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MUDANÇAS CLIMÁTICAS

O

clima da Terra é dinâmico, sujeito a
variações constantes. Desde que o
planeta atingiu o estágio atual, dividido em
massas continentais, água e atmosfera, há
evidências de alterações contínuas, embora lentas, no seu panorama climático.
Essas variações podem ser percebidas
claramente à luz de dados geológicos, que
as retratam como épocas de glaciação separadas por longos períodos quentes. As
glaciações globais ocorreram no decorrer do

Pré-Cambriano, do Devoniano e no final do
Carbonífero, respectivamente há 700, 400 e
330 milhões de anos. Mais recentemente,
durante o Pleistoceno, iniciou-se um novo
período de glaciação, conhecido como “Idade do Gelo”, que teve início, aproximadamente, há 1 milhão de anos.
Durante os períodos glaciais, boa parte
da superfície da Terra permaneceu coberta
de neve, cobertura essa que tendia a avançar dos polos para o equador terrestre, chegando, em casos extremos, a atingir latitudes da ordem de 40º. Acredita-se que os

(*) O Almirante Gama e Silva se dedica, há duas décadas, a contribuir para conscientizar a sociedade
brasileira em relação à importância da Amazônia e das questões que a afetam. Para apreciação dos
nossos leitores, listamos ao final deste artigo as suas matérias publicadas na RMB.
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períodos glaciais foram provocados pelas
variações do posicionamento relativo das
massas continentais, que acompanham o
movimento das placas tectônicas sobre as
quais se assentam, pelas elevações de terras (geração de montanhas) provocadas
pelos choques entre essas placas, pelas
variações da órbita da Terra em torno do
Sol e, ainda, pelas flutuações no fluxo de
energia irradiada pelo Sol.

to grande, mesmo que a massa convertida
seja muito pequena. Parte dessa energia é
concentrada, por convecção, na superfície
do Sol e daí irradiada para o espaço sideral.
A superfície do Sol, conhecida como
fotosfera, irradia energia à temperatura de
6.000ºC. A Terra recebe apenas dois
bilionésimos da energia total transferida do
Sol para o espaço. Não obstante, a quantidade de energia solar interceptada pela
Terra é muito grande, chegando a 3,67 x
VARIAÇÕES DA ENERGIA
1021 calorias por dia (uma caloria é a quanIRRADIADA PELO SOL
tidade de calor necessária para elevar em
1ºC a temperatura de um grama de água).
Flutuações da energia irradiada pelo Sol,
Basicamente, 45% dessa energia intercepmais do que qualquer outro fator, são capatada pela Terra é visível (0,3 a 0,8 micrômetros),
zes de alterar sensivelmente a distribuição da
46% situa-se na faixa infravermelha (0,8 a 100
irradiação solar sobre a superfície da Terra.
micrômetros) e 9% na faixa ultravioleta (0,0001
O Sol, estrela mais
a 0,3 micrômetros).
próxima da Terra, é uma
Por simplificação, a
formidável máquina A Terra recebe apenas dois energia recebida pelo
térmica que fornece
sistema Terra-atmosfera
bilionésimos da energia
energia para todos os
é conhecida como constotal transferida do Sol
seus planetas.
tante solar, não obsO “astro rei” é um
tante as flutuações que
para o espaço
corpo gasoso comexperimenta a irradiação
posto majoritariamensolar. A constante solar
te de hidrogênio (aproximadamente 80% da
pode ser definida como a energia que incide
sua massa), associado ao hélio. Estima-se
perpendicularmente sobre a camada mais alta
da atmosfera. Seu valor é igual a 1,97 calorias
que a temperatura interna da estrela seja
por centímetro quadrado por minuto, ou ensuperior a 20 milhões de graus centígratão 1.372 watts por metro quarado.
dos, servindo como fonte de energia para
A superfície da fotosfera apresenta uma
as reações de fusão nuclear que ocorrem
série de áreas mais escuras e menos quentes,
no seu interior. As reações são provocadas
denominadas manchas solares (sunspots),
pela junção de quatro núcleos (prótons)
que se apresentam como borrões negros na
de hidrogênio para gerar um núcleo de hélio
face do Sol e de tamanho razoável (alguns
(partícula alfa). Quando se sabe que a masmilhares de quilômetros de diâmetro). As
sa dos quatro núcleos de hidrogênio é 0,7%
manchas solares são causadas por campos
maior do que a massa de um núcleo de
magnéticos de grande intensidade que suhélio, pode-se afirmar que o excesso será
primem o fluxo de gases que transportam caconvertido em energia, de acordo com a
lor do interior para a fotosfera.
equação de Einstein: e=mc2. Como “c”, no
caso, é igual a 300 mil quilômetros por seSão recentes os estudos que relacionam a
gundo (velocidade da luz), a conversão de
circulação geral da atmosfera e o clima com as
massa em energia resulta num número muimanchas solares, embora sejam estas conheRMB4 o T/2010
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cidas desde o tempo de Galileu Galilei. Pesquisa conduzida por Hurd Willet, do Instituto de
Tecnologia de Massachussets (MIT), sugere
que as modulações do clima não são causadas por variações graduais da radiação solar,
mas por variações irregulares associadas às
erupções solares. Foi sugerido, outrossim, que
há um ciclo de 80 anos nas variações climáticas, correspondentes a ciclo similar de ocorrência das manchas solares.
No último milênio, o clima variou repetidamente, não obstante a rapidez com que se
processaram algumas dessas variações. Entretanto, houve uma variação de maior amplitude e duração, que se prolongou desde o
século XIV até o século XVIII, denominada,
na Europa, Pequena Idade do Gelo.
Os primeiros sinais de queda das temperaturas no Hemisfério Norte, onde se
acompanhou, com farta documentação, a
evolução da Pequena Idade do Gelo, foram
registrados a partir de 1197 pelos noruegueses, povoadores da Groenlândia, que
assistiram à expansão do gelo, que lhes foi
fechando inúmeras passagens marítimas
que permitiam a ligação com a Islândia e a
Noruega. Na Islândia, o clima sofreu um
resfriamento brusco em 1197 e 1293, atingindo o ponto máximo em torno de 1300.
Os sintomas iniciais das mudanças climáticas, que já afetavam a Groenlândia e a
Islândia, foram sentidos na área continental da Europa a partir do século XIII, sob a
forma de vendavais e avanços do mar sobre terras baixas. O resfriamento aproximou
os centros de baixa e de alta pressão na
região do Mar do Norte de modo a aumentar sobremaneira a velocidade dos ventos.
Há registros de, pelo menos, quatro grandes invasões do mar nas costas da Alemanha e da Holanda, responsáveis pela morte de 300 mil pessoas. Uma dessas invasões foi responsável pela formação do
Zuider Zee, na Holanda, que só foi drenado no século passado.
10

As tempestades no mar tornaram-se tão
frequentes que o Oceano Atlântico passou
a ser conhecido pelos navegadores como
Mar Tenebroso, na mesma época em que o
Cabo da Boa Esperança era denominado
Cabo das Tormentas. Entre 1400 e 1700, a
queda de temperatura provocou a fome no
Velho Continente, em função dos prejuízos
impostos à agricultura. No rastro da fome
vieram as guerras, que acabaram por tornar
o período conhecido como Dark Age.
Modernamente, atribui-se o resfriamento
ocorrido na Pequena Idade do Gelo à diminuição da frequência de manchas solares no
período. Em 1893, o astrônomo Walter
Maunder, ao pesquisar os arquivos do Old
Royal Observatory de Greenwich, fez uma
importante descoberta: a atividade geradora
das manchas solares foi praticamente nula
no período de 1645 a 1715. A geração de manchas solares no período, denominado
Maunder Minimum, foi menor do que o número atual de manchas geradas em um ano.
Tal constatação voltou a ser investigada
em 1976, pelo astrônomo norte-americano
John A. Eddy, que a confirmou, acrescentando, ainda, um episódio anterior de redução das manchas solares, para compor
um período denominado Spörer Minimum,
entre 1450 e 1550, coincidente com dois dos
intervalos mais frios da Europa Ocidental.
DERIVA DE PLACAS TECTÔNICAS
A deriva das placas tectônicas e o
surgimento de montanhas explicam, frequentemente, as mudanças climáticas ocorridas em intervalos de centenas de milhões
de anos. A ausência quase total de carvão
mineral no subsolo brasileiro, por exemplo,
deve-se à posição da placa da América do
Sul, que, no final do Devoniano e em grande parte do Carbonífero, pairava nas proximidades do Polo Sul.
O carvão mineral, como é sabido, formou-se a partir dos restos acumulados em
RMB4 oT/2010
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O Brasil no final do Devoniano
(360 milhões de anos atrás)

pântanos de plantas arbóreas, principalmente aquelas conhecidas como coníferas.
Como no período principal de formação dos
depósitos carboníferos o território brasileiro experimentava clima frio e árido, não
houve oportunidade para a geração do carvão mineral.
O atual território brasileiro, ainda parte
do supercontinente conhecido cientificamente pelo nome de Gondwana, só se aproximou
das latitudes atuais no final do Triássico,
isto é, há uns 200 milhões de anos.
O Brasil no final do Triássico
(220 milhões de anos atrás)

As variações climáticas que se repetem
de 10 a 100 mil anos são atribuídas às muRMB4 o T/2010

danças rotineiras da órbita terrestre em torno do Sol. Ainda, o número de manchas
solares e as flutuações da energia irradiada pelo Sol explicam as variações climáticas que ocorrem em intervalos de dezenas
ou centenas de anos.
Um outro exemplo, bem mais recente,
das variações climáticas decorrentes da
deriva das placas tectônicas é o
reaparecimento do gelo no Ártico e na Antártica, pois desde a glaciação do final do
Carbonífero não havia neve na superfície
terrestre. A despeito das baixas temperaturas reinantes nas calotas polares, estas
não foram, por muito tempo, recobertas
pelo gelo. Os primeiros sinais de gelo na
Antártica datam do final do Oligoceno (mais
ou menos há 25 milhões de anos) e foram
percebidos por intermédio do transporte
de rochas e outros minerais pelo gelo (icerafting). A cobertura de gelo, semelhante à
atual, começou a se formar há uns 14 milhões de anos, embora se acredite que geleiras localizadas possam ter sido formadas antes dessa data.
A despeito da posição polar, já assumida, e do frio intenso reinante, não houve
formação de gelo em data anterior por falta
de umidade no ar. Com efeito, a circulação
dos oceanos até o Paleoceno (60 milhões
de anos atrás) era muito simples, dominada que era por uma corrente equatorial que
circundava a Terra. A Austrália estava ligada à Antártica, bem como à América do Sul,
razão pela qual não existia ainda a corrente
circumpolar antártica que, mais adiante,
contribuiu para a umidificação da atmosfera do continente austral.
A Austrália começou a se afastar da
Antártica há uns 40 milhões de anos, abrindo um canal para o fluxo oceânico, enquanto que a ligação com a América do Sul foi
rompida entre 30 e 25 milhões de anos atrás,
dando origem à Passagem de Drake, ao sul
do Chile. A partir daí surgiu a corrente
11

CIRCULAÇÃO DOS OCEANOS NO CENOZOICO
– 66 MILHÕES DE ANOS ATÉ A ATUALIDADE
Paleoceno – 60 m.a.

Final do Eoceno – 40 m.a.

– Equador

Placa da Austrália separa-se da Antártica – 40 m.a.

– Equador

Corrente circum-equatorial em atividade – Abertura da
corrente circumpolar antártica, em torno de 25 m.a.

Princípio do Miloceno – 20 m.a.

– Equador

Interrupção da corrente circumequatorial com a
emersão do Istimo do Panamá – 3 m.a.

circumpolar antártica, umidificando a atmosfera e dando origem à produção de neve
que, aos poucos, iniciou o recobrimento
de todo o continente.
A atual cobertura de gelo da Antártica,
entretanto, só assumiu a proporção conhecida no final do Mioceno, isto é, há menos
de 25 milhões de anos. Curiosamente, num
intervalo de clima bem ameno no planeta.
O retardamento no aumento do gelo na
Antártica, desde o início da formação da
corrente circumpolar, deveu-se à insufici-

12

ência de umidade na região. A dose complementar de umidade surgiu devido a fenômenos que ocorreram no Atlântico Norte, com a separação entre a Groenlândia e a
Noruega, no Mioceno, seguida do afundamento da crista entre a Islândia e as Ilhas
Faroe, última barreira que impedia a circulação abissal da água do mar no rumo sul.
Quando essa corrente submarina aflorou à
superfície no litoral antártico, devido ao fenômeno da ressurgência, ocorreu um incremento na evaporação, já que sua temperatura era

RMB4o T/2010
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superior às dos mares locais, fato que redundou no aumento da precipitação de neve.
No Polo Norte, a história da cobertura de
gelo é semelhante, embora mais recente. A
causa definitiva foi a ligação final entre as
duas Américas pelo Istmo do Panamá, que
ocorreu no período compreendido entre 3 e
5 milhões de anos atrás. A emersão do Istmo
do Panamá interrompeu o fluxo da corrente
equatorial, que, no Atlântico Norte, foi desviado para nordeste, com o nome de Gulf
Stream, tornando-se responsável pela
umidificação da atmosfera nas altas latitudes boreais. A componente da corrente equatorial global, ao sul do equador, foi a Corrente do Brasil, quente e, por esse motivo,
responsável pelas chuvas abundantes que
caem sobre o território brasileiro.
Com essa conjugação de eventos, estava
aberto o caminho para o período glacial mais
recente, a Idade do Gelo, que começou há uns
poucos milhares de anos e, caso ainda não
tenha chegado ao fim, deu origem ao atual
período interglacial. Do início até 10 mil anos
atrás, quando o gelo completou o seu recuo,
pelo menos 17 períodos de glaciação e 17 períodos interglaciais ocorreram na Europa, conforme evidencia o estudo dos sedimentos do
fundo do mar. Esses períodos, no entanto,
acham-se embutidos em quatro intervalos de
glaciação principais, em que as temperaturas
na Terra permaneceram, em média, 6ºC abaixo
das temperaturas médias atuais.
Como as geleiras têm um efeito extremamente destrutivo, apagando sinais anteriores,
sabe-se muito do último período glacial, conhecido como Wurm, na Europa, e Wisconsin,
na América do Norte, e apenas um pouco do
período anterior, conhecido como Riss, na
Europa, e Illinoian, na América do Norte.
A Idade do Gelo fez-se anunciar em torno de 115 mil anos a.C., com uma queda de
temperatura global e dois curtos intervalos
ainda mais frios. Por volta de 75 mil anos
a.C., ocorreu uma queda na temperatura gloRMB4 o T/2010

bal ainda mais intensa. Daí por diante, a temperatura passou por várias fases, todas elas
geladas, até atingir o intervalo mais crítico
entre 28 mil e 10 mil anos a.C.
Mais ou menos 7 mil anos a.C., as geleiras da Idade do Gelo desapareceram com
certa rapidez, e as temperaturas no Hemisfério Norte passaram a subir, atingindo níveis comparáveis aos de hoje. No entanto,
em torno de 4 mil anos atrás, a temperatura
média da Terra manteve-se a uns 5ºC acima
da atual, tendo sido considerada o
“climatógrafo ótimo” do planeta.
Estima-se que, no período glacial, cerca
de 58 milhões de quilômetros cúbicos de
água tenham sido removidos dos oceanos
para formar as geleiras continentais. Esse
volume equivale a 5%, aproximadamente,
de toda a água existente na Terra, razão
pela qual houve uma retração dos mares
de cerca de 120 metros. O volume exato do
gelo remanescente na superfície dos continentes devido à Idade do Gelo é conhecido com razoável precisão e indica que, se
todo ele retornasse ao estado líquido, o
nível dos mares subiria entre 60 e 80 metros,
o que faria com que fossem alagadas as
principais metrópoles do planeta.
VARIAÇÕES DA ÓRBITA DA TERRA
EM TORNO DO SOL
O cientista sérvio Milutin Milankovich,
especialista em climas, observou que há
uma relação direta entre as mudanças regulares dos episódios glaciais e interglaciais e as variações sistemáticas na relação
geométrica entre a Terra e o Sol.
As observações de Milankovich concentraram-se em três elementos da geometria
Terra-Sol: o movimento de precessão do eixo
da Terra; a inclinação do eixo da Terra, que
varia entre 22º06 e 24º30; e a excentricidade
da órbita terrestre, isto é, a variação dos eixos da elipse.
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As Quatro Estações (Hemisfério Sul)

A inclinação do eixo
da Terra em relação ao
Equinócio da Primavera,
equador celeste, além de
Setembro
provocar a divisão do
ano em quatro estações,
Solistício de Verão,
tem um outro efeito paraAfélio,
Dezembro
lelo: à medida que a incli4 de Julho
nação aumenta, aumentam os contrastes entre
as quatro estações.
Sol
Quanto maior o ângulo de
inclinação, mais frios os
Periélio,
Solistício de Inverno, invernos e mais quentes
3 de Janeiro
Junho
os verões. O ciclo completo da variação do ânEquinócio de Outono,
gulo do eixo da Terra dura
Março
41 mil anos.

O ciclo de precessão do eixo da Terra,
que se completa a cada 23 mil anos, altera
as datas do periélio (ponto de maior proximidade do Sol, cerca de 147X106 quilômetros) e do afélio (ponto de maior distância
do Sol, 152x106 quilômetros). Destarte, há
um aumento dos contrastes sazonais em
um hemisfério, enquanto se registra uma
queda dos mesmos contrastes no outro.
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As variações de excentricidade da elipse,
que representa o caminho seguido pala Terra em torno do Sol, alteram a distância que
separa os dois astros, provocando variações sazonais na chamada constante solar.
Observações recentes demonstram uma estreita correlação entre as temperaturas e as
radiações solares que atingem a superfície
da Terra, dentro do modelo construído com
as constantes de Milankovich.
VARIAÇÕES ANTRÓPICAS
O nosso planeta, a Terra, é envolvido por
uma camada de gases e aerossóis, a atmosfera, com pouco mais de 180 quilômetros de espessura, o que equivale a dizer muito delgada
em relação ao diâmetro terrestre, da ordem de
12.472 quilômetros. Não obstante a pequena
espessura, a atmosfera é essencial para a vida
RMB4 oT/2010
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primento da onda de radiação mais intensa
é dado pela fórmula: λmax= 2.880/T, onde T
é a temperatura do corpo emissor, expressa
em graus Kelvin (273+0C). A temperatura
do Sol é igual a 6.0000C. A figura abaixo
ilustra a distribuição da radiação solar, relacionando o comprimento de ondas e a
intensidade de radiações.
Intensidade de radiação solar

e para o funcionamento de todos os processos físicos e biológicos da Terra. Ela é a responsável direta pelas temperaturas favoráveis
da biosfera, pelo fornecimento dos gases necessários à respiração celular e à fotossíntese,
pelo suprimento de água doce e até mesmo
pela proteção de todos os seres vivos contra
as perigosas radiações da faixa ultravioleta.
São dois os principais componentes gasosos da atmosfera, o nitrogênio (N2) e o oxigênio (O2), cujas participações volumétricas
na composição do ar seco são, respectivamente, 78,084% e 20,946%. O restante do
volume do ar seco divide-se entre uma dúzia
de outros gases, em que se destacam, pela
participação volumétrica, o argônio (A), com
0,934%, e o dióxido de carbono (CO2), com
0,0353%. Em adição, participando regionalmente com percentuais variáveis com o tempo, mas perfazendo uma média global de uns
3% do volume total da atmosfera, aparece o
vapor de água, vital à sobrevivência de todas as formas de vida do planeta.
Os aerossóis são minúsculas partículas, líquidas ou sólidas, em suspensão na
camada gasosa. Alguns aerossóis, gotículas de água e cristais de gelo, são visíveis
sob a forma de nuvens. Os demais, sólidos, muito pequenos para serem vistos a
olho nu, são lançados na atmosfera pelo
vento, como produtos da erosão dos solos (poeira), de incêndios, de erupções vulcânicas e de atividades industriais e agrícolas. Até mesmo partículas de meteoros,
vindas do espaço, aparecem na atmosfera
como aerossóis.
A energia solar aciona a atmosfera, fazendo-a circular e determinando as condições climáticas. O Sol emite, primariamente, uma faixa de radiação de comprimentos
de onda situados entre 0,25 e 2,5 micrômetros, sendo que o pico da radiação solar
exibe um comprimento de onda de 0,5
micrômetro (o verde, do espectro visível).
Isso porque, para qualquer corpo, o com-
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Quando a radiação solar penetra na atmosfera, há uma interação com os gases e
aerossóis, que poderão refleti-la, dispersála ou absorvê-la. Obviamente, a quantidade de energia radiante que não é refletida
ou dispersada de volta para o espaço e,
também, não é absorvida pelos gases e
aerossóis atingirá a superfície da Terra,
onde novas interações terão lugar. De acordo com a lei de conservação da energia, a
soma do percentual que é absorvido pela
atmosfera, do que é refletido ou dispersado e do que passa para a superfície da Terra será igual a 100%. O balanço anual da
radiação solar sobre o sistema Terra-atmosfera é, normalmente, o seguinte:
Reflexão e dispersão pelo sistema ..... 31%
Absorção pela atmosfera ..................... 23%
Absorção pela superfície da Terra ..... 46%
Total ...................................................... 100%
Pode-se concluir, então, que o albedo,
isto é, a razão entre a radiação refletida e a
15
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radiação incidente do planeta, é da ordem
Pois bem, o aquecimento devido à abde 31%. Se as radiações do Sol fossem absorção das radiações solares é compensasorvidas continuamente pelo sistema Terdo pela fuga de calor do sistema Terra-atra-atmosfera, sem que houvesse qualquer
mosfera para o espaço, por intermédio das
fluxo de calor para fora do sistema, as temradiações infravermelhas. Para tanto, conperaturas da superfície da Terra e da attribui o fato de as radiações solares incidirem
mosfera tenderiam a crescer continuamenapenas sobre a face iluminada do planeta,
enquanto que as radiações infravermelhas
te, tornando inexequível a vida na biosfera.
são produzidas continuamente, dia e noite,
Acontece que a Terra também emite rapelo sistema Terra-atmosfera.
diações, obedecendo às mesmas leis físiA temperatura média
cas que se aplicam a
da superfície terrestre e
todos os corpos. O
da troposfera (camada
aquecimento do plaO fenômeno natural
baixa da atmosfeneta, que condiciona a
denominado efeito estufa, mais
ra) é estabelecida pelo
sua temperatura exterque vem operando
efeito estufa, assim
na, deve-se à energia
recebida do Sol e à continuamente há mais de chamado porque se assemelha ao efeito proprópria energia inter1 bilhão de anos, não é
duzido pelas estufas,
na, cujas fontes princonstruções recobercipais são as radiauma perturbação
tas com vidro, onde se
ções dos elementos raatmosférica provocada
dioativos do subsolo.
cultivam plantas nos
pelo homem. Muito até
Por exibir temperapaíses de clima frio. Nas
turas externas bem in- pelo contrário, foi um dos estufas, os vidros perferiores às do Sol, apemitem a entrada das ranas cerca de 285oK, as fatores que deram margem diações solares, que
radiações terrestres si- ao aparecimento do homem são absorvidas e aquecem o ambiente. O catuam-se na faixa infrano planeta
lor irradiado pelos corvermelha do espectro
pos conservados na
eletromagnético. O
estufa, na faixa infravermelha, é absorvido
pico de energia das emissões corresponde
pelos vidros que o retêm por algum tempo, o
ao comprimento de onda de 10 micrômetros,
suficiente para manter o ambiente aquecido.
conforme mostra a figura que se segue.
No caso do sistema Terra-atmosfera, a
atmosfera, que só captura 23% da radiação
solar interceptada pelo planeta, absorve praticamente 94% da radiação infravermelha da
superfície da Terra, sendo parte dessa energia irradiada de volta para a superfície e a
outra parte lançada no espaço. A absorção
da radiação solar pelos gases da atmosfera
é seletiva: cada gás absorve intensamente
em determinados comprimentos de onda e
muito pouco ou nada nos demais. Esse mecanismo retarda a liberação da energia para
Comprimento de onda (micrômetros)
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o espaço, por manter uma troca de calor connetrar (as radiações de cor azul são as que
tínua no interior do sistema Terra-atmosfeatingem maiores profundidades, podendo
ra. Consequentemente, a biosfera tem a sua
chegar até 200 metros).
temperatura elevada até o nível compatível
Sobrepondo-se a esses fatos, a água é,
com as diversas manifestações de vida exisainda, a substância que exibe o maior calor
tentes na Terra.
específico dentre todas as demais. Isso sigCom efeito, vista do espaço, a Terra irnifica que a água é a substância que absorradia numa temperatura da ordem de -18oC,
ve maior quantidade de calor para elevar a
enquanto que a temperatura média da
sua temperatura e, inversamente, é também
biosfera pode ser considerada como sena substância que libera mais calor para baido 15oC. Então, o efeito estufa eleva a temxar a sua temperatura. A área superior ocuperatura da biosfera em cerca de 33oC.
pada pelas águas na superfície do planeta
Eis aí, em resumo, a descrição do fenôme(que bem poderia se chamar Água, em vez
no natural denominado efeito estufa, que vem
de Terra), junto com as propriedades da
operando continuamente há mais de 1 bilhão
água, torna os oceanos coadjuvantes do
de anos, desde que a atmosfera passou a ser
efeito estufa, no sentido de amenizar o clima
rica em oxigênio, não
terrestre, evitando salsendo, portanto, uma
tos bruscos de tempeperturbação atmosfériO vilão principal do atual ratura entre os períoca provocada pelo hodos diurno e noturno
desafio com que se
mem. Muito até pelo
e, até mesmo, entre
defronta a humanidade, dias subsequentes.
contrário, ele, o efeito
estufa, foi um dos fatoRetornando-se ao
qual seja o de estancar o
res que deram margem
tema principal – o efeiaquecimento
ao aparecimento do
to estufa –, deve ser
homem no planeta.
mencionado que o seu
contemporâneo da
Apenas para não
agente é o
atmosfera, é o dióxido de principal
deixar escapar a oporvapor de água conticarbono
tunidade de ressaltar
do na atmosfera, tanum outro fenômeno
to pela concentração,
paralelo, cumpre desque pode chegar a até
tacar o papel termorregulador da hidrosfera,
3% do volume do ar, como pela capacidade
com o que ficará ainda mais realçada a perque apresenta de absorver radiações em
feição da obra do Criador.
todo o espectro infra-vermelho. Os demais
Os oceanos ocupam mais de dois tergases que atuam no sentido de elevar a
ços da superfície do planeta. O albedo dos
temperatura da biosfera, por intensificação
oceanos varia com a altura do Sol, mas, em
do efeito estufa, são: dióxido de carbono
média, é bem inferior ao de qualquer outra
(CO2), ozônio (O3), metano (CH4), óxido
superfície. A partir da altura do Sol de 30o, a
nitroso (N2O) e os freons ou clorofluorabsorção das radiações solares pelo oceacarbonos (CCl3F, CCl2F2 e C2Cl3F3). A tabeno é superior a 94%. Além disso, a mistura
la que se segue indica a concentração
vertical da água, por convecção, transporvolumétrica desses gases na atmosfera, em
ta o calor absorvido para profundidades
partes por bilhão.
consideráveis, bem superiores àquelas em
A tabela demonstra que o dióxido de
que cada comprimento de onda pode pecarbono deve ter um papel importante na
RMB4 o T/2010
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Gás
CO2

