
transportava 11 botijões de gás e 12 mil
litros de óleo combustível.
A Marinha cedeu ao Corpo de Bombeiros bombonas de AFFF (líquido gerador
de espuma), esguicho NPU, motobombas
P-100, linhas de mangueira, pessoal do
Grupo de Socorro Externo do NPa Guanabara e a lancha da CPAOR para o combate
ao incêndio, que estava fora de controle.
Após a extinção do fogo, os meios e o
pessoal da Marinha permaneceram no local
em virtude da necessidade do resfriamen307
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to da embarcação. Horas depois, o fogo
reiniciou em grandes proporções na popa
da embarcação. Na ausência do Corpo de
Bombeiros, o Grupo de Socorro Externo
(GSE) do NPa Guanabara atacou e controlou o incêndio até a chegada dos bombeiros,

que reassumiram a ação, tendo à disposição
todo o material fornecido pela Marinha do
Brasil. O resfriamento da Lamas VIII e os
trabalhos de combate ao incêndio foram
concluídos na noite do mesmo dia.
(Fonte: www.mar.mil.br)

MARINHA RESGATA TRIPULANTE DE NAVIO DE CARGA
O Serviço de Busca e Salvamento da
O navio estava a 133 milhas náuticas ao
Marinha (Salvamar) Sueste foi acionado,
sul da Boca da Barra, no Estado do Rio de
em 17 de fevereiro último, para planejar
Janeiro. Um médico da empresa Ocean Pact
e coordenar o resgate
Serviços Marítimos,
de tripulante do Naresponsável pela embarvio de Carga Norte II,
cação, chegou a realizar
de bandeira panameatendimento telefônico
nha, que apresentava
ao paciente, passando
sintomas de infarto.
instruções de cuidados
Devido à urgência
à tripulação. A Evam
do caso e às difíceis
foi realizada por meio
condições do mar,
de sling de aeronave
com ondas de até 3
UH-14, oriunda da Base
metros de altura, a
Aeronaval de São Pedro
decisão foi realizar
da Aldeia, que alcançou
Tripulante resgatado do Norte II
uma Evacuação Aeo navio a 65 milhas
romédica (Evam) por meio de helicóptero
náuticas do Rio de Janeiro. O tripulante foi
da Marinha. Esta foi a primeira Evam
transportado para a Marina da Glória, onde foi
coordenada pelo novo Centro de Corecebido por uma equipe médica e levado ao
mando do Comando do 1o Distrito Naval
Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro (RJ).
(Com1oDN).
(Fonte: www.mar.mil.br)

NPA GUARUJÁ RESGATA TRIPULANTE DO
BARCO DE PESCA VITÓRIA DA CONQUISTA
O Navio-Patrulha Guarujá resgatou,
em 4 de dezembro último, um tripulante
do Barco de Pesca Vitória da Conquista
que apresentava quadro de provável infarto
a bordo. A embarcação encontrava-se a
aproximadamente 200 milhas náuticas de
Macapá (AP), em alto-mar.
A informação foi recebida pelo Comando do 4o Distrito Naval (Belém-PA),
Serviço de Busca e Salvamento da Mari308

NPa Guarujá
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nha (Salvamar) Norte, que imediatamente
direcionou o Guarujá ao encontro do barco
pesqueiro, levando a bordo um médico da
Marinha, para realizar o resgate e os atendimentos emergenciais necessários.  
O tripulante resgatado, Cícero Ferreira
da Silva, que estava inconsciente, foi levado para a Base Naval de Val-de-Cães, em
Belém, onde estava sendo esperado por ambulância do Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu), para ser encaminhado
a um hospital da rede pública da cidade.
A Marinha do Brasil, por intermédio
de seus Salvamar, distribuídos pelos
Distritos Navais em todo o País, recebe
rotineiramente solicitações de resgate (SAR
– Search and Rescue) e empenha recursos
materiais e humanos para o cumprimento

Tripulante sendo atendido pelo Samu

de suas atribuições e competências constitucionais no que tange à segurança da
navegação e à salvaguarda da vida humana
nas vias navegáveis.
(Fonte: www.mar.mil.br)

TRIPULANTE DE NAVIO PESQUEIRO
É RESGATADO PELA MB

Aeronave da MB resgata pescador com
fratura exposta

O 5 o Esquadrão de Helicópteros de
Emprego Geral foi acionado, em dezembro de 2012, para realizar o resgate de um

tripulante do Barco Pesqueiro Cristo Rei,
que navegava nas proximidades da Praia do
Hermenegildo, em Santa Vitória do Palmar
(RS). O pescador José Quintino de Melo,
de 51 anos, havia sofrido fratura exposta
grave na perna esquerda.
O médico do Esquadrão prestou o
primeiro atendimento ao paciente, que
foi resgatado pelo guincho da aeronave.
Em seguida, o helicóptero deslocou-se
para o Farol do Chuí, de onde o pescador
foi transportado, em ambulância, para o
Pronto-Socorro de Santa Vitória do Palmar.
(Fonte: www.mar.mil.br)