Concentração Concentração antes
atual
da era industrial
353.000
280.000

CH4

1.738

790

NO2

310

288

20 a 40

10

O3
CFC

0,28 a 0,48

0

intensificação do efeito estufa quando comparado com os outros gases nela listados,
devido à sua concentração na atmosfera.
Deve ser ressaltado, entretanto, que o metano, o óxido nitroso e os clorofluorcarbonos são muito eficientes como absorvedores de radiações infravermelhas por atuarem numa “janela” existente entre 8 e 10
micrômetros, em que a maior parte do calor
emitido pela superfície da Terra escapa para
o espaço. Todavia, como o fator concentração tem maior peso, o vilão principal do
atual desafio com que se defronta a humanidade, qual seja o de estancar o aquecimento contemporâneo da atmosfera, é o
dióxido de carbono.
A seguir, serão examinados os ciclos de
oxigênio e carbono da atmosfera, para se
chegar a uma conclusão sobre a causa maior do desequilíbrio no segundo ciclo e, por
conseguinte, saber como eliminar as emissões perniciosas que poderão, em futuro
ainda distante, provocar uma elevação no
nível do mar e, paralelamente, alterar o
zoneamento agrícola do planeta. Para analisar a atuação do dióxido de carbono na
atmosfera, faz-se necessário conhecer tanto o ciclo do carbono quanto o ciclo do
oxigênio, devido à ligação estreita entre os
dois gases na atmosfera.
A presença do oxigênio livre na Terra
está intimamente relacionada com o processo denominado fotossíntese, mediante
o qual as plantas usam a energia solar para
converter dióxido de carbono e água, oxi18

gênio e açúcares. O gás
é liberado para a atmosfera e os açúcares são
convertidos em tecidos
vegetais. Admite-se
0,9
que a fotossíntese pro0,8
duza anualmente 1016
0,5 a 2,0
moléculas-grama de
oxigênio (1 mol de O2 =
4,0
32 gramas). Desse total, três quartos correspondem à produção
da vegetação continental e um quarto provém dos fitoplânc-tons dos mares.
Há, ainda, uma outra fonte de produção
de oxigênio para a atmosfera, qual seja a
dissociação do vapor de água pelas radiações da faixa ultravioleta, seguida de uma
fuga de moléculas de hidrogênio para o
espaço, antes que tenham elas oportunidade de se recombinar com o oxigênio livre. Esse processo é mais lento, eis que só
libera 1010 moles de oxigênio por ano. Todavia, ao contrário da fotossíntese, não é
um processo reversível e, destarte, acaba
sendo a principal fonte de abastecimento
do “reservatório” de oxigênio da atmosfera, que tem capacidade para estocar 3,8 x
1019 moles de oxigênio, ou seja, 1,216 x 1015
toneladas do gás em foco.
Note-se que a produção anual de oxigênio pela fotossíntese representa apenas
0,026% do gás armazenado no “reservatório” atmosférico, o que significa que, se
não houvesse um mecanismo de remoção
do gás, tal “reservatório” dobraria sua capacidade em 3.800 anos. Tal intervalo representa o tempo de residência do oxigênio na atmosfera e dá uma ideia concreta
da rapidez ou da lentidão, conforme o ponto de vista, da reação da atmosfera a uma
mudança brusca na velocidade de produção ou remoção do oxigênio.
Os mecanismos responsáveis pela remoção do oxigênio atmosférico e, por
consequência, pela manutenção do equilíIncremento
anual
0,7
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brio do seu ciclo são os processos de resa reação fotossintética parasse de repente,
piração e de decomposição, bem como o
a decomposição subsequente de toda a
de oxidação das rochas, este último bem
matéria viva e a remoção total do carbono
mais lento. A respiração e a decomposição
orgânico da superfície emersa da Terra consão reações opostas à fotossíntese, que
sumiriam apenas meio por cento do oxigêresultam na remoção do oxigênio atmosfénio atmosférico (2 x 1017/ 3,8 x 1019=0,00526).
rico e do carbono orgânico superficial, para
Em outras palavras, a liberação de todo o
produção de água e dióxido de carbono. A
carbono retido na fauna e na flora pouco
atmosfera, no momento, contém 5,6 x 1016
afetaria o percentual de oxigênio da atmosmoles de CO2, que corfera. Tal constatação,
respondem a 0,033%
por si só, desfaz o mito
do volume do ar.
do “pulmão do munA liberação de todo o
Para manter a atmosnão só em relação
carbono retido na fauna e do”,
fera balanceada, a veloà floresta amazônica,
na flora pouco afetaria o mas para toda a vegecidade desse processo
deve resultar na produ- percentual de oxigênio da tação do planeta.
ção de 1016 moles de
Quem é então o
atmosfera. Tal constadióxido de carbono por
“pulmão do mundo”?
ano (1 mol de CO2 = 44
É o grande volume
tação, por si só, desfaz o
gramas), de modo a
de água salgada que
mito do “pulmão do mun- recobre 71% da supercontrabalançar a produdo”, não só em relação à fície da Terra?
ção, pela fotossíntese,
O dióxido de carbodas 1016 moles de oxigêfloresta amazônica, mas
no é trocado continunio. O reservatório supara toda a vegetação
amente entre a atmosperficial de carbono or17
fera e a hidrosfera. A
gânico é igual a 2 x 10
do planeta
superfície dos mares
moles, portanto 200 ve
libera, por evaporazes menor do que o reQuem é então o
ção, 5,5 x 1015 moles de
servatório de oxigênio
atmosférico. Como é fáCO2 por ano, que não
“pulmão do mundo”?
cil calcular, o tempo de
contribuem para alteresidência do carbono É o grande volume de água rar o percentual do
nesse reservatório é salgada que recobre 71% gás na atmosfera porigual a 20 anos. Portanque quantidade idênda superfície da Terra?
to, por esse lado, bem
tica é absorvida e disrápida será a resposta a
solvida no mesmo pequalquer tipo de alteração no balanceamento
ríodo. A camada superior dos mares, entredo dióxido de carbono presente na atmosfera.
tanto, retém 3,2 x 1018 moles de dióxido de
Sabendo-se que a atmosfera anterior à
carbono, já transformado em íons de bicaratual era rica em dióxido de carbono e desbonato (HCO3-). Além disso, os sedimenprovida de oxigênio, deduz-se que a petos que capeiam o fundo dos oceanos conquena dimensão do reservatório de carbotêm 1020 moles de carbono orgânico e 5 x
no orgânico da litosfera faz com que não
1021 moles de carbonato de cálcio, esta últiseja ele o único responsável pela produma substância resultante de uma sequência
ção do oxigênio. De fato, se, por hipótese,
de reações químicas, iniciadas a partir da
RMB4 o T/2010
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combinação da água com o dióxido de cartempo, envolvendo a intemperização dos
bono. Agora sim, apareceram os grandes
silicatos. Os efeitos gerais desse proces“reservatórios” de carbono!
so, alimentado por duas reações químicas,
Como as reações químicas que se prosão: a transferência de carbonatos, depocessam nos oceanos são reversíveis, chesitados nos continentes para o fundo dos
ga-se à conclusão de que a concentração
oceanos, e a conversão de silicatos em carde dióxido de carbono na atmosfera é conbonatos. Como resultado da intemperitrolada pelo grau de acidez dos oceanos,
zação dos silicatos ocorrerá um pequeno
uma vez que a reversiaumento na alcalibilidade atua como um
nidade dos oceanos,
circuito de realimentaLevantamento datado de que suscitará um aução negativa, bem sinna absorção de
1987 acusou um despejo de mento
tonizado para equilidióxido de carbono da
brar os ciclos de oxi- 5,3 bilhões de toneladas de atmosfera, para que as
gênio e de carbono na
águas voltem ao seu
dióxido de carbono,
atmosfera.
estado normal, isto é,
resultantes da queima
Note-se que os mais
ligeiramente ácidas.
antigos sedimentos coOs oceanos, puldessas substâncias.
nhecidos na superfície
mões do mundo, conO mesmo levantamento
da Terra datam de 3,8
trolam com admirável
revelou que uma terça
milhões de anos atrás.
perfeição os ciclos naNo fundo do mar, todaturais do oxigênio e do
parte da humanidade,
via, a idade máxima dos
dióxido de carbono.
residente nos
sedimentos é da ordem
A partir do aumende 150 milhões de anos,
to da interferência do
países desenvolvidos,
como resultado da sucsobre a natucontribuiu com 3,9 bilhões homem
ção contínua das plareza, sobretudo após o
cas tectônicas pelas de toneladas, isto é, 73,6% início da era industrifendas-sumidouros,
al, a atmosfera come
existentes nas fossas
çou a receber quantiCom 0,94% que crime
abissais. Portanto, o
dades adicionais de
tempo de residência do
dióxido de carbono
ambiental cometeram,
carbono no maior dos
sem que houvesse
então, os brasileiros?
seus “reservatórios” é
qualquer escoadouro
da ordem de 150 miespecial para compenlhões de anos, fato que confere excepcional
sá-las. No afã de gerar energia, o homem
estabilidade ao sistema.
começou queimando madeira e carvão veHá ainda uma outra fonte de dióxido de
getal, mas, tempos depois, passou a usar
carbono: a atividade vulcânica. Anualmenos combustíveis fósseis, carvão mineral e
te, as erupções vulcânicas descarregam na
petróleo, retirados de “arquivos” subteratmosfera 5,5 x 1015 moles de dióxido de carrâneos, onde permaneceram estocados por
bono. Para contrabalançar tal descarga, torperíodos da ordem de 350 milhões de anos.
nando a atmosfera estável, entra em ação
Evidente que, após tanto tempo, esses
um ciclo que opera lenta, mas continuaderivados do carbono já haviam deixado
mente, ao longo da escala geológica de
de participar do ciclo respectivo.
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A queima de combustíveis fósseis, convém lembrar, é hoje responsável por 97% da
energia total consumida pela humanidade, mas
é também culpada pelo despejo na atmosfera
de 10 x 1014 moles de dióxido de carbono por
ano. O número citado corresponde à emissão
anual medida no final da década de 70 e já
aumentou bastante, eis que o consumo dos
combustíveis fósseis vem crescendo à razão
de 7,5% ao ano. Como resultado, a concentração de dióxido de carbono no ar elevou-se de
280 para 353 partes por milhão entre o início da
era industrial e a época atual.
É interessante mencionar que levantamento datado de 1987 acusou um despejo
de 5,3 bilhões de toneladas de dióxido de
carbono, resultantes da queima dessas
substâncias no ano referenciado. O mesmo levantamento revelou que uma terça
parte da humanidade, residente nos países
desenvolvidos, contribuiu com 3,9 bilhões
de toneladas, isto é, 73,6% do total.
Por ordem, os sete maiores poluidores
foram: Estados Unidos da América, com
1.224 milhões de toneladas; a finada União
Soviética, com 1.013,6 milhões; a Europa
Ocidental, com 791,6 milhões; a China, com
555,2 milhões; a Europa Oriental, com 365,7
milhões; e o minúsculo Japão, com 247,5
milhões de toneladas. Nesse contexto perdulário, os povos que habitam o Novo
Mundo, da margem direita do Rio Grande
ao Estreito de Drake, despejaram tão somente 229,7 milhões de toneladas de
dióxido de carbono na atmosfera, menos
do que os japoneses o fizeram. Coube aos
brasileiros a responsabilidade nominal pelo
lançamento de 50,2 milhões de toneladas
de dióxido de carbono, isto é, apenas 0,94%
do total mundial. Que crime ambiental cometeram, então, os brasileiros?
No final da década de 60, foram montadas duas estações para medição da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, uma no tope do Mauna Loa (Havaí) e
RMB4 o T/2010

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

No período, os registros indicam uma
média anual de crescimento igual a 0,74 parte por milhão, o que corresponde a 0,25%
do total de dióxido de carbono contido na
atmosfera. Outro aspecto relevante indicado pelas observações está bem evidente na
curva 1 (pontilhada), que foi traçada com os
resultados reais das medições. As variações
da curva 1, em torno da curva 2 (cheia), média das observações, destacam a influência
decisiva da fotossíntese no ciclo anual do
dióxido de carbono.
A concentração diminui nos meses de
crescimento das plantas autotróficas e aumenta nos períodos de colheita e de repouso compulsório do solo, devido às condições climáticas. Tal observação desfaz,
sem margem de contestação, a crença de
que as queimadas anuais, observadas pelos satélites no território brasileiro em
geral, contribuem sobremaneira para o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Podem contribuir momentaneamente, por dois ou três meses,
porque tão logo começam a brotar os vegetais plantados nos locais submetidos ao
fogo para limpeza dos terrenos, o dióxido
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de carbono liberado pela queima é absorvié ainda um dos poucos sítios naturais do
do de volta para compor os tecidos das noplaneta, exatamente porque os brasileiros,
vas plantas.
até algum tempo atrás, vinham impedindo
A limpeza de terrea intromissão dos esnos com fogo, prática
trangeiros no procesprimitiva, na verdade Ademais, se os países ricos so de ocupação da resó provocará um
gião. Daí porque mesentem tanta falta das
desbalanceamento na
nos de 8% da área
atmosfera quando tais florestas, que modifiquem florestada primitiva
áreas não forem usamodificações
espaços dos respectivos sofreu
das para o plantio. Enaté a presente data.
tão, o nervosismo com territórios, hoje ocupados
As grandes exceque os “agentes esções
à regra, como a
para fins diversos, para
trangeiros infiltrados”
fracassada experiência
recompor as antigas
na sociedade nacional
da Fordlândia, o cala(mormente os repremitoso Projeto Jari e,
florestas que os seus
sentantes das Organia invasão das
antepassados devastaram agora,
zações Não Governamadeireiras estrangeiem nome do progresso
mentais de fora) vivem
ras, foram todas tentadisseminando notícias
tivas de exploração
desabonadoras contra os brasileiros pareeconômica conduzidas por pessoas
ce apenas uma tentativa para esconder as
desvinculadas da comunhão nacional. As
estimativas modernas, que apontam para
queimadas observadas na Amazônia verum total de 15 milhões de quilômetros quadadeira (não confundi-la com a ficção jurídrados de áreas florestadas destruídas pelo
dica denominada Amazônia Legal) ocorrem
homem (11,2% das terras emersas, sem
normalmente nas savanas, embutidas na
contar a Antártica).
região, e em áreas de várzea. Têm como
A responsabilidade por tamanho sacriléfinalidade a limpeza de áreas para plantio.
gio ambiental cabe,
Como incidem sobre
exatamente, aos países
ecossistemas gramíque expandiram os
não atingem a
Toda essa riqueza poderá neos,
seus ecúmenos até os
vegetação arbórea e,
limites extremos dos ser perenizada, desde que a como se destinam ao
seus territórios e, não
exploração econômica da plantio, não contribusatisfeitos com tal faem para o desbalanregião Amazônica seja
çanha, ainda montaram
ceamento do ciclo de
um esquema de domicarbono. O resto é
conduzida com
nação que lhes permicampanha insidiosa
racionalidade
te explorar predatoriapromovida por quem
mente os recursos naestá de olho grande na
turais daqueles países que se atrasaram, por
Amazônia brasileira, paraíso dos recursos
vários motivos.
naturais e da biodiversidade.
A floresta ombrófila da Amazônia brasiComo os países ricos preocupam-se tanleira, por exemplo, que só ocupa uma área
to com essas queimadas, está nas mãos
de 3,2 milhões de quilômetros quadrados,
deles evitá-las. Bastaria que acertassem
22
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umas poucas alterações, bem simples messubstituição poderá causar no efeito estufa,
mo, nas práticas econômicas que adotam,
mas sim porque há uma relação biunívoca ende modo que fosse eliminada a agiotagem
tre a floresta e o clima amazônico. Alterada
nos financiamentos concedidos aos paísubstancialmente a floresta, alterar-se-á o clises que lutam para sair do subdesenvolvima, com consequências desastrosas para a
mento. Aí, com toda a certeza, os caboclos
região e para o País.
da Amazônia brasileira, normalmente
Discutidos esses detalhes paralelos,
descapitalizados, passariam a contar com
contudo de suma importância, volta-se ao
máquinas para o preparo das áreas de planassunto principal para uma conclusão sotio, em substituição ao fogo, que, por afebre o que foi exposto: a responsabilidade
tar a camada humífera, acaba prejudicando
maior pelo aumento da concentração de
a fertilidade do solo.
dióxido de carbono na atmosfera fica por
Ademais, se tais países sentem tanta
conta da queima de combustíveis fósseis,
falta das florestas, que modifiquem espacarvão mineral e petróleo.
ços dos respectivos territórios, hoje ocuSurge, consequentemente, uma pergunpados para fins diverta: “por que os mecasos, para recompor as
nismos naturais de
antigas florestas que
Os brasileiros, serão os balanceamento da atos seus antepassados
não estão
primeiros interessados em mosfera
devastaram em nome
compensando esse exzelar pela hileia, não pelos cesso de CO2 produdo progresso.
Os brasileiros, uma
mitos que a cercam, nem zido pela nova fonvez liberados do estate?” A resposta é muido de servidão em que mesmo pelo simples amor à to simples. Como o
se encontram e, por
consumo desses comnatureza, mas pelo seu
consequência, devibustíveis cresce consvalor intrínseco.
damente esclarecidos
tantemente, os tais
sobre as grandes
mecanismos de realiquestões nacionais, serão os primeiros inmentação
vêm
perseguindo
o
teressados em zelar pela hileia, não pelos
balanceamento sem jamais alcançá-lo. Aumitos que a cercam, nem mesmo pelo simmentam, por exemplo, a alcalinidade dos
ples amor à natureza, mas pelo seu valor
oceanos, para que eles sejam capazes de
absorver mais dióxido de carbono. Todaintrínseco.
via, no momento seguinte, a quantidade
Com efeito, o volume total das espécies já
do gás despejada na atmosfera é superior
conhecidas no mercado de madeiras, apenas
à programada pelo ajuste natural, e assim
60% do inventário florestal da região, reprepor diante.
senta um valor superior a 1 trilhão de dólares.
Então, a dosagem mínima do remédio
Além disso, há que se computar diversas oupara evitar o aquecimento da biosfera, pela
tras dádivas da natureza amazônica, frutos da
intensificação do efeito estufa, será a limiincomparável biodiversidade regional. Toda
tação do uso dos combustíveis fósseis a
essa riqueza, outrossim, poderá ser perenizada,
um determinado valor, que jamais poderá
desde que a exploração econômica da região
ser ultrapassado. No longo prazo, bem meseja conduzida com racionalidade. A racionor do que 20 anos, essa providência
nalidade, ademais, impõe a conservação da
recolocaria as coisas no seu devido lugar.
hileia não pelo diminuto incremento que a sua
RMB4 o T/2010
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Todavia, talvez não seja aconselhável esperar tanto, uma vez que até lá o nível dos
mares poderá sofrer um aumento perigoso
para os habitantes das regiões litorâneas e
o clima também poderá ter sido afetado o
suficiente para alterar o zoneamento agrícola do planeta como um todo.

ao passado, abandonando os resultados
da adoção das práticas atuais.
A troca dos combustíveis fósseis por outras fontes de energia “limpas”, combinada
com o manejo racional dos bens da natureza,
afastaria rapidamente o perigo de um aquecimento global provocado pelo homem.
O Brasil, por exemplo, mais do que qualCAMINHOS A TRILHAR
quer outro Estado, tem capacidade para
reduzir ao mínimo a emissão de gases tóxiAs variações climáticas provocadas por
cos. Por armazenar 21% da água potável
fenômenos naturais são inevitáveis, embosuperficial do planeta e por ter seu territóra seja possível abrandar os seus efeitos.
rio inserido na faixa tropical, não terá granTal abrandamento exige, no entanto, o
des dificuldades para eliminar parte do conacompanhamento multidisciplinar dos cisumo de hidrocarbonetos, por substituiclos desses fenômeção da energia equivanos, inclusive da
lente por aquela gerafrequência das man- A natureza é tão milagrosa da pela energia cinéchas solares, de modo
tica dos rios. Até hoje,
que bastará um pequeno menos do que 50% do
a alertar e orientar, em
tempo útil, a popula- empurrão do homem para potencial hídrico disção do planeta sobre
no território
que seja acionado todo um ponível
a alteração que se avibrasileiro é aproveitamecanismo natural de
zinha e as suas
do para geração de
consequências. As vaenergia elétrica.
restabelecimento das
riações provocadas
O álcool combustícondições climáticas
pelo ser humano, no
vel e o biodiesel, amentanto, poderão ser
bos extraídos de vegeanteriores
contidas, desde que
tais, com certeza estahaja mudança no prorão incluídos no leque
cedimento dos responsáveis pelo aquecide opções que a posição geográfica oferemento da biosfera.
ce ao Brasil com tanta generosidade. A geA solução aceitável para a questão será
ração eólica, tão eficiente, ainda está em
a de reduzir ao máximo o uso dos combusestágio inicial de emprego, não obstante a
tíveis fósseis, substituindo-os por outras
frequência e a intensidade dos ventos que
fontes de energia. A natureza é tão milasopram na faixa litorânea do País.
grosa que bastará um pequeno empurrão
O aproveitamento direto da energia sodo homem para que seja acionado todo um
lar, que deveria ser obrigatório, em muitos
mecanismo natural de restabelecimento das
casos, também não se expandiu como sucondições climáticas anteriores. Isso porgere o ambiente equatorial e tropical do
que, como se procurou demonstrar, o simnosso território.
ples “congelamento” do lançamento de gaOutrossim, a diversificação de fontes,
ses perniciosos na atmosfera é suficiente
indispensável à confiabilidade e regularipara neutralizar as alterações do clima. Não
dade na produção de energia, deverá ser
é absolutamente necessário um retrocesso
completada com a instalação de usinas
24
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nucleares, eis que o subsolo pátrio é rico
em minerais radioativos.
Além disso, ainda há o recurso de se
adotar a propulsão nuclear para navios, o
uso do hidrogênio como combustível de
veículos de grande raio de ação e da eletricidade para veículos urbanos, três fontes
absolutamente “limpas” de aproveitamento energético, no que diz respeito ao lançamento de gases poluidores na atmosfera.
Imagens das capas:

Não será, pois, a miopia e a subserviência de dirigentes desqualificados que deterão os brasileiros na busca das soluções
que a Mãe Natureza oferece para a independência energética, passo importante para a
conquista da sonhada independência econômica que, afinal, livrará o Brasil dos grilhões centenários que vêm retardando a sua
transformação em sede da primeira grande
civilização a florescer nos trópicos.

http://marcos.sodre.zip.net
http://wallpaper.worldsimple.com
http://wallpapers-diq.com
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CRIAÇÃO DE UM MITO*

HELIO LEONCIO MARTINS
Vice-Almirante (Refo)

SUMÁRIO
A Marinha de 1910
O motim
Revolta sem caráter político ou ideológico
Líder do motim?
Ação do Congresso – A imprensa
A anistia
Nova insurgência
Revide do Governo – Os castigos
João Cândido
Conclusão

N

ão raro a veracidade histórica, as personalidades, os acontecimentos, as
circunstâncias são substituídos por mitos
de interesse patriótico, religioso, social ou
ideológico, os quais, aceitos, tornam-se
indestrutíveis, incólumes contra qualquer
tentativa de se procurar a realidade.
Na atualidade está se criando, se já não
está criado, o mito de um marinheiro humil-

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

* N.R.: Palestra proferida pelo autor na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), em 9/9/2010, no
Seminário Internacional Revolta da Chibata – 100 anos de história e historiografia.
Outras sete personalidades também proferiram palestras expondo diferentes pontos de vista.
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A MARINHA DE 1910

zia que os alunos saíam semianalfabetos. Nas
Escolas Profissionais, o aproveitamento era
Seria de prever que as Forças Armadas
mínimo. Poucos terminavam os cursos. A situfossem privilegiadas na passagem do séação não era melhor entre o oficialato. A mutaculo, com a República dirigida por militação para o vapor, a precisão e o alcance da
res. Mas deu-se o contrário. Disputas pelo
artilharia modificaram não só os necessários
poder cindiram-nas, resultando em oito
conhecimentos técnicos, como a tática e a esmeses de cruenta guerra civil*. A Marinha
tratégia navais, e a Escola Naval não acompadesapareceu material e moralmente. Outros
nhou essas modificações. Piorando a situafatores cooperaram para isso. A Revolução, estavam sendo incorporados 14 navios
ção Industrial, que não pudemos acompamoderníssimos, cuja construção fora autorinhar, fez-se sentir nas Marinhas de Guerra
zada pelo Congresso em 1906. O número de
ao longo da segunda parte do século XIX,
especialistas em 1910, em comparação com os
com a radical passagem da propulsão vélica
quadros exigidos (mesmo estes diminutos),
para o vapor e, em seguida, pelos aperfeimostra a falência do recrutamento para
çoamentos com a aplicação da hidráulica,
guarnecê-los. Por exemplo, eram previstos 118
da eletricidade, da metorpedistas e 118 artilheitalurgia e da balística.
ros, e havia apenas cinNo Brasil, para efetuar
dos primeiros e 70
A mutação para o vapor, a co
a reforma que seria
dos segundos. Já os
necessária, a parte precisão e o alcance da arti- sem especialidade, que
mais difícil foi o recru- lharia modificaram não só os deveriam ser 1.770, sotamento, com o baixo
mavam 3.202.
necessários conhecimentos
nível cultural e de coEra essa a posição
nhecimentos da clastécnicos, como a tática e a da Marinha, afetada
se na qual era ele feipor tais fatores negaestratégia navais
to. Ao lado dos poutivos, quando, a 22 de
cos técnicos que se
novembro de 1910,
podiam conseguir, manteve-se no serviço
amotinaram-se dois encouraçados moderativo a maioria do pessoal da vela, os chanos, o Minas Gerais e o São Paulo; um
mados “gorgotas”, rudes, muitos deles enantigo, o Deodoro; e o Cruzador Bahia.
viados pela polícia como se fossem para
uma penitenciária, ou ex-escravos que proO MOTIM
curavam abrigo, pedindo-se deles apenas
robustez e coragem para operar as velas.
No Minas Gerais, a noite corria tranEssa dualidade de elementos humanos diquila. O comandante chegara de jantar em
ficultava especialmente manter a disciplium cruzador francês e descera para a câna, pois seu procedimento e as exigências
mara. Naquele momento, um grupo de maeram diferentes.
rinheiros embuçados correu para a popa,
Uma tentativa para se resolver esse proaos gritos de “abaixo a chibata”, “liberdablema foi a criação das Escolas de Aprendizes
de”, e atacou o oficial de serviço, cravane das Escolas Profissionais. Em relação às prido-lhe no peito uma baioneta. O comanmeiras, o relatório de um inspetor em 1910 didante, ouvindo os gritos, subiu para o con* N.R.: Revolta da Armada/Revolução Federalista em 1893.
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vés, mas foi agredido com objetos lançaXV. Um tenente, que se divertia na noite da
dos e, depois, abatido a tiros. Dos três oficidade, bastante embriagado, soube da suciais que apareceram, dois foram atingidos
blevação. Vendo a lancha, ocupou-a, fazenpelos tiros e o terceiro lançou-se ao mar.
do valer seu posto, e determinou que rumasse
Os matadores fizeram uma exibição
para o Bahia, onde ele servia. Não podendo
macabra, urinando no cadáver do comanatracar, foi para o Deodoro e, com gritos e
dante e reproduzindo comicamente a ginásimprecações, disse que a esquadra estava
tica a que eram obrigados a fazer para comrebelada contra o governo e que ou iria adepensar a vida mais sedentária nos navios a
rir, ou guarnecer os canhões e atirar nos suvapor. O avanço dos
blevados. Deu ordens,
rebelados não obedeque foram contrariadas
ceu a nenhum líder.
Os amotinados enviaram pelo Cabo José Araújo,
João Cândido não
ligado ao motim. Este,
um rádio* ao governo,
apareceu. E não evientão, assumiu a chetou a mortandade, que dizendo que exigiam o fim fia dos insurgentes.
não ocorreu nos ouOs amotinados endos castigos e que, caso
tros navios rebeldes.
viaram um rádio* ao
No São Paulo, o não recebessem a resposta governo, dizendo que
chefe amotinado, maexigiam o fim dos castiem 12 horas,
rinheiro Manoel Gree que, caso não rebombardeariam a cidade gos
gório, dirigiu-se ao oficebessem a resposta

cial mais graduado a
em 12 horas, bombardebordo, dizendo-lhe esariam a cidade. PassaQue a revolta não teve
tarem rebela-dos para
ram a noite navegando
caráter político ou
acabar com a chibata
vagarosamente entre
e pedindo-lhe que deideológico, sem qualquer os navios, intimandosembarcasse com os
os a se sublevarem, atiinterferência externa, é
oficiais. Um tenente,
rando com canhões de
não concordando, es- certo. Tratou-se exclusiva- pequeno calibre, sem
condeu-se, esperando
acertos. Alguns tiros
mente de motim militar
reação. Vendo-se isodirigidos contra a terra
lado, suicidou-se.
mataram duas crianças.
No Bahia, quando os marinheiros da
Nenhum navio aceitou a intimação; alguns
guarda não quiseram formar, como ordenara
içaram falsamente bandeiras vermelhas e ouo oficial de serviço, este atirou, matando um
tros refugiaram-se no interior da baía.
dos rebeldes. Os marinheiros corriam em torREVOLTA SEM CARÁTER
no, para evitar seus tiros e cansá-lo. Por fim,
POLÍTICO OU IDEOLÓGICO
Dias Martins, que chefiava o motim do
Bahia, autorizou o revide, que o matou.
Com a anistia, nenhum processo apurou
O quarto navio a se amotinar foi o
os aspectos da preparação do motim, pelo
Deodoro, o que só aconteceu de madrugaque pouco se conhece de seus detalhes. Que
da, e sua adesão foi provocada... por um ofia revolta não teve caráter político ou ideolócial. Haviam mandado uma lancha à Praça
gico, sem qualquer interferência externa, é
* N.R.: mensagem.
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certo. Tratou-se exclusivamente de motim
do Minas Gerais. Foi reconhecido como tal
militar, objetivando modificações no regime
pelo governo, enaltecido pela imprensa, aceiinterno da Marinha, com o fim da chibata. Ele
to pelo Congresso e até consagrado pelos
já vinha sendo tramado, havendo sinais de
castigos a que foi submetido. Quanto ao
descontentamento em vários navios. Existem
por que de ter sido indicado para ocupar
informações de nomes e endereços em reuniessa posição, só se podem fazer conjecturas,
ões conspiratórias, mas nenhuma notícia de
pois, com a anistia, nada ficou registrado.
alguma na qual líderes determinassem como
Em carta apócrifa, endereçada em 1949 a
seria o movimento. Também deve ter inspiraum oficial, seu possível autor, Francisco Dias
do o motim o fato de
Martins, reduz o valor
muitos marinheiros,
de João Cândido. Mas
principalmente os técela escrita visivelJoão Cândido serviu em foi
nicos, estagiando na
mente em tom de
diversos navios mistos
Inglaterra alguns meses,
amargor de quem viu
durante a construção
seu papel no motim,
e a vapor, sem
da esquadra de 1906,
que considerava o
exercer função que o
poderem acompanhar
principal (talvez fosse),
campanha da imprensa salientasse. Chegou a cabo, subtraído ante a proinglesa na época para
recebida por
mas perdeu as divisas por moção
melhor tratamento dos
outrem. Estava ele a
marinheiros. Os “ga- excesso da faltas (quatro), bordo do Bahia. Mas
rantias” que embarcanem todas as suas afirpor luta e por agressão
ram nos novos navios
mativas coincidem com

devem ter ficado esos acontecimentos cocandalizados com o esFrancisco Dias Martins nhecidos – e, pelo fato
petáculo do chibateaser a carta apócrifa,
apresenta-se como mentor de
mento, proibido na
só pode ser utilizada
intelectual do motim.
Royal Navy em 1881.
como mais um elemenAos novos técnito de análise.
Era um rebelde por
cos repugnava princiJoão Cândido nasnatureza, o único que
palmente a chibata, e
ceu em 1880 no munidevem ter sido os mais
cípio de Rio Pardo, no
como tal aparecera
influentes para a subleRio Grande do Sul,
vação, mas não seriam
onde seus pais seriam
prestigiados o bastante para comandá-la,
escravos já libertos. Era um negro alto, entendo que apelar para os antigos
corpado, introvertido, de poucas palavras
“gorgotas”, que, além das punições, não
e poucos gestos. Com 15 anos, entrou para
aceitavam o regime dos navios mecanizaa Escola de Aprendizes. Serviu em diverdos, verdadeiras organizações industriais,
sos navios mistos e a vapor, sem exercer
ao qual não estavam acostumados.
função que o salientasse. Em 1906, embarcou no Navio-Escola Benjamin Constant,
LÍDER DO MOTIM?
cruzando pelo norte da Europa. Depois, esteve no Cruzador Trajano, outro veleiro,
Para todos os efeitos externos, o líder do
navegando pela costa do Brasil. Voltou ao
motim de 1910 foi João Cândido Felisberto,
Benjamin Constant, viajando por França,
RMB4 o T/2010
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Portugal e Inglaterra, sendo transferido em
AÇÃO DO CONGRESSO –
Newcastle para o Minas Gerais, em consA IMPRENSA
trução. Tentou ser sinaleiro, o que não conseguiu por haver deficiências em sua leituNa manhã do dia 23, a notícia do motim
ra. Chegou a cabo, mas perdeu as divisas
chegou ao Congresso, provocando grande
por excesso da faltas por luta e por agresindignação. Quintino Bocaiúva, líder do gosão. Tinha uma cicatriz de navalhada nas
verno, apressou-se a dizer que não houvera
costas, cuja origem se desconhece. Realno motim nenhuma interferência política e que
mente foi bom em duas funções: como tio Senado estava ao lado do governo. A semoneiro (homem do leme) e manobrando
guir, o senador Alfredo Elis, da oposição, afiras velas de um mastro, ambas não exigindo
mou “serem suas as palavras do senador
conhecimentos especiais. Seus contempoQuintino... que nada era mais deprimente para
râneos consideravam-no, apesar de suas
a nação do que tal insubordinação!” Rui Barfaltas, todas ligadas à
bosa, a grande figura
violência, um tipo calpolítica da época, em
mo quando não era
longa oração, expres“Não se imaginava que
agredido, acomodado,
sou “a amargura, a agoa disciplina de nossas
capaz de chegar a um
nia, diante de fato que
tropas de mar estivesse
acordo.
mais uma vez visa coFrancisco Dias
locar em dúvida o valor
em tal decadência,
Martins apresenta-se
de nossas instituições
como mentor intelec- a ponto de se apoderarem e a segurança de nossa
tual do motim. Natural
de seus navios, matando tranquilidade”. Na Câde Fortaleza, foi matrimara, tudo se repetiu. O
comandante e oficiais”
culado na Escola de
líder da situação disse:
Correio da Manhã “[...] desgraçadamente,
Aprendizes como um
dos “impossíveis”*,
a maruja brasileira, amopois era de família com
tinada, obedecendo a
alguns recursos. Tinha curso primário, sainteresses inconfes-sáveis, põe em grave risbia ler e escrever, falava bem. Era um rebelco a ordem, o sossego e os próprios créditos
de por natureza, o único que como tal apada Nação”. A oposição manifestou-se do mesrecera antes do motim, na viagem do Bahia
mo modo: “Se o Governo precisar de algo,
ao Chile, quando fez chegar ao imediato do
além daquilo que a legislação lhe faculta, venavio uma carta, assinada “Mão Negra”,
nha pedi-lo, porque a oposição está com ele;
dizendo que os marinheiros não deveriam
[...] o que se passa é uma extrema manifestaser tão castigados, e ameaçando reação.
ção da anarquia da maruja que não pode ter
Manoel Gregório era trabalhador e insolidariedade alguma da Nação”.
teligente. Natural de Alagoas, para ser proA imprensa manifestou-se nesse dia em
movido seria necessário cursar uma Esseus editoriais. O Correio da Manhã, da opocola Profissional, pelo que nunca se intesição, escreveu: “[...] não se imaginava que a
ressou. Sobre o cabo Antônio Araújo,
disciplina de nossas tropas de mar estivesse
nada se sabe. Depois de anistiados, amem tal decadência, a ponto de se apoderarem
bos desapareceram.
de seus navios, matando comandante e ofi* N.R.: considerado “rebelde” pela família.
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ciais, impondo condições humilhantes ao Governo... que não tem que recuar nesta luta a
que foi levado pelos desvairamento e loucura de alguns marinheiros”. O País afirmou:
“[...] o simples fato da revolta bastaria para
levar cada brasileiro a ter uma impressão de
mágoa e de vergonha... não houve exatamente
rebelião e sim um ataque inesperado e a traição”. O Diário de Notícias, da oposição,
acrescentava: “[...] diversas queixas dos marinheiros contra seus superiores circulavam...
de qualquer modo, sejam quais forem as causas que levaram à revolta, os fatos são na
verdade lastimáveis”.
Até este momento soprava pelo Congresso e pela imprensa um vento forte de
indignação, de repulsa, de respeito pelas
leis e disciplina militar, expressos tais sentimentos por palavras candentes e vibrantes. Tais atitudes iriam mudar de maneira
rápida e radical em pouco tempo.
O senador Pinheiro Machado fora o responsável pela vitória de Hermes da Fonseca
para a Presidência da República. Homem de
ação, não se limitou a discursar. Queria ver
como o movimento poderia prejudicar a política do Presidente, e como isto seria evitado.
Na manhã seguinte à eclosão do motim, mandou um deputado de seu partido, José Carlos
de Carvalho, verificar o que havia. Carlos de
Carvalho havia sido oficial da ativa e, tendo
deixado o serviço, fora graduado capitão de
mar e guerra honorário, por ações na proclamação da República e na Revolta da Armada.
Tinha bom conhecimento do que se passava. A 27 e 28 de outubro escrevera dois artigos no Jornal do Commercio sobre a situação no Minas Gerais e o mau aproveitamento nas Escolas de Aprendizes.
Carlos de Carvalho conseguiu uma lancha no Arsenal de Marinha, retirou de um
dos mortos o lençol que o cobria, para servir de bandeira de trégua, e rumou para o
São Paulo. Cruzou com uma lancha que
trazia mais vítimas e o memorial mandado
RMB4 o T/2010

pelos marinheiros ao Presidente da República, do qual ele se apossou.
A única exigência concreta deste
memorial, podendo ser atendida de imediato, era o fim da chibata. As outras referiamse a medidas de médio e longo prazos, destinadas à correção de todos os erros que
afetavam a Marinha de então. Há uma coincidência interessante. Nas edições de 7 a 30
de julho de 1910, o Jornal do Commercio
publicara uma série de artigos, visivelmente
de autoria de oficiais de pouca graduação,
relativos à situação e à fraqueza das Forças
Armadas. Listava, entre outras medidas necessárias à reorganização da Marinha, a atenção para ela dos órgãos e orçamentos governamentais, e a boa preparação profissional dos oficiais e marinheiros. Uma assembleia no Clube Naval discutiu se os artigos
eram um retrato da realidade e os aprovou.
Tais aspirações aparecem no memorial, o qual
terminava de forma enfática: “Se não formos atendidos, aniquilaremos a Pátria”. Foi
ingenuidade dos subscritores este fim tão
ameaçador, como a menção do bombardeio
da capital. No afã de serem enérgicos em
suas exigências, não perceberam que a dose
do remédio era forte demais. Cumpririam o
que prometiam se o governo decidisse demorar no atendimento?
Do São Paulo mandaram Carlos de Carvalho para o Minas Gerais, capitânia do motim. Foi recebido, conversou com João Cândido. Mostraram-lhe um marinheiro que fora
chibateado na véspera. Dirigindo-se à tarde
ao Congresso, Carlos de Carvalho descreveu o que vira e ouvira. Depois de falar do
homem chibateado, cujas costas “pareciam
uma tainha lanhada”, ajuntou declaração
dos marinheiros: “Fizemos tudo porque basta de sofrer e não sabemos ainda o que faremos. Pedimos perdão, mas nos sentimos amparados em nosso degredo quando soubemos que V. Exa. viria para ser o intermediário
de nosso perdão. Seja nosso benfeitor e nos
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livre da desgraça em que caímos, que não
panha pela anistia, plena de emoção, imafoi nossa culpa. E que o Marechal Hermes
ginação... e receio dos canhões.
nos perdoe!” Tais palavras não estavam de
Rui Barbosa tão veemente, pela manhã,
acordo com a arrogância do memorial e as
a favor da ordem e da disciplina, à tarde
ameaças pelo rádio. Mostravam os rebeldes
voltou a falar. Concedia “ser a covardia uma
em posição humilde. Agora era preciso imtriste coisa, mas coisa ainda mais triste é a
pressionar o Congresso com o que poderia
jactância, é a soberba em situação que só
acontecer quando mostrassem suas garras.
pela transação pode-se resolver”. ElogiaCarlos de Carvalho afirmou que os marinheiva a pureza das intenções dos marinheiros seriam invencíveis com os cem canhões
ros. Dizia: “A força das máquinas de gueratirando sobre a cidade inerme e lembrou as
ra são os homens que as manejam e as arresponsabilidades do Congresso se isso não
remessam contra inimigos. E as almas desfosse coibido. Disse mais: “A gente que está
ses homens têm revelado virtudes que hona bordo é capaz de tudo, quando os chefes
ram a nossa gente e a nossa raça!” Cone marinheiros são indivíduos alucinados pela
cluía: “Esta é uma revolução honesta!” E
desgraça em que caíapresentava projeto
ram[...] a situação é
de anistia.
gravíssima”. Os conEsse discurso deu o
gressistas, atordoa- O discurso de Rui Barbosa tom a tudo o que foi
dos, fizeram-lhe gran- deu o tom a tudo o que foi dito e escrito, mostrande número de pergunpânico, ignorando
dito e escrito, mostrando do
tas a fim de se porem a
mortes e ameaças ao
par da situação. Esta- pânico, ignorando mortes e reconhecer a própria
va descrito o quadro,
ameaças ao reconhecer a culpabilidade e a justicom as cores às quais
ficar a ação dos
própria culpabilidade e a insurretos. Todas as
Carlos de Carvalho
acrescentara tonalidadeclarações que se sejustificar a ação dos
des convenientes.
guiram obedeceram ao
insurretos
Sentindo ser garanmesmo teor: respeito
tida a aprovação do
aos “reclamantes”,
que pretendia, às 16 horas, depois de confeanistia incondicional e tudo o mais que fosrenciar com o Presidente e seus ministros,
se preciso para afastar a mirada dos caCarlos de Carvalho voltou ao Minas Gerais
nhões. Tantas concessões, e a pressa com
e deu a João Cândido certeza de ser obtida a
que estavam sendo feitas, ultrapassaram o
anistia, e pediu que nada fizessem até ela
pundonor gaúcho do senador Pinheiro Maser sancionada. Daí em diante a evolução
chado. Disse: “Creio ser tudo muito justo,
dos acontecimentos foi de espera – o motim
mas as reclamações são feitas com os camais curto de que se tem notícia.
nhões apontados contra a cidade. A situaOs marinheiros reconheceram a decisão
ção das autoridades é delicada. Trata-se de
do governo com vários radiogramas garanfatos que precisam ser reparados e não setindo que nada fariam, indo os navios pasrem frutos do temor, do medo, dos grandes
sar a noite fora da barra. E assinaram como
perigos que pairam sobre a Capital. A con“reclamantes”, nome logo adotado pelo
cessão da anistia foi dada antes de ser votaCongresso e pela imprensa, nos quais se
da. Se concedida no momento oportuno, terá
desencadeara, com inusitado vigor, camresultado, e não quando concessões tão fa32
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cilmente obtidas enveredam pelo caminho
teria sido se não viesse a figurar em nossa
de exigências sucessivas!” Mas chegou ao
História. Mas, incontestavelmente, foi reméCongresso um radiograma de Carlos de Cardio extremo para extremo mal”. Os outros jorvalho anunciando que os amotinados se
nais afinaram-se pelo mesmo diapasão.
submetiam às autoridades. A anistia foi aprovada. O motim, encerrado, limitou-se, daí em
A ANISTIA
diante, a aguardar a votação nas duas casas
do Congresso e a sanção presidencial.
A anistia, como foi concedida, sem quaisO Congresso foi discreto em suas maniquer outras concessões de parte do goverfestações. Mas na imprensa elas foram delino, mostra que os marinheiros só se preorantes, aprovando a anistia como a salvacuparam com os efeitos imediatos de sua
ção, acrescentando loas exaltadas aos mariatitude, sem prever a sequela que pudesse
nheiros e, em especial, à figura de João Cânhaver. Mantiveram durante o movimento codido. Houve agradeciesão de pontos de vismentos públicos pela
ta, facilitada, aliás, pela
generosidade dos refalta de resistência enA anistia, como foi
beldes, que poupavam
contrada. Além da anisa cidade, embora até concedida, sem quaisquer tia, nada mais era proaquela hora o fizessem
A chibata deioutras concessões de parte metido.
porque estavam sendo
xou de ser usada, mas
atendidos. E estendi- do governo, mostra que os sem que nenhuma deam-se
exageraterminação legal claremarinheiros só se
damente na admiração
asse o emaranhado de
preocuparam com os
à eficiência operativa
leis que regia a aplicacom que os navios
efeitos imediatos de sua ção de castigos corpomanobravam, quando
rais. A sua proibição
atitude, sem prever a
apenas giravam vagavinha da Constituição
rosamente na parte sequela que pudesse haver de 1824, referendada
mais profunda e seguna República por dera da baía, do que qualquer timoneiro treinacreto de 1889. Mas, a 12 de abril de 1890,
do seria capaz. Sem dúvida, ceder era a úninovo decreto, assinado pelo Presidente
ca coisa a fazer, mas poderia ter havido um
Deodoro e pelo ministro da Marinha,
pouco mais de dignidade na derrota.
Wandenkolk, criou na Marinha a “CompaNo dia 26, o Diário de Notícias escreveu:
nhia Correcional”, onde eram “segregados
“João Batista das Neves, comandante do Mios praças de má conduta habitual” e, se conas Gerais, e João Cândido são duas figuras
metessem faltas graves, eram castigados
nacionais. O primeiro é o herói do dever, o
com até 25 chibatadas. Códigos e regulamártir da disciplina; o segundo, o mártir da
mentos internos da Marinha obedeciam a
autoridade, o herói da audácia e da coragem,
esse decreto.
tipo de bravura admirável, símbolo militar de
Sendo tão simplificada a Lei da Anistia,
uma raça... Bendita a providencial revolta.
no dia seguinte à sua sanção, sem desobeBendita seja ela. Bendita e glorificada”. O Cordecê-la diretamente, foi autorizada por dereio da Manhã era mais cordato: “A anistia
creto a baixa imediata dos praças cuja perfoi a capitulação dos próceres públicos e,
manência se tornasse prejudicial à Maricomo toda capitulação, deplorável. Melhor
nha, para o que a legislação anterior exigia
RMB4 o T/2010
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condenação formal por um Conselho de Disinveja da exaltação e da projeção dos que
ciplina. Mais de 2 mil marinheiros foram
tomaram parte na primeira rebelião.
dispensados. Só uma voz levantou-se no
Congresso – a de Rui Barbosa –, afirmanREVIDE DO GOVERNO –
do não ser essa medida juridicamente corOS CASTIGOS
reta, além de ter anulado a anistia, e
verberando por isso o governo. A imprenNos quatro navios rebelados em novemsa apenas alegrou-se com o fim da ameaça,
bro, as guarnições ficaram muito excitadas, o
aliviada. E, a 27, já se iniciaram, executados
que fez as autoridades navais esvaziá-los, sem
pelos ex-rebeldes, a retirada e o desembargrande dificuldade. Medida governamental,
que dos aparelhos de disparo dos canhões
entretanto, sombreou a já escura página da
e da munição dos navios amotinados, o
História. Desencadeou-se, por parte das auque significava que, em dois dias, a espitoridades, uma ação de revide contra as figunha dorsal da sublevação fora quebrada.
ras que haviam tido maior projeção em noA situação dos oficiais recebidos a borvembro. Foram acusadas de terem participado
do depois da anistia foi difícíl. Todas as
nos dois levantes, perdendo assim o status de
ordens vinham da
anistiados – isto, entreproa*, por meio de um
tanto, antes de ser conEra prática comum na
intermediário. A ação
cluído um Conselho de
de João Cândido não
época a chefia da Polícia Investigação para apuse fazia sentir, substirar quem o tivesse feito.
reunir pequenos ladrões,
tuído pelos elementos
Era prática comum
mais radicais, que se prostitutas, vagabundos, e na época a chefia da
chamavam os “faixasreunir pequenos
enviá-los para a Amazônia Polícia
pretas”. Os marinheiladrões, prostitutas,
ros, sentindo-se devagabundos, e enviásamparados, passaram a recear o ataque
los para a Amazônia, uma espécie de Sibéria
dos “caçadores”, como chamavam o Exértropical. Em uma leva deles, embarcada no
cito. E criam que a permanência dos oficimercante Satélite, que largou a 25 de dezemais a bordo poderia defendê-los.
bro, juntaram, com uma escolta de 54 soldados do Exército, 96 marinheiros, consideraNOVA INSURGÊNCIA
dos perigosos se ficassem soltos na Capital.
Na viagem, houve denúncia de conspiração
A situação ia se acalmando quando, em
a bordo. O cabecilha, reconhecido, foi fuziladezembro, insurgem-se parte do Batalhão
do. O navio rumou para o Acre, onde os priNaval e o Cruzador Rio Grande do Sul, sem
sioneiros seriam contratados pela Estrada
que fizessem nenhuma declaração ou reiMadeira-Mamoré e pela Comissão Rondon.
vindicação. Não tinham ligação com os naNo caminho, mais quatro marinheiros foram
vios revoltados em novembro. Como havia
fuzilados; dois outros, algemados, lançaramalguns sinais de que algo se preparava, a
se ao mar. Ao chegarem na Amazônia, nem a
insurgência foi logo dominada. Só se pode
Estrada de Ferro nem a Comissão quiseram
especular que este segundo levante tenha
recebê-los, pelo que foram entregues aos
sido comandado pelo desejo de imitação,
seringueiros. Nada mais se soube deles.
* N.R.: Significa que as ordens provinham dos marinheiros.
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O primeiro a sentir o peso das represáliVoltou para o presídio, ali ficando até ser
as foi João Cândido. Os panegíricos deliabsolvido pelo Conselho de Guerra.
rantes haviam lhe dado tal ênfase que, erradamente, o colocaram como símbolo do
JOÃO CÂNDIDO
motim, resumindo em sua pessoa tudo o
que houve de odioso, de violento. AprisiEssa vingança, sem razão de ser, serviu
onado a 13 de dezembro, enviaram-no para
mais do que qualquer outra coisa para coloa Casa de Detenção, daí para prisões do
car João Cândido e o motim, sob o foco da
Exército, iniciando-se um longo calvário.
notoriedade. Libertado em 1912, empregouSuas provações começaram por castigo que
se, com seus conhecimentos de manobra de
foi apontado como
velas e de governo de
uma condenação à
navios, nos veleiros
morte, do que teve Não há explicação de João que faziam o comércio
toda a aparência, em- Cândido ter sido indicado costeiro. E desaparebora não houvesse
ceu do noticiário. Não
como líder do motim...
essa ideia. No dia 24
há explicação, como vide dezembro, o Exércimos, de João Cândido
Nem os sofrimentos, os
to remeteu-o para o
ter sido indicado como
castigos e a injustiça
Presídio Naval, no
líder do motim. Não teCorpo de Fuzileiros sofridos, nem os adjetivos ria capacidade para toNavais, com 17 outros surpreendentes com que a mar decisões se a reprisioneiros, que foram
volta evoluísse para
colocados em uma imprensa o definiu, dão-lhe uma reação, mesmo
cela pouco ventilada.
estatura para se tornar passiva. Não teve presO comandante dos
tígio para evitar o seum mito nacional, ou gundo motim, que
Fuzileiros, não tendo
confiança no carcerei- lhe atribuir conhecimentos abriu flanco para o
ro, levou consigo a
revide do governo.
e capacidade de
chave da cela. DuranSão lamentáveis os
comando. Nada disso
te a noite, foram ouvisofrimentos, os castidos gritos, tendo o ofigos e a injustiça sofrisuplanta a realidade
cial de serviço queridos por João Cândido.
do abri-la, mas não enMas nem isso, nem os
controu a chave. Na manhã seguinte, dos
adjetivos surpreendentes com que a impren18 encerrados, só dois estavam vivos, um
sa o definiu, de herói, bravo, audacioso, exdeles João Cândido. Como era de se especepcional, manobrista excelente, dão-lhe esrar, depois do transe por que passara, apretatura para se tornar um mito nacional. Ou
sentou perturbações psicossensoriais, conlhe atribuir conhecimentos e capacidade de
forme exame feito por médicos da Marinha
comando. Nada disso suplanta a realidade.
a 7 de abril, que, em laudo, consideraramSua carreira na Marinha, anterior ao motim,
no vítima de “astenia cerebral, com melanfoi amorfa. Com 15 anos de serviço, nunca
colia e episódios delirantes”. A 18 de abril,
passou de marinheiro. Sua presença no plafoi transferido para o Hospital Nacional de
nejamento do motim não é conhecida. Como
Alienados, onde, recuperando-se aos pouchefe nominal da rebelião, foi figura passicos, permaneceu pouco mais de um mês.
va. Nem memoriais nem ordens aparecem
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como tendo sido escritos por ele. Sua atitude rebelde foi inexpressiva, apenas aguardando os apressados trâmites burocráticos
do projeto da anistia que a transformariam
em lei. Absolvido, como civil não exibiu qualidades de líder. Sua presença, bastante modesta, se esvaneceu por 40 anos, só sendo
restabelecida pelo esforço de um jornalista.
João Cândido teve seu momento de glória. O abandono a que fora relegada sua
memória foi substituído pela entronização
como o defensor dos humildes, o Almirante Negro invencível no passadiço do
capitânia da esquadra rebelde. Mas, ante o
que se passou na verdade, torna-se um
mito sem embasamento histórico.