COMISSÃO NACIONAL PARA ASSUNTOS DE PRATICAGEM
Foi assinado, 6 de dezembro de 2012, o
Decreto no 7.806/2012, que cria a Comissão
Nacional para Assuntos de Praticagem,
com o objetivo de elaborar propostas sobre
regulação de preços, abrangência das zonas
RMB1oT/2013

e medidas de aperfeiçoamento relativas ao
serviço de praticagem. O novo Decreto altera o Decreto no 2.596, de 18 de maio de 1998.
Destaca-se que o Decreto foi fruto de
extenso debate, desde abril de 2009, lide309
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rado pela Marinha do Brasil, representando
o Ministério da Defesa, com o concurso da
Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR) e os Ministérios da Justiça,
da Fazenda e dos Transportes, juntamente
com a Agência Nacional de Transportes
Aquaviários, assegurando, dessa maneira,

os interesses da Autoridade Marítima no
que diz respeito aos assuntos de praticagem.
Para visualizar o Decreto na íntegra,
acesse: http://www.planalto.gov.br/cci
vil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/
D7860.htm
(Fonte: www.mar.mil.br)

NACIONALIZAÇÃO DE SENSORES MAGNÉTICOS
A Base Naval de Aratu (BNA) e o
Base restabelecerá sua capacidade de tratar
Observatório Nacional (ON) – órgão
navios de grande porte (até 130 metros),
subordinado ao Ministério da Ciência,
com mais confiabilidade e precisão nas
Tecnologia e Inovamedições. Esse é um
ção – assinaram, em
importante passo em
24 de outubro último,
busca de modernizaTermo de Cooperação e nacionalização
ção por meio do qual
de sua tecnologia.
serão desenvolvidos
O novo projeto coe produzidos, com
meçou a ser estudatecnologia de última
do no final de 2010,
geração e inteiramenquando, a partir das
te nacional, sensores
características dos
magnéticos do tipo
sensores originais, o
Sensor magnético tipo fluxgate
fluxgate.
ON desenvolveu um
A BNA, localizada na Bahia, possui
protótipo que, após ser testado in loco na
uma das poucas estações de tratamento
Estação, usando os equipamentos originais
magnético de navios existentes no hemisde alimentação e aquisição de dados, mosfério sul, de origem norte-americana e em
trou ser mais preciso, menor e mais barato
que os de origem norte-americana.
operação desde a década de 90. Quando
(Fonte: www.mar.mil.br)
concluída a instalação dos novos sensores, a

CASNAV EXPÕE SIMULADOR VIRTUAL
EM CONFERÊNCIA MUNDIAL
O Centro de Análises de Sistemas
Navais (Casnav) expôs, na Conferência
Mundial de Simulação na Área de Defesa,
a I/Itesec 2012 (Interservice/Industry Training, Simulation and Education Conference), o Simulador de Passadiço desenvolvido
por sua equipe.
O evento aconteceu em Orlando, nos
Estados Unidos da América, de 3 a 6 de
310

dezembro de 2012, e esta foi a primeira
vez que um estande brasileiro participou da
Conferência, que reuniu, sob a mesma bandeira, a Marinha do Brasil (MB), o Exército
Brasileiro e 12 empresas nacionais. Da MB,
estiveram presentes o diretor do Casnav,
Contra-Almirante Almir Garnier Santos; o
Capitão de Mar e Guerra Luiz Alberto Lisbôa Ramalho de Azevedo, do Estado-Maior
RMB1oT/2013
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de tripulações de submarinos e de carros de
da Armada; e o Capitão de Corveta Claudio
combate e em simuladores de voo.
Coreixas de Moraes e oficiais da Divisão de
A Delegação Brasileira teve a oportuniModelagem e Simulação do Casnav.
dade de entrar em contato com a comunidade
Essa tecnologia dual contribui para
de simulação de nações
atender a uma demanda
amigas e aumentar sua
crescente de diversos
capacitação por meio das
setores da Marinha na
apresentações de artigos
área de simulação de
sobre simuladores e seu
ambientes virtuais para
emprego na área militar.
treinamento, o que dimiA I/Itesec 2012 tamnui consideravelmente
bém proporcionou a intea margem de erro na
ração entre membros da
operação de sistemas
comunidade acadêmica,
críticos, preservando
das Forças Armadas do
vidas, além de propiciar
mundo inteiro e da inuma economia signifidústria. Foram apresencativa dos recursos entados resultados sobre
volvidos em operações
pesquisas científicas e
reais. No caso da MB,
além dos simuladores de Da esq. para a dir.: CMG Ramalho Azevedo, os desenvolvimentos das
mais modernas tecnopassadiço, a simulação
CA Garnier e CC Coreixas
logias empregadas nos
virtual poderá ainda ser
aplicada em outras situações, como exersimuladores utilizados no setor de defesa.
cícios de controle de avarias, treinamento
(Fonte: www.mar.mil.br)