por uma armadura moral e material que contrabalance o relativo artificialismo em que
vivem, sem evidente necessidade imediata.
Se, por efeitos externos ou internos, essa
armadura cede, atingindo os ditames rígidos aos quais obedecem as Forças Armadas, eficiência, cumprimento do dever e disciplina, entram elas em decadência, vivem
de exterioridades, o que se reflete obrigatoriamente nas suas atividades e no procedimento de seu elemento humano.
No início de século XX, como vimos, foram muitos os fatores negativos que afetaram a Marinha, tais como: o abandono em
que se encontrava; a crescente estagnação
de suas atividades; a estrutura orgânica não
atualizada; o recrutaCONCLUSÃO
mento do pessoal suA comédia de erros que
balterno feito em níveis
A Revolta dos Maafetou uma triste fase da baixos da população e
rinheiros de 1910 tem
o preparo deficiente
sido analisada e deba- vida da Marinha pode ser dos homens que devetida por historiadores,
riam guarnecer os nalembrada, analisada,
sociólogos e políticos,
modernos; o regicomentada, lamentada – vios
considerando-a ação
me disciplinar baseado
mas nunca comemorada nos castigos corposocial importante – a
vitória do elemento hurais; a aquisição de 14
milde contra a ditadura e a violência dos sunavios de tipos ainda pouco existentes, com
periores, acontecimento guardado na memóexigências técnicas e orgânicas muito acima
ria histórica como exemplo a ser admirado e
de nossas possibilidades; a mistura a bordo
seguido. Houve de fato um confronto entre
de elementos de má índole com os de mesubordinados e dirigentes, com vantagens
lhor nível, todos submetidos ao mesmo reiniciais para os primeiros. Resta saber em que
gime disciplinar; o enorme afastamento culsegmento social esses acontecimentos se
tural e social existente entre oficiais e prapassaram: uma força armada, a Marinha.
ças. Estes foram os ingredientes que, apuNeste caso, o que aconteceu pode ser
rados no tempo, acumularam-se até chegavisto com aspectos mais simplistas. As Forrem ao ponto crítico – e deflagraram o motim
ças Armadas, em um país pacífico como o
de 1910.
Brasil, raramente utilizadas em conflitos inA comédia de erros que afetou uma tristernacionais, para manter em tempo de paz
te fase da vida da Marinha pode ser lemeficiência que corresponda a seu custo e ao
brada, analisada, comentada, lamentada –
que se espera delas têm que ser defendidas
mas nunca comemorada.
 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<VALORES>; Conduta; Exemplo; Heroísmo; Liderança; Opinião pública;
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S

em a menor sombra de dúvidas, ciência e tecnologia são e continuam a
ser a principal razão da incontrastável su-

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

1 Trechos de palestra proferida na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (Eceme), em 4 de
junho de 2009, para os oficiais estagiários do Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do
Exército – CPEAEx; na Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica (Ecemar), em 1o de
outubro de 2009, para os oficiais estagiários do Curso de Política e Estratégia Aeroespaciais –
CPEA; e na Escola Superior de Guerra (ESG), em 18 de agosto de 2010, para os estagiários do Curso
de Altos Estudos de Política e Estratégia – Caepe.
2 Desembargador federal e ex-membro do Ministério Público, mestre e doutor em Direito; professor
adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Autor, entre outras obras, de Curso de
Ciência Política e Teoria Geral do Estado: Teoria Constitucional e Relações Internacionais, 4a ed.,
Ed. Forense Universitária, 2009.
3 Apesar do perceptível (e histórico) atraso tecnológico russo e chinês em relação ao Ocidente e,
particularmente, aos Estados Unidos da América (EUA) (calcula-se que, de modo geral, os russos se
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tência ou ainda por qualquer outro Estado Soberano em qualquer momento da
história humana4.
A mencionada supremacia militar
deve-se também ao espectro econômico
do poderio estadunidense, em grande
medida suportado pela continuada ma-

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

encontram com uma defasagem tecnológica superior a dez anos e os chineses superior a 20 anos),
deve ser registrado – para melhor compreensão quanto a uma comparação de poderio militar – que
o desenvolvimento e a incorporação de importantes (e avançados) sistemas bélicos por estes dois
países têm sido amplamente compensados, desde o final da Segunda Guerra Mundial, por meio de
aquisições diretas de equipamentos dotados de tecnologias sensíveis (como, por exemplo, os motores a jato vendidos pelos ingleses aos russos em 1947/48 e que, em última análise, permitiram o
desenvolvimento do caça Mig-15, que tanto surpreendeu os EUA durante os primeiros meses na
Guerra da Coreia; ou, mais recentemente, a venda, autorizada pelo Governo Bill Clinton, de
supercomputadores IBM, que foram fundamentais para o desenvolvimento dos novos (e
moderníssimos) Mísseis Balísticos Internacionais (ICBM’s) russos (SS-27, Topol), como bem ainda
de importantes (e bem planejadas e engendradas) operações de espionagem, como, por exemplo, o
desvio dos projetos americanos, por parte dos chineses, da ogiva termonuclear W-88/W-70 (e
partes da MK-12A) e dos correspondentes segredos de miniaturização de veículos de reentrada
múltiplos, o que permitiu àquele país desenvolver uma nova e aperfeiçoada série de Mísseis Balísticos
Intercontinentais – ICBM’s (CSS-9 e CSS-X-10) e de Mísseis Balísticos Lançados de Submarinos –
SLBM’s.
Também vale mencionar, em necessária adição, que muitas das concepções de sistemas militares norte-americanos ultra-avançados que sequer foram desdobrados (como, por exemplo, o
projeto completo do ICBM M-X, que previa a plena mobilidade dos mísseis, por meio de plataformas ferroviárias e rodoviárias, e que acabou se limitando à aquisição de 50 unidades do designado
LCM-118A Peacekeeper, instaladas em silos subterrâneos convencionais), o foram, em
contraposição, pelos russos, com o desenvolvimento e aquisição de diversos sistemas de ICBM’s
móveis, a exemplo dos SS-24 em vagões ferroviários especiais e os SS-25 e SS-27 em veículos
rodoviários especiais.
4 Não obstante a destacada emergência do poderio militar chinês (e os correspondentes investimentos
maciços no desenvolvimento de avançadas tecnologias), como, igualmente, o nítido esforço de
reconstrução do poderio militar russo, bem ainda o surgimento de novos polos de poder militar (ex
vi Índia, que, inclusive, já dispõe de um submarino nuclear híbrido, com capacidade de portar mísseis
balísticos de curto alcance – 300 km), é cediço reconhecer, todavia, que o advento de um renovado
período de confrontação bipolar confrontativa (especialmente com a China) somente se constituirá em uma realidade efetiva a partir de 2020, não obstante a equivocada política militar norteamericana inaugurada com a posse do Presidente Barack Obama, que, em uma abordagem equivocada, concluiu pela desnecessidade de se continuar a desenvolver novos sistemas bélicos de alta
tecnologia, tendo, inclusive, neste diapasão analítico, cancelado precocemente o desdobramento de
novos caças FA-22A Raptor (após a construção de 189 unidades), única aeronave de combate
operacional de quinta geração, com o argumento de que os atuais caças de quarta geração em
operação, notadamente o F-15C/E Eagle, continuam a dominar os céus de todo o mundo, além do
fato de que os novos sistemas do futuro devem ser não tripulados, apesar de todas as críticas no
sentido de que os sistemas tripulados de alta tecnologia continuarão a ser indispensáveis nos cenários de guerra previsíveis nos próximos 50 anos.
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Fonte: The Military Balance 2010, IISS, Londres; Sobeet e FMI

Diagrama 3: Produto Interno Bruto (PIB) e Renda Per Capita das Oito Principais Potências Econômicas Mundiais em 2009/2010
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Por fim, resta registrar, em necessária
adição, que os maciços investimentos militares – notadamente em tecnologias inovadoras – igualmente viabilizaram a atual e
destacada posição relativa auferida pelos

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

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

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

5 Importante ressaltar, nesse sentido, que tanto a China como a Rússia, e também a própria Índia, além
de outros países de menor expressão, vêm ampliando sensivelmente os seus respectivos investimentos militares, empatando (e por vezes até mesmo superando), em termos de percentual do PIB, com
os correspondentes investimentos estadunidenses.
Ainda que se possa afirmar – à luz da simples comparação estatística no que concerne a cada dólar
investido a título de despesas militares – que os EUA continuam a se destacar com valores quase
quatro vezes superiores aos da China (ou quase seis vezes superiores aos investidos pela Rúsia), é
certo que, em uma comparação mais precisa em termos de “paridade de poder de compra”, e, ainda,
considerando o fato de que mais da metade dos recursos militares norte-americanos são empregados
na folha de pagamento de seu exército profissional, as diferenças verificadas (em uma avaliação
mais aprimorada) são muito menos significativas do que aquelas que se podem, em uma análise
superficial (e apressada), deduzir conclusivamente.
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PODERIO ESTRATÉGICO
Mesmo com todas as reduções propostas (e efetivadas) pelos mais diversos acordos russo-americanos, notadamente os
denominados Start I e II, no arsenal nuclear estratégico estadunidense, é fato que o
poderio nuclear-estratégico norte-americano – ante o colapso político-militar-econômico da antiga URSS (ainda sem resultados satisfatórios no sentido da planejada
RMB4 o T/2010

reconstrução plena do arsenal russo conforme previsto no escopo da Doutrina
Putin), bem como da própria ausência de
tempo hábil para exteriorização efetiva do
poderio estratégico nuclear chinês em acelerada expansão (e, em menor grau, também da Índia) – continua a despontar em
termos globais de forma reconhecidamente monolítica, pelo menos no que concerne
às capacidades de prontidão, credibilidade
e, sobretudo, efetividade.
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¹ 500 LGM-30G Minutemen III (dotados de um a três ogivas MIRV MK-12/MK-12A).
2
Considerando 14 submarinos nucleares porta-mísseis (SSBN-730) classe Ohio (cada qual portando 24 mísseis –
SLBM’s – UGM-133A Trident D-5).
3
Incluindo 71 B-52H (62 na ativa + nove na reserva, além de 18 B-52H não computados em estoque) Stratofortress (cada
um equipado com 20 AGM-86B (ALCM) ou AGM-129A (ACM)); 19 B-2A Spirit (+ 1 reserva) e 64 B-1B Lancer).
4
Apesar de não possuir bombardeiros estratégicos, o componente aéreo de dissuasão nuclear francês conta com
aproximadamente 60 mísseis ASMP. O Air-Sol Moyenne Portée (míssil ar-solo de médio alcance) pesa 860 kg, tem
alcance estimado entre 80 e 300 km, dependendo do perfil de voo que é lançado, e é capaz de levar uma única ogiva
nuclear TN 81com duas opções de potência: 150 e 300 kt.
Cinquenta mísseis operados pela Força Aérea francesa, sendo utilizados por meio de caças bombardeiros Mirage 2000N,
operados das bases de Luxeuil, Istres e Avord.
Dez mísseis operados pela Aviação Naval, sendo utilizados por meio dos aviões de ataque Super Étendar Modernisé,
operados da base naval de Landivisiau, quando em terra, e do Porta-Aviões Charles De Gaulle, quando embarcados.
A localização exata desses mísseis é um segredo estritamente guardado.
Em um futuro próximo, o Rafale poderá substituir todos os Mirage 2000N e Super Étendar Modernisé na função de
ataque nuclear. Em sua versão F3, o Rafale estará apto a transportar o ASMP-A, uma versão avançada do míssil
atualmente empregado, com alcance estendido e características furtivas.
5
O governo estadunidense não contabiliza ogivas de reposição como ogivas operacionais, o que representaria um total
de apenas 2.702 ogivas plenamente operacionais, considerando existirem aproximadamente 2.500 ogivas nessa condição. Vale registrar que existem mais 4.200 ogivas no inventário estadunidense aguardando desmantelamento.
6
Estimado, não oficial.
Fonte: The Military Balance 2010, IISS, London; Federation of American Scientists; Global Security; Bulletin of the
Atomic Scientists.

Mísseis Balísticos Intercontinentais
(ICBM’s)
O programa de desenvolvimento de
Mísseis Balísticos Intercontinentais
(ICBM’s) norte-americano encontra-se atu44

almente paralisado após a modernização
dos veículos de reentrada (MK-12A) incorporados aos mísseis LGM-30G
Minuteman III, único modelo operacional,
após a retirada de serviço das 50 unidades
do foguete LGM-118A Peacekeeper (MX),
RMB4 oT/2010
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Diagrama 7: Comparação Esquemática entre Mísseis Balísticos Intercontinentais
(ICBMs) Russos, Chineses e Norte-Coreanos (Atuais)

Multiple Independently Reentry Vehicle (MIRV): ogivas nucleares múltiplas e independentes.
Multiple Independently and Maneuverable Reentry Vehicle (MARV): ogivas nucleares múltiplas, independentes e manobráveis (não passíveis de interceptação após a reentrada na atmosfera).
3
Reentry Vehicle (Singular Warhead): ogiva singular.
4
Também conhecido por RT-2/PM-2.
5
Foram construídas 92 unidades (de ambos modelos), sendo que 46 mísseis, baseados em silos na Ucrânia,
foram retirados de serviço em função do Tratado Start-1 e os 46 remanescentes (dez em silos e 36 em
base ferroviária – UTTH) foram gradativamente desmontados em face dos termos do Tratado Start-2.
6
Vale registrar que o desenvolvimento do avançadíssimo ICBM Topol/Topol-M somente foi possível
com a aquisição pelo governo russo de supercomputador IBM durante o governo Bill Clinton.
7
O ICBM DF-31A (CSS-9 MOD2) está armado com uma ogiva nuclear singular copiada da norteamericana W-88/W-70.
8
Existem razoáveis suspeitas de que a Coreia do Norte ainda não possua uma ogiva nuclear operacional
e apenas explosivos convencionais adicionados a material físsil (“bomba suja”).
9
As ogivas termonucleares mais potentes, em grande medida, compensam a ausência de precisão do míssil
(elevado CEP). Por esta razão, historicamente, as ogivas nucleares dos ICBM”s soviéticos sempre
foram, comparativamente, mais poderosas que seus equivalentes norte-americanos, o mesmo ocorrendo
com a atual geração de mísseis chineses.
1
2
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em face dos exatos termos do acordo de
limitação de armas estratégicas – Start.
Trata-se in casu da última geração do
consagrado míssil Minuteman, originariamente desenvolvido no início dos anos 60.
Desde o advento conclusivo do projeto MX – ainda que se cogite no desenvolvimento de uma nova geração de mísseis
balísticos intercontinentais – ICBM’s da
classe atualmente operacional, provisoriamente nominada por Minuteman IV –, a
verdade é que a chamada Tríade Estratégica norte-americana passou a basear seu
principal vértice nuclear nos Mísseis
Balísticos Lançados de Submarinos
(SLBM’s) Trident D-5, muito embora continuem tanto a Rússia como a China e, em
alguma medida, a Coreia do Norte, a pro-

jetar e desdobrar novos e modernos
ICBM’s.
Mísseis Balísticos Lançados de
Submarinos (SLBM’s)
Conforme já afirmado, optou reconhecidamente os EUA por apoiar o núcleo central de sua tríade estratégica em uma força
de SLBM’s, com fundamento na padronização do sofisticado Sistema Trident II
(SSBN Ohio Class / SLBM UGM-133A D5)
com um total de 14 submarinos (Boomer) e
336 mísseis (24 mísseis por cada submergível), com um total potencial de 2.688 ogivas
nucleares (oito unidades por míssil) e um
total desdobrado de 1.680 ogivas nucleares (1.300 W-76 com rendimento de 100 kt e

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

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

Bulava-M
RMB4 o T/2010

Bulava-30

Bulava-47
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380 W-88 com rendimento de 475 kt), instalados em veículos de reentrada múltiplos,
independentes e manobráveis (MARV’s),
não obstante algumas unidades ainda continuarem operacionais no padrão de veículos de reentrada múltiplos e independentes (MIRV’s) MK-5.
Ainda que seja cediço reconhecer a absoluta supremacia tecnológica (e,
consequentemente, de efetividade) do mencionado sistema de armas norte-americano
– destacando-se não somente a superioridade dos SLBM’s UGM-133A D5 (que possuem uma excepcional precisão, com CEP
(Circular Error Probability) inferior a 90m),
como também dos submarinos (SSBN) Classe Ohio –, sistema esse que, frise-se, se
encontra plenamente operacional, não se
pode subestimar o enorme esforço, especialmente por parte da Rússia, em
implementar um inovador sistema bélico
naval, baseado no moderníssimo míssil
SLBM-NX-30 (RSM-56) Bulava (projetado
a partir dos ICBM’s SS-27 Topol e SS-27M

Topol-M) a ser instalado na nova classe
de Submarinos Porta-Mísseis (SSBN’s)
Borei, bem como – ainda que em menor
grau – idênticos esforços chineses em desdobrar o seu novo Míssil SLBM CSS-N-4X
Julang II, ou, simplesmente, JL-II (versão
naval do Míssil Balístico Internacional
(ICBM) CSS-9 (DF-31)), dotado de uma
ogiva nuclear de 250 kt e com excepcional
alcance de 9.000 km, a ser instalado nos
novos SSBN Tipo 094.
O Bulava é uma versão naval do ICBM
SS-27 (RT-2/PM-2) Topol (lançado de silos
fixos de mísseis SS-18 e SS-19 modificados
ou de lançadores móveis, utilizando o veículo militar MAZ-79221) dotado de uma
ogiva termonuclear singular manobrável de
550 kt (com capacidade de ampliação para
até seis ogivas MARV’s) com CEP de 350m,
com alcance de 11 mil km e com 54 unidades em operação (com projeção de 69 unidades até 2015) e do modelo aperfeiçoado
SS-27M (RS-24M) Topol-M, com capacidade de dez ogivas MARV’s.

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

E

m trabalhos anteriores publicados pela
Revista Marítima Brasileira, examina-

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

(*) Trabalho submetido à Revista Marítima Brasileira em agosto de 2010.
(**) Especialista em Relações Internacionais, professor no Centro de Produção da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (Cepuerj), colaborador permanente do Centro de Estudos Político-Estratégicos da Escola de Guerra Naval (Cepe/EGN) e colaborador assíduo da RMB.
1
Cf. Presidência da República, Decreto n o 6.703, de 18/12/2008 – Aprova a Estratégia Nacional de
Defesa e dá outras providências (Brasília, 18/12/2008, pp.12-14). Texto disponibilizado em
http://www.defesa.gov.br/. Acesso em 19/12/2008.
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Articulação e Equipamento da Marinha do
Anfíbia, sediadas no litoral norte/nordeste
Brasil (PAEMB) em meados de 2009.2
do Brasil. Para isso, seria necessário rever a
Os meios operativos mencionados no
articulação das forças navais, aeronavais e
PAEMB3 resultam de estudo de necessidade fuzileiros navais, com alterações na esdes, não constituindo – ao contrário do
trutura e criação de novas bases e instalaque supõem alguns –
ções de apoio.6
um programa de encoO presente artigo
mendas. Os planos do
examina as possibilidaMinistério da Defesa As necessidades de médio e des de revisão da artipara as três forças sinlongo prazo incluem 282 culação dos compogulares só terão força
nentes do Poder Naval
de lei após serem apro- navios e embarcações, 288 brasileiro, tendo em
vados pelo Congresso aeronaves e diversos tipos vista as estimativas do
Nacional e sancionaas necessidade armamento e munição PAEMB,
dos pelo Presidente
des mais prementes da

da República.4
defesa nacional e a
O PAEMB prevê Está prevista a criação de possível evolução da
um total de investimenrealidade orçamentária.
a
tos de US$ 84,4 bi- uma 2 Esquadra e de uma O texto baseia-se em
lhões, dos quais US$ 2a Divisão Anfíbia, sediadas fontes e bibliografia
68,8 bilhões na moldusendo as
no litoral norte/nordeste ostensivas,
ra temporal 2010-30 e
opiniões e os conceido Brasil
tos de caráter estritaUS$ 15,6 bilhões após
mente pessoal.
2030. As necessidades
de médio e longo praRECURSOS FINANCEIROS
zo incluem 282 navios e embarcações, 288
aeronaves e diversos tipos de armamento e
A dotação orçamentária do Ministério
munição, além de material para o Corpo de
da Defesa para 2010 (em valores
Fuzileiros Navais (CFN).5
atualizados até 20 de julho) é de R$ 61,28
Além da expansão dos meios operativos
bilhões, dos quais R$ 42,85 bilhões (69,9%)
e do efetivo de pessoal, está prevista a criacorrespondem à despesa com pessoal e
ção de uma 2a Esquadra e de uma 2a Divisão
2

3

4

5

6

Cf. Eduardo Italo Pesce, “Plano de Equipamento e Articulação da Marinha do Brasil (PEAMB) 20102030: Perspectivas”, Revista Marítima Brasileira, 130 (04/06): 73-88 – Rio de Janeiro, abr./jun.
2010. Cf. também Eduardo Italo Pesce, “Marinha do Brasil: Perspectivas”, Revista Marítima
Brasileira, 129 (04/06): 104-120 – Rio de Janeiro, abr./jun. 2009. Cf. ainda Eduardo Italo Pesce,
“Uma segunda Esquadra para o Brasil?”, Revista Marítima Brasileira, 129 (01/03): 153-160 – Rio
de Janeiro, jan./mar. 2009.
NA – A denominação original era PEAMB (Plano de Equipamento e Articulação da Marinha do Brasil),
mas foi alterada por razões doutrinárias.
Cf. Eduardo Italo Pesce, “Um projeto de potência para o Brasil do século XXI”, Monitor Mercantil, Rio
de Janeiro, 23/04/2010, p. 2 (Opinião).
Cf. Pesce, “PEAMB 2010-2030: Perspectivas”, Op. cit. Cf. também Coordenação do PRM/Grupo de
Trabalho PEAMB, Programa de Reaparelhamento da Marinha – Apresentação para ABIMAQ/
ABIMDE (São Paulo, 05/08/2009). Cópia disponibilizada em http://www.abinee.org.br/informac/
arquivos/marin09.pdf. Acesso em 09/01/2010.
Ibidem.
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encargos sociais, R$ 7,32 bilhões (11,9%) a
O Orçamento da União para este ano já foi
outras despesas correntes e R$ 9,27 bilhões
objeto de cortes e contingenciamentos. Ape(13,6%) a investimentos.7
sar disso, a Marinha encontra-se em situaA divisão dos recursos destinados às
ção relativamente favorável, no conjunto das
três forças singulares confirma a predomiForças Armadas. Dispõe da segunda maior
nância da folha de pagamento de pessoal.
dotação orçamentária, além da menor porcenAté 20 de julho, a dotação orçamentária
tagem em gastos com pessoal e do maior
autorizada da Marinha do Brasil era de R$
volume de recursos para investimento.
16,31 bilhões, sendo R$ 10,91 bilhões
No Brasil, os baixos orçamentos anuais de
(66,9% do total) destinados a pessoal e
defesa tornam necessário lançar mão de recurencargos sociais, R$ 0,97 bilhão (5,95%) a
sos extraorçamentários (tais como empréstioutras despesas correntes e R$ 4,43 bilhões
mos e financiamentos provenientes do exteri(27,2%) a investimentos.
or) para investir na modernização das Forças
O Exército contava
Armadas. Como o Orçacom um total de R$
mento da União não é
24,56 bilhões, dos
impositivo, a continuiComo o Orçamento da
dade do fluxo de recurquais R$ 21,92 bilhões
(89,3%) para gastos
União não é impositivo, a sos financeiros está sob
ameaça,
com pessoal, R$ 1,92
continuidade do fluxo de permanente
bilhão (7,82%) para
podendo inviabilizar o
recursos financeiros está reaparelhamento das
despesas correntes e
R$ 0,72 bilhão (2,93%)
sob permanente ameaça, Forças Armadas.
Em dissertação de
para investimentos. Já
podendo inviabilizar o
mestrado defendida na
a Força Aérea Brasileira (FAB) contava com
Universidade Federal
reaparelhamento das
R$ 13,90 bilhões, dos
do Rio de Janeiro
Forças Armadas
quais R$ 9,64 bilhões
(UFRJ) no final de 2009,
(69,4%) para pessoal,
o pesquisador Vitélio
R$ 1,28 bilhão (9,21%)
Marcos Brustolin obpara gastos correntes e R$ 1,47 bilhão
servou que o orçamento anual de defesa do
(10,6%) para investimentos.
Brasil vem se caracterizando por uma pathAté 20 de julho (transcorridos 201 dias
dependency (dependência da trajetória). No
do exercício fiscal), o valor total pago do
período coberto pelo trabalho (1995-2008), a
orçamento do Ministério da Defesa foi de
média das despesas primárias com a defesa
R$ 24,09 bilhões (39,3% do autorizado). Na
em relação ao Produto Interno Bruto (PIB)
Marinha, tal valor foi de R$ 6,79 bilhões
do País foi de 1,59%.9
Os valores mais elevados (1,79% em 1995)
(41,6% da dotação da força), enquanto que
da série apresentam-se no início do período
no Exército foi de R$ 10,78 bilhões (43,9%)
estudado. A efetivação da END, segundo o
e na FAB de R$ 5,23 bilhões (37,6%).8
7

8
9

Cf. Siafi/SIGA Brasil, Exercício 2010. Dados disponibilizados em http://contasabertas.uol.com.br/.
Último acesso em 27/07/2010.
Ibidem.
Cf. Vitélio Marcos Brustolin, Abrindo a “caixa-preta”: O desafio da transparência dos gastos militares
no Brasil – Dissertação de mestrado apresentada à Universidade Federal do Rio de Janeiro (Rio de
Janeiro, dez. 2009), pp. 83-84.
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sa de áreas estratégicas e instalações vitais
nas águas sob jurisdição nacional e na proteção das rotas marítimas de interesse para
o País, assim como na realização de operações de paz no exterior.13
Como assinalamos em trabalhos anteriores, a transformação da Marinha do Brasil
numa réplica da Marinha soviética do final
dos anos 50 do século XX poderia motivar a
ESTIMATIVAS E NECESSIDADES
percepção errônea de que seu adversário
potencial seria a Marinha dos Estados UniO PAEMB sucede ao Programa de
dos. O Brasil deve buscar ser percebido
Reaparelhamento da Marinha (PRM) exiscomo aliado ou parceiro confiável, e não
tente anteriormente e visa a orientar a renocomo provável adversário.
vação dos meios e a
O sequenciamento
distribuição espacial
das prioridades, porém,
das forças, segundo
O Brasil deve buscar ser pode ser visto como
prioridades estabeleciuma imposição das limidas pela END. Ao con- percebido como aliado ou tações orçamentárias.
trário do que ocorria
parceiro confiável, e não Assim, as inovações inanteriormente, esta espela END e
como provável adversário troduzi-das
pelo PAEMB não divertratégia passou a admigiriam em demasia das
tir uma hierarquização
diretrizes de planejamento vigentes em nossa
das tarefas e dos objetivos.11
Marinha, procurando apenas compatibilizar a
A fim de cumprir sua destinação constiaplicação dos recursos disponíveis com as
tucional, a Marinha do Brasil passaria, asmetas de curto, médio e longo prazo.14
sim, a dar às tarefas básicas do Poder Naval
a seguinte ordem de prioridade: (1) negação
As ambiciosas propostas contidas no
do uso do mar; (2) projeção de poder sobre
PAEMB – em particular as relativas à futerra; e (3) controle de áreas marítimas. A
tura criação de uma 2a Esquadra e de uma
capacitação para o desempenho de tais ta2a Divisão Anfíbia15 para atuar no norte/
12
refas deve contribuir para a dissuasão.
nordeste do País (acima da cintura NatalO desenvolvimento dos meios operativos
Dacar) – levaram alguns céticos a classiseria sequencial, priorizando inicialmente a
ficar tal plano como uma “lista de pedidos
negação do uso do mar. Apesar disso, o
a Papai Noel”. As metas anunciadas popreparo do Poder Naval brasileiro visaria ao
dem ser consideradas muito otimistas para
desempenho de todas as tarefas – na defeo horizonte temporal 2010-30.
atual ministro da Defesa, consumiria 0,7%
do PIB anual durante duas décadas. Isso
elevaria o percentual dos gastos com defesa do Brasil para 2,29%, o que jamais ocorreu durante o período pesquisado por
Brustolin. O histórico de tais gastos não
autoriza a previsão de uma mudança de
paradigma em futuro previsível.10

Ibidem, pp. 83-84. Cf. também Pesce, “Um projeto de potência para o Brasil do século XXI”, Op. cit.
Cf. Presidência da República, Op. cit., pp. 12-14.
12
Ibidem, pp. 12-14. Cf. também Aurélio Ribeiro da Silva Filho, “Aula inaugural dos Cursos de Altos
Estudos da Escola de Guerra Naval”, Revista da Escola de Guerra Naval (13): 174-200 – Rio de
Janeiro, jun. 2009.
13
Cf. Presidência da República, Op. cit., pp. 12-14. Cf. Pesce, “Uma segunda Esquadra para o Brasil?”, Op. cit.
14
Cf. Pesce, Op. cit.
15
N.A.: – Estas denominações são empregadas no texto do PAEMB, mas futuramente poderiam ser
adotadas denominações diferentes.
10
11
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Numa estimativa conservadora, o períestratégico proativo e passaremos tão soodo 2010-50 talvez fosse mais realista, tenmente a “racionalizar a penúria”.
do em vista o volume de investimentos
anunciado. De fato, vários projetos prePROPOSTAS DE ARTICULAÇÃO
DAS FORÇAS
vistos devem ter sua execução prorrogada
para além de 2030. PoAlém da constituidemos destacar a obtenção de submarinos Uma avaliação estratégica ção de um segundo
de propulsão conven- de longo prazo que não se núcleo de Poder Naval
norte do País, a amcional (2010-37) e nulimite a projetar no futuro no
pliação dos meios preclear (2010-47), de naas tendências atuais, mas vista no PAEMB devevios-aeródromo (201032) e de navios de esleve em conta a possível rá incluir o reforço das
forças distritais e a cricolta (2010-34), assim
como a de aeronaves evolução das necessidades ação de novas organizações militares (OM)
de diversos tipos.16
no período de tempo
e do SisteTal impressão de
considerado, procurando, operativas
ma de Segurança do
modo algum invalida o
inclusive, antecipar
Tráfego Aquaviário
notável trabalho reali(SSTA).
zado pela Marinha.
possíveis rupturas
Para monitoramento
Pelo contrário, o cor
e controle das águas
reto é que uma avaliajurisdicionais brasileição estratégica de lonCaso contrário,
ras, o PAEMB contemgo prazo não se limite
renunciaremos ao
pla a implementação
a projetar no futuro as
pensamento estratégico do Sistema de Gerentendências atuais, mas
ciamento da Amazônia
leve em conta a possíproativo e passaremos
Azul (SisGAAz), que
vel evolução das netão somente a
possibilitará o emprecessidades no período
de tempo considera“racionalizar a penúria” go integrado de aeronaves, radares fixos,
do, procurando, incluveículos aéreos não
sive, antecipar possítripulados (Vant) e satélites de comunicaveis rupturas.
ções e de vigilância marítima. O SisGAAz
De início, devem ser consideradas as
incorporará sistemas já existentes e outros
reais necessidades do Poder Naval, por
que serão criados.17
maiores que sejam os recursos necessários para atendê-las. Os cortes que se fizeNo futuro, até 15 submarinos de propulsão
rem necessários só devem ser realizados
convencional (S-BR) e seis de propulsão numais tarde. O procedimento é esse. Caso
clear (SN-BR) poderão operar a partir de uma
contrário, renunciaremos ao pensamento
nova base em Itaguaí, no litoral sul do estado
16

17

54

Cf. Pesce, “PEAMB 2010-2030: Perspectivas”, Op. cit. Cf. também Coordenação do PRM/Grupo de
Trabalho PEAMB, Op. cit.
Cf. Rodrigo Otávio Fernandes de Hônkis, Poder Naval na Amazônia Oriental: Situação atual, perspectivas e consequências para a defesa nacional (Belém: Com 4o DN, 2010). Monografia disponibilizada
em http://www.sae.gov.br/seminarioamazonia/. Acesso em 10/08/2010.
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do Rio de Janeiro, apoiados por um navio de
socorro submarino (NSS) e por um esquadrão
de quatro navios caça-minas (NCM).18
A 1a Esquadra, sediada em Niterói (RJ),
poderá incluir um navio-aeródromo (NAe),
três navios de propósitos múltiplos
(NPM)19, 18 navios de escolta, três navios
de apoio logístico (NApLog), dois rebocadores de alto-mar (RbAM), um navio-hospital (NH) e três navios-transporte de apoio
(NTrA), além de várias embarcações de
desembarque. Estes meios de superfície
serão apoiados por aeronaves (aviões e
helicópteros) de diversos tipos.20
Por sua vez, a 2a Esquadra – possivelmente sediada em São Luís (MA) – poderia ser constituída por um NAe, um NPM,
12 navios de escolta, dois NApLog, um
NSS (para apoio a submarinos operando
na área), um RbAM e um NTrA, além de
embarcações de desembarque e aeronaves
de vários tipos.21
A Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE),
sediada no Rio, poderá incluir quatro Batalhões de Infantaria de Fuzileiros Navais
(BtlInfFuzNav), a fim de prover uma Brigada Anfíbia (BAnf) para operações expedicionárias. É possível que, no litoral norte/
nordeste, seja criada uma força menor, capaz de fornecer uma Unidade Anfíbia

18

19

20

21
22

23
24
25

(UAnf) de pronto emprego. Devem ser criados também novos Batalhões de Operações Ribeirinhas (BtlOpRib) distritais.22
Na prática, o Brasil possui dois litorais –
separados pela cintura Natal-Dacar e formando uma cunha em direção à África. A área
marítima setentrional (ao norte de Natal) defronta-se com o Atlântico Norte e a extremidade sudeste do Caribe, enquanto que a meridional (ao sul de Natal) situa-se inteiramente no Atlântico Sul. Estas duas áreas têm características geopolíticas dissimilares.23
Se for criada uma segunda Esquadra,
sediada no litoral norte/nordeste do Brasil,
esta terá por atribuições principais a defesa
da Amazônia pelo mar e a proteção dos interesses nacionais na área marítima situada ao
norte de Natal-Dacar. Logo, sua composição
não deve ser necessariamente igual à da Esquadra balanceada sediada no Rio de Janeiro.24 O mesmo raciocínio pode ser aplicado à
composição das forças de fuzileiros navais.
INFLUÊNCIAS ESTRANGEIRAS
A ideia de criação de uma segunda Esquadra em nossa Marinha foi cogitada durante os anos 70 do século passado, tendo
sido posteriormente abandonada, devido
à crônica falta de recursos.25 Seu ressurgi-

Cf. Pesce, “PEAMB 2010-2030: Perspectivas”, Op. cit. Cf. também Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Inovação da Marinha, A Estratégia Nacional de Defesa e a Base Industrial de Defesa – Palestra do ViceAlmirante Ney Zanella dos Santos no Simpósio “A Estratégia Nacional de Defesa e o Poder Marítimo”
(Rio de Janeiro: EGN, 30/10/2009). Disponível em http://www.egn.mar.mil.br/. Acesso em 01/12/2009.
N.A.: Designação provisória de uma futura classe de navios-aeródromo de helicópteros de assalto
(NAeHA) para apoio a operações anfíbias. O termo “navio de propósitos múltiplos” foi um
neologismo cunhado pela END. Cf. Presidência da República, Op. cit., p. 13.
Cf. Pesce, “PEAMB 2010-2030: Perspectivas”, Op. cit. Cf. também Secretaria de Ciência, Tecnologia
e Inovação da Marinha, Op. cit.
Ibidem.
N.A.: Tais metas estão incluídas na visão de futuro do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). Cf. palestra
apresentada em Secretaria de Assuntos Estratégicos/Marinha do Brasil, Seminário de Desenvolvimento da Doutrina Naval (Rio de Janeiro: EGN, 03 e 04 ago. 2010).
Cf. Pesce, “Uma segunda Esquadra para o Brasil?”, Op. cit.
Ibidem.
Ibidem.
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mento, em decorrência da END, pode estar
associado às repercussões da reativação
da IV Esquadra (4th Fleet) pela Marinha
dos EUA em 2008.26
O autor do texto da END aparentemente
se inspirou na estrutura organizacional da
U.S. Navy, com suas grandes Esquadras
do Atlântico e do Pacífico – subdivididas
em forças-tipo para o aprestamento dos
meios e em Esquadras componentes
(numbered fleets) para o seu emprego. No
caso do Brasil, acreditamos que uma estrutura complexa desse tipo seria demasiadamente onerosa, pelo menos até meados do
século XXI.
Contudo, a atual organização de nossa
Esquadra – constituída por três forças-tipo
(Aeronaval, de Submarinos e de Superfície) e por duas Divisões operativas – mostra nítida influência norte-americana. O
mesmo se aplica à estrutura da FFE, cujos
principais componentes operativos integram a Divisão Anfíbia (DivAnf) e a Tropa
de Reforço (TrRef).
A influência norte-americana sobre o
pensamento naval brasileiro, cujas origens
remontam à criação da Missão Naval dos
EUA em 1922, foi intensa durante a maior
parte do século XX. Esta suplantou, por
ampla margem, a tradicional influência britânica herdada da época do Império, no
século anterior. Ao longo da última década, porém, as Marinha do Brasil e da França vêm estreitando seus laços de cooperação e amizade.
A Marine Nationale é hoje uma força
naval oceânica capaz de operar em áreas
26

27

28

29
30

56

marítimas distantes em defesa dos interesses nacionais da França. O comando das
unidades que compõem os quatro ramos
combatentes (navios de superfície, submarinos de propulsão nuclear, aviação naval
e fuzileiros navais) daquela Marinha é exercido por intermédio de duas cadeias distintas: a orgânica (administrativa) e a
operacional.27
A cadeia de comando orgânica está subordinada ao chef d’état-major de la
marine, que tem por encargo o preparo e o
aprestamento das forças marítimas. O comando operacional, por sua vez, subordina-se ao chef d’état-major des armées, responsável pelo emprego das Forças Armadas francesas no âmbito do Ministério da
Defesa.28
Na cadeia operacional, os mares e oceanos do mundo são divididos em dez zonas
marítimas, cinco das quais (Índico, Pacífico, Atlântico, Mediterrâneo e Canal da
Mancha/Mar do Norte) correspondem a
extensas áreas marítimas e oceânicas e as
cinco outras (Antilhas, Guianas, Ilhas Reunião, Nova Caledônia e Polinésia Francesa), aos departamentos e territórios ultramarinos da França.29
O sistema francês de presença naval
permanente caracteriza-se pela manutenção,
nas zonas marítimas oceânicas e nos departamentos e territórios de ultramar, de
grupamentos navais reduzidos, os quais
podem receber reforços em caso de necessidade.30 Esta prática difere do sistema britânico de presença intermitente (caracterizado pelo envio periódico de grupos-tare-

Cf. Eduardo Italo Pesce, “Atlântico Sul: Aumento da presença naval norte-americana?”, Revista
Marítima Brasileira, 128 (07/09): 98-103 – Rio de Janeiro, jul./set. 2008.
Cf. sítio oficial da Marinha francesa em http://www.defense.gouv.fr/marine/. Último acesso em 31/07/
2010.
Ibidem. N.A.: Observar que na França, como na maioria dos países ocidentais, o comando de cada força
singular é exercido pelo respectivo chefe de estado-maior.
Cf. sítio oficial da Marinha francesa, Op. cit.
Ibidem.
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fa ao exterior), assim como do sistema norte-americano de presença global.

para a realização de operações em áreas
distantes de suas bases principais.
Uma modesta ampliação da infraestru-tura
ABORDAGEM INCREMENTAL
existente no norte/nordeste do País permitiria
estacionar naquela área – em caso de necessidade – uma força pronta da Esquadra. Do
Ao propor a hierarquização dos objetivos
mesmo modo, poderia ser estacionado no nore o desenvolvimento sequencial dos meios, a
te do Brasil um grupamento operativo da FFE.
END indiretamente sugere uma abordagem
Tais medidas necessitariam de investimentos
incremental para a modernização e a ampliainiciais relativamente
ção do Poder Naval bramodestos, compatíveis
sileiro.31 Tal empreendiA modernização e a
com a provável realidamento tornará necessário mobilizar recursos ampliação do Poder Naval de orçamentária dos
próximos anos.32
humanos, tecnológicos,
brasileiro tornarão
materiais e financeiros
Dentro dos limites
necessário mobilizar
consideráveis por mais
do orçamento, seria
de uma geração.
preciso “mobiliar” prirecursos humanos,
A fim de viabilizar a
meiro as forças atuais
tecnológicos, materiais e com meios operativos
criação de uma 2a Esquadra e de uma 2a Divifinanceiros consideráveis modernos, nas quantisão Anfíbia até 2050,
por mais de uma geração dades necessárias para
deverão ser considerao cumprimento das

dos – além do elevado
missões previstas. Soinvestimento em meios O PAEMB é composto por mente então seria posnavais, aeronavais e de
sível pensar em expanfuzileiros navais – os re- diferentes projetos, engloba dir as forças e o escocursos significativos a
ações de curto (2010-14), po das missões. De
serem aplicados na immédio (2015-22) e longo certa forma, nossa Maplantação da infraestrurinha já está procuranprazo (2023-30), devendo do fazer isso.
tura de apoio, assim
O PAEMB é comcomo na manutenção e
prolongar-se até
posto por diferentes
na operação dos meios.
depois de 2030
projetos, voltados
Enquanto tais repara a articulação das
cursos não estiverem
forças, assim como para o equipamento e
disponíveis, a solução seria manter uma
os recursos humanos. Este plano engloba
Esquadra e uma FFE completas e bem
ações de curto (2010-14), médio (2015-22) e
dimensionadas, contando com bases de
longo prazo (2023-30). Contudo, a execuapoio ao longo de todo o litoral brasileiro
ção de vários projetos deverá prolongar(e, possivelmente, no exterior), mas capase até depois de 2030.33
zes de destacar periodicamente frações
31
32
33

Cf. Presidência da República, Op. cit., pp. 12-14.
Cf. Pesce, “Uma segunda Esquadra para o Brasil?”, Op. cit.
Cf. Pesce, “PEAMB 2010-2030: Perspectivas”, Op. cit. Cf. também Coordenação do PRM/Grupo de
Trabalho PEAMB, Op. cit.
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Para a criação de uma 2a Esquadra e de
uma 2a Divisão Anfíbia, acreditamos que
um horizonte de concretização até 2050
seria razoavelmente realista. Entretanto, os
estudos para a possível implantação de tais
projetos já se iniciaram. Provavelmente,
incluem a análise dos modelos de estrutura adotados pelas principais Marinhas, especialmente as que mantêm intercâmbio
mais intenso com a Marinha do Brasil.34
Podemos afirmar que, de certa forma, o
sistema adotado pela Marinha francesa,
para manutenção de uma presença permanente nas águas metropolitanas e no ultramar é semelhante ao já utilizado pela Marinha do Brasil nas águas sob jurisdição nacional (conhecidas como Amazônia Azul).
As diferenças residem, sobretudo, nos fatores de natureza geográfica.
No caso do Brasil, a área a ser patrulhada não é dispersa, mas compacta, correspondendo a uma faixa de 200 (podendo
estender-se a 350) milhas marítimas de largura ao longo do litoral. Aí operam, em missões de patrulha naval de rotina, os meios
que constituem as forças distritais, subordinadas aos Distritos Navais. Caso seja
necessário, tais meios podem ser reforçados por grupos-tarefa da Esquadra, atualmente sediada no Rio de Janeiro.
Vale observar que uma Esquadra dotada de meios suficientes para atender a todas as demandas seria capaz de atuar onde
fosse necessário (o que, na prática, pode
significar em qualquer lugar do mundo),
operando a partir de suas bases principais
ou utilizando, em caráter temporário, bases
de apoio situadas nas proximidades da área
de operações.
34

35

36
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Para isso, seria necessário, além de investir na ampliação do quantitativo de meios operativos, elevar progressivamente o
nível de capacitação das bases navais para
prestar apoio logístico a unidades da Esquadra que estejam operando em sua área
de cobertura. No caso brasileiro, tal
capacitação está hoje praticamente limitada à área Rio.
Está prevista no PAEMB a construção, no
litoral norte/nordeste, de um complexo naval
comparável ao existente no Rio de Janeiro. A
Baía de São Marcos, em São Luís (MA), é
apontada por especialistas como o local mais
conveniente para isso.35 Tal perspectiva chegou a criar um clima de “disputa” sobre a melhor localização, envolvendo os estados do
Pará (defendendo a opção por Belém) e do
Maranhão.36
A construção de tal base não deve ter
prioridade maior que a conferida à obtenção dos meios operativos. Pode-se até
mesmo especular que a implantação de uma
base naval de grande porte naquela área –
sem que nossa Marinha dispusesse de forças para operar a partir dela – poderia dar
margem a pressões diplomáticas sobre o
Brasil no sentido de que este cedesse tais
instalações para uso pelos EUA e seus principais aliados.
A área marítima de interesse estratégico
do Brasil não se limita à Amazônia Azul,
mas inclui a totalidade do Atlântico Sul, a
África Ocidental e Meridional e a Antártica, assim como o Caribe e parte do Pacífico
Sul. As limitações do apoio logístico (localização das bases e número reduzido de
navios de apoio logístico móvel) têm levado nossa Marinha a operar em áreas relati-

N.A.: – As Marinhas dos EUA e da França encontram-se entre as que mantêm intenso intercâmbio com
nossa Marinha. Cf. palestras em Secretaria de Assuntos Estratégicos/Marinha do Brasil, Op. cit.
Cf. Pesce, “PEAMB 2010-2030: Perspectivas”, Op. cit. Cf. também Pesce, “Marinha do Brasil:
Perspectivas”, Op. cit.
Cf. “Jobim cancela visita a Belém e levanta suspeitas”, Diário do Pará, Belém, 14/08/2010. Matéria
disponibilizada em http://www.defesanet.com.br/.
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vamente próximas do litoral brasileiro. Tal
quadro precisa ser revertido.

vido ao crescimento econômico e o aumento da projeção internacional do País.
A infraestrutura e as instalações localiCONCLUSÃO
zadas em áreas costeiras ou nas águas
jurisdicionais brasileiras podem ser facilmenApesar da divulgação da END e do
te atacadas por mar. As rotas marítimas são
PAEMB, as limitações orçamentárias que divulneráveis às “novas ameaças” (pirataria,
terrorismo e outras formas de crime
ficultam a modernização e o fortalecimento
transnacional), assim como às ameaças de
do Poder Naval brasileiro permanecem. Apetipo clássico. A proteção de nossas atividasar do modesto aumento dos recursos destides marítimas representará um enorme denados a investimentos, o orçamento da Masafio, em tempo de paz ou na eventualidade
rinha para 2010 ficou aquém do que seria dede um conflito armado.
sejável, a fim de garanA posse, pelo Brasil,
tir a continuidade da
renovação e a ampliaApesar da divulgação da de um Poder Naval moderno e bem aparelhado
ção dos meios.
END e do PAEMB, as
contribuirá significatiO histórico da realimitações orçamentárias vamente para aumentar
lidade orçamentária da
sua capacidade de
defesa no Brasil – caque dificultam a
dissuasão clássica (não
racterizado pelo fenômodernização e o
nuclear). Ainda que
meno da path-dependency (dependência
fortalecimento do Poder possam ser consideradas otimistas para o peda trajetória) – não
Naval brasileiro
ríodo 2010-30, as metas
autoriza previsões otipermanecem
que constam do
mistas em relação à
PAEMB – inclusive a
possível alteração do
criação da 2a Esquadra e da 2a Divisão Anfíbia
quadro vigente.37 A concretização das metas ambiciosas do PAEMB depende da ga– resultam de criteriosa avaliação de necessirantia de um fluxo contínuo de investimendades e devem ser consideradas factíveis.
tos por mais de duas décadas. Sem tal gaTalvez um horizonte temporal até 2050
rantia, o novo plano não passará de mais
seja mais realista para a concretização do
um “protocolo de intenções”.
projeto de criação de um segundo núcleo
Embora o PAEMB admita a hierarquide Poder Naval no norte/nordeste do Brasil.
zação das tarefas e o desenvolvimento
Todavia, não há como negar a necessidade
sequencial dos meios, o Brasil necessita
de expansão quantitativa e qualitativa dos
de uma Marinha polivalente com capacimeios navais, aeronavais e de fuzileiros nadade oceânica – apta a desempenhar tovais da Marinha, assim como de aumento
das as tarefas básicas do Poder Naval, na
do seu efetivo de pessoal militar.38
Amazônia Azul ou fora dela. A complexidaA mobilidade e a versatilidade são quade de tais tarefas só tende a aumentar, delidades intrínsecas do Poder Naval, não
37

38

Cf. Brustolin, Op. cit., pp. 83-84. Cf. Pesce, “Um projeto de potência para o Brasil do século XXI”,
Op. cit.
N.A.: – O aumento de efetivo autorizado será de 36% até 2030, passando de 59,6 mil para 80,5 mil
oficiais e praças. Cf. Pesce, “PEAMB 2010-2030: Perspectivas”, Op. cit.
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No final dos anos 80 e início dos 90 do
havendo necessidade de criar novas esséculo XX, a crise econômica e o fim da Guertruturas para “ocupar” áreas marítimas. Para
ra Fria inviabilizaram a continuidade do proassegurar uma presença naval frequente,
jeto de potência que o Brasil vinha desenvoluma Esquadra balanceada, dotada de meivendo, levando sua indústria de defesa à
os modernos em quantidades apreciáveis,
estagnação.39 A recuserá capaz de operar
longe de suas bases
peração da capacidade
por longos períodos
produtiva dessa indúsA expressão militar do
de tempo, desde que
tria é um dos objetivos
disponha de uma ade- Poder Nacional encontra- da END.40 Além da inquada capacidade de
de construção
se defasada em relação ao dústria
apoio logístico móvel.
naval militar, o reapaA situação dos di- desenvolvimento alcançado relhamento da Marinha
versos segmentos da pelas demais expressões. É envolve diversos segdefesa nacional no
mentos industriais ligapreciso assegurar o fluxo dos à defesa.
Brasil é crítica. A expressão militar do PoDurante a “década
de recursos necessário
der Nacional enconneoliberal” (anos 90 do
para dar continuidade aos século passado), o Bratra-se defasada em relação ao desenvolvi- programas de renovação e sil negligenciou sua
mento alcançado pedefesa, permitindo que
modernização das três
las demais expressões
a defasagem tecnolóforças singulares
– em especial a econôgica das Forças Armamica. O aumento da
das brasileiras se acenprojeção do País no exterior vem levando a
tuasse. É preciso reverter os efeitos nefastos
um aumento de seus compromissos interdaquela política, assegurando o fluxo de renacionais nas áreas de defesa e segurancursos necessário para dar continuidade aos
ça. Tudo indica que tal tendência deve se
programas de renovação e modernização das
aprofundar no futuro imediato.
três forças singulares.