NOVO SIMULADOR DE MANOBRAS BRASILEIRO
O Centro de Análises de Sistemas Navais (Casnav), convidado pela Diretoria
de Portos e Costas (DPC), demonstrou
ao comandante da Marinha, Almirante de
Esquadra Julio Soares de Moura Neto, o
primeiro protótipo do novo simulador de
manobras que está sendo desenvolvido
para o Centro de Instrução Almirante
Graça Aranha (Ciaga). A demonstração
aconteceu em 14 de dezembro de 2012,
por ocasião da cerimônia de formatura da
turma da Escola de Formação de Oficiais
da Marinha Mercante (Efomm), realizada
no Ciaga.
O projeto está sendo desenvolvido pelo
Casnav, em parceria com o Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM), a Universidade
Federal Fluminense (UFF), o Laboratório
RMB1oT/2013

de Sistemas Integráveis da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (LSI/
USP) e o Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia
da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(Coppe/UFRJ).
A equipe da Divisão de Modelagem
e Simulação do Casnav montou, pela
primeira vez, o embrião do ambiente
virtual que representará o novo simulador
do Ciaga, com sete monitores de LED
de 47”, totalizando 180 graus de ângulo
de visada horizontal, cinco consoles de
instrumentos virtualizados, incluindo
equipamentos para navegação eletrônica
(ECDIS), painéis de instrumentos de controle de máquinas e de manobras e radar,
além de um console de instrumentos reais
311
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(timão e telégrafo de manobra) totalmente
integrado ao simulador.
“Este importante evento demonstra que
a Marinha do Brasil está no rumo certo para
alcançar um expressivo patamar de nacionalização de um simulador de manobras
de navios Classe A, conhecido internacionalmente como Full Mission Simulator,
de acordo com as mais rígidas normas
de certificação internacionais”, explicou
o Capitão de Corveta Claudio Coreixas
de Moraes, da Divisão de Modelagem e
Simulação do Casnav.
(Fonte: www.mar.mil.br)

Da esq. para a dir.: AE Moura Neto, AE Max e
CA Garnier, na demonstração do
novo simulador de manobras

“NAVIOS DA MARINHA DO BRASIL NO SÉCULO XIX” –
EXPOSIÇÃO ABRE O ANO CULTURAL NA DPHDM

AE Moura Neto (esq.) e o pintor Sansão Pereira
(dir.) abrem exposição

A Diretoria do Patrimônio Histórico
e Documentação da Marinha (DPHDM)
inaugurou seu ano cultural com a abertura da exposição “Navios da Marinha

do Brasil no século XIX – Pinturas
de Sansão Pereira”. A mostra reuniu
12 quadros que retratam uma época
significativa da Força, quando houve
a transição da vela para a máquina a
vapor nas embarcações.
O comandante da Marinha, Almirante
de Esquadra Julio Soares de Moura Neto,
presidiu a homenagem ao artista, que se
destaca como um importante pintor das coisas do mar e que doou obras para diversas
Organizações Militares da Marinha.
A exposição ficou em cartaz no Espaço
Cultural da Marinha, na cidade do Rio de
Janeiro, até 3 de março último.
(Fonte: www.mar.mil.br)

MB ASSINA CONVÊNIO COM COB E CBLA
A Marinha do Brasil (MB), por meio
da Comissão de Desportos da Marinha,
assinou, em 24 de janeiro último, termo de
cooperação com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e a Confederação Brasileira
de Lutas Associadas (CBLA), firmando
312

parceria para a implantação do Projeto
Centro de Treinamento Fila das Américas.
O evento aconteceu no Centro de
Educação Física Almirante Adalberto
Nunes (Cefan) e contou com a presença
do comandante-geral do Corpo de FuRMB1oT/2013
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zileiros Navais, Almirante de Esquadra
(FN) Marco Antônio Correa Guimarães; do presidente
do COB, Carlos
Arthur Nuzman; do
presidente da Federação Internacional
de Lutas Associadas (Fila), Raphael
Autoridades e atletas na assinatura do convênio
Martinette; do preJogos Olímpicos Rio 2016. Serão recrutasidente da Confederação Brasileira de
dos profissionais de equipe multidiscipliLutas Associadas, Pedro Gama Filho; e
nar, como nutricionistas, fisioterapeutas,
do presidente da Comissão de Desporpsicólogos e médicos desportivos, além da
tos da Marinha, Contra-Almirante (FN)
equipe técnica para a condução do projeto.
Gilmar Francisco Ferraço.
Caberá a Marinha ceder, de forma comparO objetivo da parceria é dar condições
tilhada, as instalações do Cefan e estruturas
de treinamento a atletas de luta selecionade treinamento, hospedagem e alimentação
dos pela CBLA, com efetivo potencial de
necessárias aos atletas.
alto desempenho esportivo na modalidade
(Fonte: www.mar.mil.br)
e idade compatíveis com a participação nos

MILITAR DA MB É CAMPEÃO MUNDIAL
DE LEVANTAMENTO DE PESO
Em evento realizado de 12 a 18 de
novembro de 2012, em Las Vegas, nos
Estados Unidos da América, o SegundoSargento (CN) Luis Fernando Meireles
Dias, do Comando do 5o Distrito Naval (Rio
Grande-RS), venceu mais um campeonato
de levantamento de peso nas modalidades
“supino”, na categoria Forças Armadas,
e “levantamento terra”, consagrando-se
campeão e vice-campeão, respectivamente.
O Campeonato Mundial de Levantamento de Peso 2012, organizado pela
Associação Mundial de Levantadores de
Peso, é um dos maiores do mundo nessa
modalidade e reuniu 681 atletas de 35 países e seis estados norte-americanos.
A Equipe Brasileira foi representada
por 13 atletas com idade entre 16 e 68
RMB1oT/2013

anos, sendo que 12 sagraram-se campeões
mundiais em suas modalidades.
(Fonte: www.mar.mil.br)

Segundo-Sargento Luis Fernando Meireles Dias
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PROGRAMA OLÍMPICO DA MARINHA
O comandante da Marinha, Almirante
de Esquadra Julio Soares de Moura Neto,
decidiu tornar permanente o Programa
Olímpico da Marinha (Prolim), com base
no sucesso alcançado pelo Brasil nos 5o
Jogos Mundiais Militares do Conselho Internacional do Esporte Militar (Cism) – Rio
2011 e nos Jogos Olímpicos Londres-2012,
que contaram com expressiva contribuição
dos atletas de alto rendimento da Marinha
do Brasil (MB), incorporados a partir de
2008 como militares RM2, numa iniciativa
pioneira da Marinha.
Por meio da Portaria no 40/MB, de
24 de janeiro de 2013, o comandante da
Marinha aprovou o Prolim e designou o
Vice-Almirante (RM1-FN) Paulo Cesar
Stingelim Guimarães como coordenadorgeral do Programa. O foco principal do
Prolim será a preparação dos atletas da
MB para integrarem as equipes militares
brasileiras nos 6o Jogos Mundiais Militares,
a serem realizados na Coreia do Sul, em
2015. Adicionalmente, o Programa incor-

porará novos atletas de alto rendimento às
esferas da MB.
(Fonte: Bono Especial n o 63, de
28/1/2013)

PROJETO OLÍMPICO MB-ODEBRECHT É RENOVADO
Foi realizada, em 29 de janeiro último, a
cerimônia de assinatura do Termo de Manutenção do Convênio do Projeto Olímpico
Marinha do Brasil-Odebrecht. A parceria
teve início em dezembro de 2010, com o
duplo objetivo de formar cidadãos dignos e
preparar atletas de alto nível, contribuindo
para o aumento da projeção do Brasil no
esporte internacional.
A renovação da assinatura do convênio aconteceu no Comando-Geral do
Corpo de Fuzileiros Navais, no Rio de
Janeiro (RJ), e contou com a presença do
comandante-geral do Corpo de Fuzileiros
Navais, Almirante de Esquadra (FN) Marco
314