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

39

40
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Cf. Roberto Lopes, “Brasil Potência: O sonho que insiste em não morrer”, Leituras da História II (32):
26-33 – São Paulo, jul. 2010.
Cf. Presidência da República, Op. cit., p. 3.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo objetiva contribuir
para o desenvolvimento da cabotagem brasileira, por meio da apresentação
*
**

dos principais aspectos jurídicos da sua
regulação, ora conceituada como aquela
realizada entre os portos ou pontos do
território brasileiro, utilizando o transporte aquaviário (marítimo, fluvial e lacustre)

Antaq – Agência Nacional de Transporte Aquaviário.
Oficial de Náutica formado pelo Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (Ciaga-1983), advogado
(www.adsadvogados.adv.br), professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Ciência Jurídica da
Universidade do Vale do Itajaí – Univali (www.univali.br/ppcj) e doutor em Direito (Universidade
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e Juridicidade da Atividade Portuária (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – CNPq). Pós-doutor em Regulação da Infraestrutura – Harvard University, com
recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Autor de várias
obras sobre Direito Marítimo, Direito Portuário, Direito Regulatório e Direito Internacional.
Endereço eletrônico: agripino@adsadvogados.adv.br.
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ou estas e as vias navegáveis interiores
De acordo com Meira Mattos:
no Brasil.1
O Atlântico, com a sua imensa
Trata-se, portanto, juntamente com a gemassa líquida, oferece-nos não aperação de energia renovável, de um dos elenas a melhor via de comunicação enmentos mais relevantre grandes centros
tes da infraestrutura
costeiros do País ou
A cabotagem, juntamente a rota indispensável
(física) brasileira, de
forma que o texto pre- com a geração de energia ao nosso comércio
tende, assim, contriexterior, propiciarenovável, é um dos
buir para a inteligênnos também uma
cia marítima da elementos mais relevantes fonte de recursos
cabotagem brasileira,
econômicos da maida infraestrutura
ou melhor, infraesor importância. (...) A
(física) brasileira
trutura intelectual, esvalorização econômisencial para a constru
ca dos mares resulta,
ção do Poder Marítiinequivocamente, na
A divisão modal dos
sua maior expressão
mo nacional.2
transportes mostra 61% estratégica. 5
O tema se justifica
pelo grande déficit de
dos fluxos no modal
maritimidade do litoral
Com a criação das
rodoviário, 30% no
brasileiro3 e pela peagências reguladoras
quena quantidade de
ferroviário, 4% no
independentes a parcarga transportada hidroviário e no dutoviário tir de 1996, por meio da
pela cabotagem no
Agência Nacional de
e 1% na cabotagem (...), Energia Elétrica
Brasil, vez que, “atualmente, a divisão
(Aneel), o Brasil acodesconsiderando o
modal dos transporlhe um modelo. Pelo
modal aéreo
tes mostra 61% dos
menos no âmbito forfluxos no modal rodomal, há maior eficiênviário, 30% no ferroviário, 4% no
cia na implementação de políticas de Estahidroviário e no dutoviário e 1% na
dos para setores relevantes da
cabotagem (...), desconsiderando o modal
infraestrutura como o de transporte
aéreo”.4
aquaviário e portos, regulada pela Agên1

2

3

4

5

Conceituada como: “navegação de cabotagem: a realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis interiores”, conforme art. 2o, inciso IX, da
Lei n o 9.432/97.
Sobre o tema, na perspectiva do transporte aquaviário no mundo globalizado e do papel do Direito e das
Relações Internacionais: CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Introdução. In: CASTRO JUNIOR,
Osvaldo Agripino de. (org.) Direito Marítimo Made In Brasil. São Paulo: Lex, 2007, p. 11-31.
Acerca do assunto: FOULQUIER, Éric. “Le déficit de maritimeté du littoral portuaire sud-américain”.
In: GUILLAUME, Jacques. Les transports maritimes dans la mondialisation. Paris: Harmattan,
2008, p. 211-244.
Plano Nacional de Logística de Transportes – Relatório Executivo. Brasília: Ministério dos Transportes, Ministério da Defesa, Centran, abr. 2007, p. 158.
MEIRA MATTOS, General. A Geopolítica e as Projeções do Poder. Prefácio de Luís Vianna Filho.
Coleção Documentos Brasileiros. Rio de Janeiro: José Olympio, 1977, p. 89-90.
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cia Nacional de Transportes Aquaviários
(Antaq).6
A Antaq surgiu no Brasil, em um contexto de crise, diretamente inspirada no
modelo norte-americano, e, tal como ocorre nos Estados Unidos, a própria lei que
institui esta agência já lhe confere poder
normativo ou regulador. Criada pela Lei no
10.233, de 5 de junho de 2001, a Antaq tem
natureza de autarquia especial e está diretamente vinculada ao Ministério dos Transportes, sendo uma entidade reguladora e
fiscalizadora das atividades portuárias e
dos transportes aquaviários. A sua esfera
de atuação consiste nas navegações de
longo curso, de interior, de cabotagem, de
apoio marítimo e portuário.
Nesse quadro, o artigo objetiva discorrer sobre a competência da Antaq para regular a cabotagem por meio de três partes.
O Capítulo 1 apresenta um breve histórico
das normas editadas pela Antaq que regulam a cabotagem. O Capítulo 2 trata dos
problemas da cabotagem. Já o Capítulo 3
discorre sobre propostas para desenvolver o setor. Nas considerações finais, são
feitas outras sugestões.
A ANTAQ E A REGULAÇÃO DA
CABOTAGEM
Dentro das atribuições que foram
auferidas à Antaq está a liberdade de criar
normas que incidam sobre os setores nos
quais a Agência tem competência para atuar, conforme o art. 27, inciso IV, combinado
com os arts. 43, 44 e 68 da Lei no 10.233, de
5 de junho de 2001, com a redação dada
6

7
8

pela Medida Provisória no 2.217/3, de 4 de
setembro de 2001. Algumas normas que
interferem diretamente na navegação de
cabotagem no País, portanto, a seguir serão abordadas.
No conjunto das resoluções que outorgam,
indeferem, aplicam penalidades ou advertências, extinguem ou cancelam pedidos para
empresas atuarem na navegação de
cabotagem, a Antaq publicou outras normas
que são interessantes ao estudo em questão.
A Resolução no 024, de 8 de agosto de
2002, aprovou projeto para a norma de outorga de autorização à pessoa jurídica para
operar como empresa brasileira de navegação nas linhas de longo curso, de cabotagem, de apoio portuário e de apoio marítimo. A norma determinava a realização de
audiência pública, com prazo de 21 dias a
contar da data da publicação no Diário Oficial da União, com o escopo de obter subsídios e informações para aprimorar o ato
regulamentar em questão.
Os requisitos para outorga de autorização consistiam em a empresa possuir no mínimo uma embarcação que arvorasse bandeira brasileira, adequada ao tipo de navegação à qual se dispunha e que estivesse em
plenas condições de operabilidade (em caso
de paralisação superior a 180 dias contínuos,
deveria apresentar justificativa à Antaq).7
Como alternativa a esta regra, a empresa
poderia ter contrato de afretamento a casco
nu de propriedade de brasileiro, conforme a
Lei no 9.774/98,8 ou mediante apresentação
de contrato de construção de embarcação
em estaleiro nacional, preenchendo alguns
requisitos, ou caso tivesse o fim específico

Sobre a análise comparativa da Antaq e da Federal Maritime Commission, com 22 recomendações para
aperfeiçoar a Antaq, fruto das nossas pesquisas de pós-doutoramento na Harvard University: CASTRO
JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Direito Regulatório e Inovação nos Transportes e Portos nos Estados
Unidos e Brasil. Prefácio Prof. Ashley Brown. Harvard University. Florianópolis: Conceito, 2009.
Resolução no 24, art.10. Disponível em:<www.antaq.gov.br>.
Lei n o 9.774/98, altera a Lei n o 7.652, de 3 de fevereiro de 1988, que dispõe sobre o Registro da
Propriedade Marítima.
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de obter financiamento junto ao Fundo de
Marinha Mercante (FMM) para construção
de embarcação em estaleiro brasileiro.9
Nesse quadro, a situação financeira da pessoa jurídica deveria ser considerada boa, no
parâmetro de possuir pelo menos patrimônio
líquido de R$ 6 milhões para a navegação de
cabotagem.10 Ressalte-se que a empresa que
apresentasse objetivo de atuar na navegação
de cabotagem unicamente com embarcações
de capacidade inferior a mil toneladas de porte
bruto (TPB), ficaria isenta de preencher o prérequisito estipulado de patrimônio líquido.11
A Resolução em estudo ainda exigia
documentos que, no caso da cabotagem,
deveriam ser enviados anualmente até o
dia 30 de junho;12 e, caso a empresa fosse
autorizada, ficaria submetida ao princípio
da livre concorrência e teria que satisfazer
certos requisitos. Como exemplo, podem
ser citadas a regularidade e a preservação
do meio ambiente. As penalidades, no caso
do descumprimento de qualquer disposição legal, regulamentar ou nos termos ou
condições expressas ou implícitas nos termos de autorização, consistiam em: advertência, multa, suspensão, cassação e declaração de inidoneidade.13
A citada norma dispunha sobre o término da autorização, que poderia ocorrer por
renúncia, falência ou extinção da pessoa
jurídica autorizada, ou pela Antaq, por anulação ou cassação, mediante processo regular, preenchidas as hipóteses mencionadas nos incisos I e II do art. 17. Acrescentava, nas disposições finais e transitórias,
que a autorização provisória perduraria no
prazo máximo de 180 dias.14

Em seguida, a Resolução no 032, de 2 de
setembro de 2002, prorrogava o prazo para
a aprovação do projeto de norma estabelecido pela Resolução no 24 para 8 de agosto
de 2002. Por sua vez, em 19 de novembro
de 2002, foi editada a Resolução no 052 da
Antaq, sobre o mesmo tema, com alterações do projeto inicial; em seguida, a Resolução no 090, de 26 de maio de 2003, prorrogou o prazo previsto na Resolução no
052, para convocar as empresas de navegação que já tivessem autorização a renovar a concessão: aos 180 dias previamente
estipulados, concedeu mais 90 dias, a serem contados após o término daqueles.
Mencione-se que, em 11 de agosto de
2003, a Resolução no 107 viria para aprovar
a proposta de alteração da norma feita pela
Resolução no 052 e submetê-la à audiência
pública. Esta norma ainda foi aprovada pela
Resolução no 492, de 19 de setembro de
2005, depois aprovada pela Resolução no
843, de 14 de agosto de 2007 e, posteriormente, foi alterada finalmente pela Resolução no 879, de 26 de setembro de 2007.
Desde o primeiro projeto demonstrado na
Resolução no 024 até a norma finalmente aprovada pela Resolução no 843, com as alterações
da Resolução no 879, inúmeras mudanças ocorreram. Dentre elas podem ser salientadas:
a) nas definições de que trata o art. 2o,
foi incluído o inciso VII, com a
conceituação de “proprietário” como
sendo aquela pessoa física ou jurídica
que tenha em seu nome inscrita ou registrada a embarcação;
b) acrescentou o parágrafo único do art.
3o, que dispunha sobre a autorização

Resolução no 24, art. 5o e incisos.
Resolução no 24, art. 4o, inciso II, alínea “b”.
11
Resolução no 24, art. 4o, §1o.
12
Resolução no 24, art. 12, inciso I.
13
Resolução no 24, art. 16 e incisos.
14
Resolução no 24, art.18 e parágrafos.
9

10
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para operar, declarando ser ela
intransferível e decretando o prazo para
sua vigência;
c) na seção sobre o requerimento, antes
tratava diretamente de autorização, contudo, a norma passou a tratar de pedido
para a autorização;
d) passou a exigir que o contrato de
afretamento a casco nu, realizado por
empresa brasileira, tivesse prazo de no
mínimo um ano;
e) no art. 5o, §1o, atualizou a autorização
nos casos de pré-registro de embarcação em construção, bem como para as
especialidades do Registro Especial Brasileiro (REB);
f) no art. 5o, §2o passou a exigir documentos sobre a embarcação;
g) ainda acrescentou mais algumas exigências, no que diz respeito à embarcação em
construção, exigindo mais requisitos e certificados sobre o andamento da obra;
h) formulou mais alguns requisitos, visando assegurar a comprovação da situação
financeira e econômica da empresa;
i) condicionou a continuidade da autorização a verificações periódicas para
certificar se as condições para exploração do serviço autorizado continuam
adequadas;
j) sobre a operação, dispôs que a Antaq,
ao tomar conhecimento de fato que configure ou que venha a configurar infração à ordem econômica, deverá informálo ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), à Secretaria de
Direito Econômico do Ministério da Justiça ou à Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, conforme o caso;
k) adicionou regras específicas para o
transporte a granel de petróleo, seus derivados e gás natural, que deverão atender às normas estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP);
66

l) estipulou que só poderia operar a empresa de navegação nacional que tivesse apólice de seguro de responsabilidade civil vigorando;
m) nos casos de extinção, contemplou
mais a hipótese de ficar constatado que
as condições da empresa nacional não
mais satisfazem às condições para as
quais foi concedida a outorga;
n) estabeleceu a hipótese de revogação da autorização, nos casos de financiamento com a Marinha Mercante, quando a obtenção deste não restar
comprovada;
o) firmou regras para a aplicação proporcional das penalidades;
p) instituiu a seção sobre infrações, dispondo sobre quais são elas e suas respectivas multas;
q) registrou que as disposições da norma em pauta serão aplicáveis aos processos em tramitação na Antaq na data
da sua publicação no Diário Oficial e determinou que a Resolução passasse a
vigorar desde a data da sua publicação.
Ademais, a Resolução no 133 da Antaq,
de 4 de novembro de 2003, aprovou a proposta da norma para o afretamento de embarcação por empresa brasileira de navegação na navegação de cabotagem, com a finalidade de submetê-la à audiência pública.
A Resolução no 142, de 27 de novembro
de 2003, veio com intuito de prorrogar o
seu prazo, que entrava em vigor na data da
sua publicação, para o dia 8 de dezembro
de 2003. Em 16 de fevereiro de 2004, a Resolução no 193 aprovou a norma, promovendo algumas alterações. Em 24 de maio
de 2005, a Resolução no 431 aprovou algumas alterações para fins de submissão à
audiência pública, a Resolução no 496.
Segundo as regras desta Resolução,
independe de autorização o afretamento de
embarcação de bandeira brasileira e daquelas submetidas ao REB, conforme anteriorRMB4 oT/2010
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mente estudado. A citada norma dispõe
sobre os requisitos que tornam possível a
autorização de embarcação estrangeira
afretada por tempo ou viagem atuar na navegação de cabotagem, sendo esta uma regra especial dependente de determinados
fatores, conforme dispostos na Resolução,
como, por exemplo, quando for constatado que não existe ou que não há disponível navio com bandeira brasileira com o tipo
e o porte necessário, a fim de que se faça o
transporte desejado.
Esta Resolução dispõe sobre a circularização da consulta, definida por ela, como
o procedimento para a consulta feita pela
empresa nacional que deseje o afretamento
de embarcação estrangeira para a cabotagem, feita a todas as empresas nacionais,
os procedimentos pelos quais as consultas devem ser efetuadas e suas formas de
confirmação.
A Resolução em análise cita os requisitos para se proceder com a solicitação de
autorização do afretamento de embarcação
estrangeira, desde sua forma até as informações que devem ser prestadas à Antaq. Estabelece como se darão a oferta e o bloqueio de embarcação para o afretamento.
A citada Resolução menciona que o Certificado de Autorização de Afretamento
(CAA) – documento emitido pela Agência
Nacional dos Transportes Aquaviários que
serve para comprovar a autorização de
afretamento de empresa estrangeira para
operar na cabotagem – só será deferido
quando a empresa informar à Antaq o local
e a data em que a embarcação será recebida.
Ressalte-se que a citada Resolução define quais são as penalidades, infrações e
suas respectivas multas e salienta que, nos
casos especiais em que esteja comprovado o interesse público e de emergência, a
Antaq poderá autorizar o afretamento de
embarcação de bandeira estrangeira para a
cabotagem.
RMB4 o T/2010

Deve-se mencionar que, em 30 de setembro de 2009, a Antaq publicou a Resolução no 1.499, que aprova a Proposta de
Norma para disciplinar o afretamento de
embarcação por empresa brasileira de navegação na navegação de cabotagem, a fim
de submetê-la à audiência pública, que sofreu várias contribuições do Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima (Syndarma), visando aperfeiçoar a futura Resolução. Nesse sentido, deve-se
mencionar o art. 5o da citada Resolução,
que trata da autorização para afretamento
de embarcação estrangeira:
Da Autorização de Afretamento – Art. 5o
– A empresa brasileira de navegação de
cabotagem poderá obter autorização
para afretar embarcação estrangeira: I –
por viagem, no todo ou em parte, ou por
tempo para uma única viagem: a) quando constatada a inexistência ou a
indisponibilidade de embarcação de bandeira brasileira, do tipo e porte adequados para o transporte pretendido; b)
quando verificado que as ofertas para o
transporte pretendido não atendem aos
prazos consultados ou que as condições
da taxa de afretamento não são compatíveis com o mercado; II – por tempo, a
casco nu ou por viagem, no todo ou em
parte, ou por tempo para uma única viagem, em substituição a embarcação em
construção no País, em estaleiro brasileiro, com contrato em eficácia, enquanto
durar a construção, até o limite da tonelagem de porte bruto contratada. § 1o – A
autorização para afretamento de que trata o inciso II deste artigo independe de
circularização. § 2o – A autorização para
o afretamento de que trata o inciso II,
nas modalidades por tempo ou a casco
nu, somente será outorgada pelo prazo
de até doze meses. § 3o – Os afretamentos
autorizados com base no inciso II, feitos
em substituição a uma mesma embarca67
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ção, não poderão exceder a duração acumulada de 36 meses.

Tribunal de Contas da União (TCU) para
que funcionasse, e com a Antaq, que, no
início da primeira gestão de Fernando
Após a análise das principais normas
Fialho, ficou vários meses sem poder deque influem diretamente na navegação de
liberar porque o Executivo e o Congrescabotagem no Brasil, adiante serão exposso não nomeavam diretores. Trata-se de
tas as principais fragilidades, as perspectium descaso do Executivo à regulação de
vas e as possíveis soluções analisadas
transporte, com omissão do Congresso,
sobre o setor.
tal como ocorreu com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) pouco dePROBLEMAS QUE OBSTRUEM O
pois. Isso se dá porque o analfabetismo
DESENVOLVIMENTO DA
regulatório ainda é grande, não obstante
CABOTAGEM
o esforço do governo federal, com a criação do Programa de
No que tange aos
Regulação, vinculado
principais problemas Infelizmente, a maioria da à Casa Civil.
da cabotagem no Brac) Verifica-se, ainda, falclasse política não olha
sil, podem ser citados
ta de organização polítipara o mar
os seguintes:
ca (associativismo) e