Antonio Corrêa Guimarães; do Vice-Almirante (RM1-FN) Paulo César Stingelim
Guimarães; do Contra-Almirante (FN)
Alexandre José Barreto de Mattos; e do
Contra-Almirante (FN) Gilmar Francisco
Ferraço. Representando a Construtora Norberto Odebrecht, compareceram o diretor
de Desenvolvimento de Negócios, João
Borba Filho; o diretor de Contrato, Sérgio
Vieira Cunha; e a gerente Administrativa
e Financeira, Marie Bendelac.
O projeto consiste na identificação e na
preparação de jovens com até 18 anos que
apresentem grande potencial para alcançar
alto rendimento em competições nacionais
RMB1oT/2013
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para o desenvolvimento de seus talentos.
e internacionais, nas modalidades de atletis“O acesso aos treinamentos técnicos de
mo, levantamento de peso olímpico e boxe.
alto nível; o apoio disponibilizado pela asOs atletas selecionados participarão de um
sistência psicológica, social, pedagógica e
intenso programa de preparação, visando
médica; e a bolsa-auxílio materializam essa
à participação em competições mundiais e
estrutura de excelênolímpicas.
cia colocada a serviço
O convênio prevê
do esporte brasileiro”,
que os atletas integranexplicou o Almirante
tes das modalidades
Guimarães.
mencionadas utilizem
O resultado imeas instalações do Cendiato é que cinco
tro de Educação Física
destes 25 jovens que
Almirante Adalberto
completaram 18 anos
Nunes, com apoio do
já se incorporaram
seu pessoal especiaà Marinha do Brasil
lizado, equipamentos
como atletas de alto
e implementos. Por
João Borba Filho (esq.), atletas da Marinha
rendimento do Prosua vez, a Odebrecht
participantes do projeto
grama Olímpico da
financiará os projetos
e AE (FN) Guimarães (dir.)
Marinha, garantindo,
específicos de cada
assim, o embasamento para seu futuro
modalidade, obedecendo aos cronogramas
de desenvolvimento.
pessoal e profissional. A existência de
vice-campeões panamericanos, campeões
O comandante-geral do Corpo de Fue recordistas nacionais, medalhistas e
zileiros Navais disse que, da implantação
campeões sul-americanos entre os atletas
do Projeto Olímpico Marinha do Brasil até
integrantes do projeto ratifica o sucesso
o momento, a Odebrecht beneficiou, por
da parceria.
meio de apoio integral, 25 jovens atletas,
(Fonte: www.mar.mil.br)
proporcionando-lhes condições adequadas

RESULTADOS ESPORTIVOS
COPA DO BRASIL DE TAEKWONDO
Realizada em 1o e 2 de dezembro pela
Confederação Brasileira de Taekwondo,
em Maringá (PR). A Marinha do Brasil
(MB) foi representada por atletas militares
do Centro de Educação Física Almirante
Adalberto Nunes (Cefan), que obtiveram
os seguintes resultados.
– Categoria Feminina: 1o lugar - até 62
kg, Marinheira (MN) Fernanda Soares de
Souza; 2o lugar - até 46 kg, MN Fernanda
de Mattos da Silva; e 3o lugar - até 62 kg,
MN Lorena Alves Monteiro.
RMB1oT/2013

– Categoria Masculina: 3o lugar - até
74 kg, MN Henrique de Moura Precioso;
3o lugar - até 87 kg, MN Douglas Correia
Marcelino; 5o lugar - até 68 kg, MN João
Felipe Fernandes Fraga; e 5o lugar - até 63
kg, MN Luis Ricardo Lima do Nascimento.
CAMPEONATO SUL-AMERICANO
DA CLASSE 420
O MN-RM2-EP Felipe Duarte Haddad,
atleta da equipe de Vela da MB, conquistou
a 2a colocação no campeonato, realizado
entre 31 de dezembro de 2012 e 6 de janeiro
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de 2013, em Porto Alegre (RS). Participaram 23 duplas de três países (Brasil, Argentina e Chile), que competiram nas raias
das baías da Pedra Redonda e da Tristeza,
no Rio Guaíba.
COPA AMÉRICA DE BEACH SOCCER
A seleção do Brasil conquistou seu nono
título na competição, realizada em Santos
(SP), em final disputada em 20 de janeiro
com o México. A equipe brasileira contou
com a presença de oito atletas da MB, todos marinheiros: Jenilson Brito Rodrigues
(Mão) – MB/Corinthians; Leandro Ferreira
Brito (Leandro Fanta) – MB/Botafogo; Cézar
Thomás Esteves (Cezinha) – MB/Vasco da
Gama; Bruno da Silva Xavier – MB/Vasco
da Gama; Jorge Augusto da Cunha Gabriel
(Jorginho) – MB/Vasco da Gama; Sidney
Ribeiro Souto – MB/Botafogo; Maurício
Oliveira (Mauricinho) – MB/Vasco da Gama;
e Daniel Nogueira – MB/Flamengo.