a) A captura (fenôpressão política dos
meno que gera A falta de política de longo usuários de transportes,
disfuncionalidade
não obstante o papel da
prazo (de Estado) que
na regulação do seAssociação Nacional
tor, com externalitransforme as vantagens dos Usuários do Transdades negativas)
de Carga (Anut) e
comparativas ambientais porte
da classe política
das empresas brasileida cabotagem em
(Legislativo e Exeras de navegação, algucutivo) e dos órmas ainda ligadas a gruincentivos econômicos
gãos públicos respos transnacionais.
ponsáveis pela pod) Mencione-se a falta
lítica de transportes no Brasil pelos grude política de longo prazo (de Estado)
pos de interesse (lobby) da indústria de
que transforme as vantagens comparatitransportes terrestres, especialmente o
vas ambientais da cabotagem em incenrodoviário, construtoras e empresas
tivos econômicos.
outorgadas que operam rodovias, indústria de combustíveis, distribuidoras (posTais problemas decorrem, em parte, da
tos de gasolina) e fábricas de pneus.
hipertrofia do modal rodoviário e da sua
b) Os políticos cujas campanhas são fiindústria (automobilística e de caminhões),
nanciadas por esse lobby são os maioque, junto com uma falta de política de
res responsáveis. Infelizmente, a maioria
cabotagem, inserida num contexto maior,
da classe política não olha para o mar.
de navegação marítima, conseguiram atrair
Observe-se o descaso com a não
cargas da cabotagem e acabar com as emimplementação do Conselho Nacional de
presas que havia no setor. Isso se deu pela
Integração de Políticas de Transporte
falta de uma política de Estado, de longo
(Conit), que precisou de uma pressão do
prazo, já que os políticos são reféns do
68
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curto prazo (mandato de quatro anos), em
consequentemente, maléfica para alguns
relação à modalidade de transporte adotasetores empresariais.
da no País.
Essa rodoviarização insensata do Brasil
Esse processo é histórico e decorreu de
decorre de um processo histórico e tem
uma política que vislumbrava ser beneficiraízes na cultura política brasileira, muito
ada com o investimento em rodovias e a
dependente do Estado. Os problemas são
venda de automóveis, mas não deu certo.
causados, entre outras razões, pela natuNo entanto, em um país como o Brasil, com
reza dos sistemas: a) político – ainda
características continentais, dotado de um
clientelista, que se aproveita do baixo índiextenso litoral, obviamente o tipo de transce de educação do eleitorado que elege,
porte mais indicado não é o rodoviário e
em regra, políticos com baixo grau de edusim a cabotagem e o ferroviário.
cação e péssima conduta ética, aliada ainAssim, deve-se, é claro, promover a
da a uma forte ingerência do Executivo na
integração das três modalidades de transpolítica de transporte; e b) tributário – o
porte, visando alcanbrasileiro é o pior da
çar a excelência no
América Latina, e sem
transporte de cargas A rodoviarização insensata incentivos para tal
com o esquema chamatriz de transporte.
do Brasil decorre de um
mado de transporte
Quanto aos cami“porta a porta”, proprocesso histórico e tem nhos, sustenta-se que
porcionando eficiênnecessárias alguraízes na cultura política são
cia, segurança, menomas medidas, entre as
brasileira, muito
res taxas de poluição
quais: a) maior particiambiental, rapidez,
pação dos usuários
dependente do Estado
custos menores ao
desses serviços, que
transporte e a comodiprecisam se organizar
dade aos usuários. Nesse contexto, o Conit
e conhecer o papel da Antaq na regulação
deve funcionar e dar as diretrizes para a
setorial da cabotagem; b) adoção de uma
Antaq, a Agência Nacional de Transporpolítica que transforme os portos e termites Terrestres (Antt), a Anac e o Departanais em locais de lazer e de acesso ao púmento Nacional de Infraestrutura de Transblico, sem a visão marginalizada da popuporte (DNIT).
lação, bem como que os transforme em loPor sua vez, alguns segmentos, princicais familiares, como acontece em várias
palmente o graneleiro, pressionam o gopartes do mundo, permitindo às crianças,
verno para abrir a navegação de cabotagem
desde cedo, o acesso aos navios, para que,
às embarcações estrangeiras, alegando a
a partir disso, floresça a afeição a esta mofalta de navios adequados disponíveis de
dalidade de transporte.
bandeira brasileira e suas linhas pouco reA Antaq e o Syndarma realizaram, no figulares e escassas. No entanto, conclui-se
nal de 2009, um seminário inédito em Brasília
que esta não é a medida mais adequada,
para o desenvolvimento da cabotagem, do
uma vez que se aniquilaria com a indústria
qual participamos num painel sobre o valor
nacional, em face da sua pouca
da cabotagem, juntamente com Marianne
competitividade, sendo fatal para os estaLachmann, do Syndarma. Nele foram feitas
leiros brasileiros, que já não usufruem de
várias propostas, que precisam sair do pauma boa posição no mercado atual e,
pel, tal como o Porto Sem Papel, da SecretáRMB4 o T/2010
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ria de Portos (SEP).15 Além disso, a Câmara
O Conit deve identificar os pontos de
dos Deputados, em 2009, também realizou
conexão dos vários modais a fim de
outro seminário sobre transporte de
maximizar o intermodalismo, o que demancabotagem, em que foram feitas várias sudará transporte de cabotagem. Além das
gestões. Propostas não faltam.
propostas acima mencionadas, por exemAdemais, a educação pode aumentar a
plo, seria importante a criação de uma Sucompreensão dos problemas do setor, com
perintendência de Cabotagem para cuidar
diagnóstico científico dos problemas, e
somente do tema. Assim, haveria mais foco
contribuir para o aumento da participação
da Antaq e uma melhor gestão dessa ime da pressão no Estado, via Congresso,
portante política pública.
Antaq, Conit, Antt, SEP (porque não há
Ressalte-se que a cabotagem no Brasil
cabotagem sem portos eficientes) e Minisnão é fechada. Em quase todos os países
tério dos Transportes (MT). Contudo, há
há algum tipo de exigência para entrar nesavanços, tais como o Plano Nacional de
se mercado. Todos os países, de alguma
Logística e Transportes (PNLT) 2007, a
forma, protegem a sua cabotagem. O capimaior abertura da
tal mínimo integraAntaq para o setor, os
lizado de R$ 6 miconcursos públicos Todos os países, de alguma lhões, e não são muipara as agências e a
tos os outros requisiforma, protegem a sua
possibilidade
de
tos exigidos pela leinstitucionalização do
gislação para obter a
cabotagem
Conit.
outorga de autorizaNo que tange à
ção para operar na
Antaq, essa agência surgiu no Brasil há
cabotagem brasileira.
dez anos, em um contexto de pós-crise, em
Nesse quadro, os Estados Unidos da
face dos escândalos de ineficiência e
América são um país que confere proteção
corrupção, especialmente da Superintencom características draconianas à sua nadência Nacional da Marinha Mercante
vegação de cabotagem, uma vez que exi(Sunamam), que levaram ao seu naufrágio
gem que em todos os navios que nela opee que são de triste memória. Essa agência
ram arvorem bandeira e tenham sido
foi diretamente inspirada no modelo norteconstruídos em estaleiros americanos, com
americano e, tal como ocorre nos Estados
75% de tripulação nacional. A União
Unidos, a própria lei que a instituiu já lhe
Europeia também adota uma política de proconfere poder normativo ou regulador.
teção da sua cabotagem.
A Antaq e Antt, sob coordenação do
Já no Brasil, a proteção é um pouco mais
Conit, devem assumir a liderança desse
branda, abrindo-se certas exceções, que
processo, mas isso não depende somente
permitem que o navio não tenha sido
desses órgãos. Assim, é preciso que usuconstruído em estaleiro brasileiro, mas que,
ários dos serviços de transportes e emmediante as exigências feitas pelo Regispresários do setor participem ativamente
tro Especial Brasileiro, esteja a embarcado processo.
ção afretada a casco nu, enquanto promo15
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ve o transporte interno no país, e recolha a
bandeira do seu país de origem e arvore a
bandeira nacional.
A Antaq aprovou ainda resoluções que,
mediante o preenchimento de alguns requisitos, permitem, inclusive, que a embarcação estrangeira contratada por empresa
brasileira esteja sob o regime de afretamento
por tempo ou viagem, salientando, novamente, se observadas algumas circunstâncias impostas pela legislação.
A abertura dos portos para embarcações
estrangeiras na navegação de cabotagem
não proporcionaria a redução dos fretes
conforme alegado, mas massacraria o setor nacional, pois as embarcações estrangeiras fariam este percurso apenas como
um trajeto de sua viagem, que seguiria para
outros lugares, e utilizar-se-iam de benefícios como combustível mais barato, tripulação menos onerosa, entre tantos outros,
que impossibilitariam as embarcações nacionais de competir em um mercado sob
estas condições.
Sendo assim, a Antaq poderia incentivar
maiores investimentos no setor portuário, visando galgar-lhe maior eficiência e celeridade,
criar normas que dessem preferência nos portos para os navios de cabotagem, não os deixando parados e promovendo a sua atracação
e operação antes dos demais, advindos da
navegação de longo curso.
A desburocratização do setor é essencial, uma vez que não se pode conferir o mesmo tratamento de cargas provenientes da
navegação de cabotagem e de cargas advindas
da importação, o que não quer dizer que não
deve existir controle – sim, ele deve existir,
mas de maneira mais prática e mais eficiente, que confira maior agilidade ao setor, conforme acontece no modal rodoviário.
Outro ponto que merece incentivo é o ressurgimento do mercado da indústria naval,
dando fôlego para que os estaleiros nacionais sobrevivam e para que consigam cumRMB4 o T/2010

prir seus contratos, construindo embarcações
adequadas e com qualidade. Para tanto, devese salientar que o Brasil necessita de mão de
obra qualificada, para, mais uma vez, o mercado não ser dominado por estrangeiros que
vendem serviços com alto valor agregado.
Deve-se, portanto, investir na qualificação
de pessoal para trabalhar nesse setor.
Ocorreu um grande avanço com a Carta
Magna de 1988, que tornou constitucional
a disposição sobre quem serão os responsáveis pela regulação da navegação de
cabotagem e interior. Por sua vez, o Decreto no 2.256, ao regulamentar o Registro Especial Brasileiro, concedeu vantagens suficientes aos usuários para poderem contar com embarcações adequadas para a
navegação de cabotagem.
Sustenta-se que a Antaq deve regular os
fretes na cabotagem, sem arbitrar valores,
como forma de promover a competitividade,
combater a concorrência desleal, que é muito comum no setor, bem como zelar pela
modicidade tarifária, dentre outras competências. Nesse sentido, o artigo 11 da Resolução no 843 da Antaq é pertinente:
Art. 11. A operação nas navegações de
longo curso, de cabotagem, de apoio
marítimo e de apoio portuário pela empresa brasileira de navegação será
exercida em regime de liberdade de preços dos serviços, tarifas e fretes e em
ambiente de livre e aberta competição,
conforme disposto nos artigos 43 e 45
da Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001,
cabendo à Antaq reprimir toda prática
prejudicial à competição, bem como o
abuso do poder econômico.
Parágrafo único. A Agência, ao tomar conhecimento de fato que configure ou possa configurar infração à ordem econômica, deverá comunicá-lo ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade,
à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça ou à Secretaria de Acom71
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panhamento Econômico do Ministério da
Fazenda, conforme o caso.

sando sempre ao interesse público (não, ao
do governo, cujo mandato é de curto prazo –
quatro anos). Não é isso o que ocorre no
Essa é ainda uma das fragilidades da
Brasil ainda. Observe-se o que aconteceu com
Antaq, que está procurando aumentar a efivárias empresas de navegação que foram
cácia da regulação econômica, o que vem
adquiridas por grupos transnacionais que as
sendo feito, ainda que lentamente. Todavia,
sufocam, mas que não deixaram que elas se
verifica-se que a diretoria atual está procuextinguissem, porque interessa àquelas a
rando ouvir mais o setor, especialmente por
aquisição das mais frágeis.
meio de audiências públicas e seminários.
Assim, para garantir que não haja concorNesse sentido, sustenta-se que a Antaq
rência desleal e evitar as chamadas bandeiprecisa saber quais os valores de fretes, tariras de conveniência, o monitoramento dos
fas e preços usados pelos operadores. Os repreços, tarifas e fretes pela Antaq pode ajugulados precisam saber que há esse
dar, bem como a maior articulação com o Cade,
monitoramento; isso inibe abusos, cartéis, preque precisa conhecer as especificidades do
ços predatórios, enfim,
setor.
concorrência desleal.
A fiscalização aleaA Federal Maritime Não há transporte de longo tória também pode ser
Commission (FMC),
útil, porque inibe os
nos EUA, faz isso, e a curso sem cabotagem forte cartéis. A Justiça FedeAgência Nacional de
... é importante também ral e a Divisão AntiPetróleo (ANP) tamcombater a concorrência truste dos EUA condebém, com relação aos
naram recentemente
desleal das bandeiras de duas empresas estranpreços dos combustíveis. Monitorar não é
geiras a multa de mais
conveniência, e o setor
arbitrar valores. Isso
de US$ 60 milhões e
deve fazer estudos para prisão de diretores por
não significa também
que ela não possa intomar medidas no âmbito cartéis no transporte
tervir em determinadas
de químicos que prejuda OMC
situações. No Brasil, os
dicavam usuários norprincípios da livre inicite-americanos. Não se
ativa e da liberdade de preços, tarifas e fretes
deve, contudo, criminalizar os agentes econão são princípios absolutos. Eles enconnômicos, mas às vezes há excessos, e o Estram óbice no interesse público, tal como a
tado precisa intervir. No Brasil já há legislabusca da competitividade. Se não houver lição para isso.
mites, tais princípios criam assimetrias que
Ademais, não há transporte de longo curse tornam abuso do poder econômico.
so sem cabotagem forte. Assim, é importante
Nesse setor, com forte influência do capitambém combater a concorrência desleal das
tal transnacional, regra geral, quem está denbandeiras de conveniência, e o setor deve
tro (incumbente) não quer sair, mas também
fazer estudos para tomar medidas no âmbito
não quer deixar o outro entrar, e muitas vezes
da Organização Mundial do Comércio (OMC)
aqueles se aliam e fazem preços predatórios
para combater os cartéis de shipping
para eliminar os pequenos, possíveis
transnacionais, por meio do Gats (Acordo
entrantes. Nessa hora, a Antaq deve intervir;
Geral sobre Serviços, em que se encontram
afinal, regular também é arbitrar conflitos, vios serviços de transportes marítimos).
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Esse é um problema que os países em
desenvolvimento como o Brasil, com forte
dependência de transporte marítimo, vez que
66% da frota mundial está registrada em países de bandeira de conveniência,16 precisam solucionar no âmbito da OMC.17 Não
dá para aguardar a Organização Marítima
Internacional (IMO) porque essa, não
obstante o princípio da igualdade entre os
Estados (um voto para cada país), é fortemente financiada pelos países de bandeiras
de conveniência e a regulação dela é social
(segurança da navegação e meio ambiente),
não econômica (concorrência leal).
Sustenta-se, ainda, um Plano Geral de
Outorgas (PGO) da cabotagem, que consiste na proposta de que a Antaq e o Ministério dos Transportes identifiquem os
principais fluxos de carga doméstica, a partir
da pesquisa sobre cabotagem recomendada (mas ainda não implementada) pelo
PNLT 2007 e pelo PGO da Antaq.
Assim, a partir dessa identificação dos
fluxos e da coleta de dados, a Antaq poderia
convocar uma conferência com todo o setor
para debater e identificar as linhas
prioritárias de cabotagem, a fim de que se
faça uma política de incentivos para que haja
empresas brasileiras de navegação operando navios nesses fluxos. Depois, sugere-se
a elaboração de um plano de metas para que,
dentro de dez a 20 anos, o percentual de
carga doméstica dos fluxos identificados

seja prioritariamente de cabotagem (> 50 %)
em detrimento dos demais modais.
Recomenda-se também que o governo
elabore uma campanha de âmbito nacional
para conscientizar acerca da importância
do meio de transporte aquaviário, com ênfase na sustentabilidade, redução de custos e de acidentes nas estradas.
Há uma grande injustiça na indústria de
shipping mundial, e o Brasil precisa liderar
o processo para a criação de uma Nova
Ordem Marítima Internacional18 com maior
equidade entre os países que possuem frota mercante e os que têm alto grau de dependência, como o nosso país. Criar musculatura por meio do desenvolvimento da
cabotagem é um importante passo nesse
processo de ruptura com a Ordem Marítima Internacional atual.
Entre os vários problemas enfrentados
pela Antaq, pode-se citar o que diz respeito
ao transporte de granéis sólidos via navegação de cabotagem. O diretor da Antaq, Murillo
de Moraes Rego Corrêa Barbosa, afirma que,
tratando-se de contêineres, a frota nacional é
suficiente para suprir a demanda.
No entanto, quanto ao granel sólido, é
mais difícil ter navios disponíveis, tendo em
vista a falta de regularidade da carga. Executivos de empresas mineradoras do Brasil concordam que realmente existe uma dificuldade
específica para conseguir navios de bandeira brasileira para o transporte de granel.19

www.imo.org
www.wto.org
18
Essa Nova Ordem deverá ser implementada por meio de cooperação internacional liderada pela Antaq e
pelas agências dos países que sofrem a concorrência desleal das bandeiras de conveniência e que devem
buscar na OMC o foro para combater tal prática, em face da violação do Acordo Geral sobre Serviços
(Gats). Sobre o tema, com maior aprofundamento teórico e sugestões, bem como diversos temas de
interesse da navegação marítima brasileira: CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. (org.) Direito
Marítimo, Regulação e Desenvolvimento. Prefácio Wesley Collyer. Belo Horizonte: Fórum, 2011.
19
BURSZTEIN, Valéria. “Retomando o curso: Investimentos em embarcações e na regularidade dos
serviços e a aproximação com a multimodalidade garantem à cabotagem maior participação na
matriz de transportes”. In: Global Comércio Exterior e Logística. v. 10. n o 116. São Paulo: OTM
Editora, jun./2008, p. 22-23.
16
17
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Como solução para o problema, o
parado ao da navegação de longo curso.
empresariado do ramo de granéis sólidos
Para suprir este deficit, segundo eles, são
propõe a adoção de uma legislação mais
necessárias, especialmente, ações goverbranda, que permita o transporte de granamentais fortes e perenes, o que, aparennéis sólidos, na cabotagem, por navios de
temente, não é o foco das autoridades, exbandeira estrangeira.
cetuando ações isoladas e de caráter preNo entanto, a Antaq enfatiza que a redominantemente político, mas que padegra é idêntica para todo tipo de carga e
cem de uma visão de conjunto que seja
argumenta que tornar flexível a regra para
amplamente divulgada pela mídia.
os granéis sólidos,
Entre os principais
permitindo que a
problemas que obstruEntre os principais
cabotagem seja feita
em o desenvolvimento
por navios estrangei- problemas que obstruem o da cabotagem e suas
ros, não é viável, pois
respectivas soluções
desenvolvimento da
acabaria por eliminar a
podem ser citados: a)
navegação nacional, cabotagem: alto custo dos alto custo dos combusuma vez que os cus– desonerar os
combustíveis, mau acesso tíveis
tos são muito maiores
preços dos combustíno que diz respeito a aos portos e terminais, não veis por meio do estatripulação e combustí- renovação e ampliação da belecimento do mesmo
vel, por exemplo, sentratamento tributário
do que para os navios frota, e burocracia em face para os navios que opede bandeira estrangeiram na cabotagem e os
da legislação para
ra tudo é menos oneoperam na navegafacilitação do transporte que
roso. Ademais, acresção de longo curso,
centa que, quando
conforme estabelece a
houver mudança no mercado asiático, por
Lei no 9.432, de 1997; b) mau acesso aos porexemplo, estes navios migrarão para lá e o
tos e terminais – estabelecer tratamento difesetor nacional terá de arcar com um
renciado para os navios empregados na
significante prejuízo.20
cabotagem, de modo a não comprometer a reEm análise técnica, especialistas no segularidade das escalas programadas;22 c) não
21
tor afirmam que, apesar do crescimento
renovação e ampliação da frota – criar instruque ocorreu na cabotagem, o seu desenmentos e condições específicas e temporárias
volvimento foi muito inferior quando compara a obtenção de novos navios para a

20
21

22
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Idem, p. 24.
SILVA REIS, Manoel de Andrade e; MACHLINE, Claude. “As dificuldades para o transporte de carga
geral na cabotagem brasileira”. In: Global Comércio Exterior e Logística. v. 10. no 118. São Paulo:
OTM Editora, ago./2008, p. 64 e 66.
Acerca dos problemas portuários no Brasil, com diversas propostas para melhoria, decorrentes das
pesquisas do Grupo de Regulação da Infraestrutura e Juridicidade da Atividade Portuária, por nós
coordenado, que atua no Programa de Mestrado e Doutorado em Ciência Jurídica da Univali
(www.univali.br/ppcj): CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de; PASOLD, Cesar Luiz. (org.). Direito Portuário, Regulação e Desenvolvimento. Belo Horizonte: Fórum, 2010, 474 p.; COLLYER,
Wesley O. Lei dos Portos – O Conselho de Autoridade Portuária e a Busca da Eficiência. São
Paulo: Lex, 2007, 212 p.
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cabotagem no exterior, enquanto o processo
de retomada da construção naval no País não
estiver consolidado; d) burocracia em face da
legislação para facilitação do transporte – simplificar e racionalizar os procedimentos administrativos e o trâmite da documentação relacionada com o transporte de mercadorias realizado pela navegação de cabotagem.23
Por sua vez, a superintendente de Navegação Marítima e de Apoio Portuário e Marítimo da Antaq, Ana Maria Canellas, argumenta que uma das principais dificuldades
para a navegação de cabotagem é a burocracia e que, apesar de defender a harmonização
no procedimento de controle de carga, isso
não ocorre na prática, o que acarreta um desperdício de tempo que gera custos maiores,
uma vez que o navio fica parado.
Canellas alega, ainda, que houve efetivamente o aumento da oferta de navios para
carga conteinerizada; no entanto, a navegação de cabotagem possui um potencial ainda muito maior e, por esse motivo, continua
subutilizada. Outro problema para o setor
por ela salientado consiste na mentalidade
rodoviária existente no País, onde os usuários sequer conhecem a alternativa oferecida pela cabotagem. Nesse quadro, enfatiza
que a solução para o problema está em maior divulgação dos benefícios da cabotagem,
como o descongestionamento das rodovias e menor emissão de poluentes.24

Segundo José A. C. Balau, presidente da
Aliança Navegação e Logística, os principais entraves para a cabotagem são a falta
de estrutura dos portos e a burocracia. Sob
este ponto de vista, o setor necessitaria apenas contar com terminais mais eficientes e
legislação mais ágil, como, por exemplo, os
procedimentos do Siscomex Carga, ao qual
está submetida a cabotagem.25
O executivo informa que a solução não
está em suspender o controle, mas sim em
desenvolver sistemas específicos e compatíveis com a cabotagem, que atualmente, é submetida ao mesmo nível de controle
das importações, o que provoca a fuga de
clientes do modal. O gerente nacional de
vendas da Mercosul Line, Paulo T. Gomes,
pensa no mesmo sentido e salienta que as
cargas provenientes da cabotagem, tais
como as vindas da importação, necessitam
ser depositadas em terminal alfandegado e
inseridas no novo Siscarga.26
Outro fator que torna a cabotagem menos atrativa que o setor rodoviário é a
onerosidade do combustível marítimo na
costa brasileira. O combustível para a
cabotagem é 38% mais oneroso que o rodoviário27 e 37% mais caro do que aquele
utilizado na navegação de longo curso.
O governo, recentemente, tentou sanar este
problema retirando o encargo do Programa de
Integração Social (PIS)/Contribuição para o

BARBOSA, Murillo de Moraes Rego Corrêa. Palestra “A Expansão da Cabotagem e os Reflexos na
Gestão da Cadeia Logística dos Usuários de Transporte”. 9 a Conferência Nacional Portos Brasil
2008. São Paulo, 28 maio 2008.
24
BURSZTEIN, Valéria. “Retomando o curso: Investimentos em embarcações e na regularidade dos
serviços e a aproximação com a multimodalidade garantem à cabotagem maior participação na
matriz de transportes”, p. 24-25.
25
BALAU, José A. C. Transporte de contêineres na cabotagem – Limitação dos terminais portuários.
Palestra proferida no Seminário de Modernização dos Portos – Transportes Marítimos. 10 mar. 2008.
26
BURSZTEIN, Valéria. “Retomando o curso: Investimentos em embarcações e na regularidade dos
serviços e a aproximação com a multimodalidade garantem à cabotagem maior participação na
matriz de transportes”, p. 26.
27
BALAU, José A. C. Transporte de contêineres na cabotagem – Limitação dos terminais portuários.
Palestra proferida no Seminário de Modernização dos Portos – Transportes Marítimos. 10 mar. 2008.
23
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Fomento da Seguridade Social (Cofins) na
aquisição do combustível visando baixar o
custo. Porém, o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços
(ICMS),28 que de fato é o imposto considerado o grande inimigo do custo do combustível,
continuou sem sofrer alteração alguma.29
A atribuição do Ministério dos Transportes no que diz respeito à política de transportes ferroviário, rodoviário e aquaviário,
além dos portos, da Marinha Mercante e
das vias navegáveis, consiste na formulação, organização e supervisão das suas políticas, na participação do planejamento estratégico, no estabelecimento de limites para
a sua prática e na definição de quais são as
prioridades que requerem recursos.
Tais prioridades deverão constar nos
programas de investimentos, na admissão
dos planos de outorgas, no estabelecimento de diretrizes para a representação do
Brasil nos organismos internacionais e em
convenções, acordos e tratados referentes aos meios de transportes.
Mencione-se, ainda, a importância do
Fundo de Marinha Mercante, do Ministério
dos Transportes, que é destinado à formulação e à supervisão do cumprimento da política do setor, especialmente voltado para a renovação, recuperação e aumento da frota
mercante nacional, a ser feita em conjunto
com os Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e
do Planejamento, Orçamento e Gestão, no
estabelecimento de diretrizes para
afretamento de embarcações estrangeiras por

empresas brasileiras de navegação e para liberação do transporte de cargas prescritas.30
PROPOSTAS PARA DESENVOLVER
A CABOTAGEM
A Antaq, em evento para debater os problemas da cabotagem brasileira, fez os seguintes diagnósticos e propôs soluções
para o setor, quais sejam: a) alto custo do
combustível marítimo na costa brasileira –
falta implementar o incentivo previsto na
Lei no 9.432, de 1997; b) entre os fatores
que diminuem a competitividade da
cabotagem em relação ao modal rodoviário, podem ser enumerados: b.1) combustível para a cabotagem é 30% mais caro que
o rodoviário e cerca de 37% mais que o
usado no longo curso; b.2) diferencial de
custos operacionais do navio e altos custos portuários incidentes sobre o valor do
frete; b.3) dificuldade de contratação de
novos navios no País para atender à renovação e à ampliação da frota em operação
na cabotagem (garantias e exigências dos
agentes financeiros); b.4) baixa prioridade
de acesso aos portos, dificultando a regularidade das escalas, e excesso de burocracia no despacho das cargas; c) como reflexos dos portos sobre a competitividade da
cabotagem tem-se: c.1) capacidade insuficiente de terminais de contêineres e
infraestrutura de acesso, além de profundidades limitadas nos canais de acesso,
compromisso da regularidade das escalas
programadas e utilização parcial da capacidade dos navios.31

Mais outro óbice que poderia ser solucionado por meio do Conit, que poderia editar diretriz para que o
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) criasse isenção.
29
BURSZTEIN, Valéria. “Retomando o curso: Investimentos em embarcações e na regularidade dos
serviços e a aproximação com a multimodalidade garantem à cabotagem maior participação na
matriz de transportes”, p. 26.
30
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. Competência e Estrutura. Disponível em:
<www.transportes.gov.br>. Acesso em: 21 de out. 2008.
31
BARBOSA, Murillo de Moraes Rego Corrêa. Palestra “A Expansão da Cabotagem e os Reflexos na
Gestão da Cadeia Logística dos Usuários de Transporte”.
28
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Nesse sentido, são relevantes, no que tange à gestão da cadeia logística dos usuários:
a) oferta regular de capacidade de transporte
de carga; b) obtenção de menores custos de
transporte; c) confiabilidade dos prazos estabelecidos para o transporte; d) redução do
custo com seguros em função da alta segurança no transporte; e e) garantia de integridade da carga transportada.32
Por sua vez, no seminário realizado em
Brasília em 2009, juntamente com o Syndarma,
para desenvolver a cabotagem brasileira, a
Antaq fez as seguintes sugestões: a) igualar
o preço do combustível e de lubrificantes das
embarcações inscritas no REB aos autorizados nas operações de exportação; b)
desonerar as empresas brasileiras de navegação dos custos com encargos sociais dos
tripulantes de navios do REB; c) desonerar e
simplificar a importação de navipeças sem
similar nacional para navios inscritos no REB;
d) isentar de Imposto de Renda de Pessoa
Física (IRPF) o tripulante de navio REB durante o período em que o mesmo estiver efetivamente embarcado; e e) estudar a criação
de tributo único, nos moldes do tonnage tax,
para navios do REB.33
Acerca do tonnage tax, segundo
Heleno Taveira Tôrres:
A análise dos aspectos fiscais da propriedade das embarcações, da gestão desses
bens ou modalidades de usos na logística
refletirá, necessariamente, as peculiaridades trazidas do direito privado ou dos regimes públicos envolvidos, segundo os contratos admitidos e as modalidades de trata32
33