MIAMI OLYMPIC CLASS REGATTA
DE VELA
A MN Martine Soffiatti Grael venceu
o campeonato, válido como segunda etapa
da Copa do Mundo de Vela da Federação
Internacional (Isaf), na categoria 49er FX,
novo barco olímpico para mulheres. A
disputa foi realizada em Miami (EUA), de
27 de janeiro a 3 de fevereiro. Esse foi o
segundo título internacional conquistado
em 2013 pela atleta, que venceu o Campeonato Americano semanas antes, também
em Miami.
64 o CAMPEONATO BRASILEIRO
OPEN – CLASSE SNIPE DE VELA
O MN Henrique Haddad terminou o
campeonato em 3o lugar, entre 94 participantes. A competição foi realizada na raia
olímpica da Baía da Guanabara, na cidade
do Rio de Janeiro, de 27 de janeiro a 3 de
fevereiro, promovida pelo Iate Clube do
Rio de Janeiro.

2a COPA DAS NAÇÕES DE BEACH
SOCCER
Em final realizada em 27 de janeiro, na
arena da Praia do Gonzaga, em Santos (SP),
a Seleção Brasileira venceu a Suíça por 6 a
4. Com este resultado, a equipe conquistou
o bicampeonato na competição de forma
invicta. Os seguintes marinheiros foram
destaques nas premiações individuais:
Leandro Ferreira Brito (Leandro Fanta)
– Melhor Goleiro; Bruno da Silva Xavier
– Artilheiro (seis gols); e Daniel Nogueira
– Melhor Jogador do Torneio.

SEMANA BRASILEIRA DE VELA
As MN Martine Soffiatti Grael e
Fernanda Demétrio Decnop Coelho
conquistaram o 1o lugar em suas classes,
FX e Laser Radial, respectivamente. A
competição, que selecionou os atletas para
integrar a Equipe Brasileira de Vela em
2013, foi realizada entre os dias 14 e 24
de fevereiro, nas futuras raias olímpicas
da Baía de Guanabara (RJ). A Equipe de
Vela da MB participou com dez atletas em
cinco das classes.

30 o CAMPEONATO BRASILEIRO
DA CLASSE LASER RADIAL DE VELA
A MN Fernanda Demétrio Decnop Coelho conquistou o Campeonato, realizado de
18 a 29 de janeiro no clube Veleiros do Sul,
em Porto Alegre (RS). Com esse resultado, a
atleta inicia sua campanha olímpica em busca
de uma medalha nas Olimpíadas Rio-2016.

US OPEN DE TAEKWONDO
O MN Diogo André Silvestre da Silva
conquistou a medalha de bronze na categoria até 68 kg na competição, realizada de
19 a 23 de fevereiro em Las Vegas (EUA).
Com o resultado, o atleta obteve 20 pontos
no ranking internacional e está entre os dez
melhores do mundo na modalidade.
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ALEXANDRIA OPEN DE TAEKWONDO
A MN Fernanda de Mattos da Silva
conquistou a medalha de ouro na categoria
49 kg, contribuindo para que a Seleção Bra-

sileira alcançasse 100% de aproveitamento
na competição, ganhando cinco medalhas,
sendo três de ouro e duas de bronze. A
disputa foi realizada de 23 a 27 de fevereiro
em Alexandria, no Egito.

PROJETO MANATI CRIA CENTRO DE REABILITAÇÃO
Com patrocínio da Petrobras, por meio
sistema de suporte automatizado, entre
do Programa Petrobras Ambiental, o
outros departamentos. Com ações também
Projeto Manati inaugurou, em 20 de devoltadas para a educação ambiental, o
zembro de 2012, o Centro de Reabilitação
projeto desenvolve atividades lúdicas com
de Mamíferos Marinhos, no município de
comunidades no Ceará e no Piauí, com obCaucaia, Ceará.
jetivo de inserir o peixe-boi como elemento
O centro é uma referência na América
cultural e de valorização ambiental. Além
do Sul para reabilitação de filhotes recémdisto, a Aquasis ministra oficinas de reanascidos de peixe-boi
proveitamento de óleo
marinho e pequenos
de cozinha, para evitar
golfinhos. O projeto
o descarte inadequado
foi criado pela Ase a contaminação do
sociação de Pesquilençol freático que
sa e Preservação de
abastece as nascentes
Ecossistemas Aquátique são fontes de água
cos (Aquasis), com o
doce para o peixe-boi.
propósito de execuO Programa Petar ações integradas
trobras Ambiental
Manati, mamífero marinho mais
de monitoramento de
foi criado em 2003 e,
ameaçado de extinção
encalhes, resgate, reaatualmente, patrocina
bilitação e educação ambiental, em prol da
cerca de cem projetos. Suas ações já enconservação desse mamífero marinho, que
volveram diretamente mais de 4 milhões
é o mais ameaçado de extinção no Brasil.
de pessoas, além de mais de 1.500 parO Centro de Reabilitação possui piscicerias, 1.910 publicações, 8.895 cursos
nas e tanques, além de uma área técnica
e palestras e o estudo de mais de 8 mil
com laboratório, ambulatório, cozinha
espécies nativas.
para preparo de alimentos dos animais e
(Fonte: Assessoria de Imprensa Petrobras)

FALHA HUMANA – PRINCIPAL CAUSA DE
PERDAS NÁUTICAS
Um ano após o naufrágio do navio
de cruzeiro Costa Concórdia, ocorrido
em 13 de janeiro de 2012, na Itália,
com a morte de 32 pessoas, um estudo
da Allianz Seguros revelou que foram
RMB1oT/2013

reportadas 106 perdas de navios até 25
de novembro de 2012 em todo o mundo.
O relatório destaca que o erro humano
continua a ser uma das principais causas
dos acidentes, e que fadiga, formação
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inadequada dos tripulantes, bem como
pressões econômicas são os principais
motivos de preocupação.
Outro dado do estudo aponta que em
2012 houve um acréscimo de 91 navios perdidos em relação ao ano anterior, mas o número ainda é 27% menor que a média anual
de 146 embarcações nos últimos dez anos.
O naufrágio (afundamento ou submersão)
foi a causa mais comum das perdas no ano
passado (49%), seguido de soçobramento
ou encalhe (22%). As colisões, tais como a
que envolveu o Baltic Ace e o Corvus J, no
início de dezembro de 2012, responderam
por um número relativamente pequeno de
perdas (6%).

Para diminuir esses riscos, algumas
regulamentações focaram na fragilidade
humana, como foi o caso da Convenção
do Trabalho Marítimo, que entra em vigor
neste ano e trata do bem-estar e das condições de trabalho no mar. Já as principais
montadoras de embarcações de passageiros
implantaram procedimentos próprios em
conjunto com a Associação internacional de
Linhas de Cruzeiros e o Conselho Europeu
de Cruzeiros que vão além dos requisitos
de segurança internacionais.
O estudo completo está disponível em
inglês no site http://www.agcs.allianz.com/
about-us/news/agcs-safety-and-shippingreview-2013/.

PORTONAVE CRESCE 13,7% NO ÚLTIMO ANO
A Portonave, empresa sediada em
Santa Catarina, movimentou em 2012
mais de 620 mil TEUs (unidade de medida
equivalente a um contêiner de 20 pés) e
cresceu 13,7% em relação ao ano de 2011.
Em cinco anos de operação, a empresa
já ultrapassou a marca de 2,4 milhões de
TEUs. Os resultados positivos são reflexos
da atracação de navios maiores e com
mais capacidade de carga, da conquista de
novas linhas e da eficiência das operações
feitas no Terminal. O município de Navegantes (SC) também se beneficiou com o

crescimento da Portonave, arrecadando
mais de R$ 6 milhões em Imposto Sobre
Serviço (ISS).
O destaque em 2012 foi para a movimentação de carga reefer (contêineres de
carga refrigerada), que aumentou 24,5% no
Terminal. As exportações também tiveram
resultado positivo, crescendo 19,5% no
período. O principal produto exportado
foi carne congelada, seguido por madeira
e tabaco.
(Fonte: Assessoria de Imprensa Portonave)

SKF É PREMIADA
EM PROJETO SUBMARINO DE ÓLEO E GÁS
A multinacional SKF recebeu o prêmio
Innovation Awards por ajudar a melhorar
o desempenho do sistema de compressão a
gás do Submarino Åsgard, da Statoil e da
Aker Solutions. O prêmio foi concedido
durante a realização da feira Offshore North
Sea (ONS) de 2012, realizada na Noruega.
A companhia sueca foi premiada por meio
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dos rolamentos magnéticos S2M, que contribuíram para melhorar o desempenho do
sistema de compressão a gás da embarcação
norueguesa.
O sistema de compressão desse projeto
engloba uma grande estrutura submarina
composta por dois compressores, bombas,
depuradores e resfriadores, estruturados
RMB1oT/2013
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O grupo SKF é líder mundial nas platapara prolongar a vida útil de exploração dos
formas de rolamentos, vedações, sistemas
gases e melhorar as taxas de recuperação,
de lubrificação, mecatrônica e serviços
principalmente quando há queda da pressão
na área de confiabilidade em manutenção
do gás natural e consequente dificuldade
industrial, e está presente em mais de cem
para envio de gás para a superfície.
países, com mais de 120 plantas industriais.
A alta confiabilidade dos rolamentos
A companhia chemagnéticos se deve à
gou ao Brasil em 1915,
sua operação sem atrito.
A companhia chegou
oito anos depois de sua
Além dessa vantagem,
ao Brasil em 1915,
fundação na Suécia.
o rolamento não utiliNo País, a empresa é
za lubrificação, possui
oito anos depois de sua
líder de mercado nos
baixa manutenção, vida
fundação na Suécia
setores em que atua. A
útil prolongada e capaprodução da unidade
cidade de manutenção
brasileira está concentrada na planta indusremota, mesmo em águas profundas. Instalatrial de Cajamar, instalada às margens da
dos em profundidade que pode variar de 200
rodovia Anhanguera, a 30 km da cidade de
a 300 metros, os compressores estão em local
São Paulo, onde são produzidos rolamentos
profundo demais para mergulhadores, e só
para veículos leves.
podem ser acessados por veículos submarinos
(Fonte: Conteúdo Comunicação)
controlados a distância (ROVs).

LANÇAMENTO DO PROJETO SOCIOEDUCATIVO
“MARINHEIROS DO AMANHÃ”
A Agência Fluvial de Eirunepé, locaCerca de 40 adolescentes em situação
lizada na cidade de Eirunepé (AM), realide vulnerabilidade social, na faixa etária
zou, em 25 de janeiro último, a cerimônia
de 13 a 16 anos, receberão aulas práticas
de lançamento do
e teóricas sobre naprojeto socioeducavegação, marinharia,
tivo “Marinheiros do
civismo, combate a
Amanhã”, idealizado
incêndio e primeiros
pela Agência Fluvial
socorros, entre outras.
de Tefé (esta tamAs aulas serão mibém no Amazonas),
nistradas durante três
com o propósito de
meses, de segunda a
formar multiplicadosexta-feira, no período
res de conhecimenda tarde.
Projeto “Marinheiros do Amanhã”
tos sobre as Normas
Os adolescentes
da Autoridade Marítima, visando melhoficarão sob a orientação da Agência
rar os índices de segurança da navegação
Fluvial de Eirunepé e a coordenação
na região, estimulando a prática do uso
pedagógica da Secretaria Municipal de
de coletes salva-vidas e contribuindo
Educação de Eirunepé.
para a diminuição dos índices de poluiA cerimônia de inauguração do projeto
ção ambiental.
foi presidida pelo chefe do Estado-Maior
RMB1oT/2013
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do Comando do 9o Distrito Naval, Capitão
de Mar e Guerra Eduardo Almeida Santana, acompanhado pelo capitão dos Portos

da Amazônia Ocidental, Capitão de Mar e
Guerra Paulo Cesar Machado.
(Fonte: www.mar.mil.br)

“NAVIO DA ESPERANÇA”
APOIA CRUZEIRO DO SUL, NO ACRE
O Navio de Assistência Hospitalar
(NAsH) Carlos Chagas (um dos “Navios
da Esperança”, como são conhecidos na
Amazônia), subordinado ao Comando da
Flotilha do Amazonas, atracou no município de Cruzeiro do Sul (AC), em 17 de
fevereiro último, com uma tripulação de
57 militares, entre eles cinco médicos, três
dentistas e um farmacêutico.
Durante sua estadia naquela cidade,
foi prestado apoio à Secretaria de Saúde
do Acre por meio de atendimentos às populações ribeirinhas, palestras de higiene
bucal, aleitamento materno e prevenção de
Doenças Sexualmente Transmissíveis/Aids
e uso de drogas.
O navio é equipado com dois ambulatórios médicos, dois ambulatórios odontológicos, aparelho de raio-X odontológico,
uma sala de raio-X, um laboratório de análises clínicas, uma sala de vacinação, duas
enfermarias, uma sala para esterilização
de materiais cirúrgicos e odontológicos,
um paiol de medicamentos, uma farmácia
e um centro cirúrgico para pequenas cirur-
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gias. Todos os serviços serão oferecidos
gratuitamente pela Marinha do Brasil, por
intermédio do Comando do 9o Distrito
Naval (Manaus-AM).
Em 19 de fevereiro, a equipe médica foi
deslocada para o bairro Guarany e atendeu
266 pessoas. Na ocasião, foram realizados
222 procedimentos médicos e 426 odontológicos na Escola Municipal Artur Lebre.
O NAsH Carlos Chagas permanecerá no
Acre até o mês de abril.
(Fonte: www.mar.mil.br)

População ribeirinha aguarda a atracação do
NAsH Carlos Chagas no bairro da Várzea
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