34

35

mentos especiais adotadas em tratados ou
convenções internacionais. Mas isso não
impede, contudo, de surgirem novas propostas específicas. Dentre as mais relevantes, o tonnage tax é uma das mais debatidas na atualidade. Trata-se de mecanismo
especial de apuração da base de cálculo
do imposto sobre a renda de pessoas jurídicas que leva em conta, por presunção,
um percentual definido conforme a tonelagem de registro da embarcação multiplicado pelos dias do seu fretamento, uso ou
disponibilidade. Assim, há uma determinação das alíquotas segundo medidas fixas
decorrentes do fator de tonelagem registrada do navio, multiplicando-se esta pelos dias de operação do navio. E em alguns
países, com progressividade ou
regressividade, segundo a tonelagem. Essa
é uma orientação da União Europeia, com
sistema alternativo de tributação, que se
deveria prestar para reduzir a grande quantidade de incentivos fiscais e recuperar a
capacidade de concorrência das empresas,34 e que já se encontra em vigor em
Inglaterra, Alemanha, Grécia, Noruega e
Holanda, mas também em estudos pela Bélgica e a Itália.35
Devem ser mencionadas, por fim, as sugestões feitas pelo diretor da Merco
Shipping, Arsênio Nóbrega, no citado seminário, quais sejam:
Como se pode depreender pelo presente
estudo, as principais medidas para
viabilizar a sobrevivência e a expansão da

Idem.
BARBOSA, Murillo de Moraes Rego Corrêa. “Cabotagem – Competitividade da Marinha Mercante
Brasileira”. Apresentação realizada no I Seminário Nacional sobre Cabotagem. Realização Antaq e
Syndarma. Disponível em: <www.antaq.gov.br>. Acesso em: 20 dez. 2009.
Sobre o tema na União Europeia, inclusive com sugestão para debate da extensão do instituto para a
cabotagem e acerca de uma definição mais precisa dos serviços auxiliares (ancillary): ADONNINO,
Pietro. “Aspectos Impositivos de las Empresas de Transporte Aéreo y Marítimo”. In: TÔRRES,
Heleno Taveira. Comércio Internacional e Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 480-482.
TÔRRES, Heleno Taveira. “Regime Jurídico das Empresas de transporte aéreo e marítimo e suas implicações fiscais”. In: TÔRRES, Heleno Taveira (coord.). Comércio Internacional e Tributação, p. 399.
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atividade de transporte marítimo de
a tributação federal dos resultados
cabotagem passam pelas seguintes medicorporativos obtidos com a operação de
das específicas e a serem implementadas
navios inscritos no REB por meio da adopor meio de modelação efetiva das operação do imposto único sobre o lucro virtuções de transporte por tipo de carga:
al vinculado à tonelagem líquida de arcontêineres, granéis líquidos e granéis sóqueação da frota mercante brasileira
lidos – a) condições para compensar os
(tonnage tax).36
diferenciais de custo operacional e de capital em relação à média internacional, de
A Lei no 10.233/97 atribuiu boas condimodo a viabilizar a renovação e a expanções para que a Antaq pudesse, efetivasão da frota brasileira; b) facilitar a
mente, contribuir para o setor, dando-lhe
tramitação do transporte marítimo de carautonomia suficiente para ter um papel efegas, eliminando as vantagens relativas ao
tivo no desenvolvimento deste. É importratamento dispensado aos modais rodotante estimular a competitividade na área;
viário e ferroviário; c) revisão da legislatodavia, a Antaq não possui qualquer conção de fomento (Lei
trole das tarifas e do
no 10.893/2004 do
frete. Enfatize-se: reFMM e do Adiciogistrar e conhecer os
nal de Frete para Re- Estimular a cabotagem não valores do mercado renovação da Marigulado não é controé combater os demais
nha
Mercante
lar ou arbitrar valores
modais. Todos se
(AFRMM) para torde tarifas e fretes.
beneficiam
nar as suas proviOs valores cobrasões adequadas à
dos pelos prestadores
não são conhecidos pela Antaq. Uma forma
compensação efetiva de custos, para cada
de conhecer as tarifas, por exemplo, é apersegmento de transporte de carga na
feiçoar o modelo norte-americano de NSA
cabotagem e para voltar a incentivar a in(NVOCC Service Arrangement), a fim de que
dústria de construção naval para compena Antaq domine o mercado no qual atua.
sar também as suas desvantagens em reEsse acordo é registrado on-line, na página
lação à indústria dos países que lideram o
da FMC, e mantido sob confidencialidade.
setor; d) revisão da legislação que instiTrata-se de um incentivo para que os operatuiu o REB (Lei no 9.432/1997) para concedores de transporte mais competitivos posder incentivos e auxílios de Estado efetisam ser conhecidos, e que contribui para a
vos, em especial para a cabotagem, para
eficiência do mercado.
nivelá-los às práticas internacionais; e) inO último ponto que deve ser fundamentalcentivar tratamento diferencial e a prática
mente destacado é a necessidade de criar uma
de preços reduzidos para operação portuária das cargas transportadas pela
mentalidade marítima de cabotagem que dicabotagem e pelo sistema feeder na costa
funda o intermodalismo no Brasil, onde o modal
brasileira; f) revisão do tratamento fiscal
aquaviário tem papel relevante. Deve-se buspara a importação de navios novos e para
car uma cooperação com a cultura rodoviarista,
36
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NÓBREGA, Arsênio. “Um Novo Modelo Institucional para o transporte marítimo de cabotagem”.
Merco Shipping Marítima Ltda. In: Seminário Portos e Hidrovias Navegáveis – Um olhar sobre a
infraestrutura. Brasília: Câmara dos Deputados, dez. 2009.
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a fim de conscientizar os empresários usuários e operadores do setor, cuja maioria não
conhece a alternativa da navegação de
cabotagem, para que haja sinergia e
complementaridade entre os modais, a fim de
transformar as vantagens ambientais em econômicas. Estimular a cabotagem não é combater os demais modais. Todos se beneficiam.
Mudar a mentalidade da população brasileira acerca dos transportes é essencial
para o País, uma vez que haveria a mudança de toda uma indústria, como, por exemplo, nas embalagens dos produtos. Estas,
em vez de serem adequadas para as carretas de caminhão, deveriam ser repensadas
e adequadas ao transporte em contêineres.
Essa mentalidade da população é a maior
trava do desenvolvimento da cabotagem do
País, pois é ela que elege a classe política
que governa de costas para o mar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, para que haja o desenvolvimento da cabotagem brasileira, reitero que são
necessárias as seguintes medidas, entre
outras já abordadas neste trabalho
introdutório:
a) maior participação dos usuários desses serviços que precisam se organizar e

conhecer o papel da Antaq na regulação
setorial da cabotagem;
b) A Antaq e o Ministério dos Transportes devem identificar os principais fluxos de carga doméstica, a partir da pesquisa sobre cabotagem recomendada (mas ainda não implementada) pelo PNLT 2007 e do
PGO da Antaq;
c) a partir dessa identificação dos fluxos e da coleta de dados, a Antaq deve
convocar uma conferência com todo o setor para debater e identificar as linhas
prioritárias de cabotagem, a fim de que se
faça uma política de incentivos para que
haja empresas brasileiras de navegação
operando navios nesses fluxos;
d) elaboração de um plano de metas para
que, dentro de dez a 20 anos, o percentual
de carga doméstica dos fluxos identificados
seja prioritariamente de cabotagem (> 50 %)
em detrimento dos demais modais;
e) que o governo elabore uma campanha de âmbito nacional para conscientizar
acerca da importância do meio de transporte aquaviário, com ênfase na
sustentabilidade, redução de custos e de
acidentes nas estradas; e
f) adotar uma política que transforme os
portos e terminais em locais de lazer, como
já dito anteriormente.

 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<PODER MARÍTIMO> Marinha Mercante; Navegação de cabotagem; Legislação da Marinha Mercante;
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A IDEIA DO SISTEMA NACIONAL
DE INOVAÇÃO

O

modelo da sociedade industrial contemporânea se apoia indiscutivelmente
no padrão tecnológico e científico. O valor
agregado dos produtos de grande composição de conhecimento tem determinado o
estado de desenvolvimento e autonomia
das unidades nacionais, sua capacidade de
atender às necessidades de sua população e a possibilidade dos Estados Nação
de incrementar políticas públicas independentes ou autônomas. No que se refere à

gestão científico-tecnológica para o incremento de eficácia e eficiência, alguns fatos
devem ser assinalados para distinguir entre uma ordenação de uso da pesquisa
tecnológica e a institucionalização de uma
rotina científica de inovação.
No que se refere a uma institucionalização da gestão inovadora científicotecnológica para o incremento de eficácia e
eficiência de um sistema científico e
tecnológico, devem-se assinalar previamente alguns fatos relativos à ordenação de
uso da pesquisa tecnológica e a institucionalização de uma rotina científica.

* N.R.: Bacharel em História, mestre em Ciências Políticas pela Universidade Federal Fluminense (UFF).
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Primeiro, o esforço tecnológico não requer, necessariamente, uma estrutura científica de pesquisa sistemática, ainda que
se apoie em paradigmas gerais e conhecimentos testados ou admitidos como “verdade” ou “eficazes”. Tecnologia é, antes
de qualquer coisa, solucionar problemas
em nível técnico, isto é, aplicado.
“Tecnologia: é o conjunto organizado de todos os conhecimentos científicos, empíricos ou intuitivos empregados na produção e comercialização de
bens e serviços.”1

vel, que pode ser base de um esforço
tecnológico, mas não necessariamente e
nem num momento imediato. Segundo Longo (2007), “ciência é uma atividade dirigida
à aquisição e ao uso de novos conhecimentos sobre o universo, compreendendo
metodologia, meios de comunicação e critérios de sucesso próprios”3. Entretanto, o
mesmo autor classifica como ciência “o conjunto organizado dos conhecimentos relativos ao universo, envolvendo fenômenos
naturais, ambientais e comportamentais”, o
que se pode realmente classificar como conhecimento científico.
Nesse ponto, mesO esforço científimo na sociedade inco não precisa resuldustrial, o esforço
O esforço científico não tar em um projeto aplitecnológico apoioucado instantaneamenprecisa resultar em um
se, em muitos momente e desdobrado num
tos, em conjunturas e
desenvolvimento técprojeto aplicado
experimentos de ennico, isto é, passar da
instantaneamente e
saio e erro, inclusive
intangibilidade do vadesdobrado num
no que se refere à
lor da descoberta para
construção naval bradesenvolvimento técnico. o invento ou técnica
em produtos tangísileira. Os arsenais de
Marinha, empreendi- Conhecimento é, antes de veis. Conhecimento é,
antes de tudo, um
mento originado na
tudo, um incubador
incubador. Entretanto,
colônia, foram criados
é desejável que um
para atender à rota oriesforço combinado em C&T produza, além
ental do império colonial português e à
de bens e serviços tangíveis, alguma fordemanda de navios para a defesa e o coma de novidade revolucionária ou inovamércio coloniais. A ampliação das rotas e o
dora, que solve os problemas que o prósurgimento do vapor no século XIX estiprio desenvolvimento da sociedade indusmularam o envio de oficiais do Arsenal da
trializada produz.
Corte para a Europa a fim de aumentar a
especialização em manutenção, acabando
Por extensão, a combinação científicopor gerar uma memória técnica essencial
tecnológica não opera qualquer sentido
para os projetos e algumas inovações até
sem que resulte num progresso tanto na
o advento da República.2
eficácia (resultado) quanto na eficiência
Segundo, a ciência, por seu turno, pode
(custo ou economia de meios). Esse exercíser entendida como uma atividade intangício é comumente denominado inovação.
1
2
3

LONGO(A – 2007) Conceitos especiais sobre Ciência, Tecnologia e Inovação.
TELLES (2001); p. 16; 18-19.
LONGO (2007); p. 17.
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Em geral, é possível distinguirem-se dois
tipos ou patamares de inovação.
São rotuladas de inovações incrementais aquelas que melhoram produtos ou processos sem alterá-los na sua
essência, por exemplo, a evolução do
automóvel. São chamadas de inovações
de ruptura aquelas que representam um
salto tecnológico e que mudam as características dos setores produtivos nos
quais são utilizadas, por exemplo, o laser
e o transistor4.

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

O modelo da sociedade industrial contemporânea se apoia indiscutivelmente no
padrão tecnológico e científico, que tem
determinado o estado de desenvolvimento
e autonomia das unidades nacionais, sua
capacidade de atender às necessidades de
sua população e a possibilidade dos Estados Nação de incrementar políticas públicas independentes ou autônomas.
O peso da inovação impôs uma evolução para o conceito de ciência e tecnologia
como um sistema.
“A expressão ‘sistema nacional de
inovação’ foi forjada na literatura para
designar os atores e instituições que participam do processo de inovação e a natureza e vínculos entre os mesmos. Este
conjunto mostra-se como um sistema
efetivo ou não, a partir dos resultados
econômicos e sociais que são extraídos
destas relações e iniciativas conjuntas”5.

Empresas

Segundo Jorge Sábato, cientista argentino que pensou o problema da integração
da América Latina sob a ótica de ciência e
tecnologia – preocupação que permanece
na posteridade pela Fundação Jorge Sábato
–, ciência e tecnologia (e inovação) articulam-se num sistema que é nacional, envolvendo três setores principais: governo,

Empresas

4
5

Fig. 1 – Sistema de Inovação de Sábato
Governo

Educação

O triângulo representativo do sistema
é, hoje, conhecido como Triângulo de
Sábato. Nessa concepção, inovação é produto da articulação e do equilíbrio entre os
três subsistemas. A ideia foi aperfeiçoada
para um sistema mais articulado, denominado triple hélix.
Fig. 2 – Triple hélix
Governo

Educação

Nesse esquema, as áreas de interseção
representam a “área cinzenta da inovação”.
Isto é, quando o esforço em C&T conjugado produz linearmente, em maior ou menor
escala, uma inovação para o restante dos

LONGO (2007); p. 17.
LONGO (A-2007); p 16.
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“que substitui o sistema linear pela inclinação sistêmica”7. Vários modelos procuram capturar essa percepção da complexidade do sistema de inovação, atribuindolhe uma integralidade própria, considerando setores sociais de natureza distinta dentro de um ambiente “nacional”.
O tetra modelo da Escola Superior de
Guerra (ESG) procura, mais do que prescrever, evidenciar que o agregado de fatores implicados em cada um dos
subsistemas possui um arcabouço de ato-

Setor de Educação:
Universidades, Escolas
Técnicas Gráficas
Setor Governo:
Setor
Ministérios ou
Empresas:
Secretarias
Centros de
de C&T,
P&D,
Conselhos,
Empresas
Órgãos de
Consultoria,
fomento e
apoio,
Engenharia,
Organizações
Serviços
de peso,
de C&T,
Empr. de
Inforprestação de
mações
serviços
Comunidade Científica:
Pesquisa, endividamento,
Associações, Academias,
Revistas

AMBIENTE EXTERNO

AMBIENTE EXTERNO

atores implicados do sistema, para que haja
uma “espiral ascendente” inovadora. Mesmo que não exista um esforço conjugado,
as ações combinadas sempre resultam num
desenvolvimento (área cinzenta) que contamina, em maior ou menor grau, os demais
setores do hélix. Segundo Dudziak (2007),
a discussão concreta sobre o sistema nacional de inovação ganha força nos anos
1980, a partir das elaborações de economistas evolucionistas neoshumpterianos e
dos debates sobre o modelo industrial eu-

Fig. 3 – Tetra hélix da integração científico-tecnológica (ESG)

ropeu6, sendo a Finlândia o primeiro país a
incorporar o conceito de “inovação com
problema de política pública nacional”. O
debate sobre o sistema nacional de inovação também se dá numa percepção holística
6
7
8

res derivados, relativamente assinalados,
mas de complexo controle e gestão. Os três
modelos concebem a inovação como um
sistema dinâmico ostensivo8: não é essencial o planejamento central, se não em ní-

DUDZIAK (2007); p. 50.
DUDZIAK (2007); p. 50-51.
MIRELES (2008); p. 41; 42.
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vel de subsistema, e a guindagem pode
estar em atividades de ponta distintas (mercado, ação governamental, descobertas).
Sob esse prisma, a tipificação Patel &
Pavitt (1994)9 graduou os Sistemas Nacionais de Inovação por sua capacidade
endodinâmica (plena capacidade de pesquisa independente e inovação integrada):
i. Maduros: capazes de gerar plataformas de C&T, I completas e integradas. Apenas EUA, Alemanha e Japão.
ii. Próximos: capazes de gerar plataformas de C&T, I integradas em determinados
setores e absorver transferências complexas. Caso da França, Inglaterra e Itália.
iii. Intermediárias: capazes de gerar plataformas de C&T; capacidade de determinadas ações de inovação e absorção de transferências. Alguns europeus (Suécia, Dinamarca, Holanda, Suíça), Coreia do Sul e Taiwan.
iv. Incompletos: capacidade de gerar
plataformas determinadas em C&T, e limitadas capacidades de inovação e absorção de transferências complexas. Brasil,
Índia, Argentina, México e China.
Assume-se que a tipificação de Patel e
Pavitt – à exceção hoje de China e Índia – é
correta no escalonamento, mas peca no princípio. O tetra hélix da ESG assemelha-se a
outros modelos esquemáticos ambivalen-tes
que “atribuem foco aos sistemas de inovação nacionais como uma construção
institucional, ou de um somatório de ações
não planejadas e desarticuladas, que impulsionam o progresso tecnológico em economias capitalistas complexas”.10 Admite-se que
esse sistema existe, e que, como hipótese,
pode-se operar uma relação razoável entre
atores implicados no que puder ser nomeado
de Subsistema da Inovação para a Defesa.
9
10
11

Os três modelos concebem a inovação
como um sistema dinâmico ostensivo11 (foco
na ação): não é essencial o planejamento
central, se não em nível de subsistema, e a
guindagem pode estar em atividades de
ponta distintas (mercado, ação governamental, descobertas).
No Brasil, a ideia do sistema nacional de
inovação como política de Estado surgiu
pela Lei 10.973 (2/12/2004), modificada pela
Lei 11.196, regulamentada pelo Decreto 5.798
(7/6/2006) e pela Lei 1.1487 (15/6/2007), regulamentada pelo Decreto 6.260 (20/11/2007).
A Lei 11.196 estabeleceu como inovação:
“...a concepção de novo produto ou
processo de fabricação, bem como a
agregação de novas funcionalidades ou
características ao produto ou processo
que implique melhorias incrementais e
efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando mais competitividade
no mercado”.
A Lei 10.973 institucionalizou os instrumentos e critérios de uma gestão de política de inovação ao regulamentar os agentes e elementos próprios do processo:
“Art. 2o Para os efeitos desta Lei,
considera-se:
I – agência de fomento: órgão ou instituição de natureza pública ou privada que
tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações que visem a estimular e
promover o desenvolvimento da ciência,
da tecnologia e da inovação;
II – criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado,
nova cultivar ou cultivar essencialmente
derivada e qualquer outro desenvolvimen-

LONGO (B-2007).
MEIRELES (2008); p. 40.
MEIRELES (2008); p. 41; 42.
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to tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental,
obtida por um ou mais criadores;
III – criador: pesquisador que seja inventor, obtentor ou autor de criação;
IV – ........
V – Instituição Científica e
Tecnológica – ICT: órgão ou entidade da
administração pública que tenha por missão institucional, entre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de
caráter científico ou tecnológico;
VI – núcleo de inovação tecnológica:
núcleo ou órgão constituído por uma ou
mais ICT com a finalidade de gerir sua política de inovação;
VII – instituição de apoio: instituições criadas sob o amparo da Lei no 8.958, de 20 de
dezembro de 1994, com a finalidade de dar
apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico;
VIII – pesquisador público: ocupante de
cargo efetivo, cargo militar ou emprego público que realize pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico; e
IX – inventor independente: pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, cargo
militar ou emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de criação.”
O SISTEMA DE INOVAÇÃO PARA A
DEFESA
Um sistema nacional de inovação científico e tecnológico (SINCT) pode desdobrar outros subsistemas ou sistemas congregados, como é o caso de um sistema de
ciência, tecnologia e inovação para a Defesa (SICTID). Os requisitos de gestão desse eventual sistema são:
12
13
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1) Dimensão Diretiva: plano nacional
para defesa;
2) Dimensão Normativa: legislação com
normas de competência;
3) Dimensão Integradora: ministérios,
setores da economia e a política declaratória.
Como exemplos emblemáticos de gestão de pesquisa e inovação (P&I) para o
setor de Defesa estão a Defense Advanced
Research Projects Agency (Darpa) do Departamento de Defesa (DoD) dos EUA; e o
Innovative Concept of Disruptive
Technologies (Inec) do Departament for
R&T (Research and Technology) da
Eropean Defense Agengy (EDA), que substituiu a Western European Armament
Group (WEAG), de 1974, que era apenas
um modelo de gestão de negócios, produção e trocas para os países coligados. Da
mesma forma, esses modelos centralizados
absorvem subsistemas ou estruturas de
gestão complementares. No Complexo Militar dos EUA, destaca-se o Air Force
Institute of Technology (AFTI)12, responsável pela lista de competência e
tecnologias para a força aeroespacial, que
divide as tecnologias em alta prioridade,
tecnologias para capacitação e tecnologias
emergentes; descrevendo significados
para cada área, os princípios físicos de engenharia envolvidos e impacto provável
sobre futuros sistemas de C&T. No complexo europeu, o Ministério da Defesa do
Reino Unido (UKMD), o quinto orçamento
de Defesa do mundo, congrega pesquisa
das três forças (Exército, Marinha e Força
Aérea)13 com 11 unidades de negócios (toplevel gadgets), sob um centro de pesquisa
e desenvolvimento diretamente ligado ao
Gabinete (White Hall). O UKMD consegue
gerar verba independente, principalmente
em patentes e direitos autorais.

DoD. (2009).
PEREIRA (2008); p. 52; EDA (2009).
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Fig. 4 – BID – Setores Implicados

vista as extraordinárias contribuições para
diversos setores produtivos, entre as quais
a implantação da indústria aeronáutica braPolíticas
sileira (fundação da Embraer), a participaPúblicas
ção na implantação do programa do álcool
Base de
automotivo e o enriquecimento do urânio,
P&D
C&T
dentro do Programa Nuclear Brasileiro a
Base
Sociedade
partir dos projetos da Marinha do Brasil
Industrial
(Projeto Aramar). Apesar dos percalços de
para a Defesa
épocas seguintes, a matriz foi preservada.
(BID)
De fato, em estudo feito pelo Instituto
Marcos
Base
Regulatórios
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em
Industrial
conjunto com o Ministério da Ciência e
Projeto de
Tecnologia, publicado em 2010, constatouForça:
se que, entre 2001 e 2009, a participação do
Forças
setor de defesa nos desembolsos dos funArmadas
dos setoriais do Brasil cresceu para cerca de
Porém, enquanto a matriz científico10 %15. Dos mais de 13 mil projetos analisados
tecnológica tornou-se o padrão das econopelo instituto, 258 estavam relacionados com
mias industrializadas após a Segunda Guero setor de Defesa. Esses projetos receberam
ra Mundial, refletindo no ambiente da proR$ 479 milhões no período determinado, num
dução para o setor mitotal de 11% dos desemlitar e dos projetos de
bolsos dos fundos
força, a industrializa- Na história contemporânea setoriais. Segundo o
ção brasileira camimesmo estudo, “o orçanhou em descompasso do Brasil, é possível, numa mento dos fundos
com a pesquisa e a
leitura geral, constatar a setoriais para inovação
inovação14, principalinquestionável importância subiu de R$ 300 milhões
mente entre as agêncipor ano para R$ 2 bido papel desempenhado lhões”, tendo em vista
as públicas e privadas.
Dentre as instituições pela pesquisa e a indústria que no ano 2000 os propúblicas, podemos sejetos nessa área responbélica nacional no
guramente destacar,
diam por menos de 1%
como acresceria LON- desenvolvimento científico- do total liberado para
GO (A-2007), as militapesquisas e desenvolvitecnológico do País
res e coligadas.
mento em inovação.
Na história contemO aumento dos inporânea do Brasil, é possível, numa leitura
vestimentos é resultado dos incentivos do
geral, constatar a inquestionável importângoverno em projetos de Defesa do Plano de
cia do papel desempenhado pela pesquisa
Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação do
e a indústria bélica nacional no desenvolMinistério da Ciência e Tecnologia (MCT),
vimento científico-tecnológico do País, haja
que prevê o apoio a uma série de ações na
14
15

ARRUDA (et al), 2007.
SILVEIRA (2010).
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área de Defesa, com destaque para os sistemas computacionais complexos, tecnologia
de sensoriamento remoto, fabricação e emprego de propelentes e explosivos, veículos
autônomos, estruturas resistentes e eficientes, sensores, ações de defesa química, biológica e nuclear e integração de sistemas.
Dos 258 projetos relacionados com o
setor de Defesa, 99 foram desenvolvidos
com a participação de 44 empresas, representando 46% do valor desembolsado pelos fundos ou R$ 223 milhões. E, das cem
empresas da base industrial de defesa relacionadas no estudo, 40% são apoiadas
pelos fundos setoriais.
A pesquisa do Ipea também mostra que o
sistema setorial de inovação no setor de Defesa está bastante concentrado nos estados
de São Paulo e do Rio de Janeiro, devido à
localização das instituições de pesquisa das
Forças Armadas nessas regiões. Pelo exposto, destacam-se a Força Aérea Brasileira
(FAB), e seu complexo de pesquisa aeroespacial, e a Marinha do Brasil, pela tradição de
incubadora da pesquisa científica.
Com a criação do Ministério de Defesa
do Brasil (MD), objetivou-se tanto preencher a lacuna referente ao controle civil do
planejamento da Defesa nacional quanto
dar ao tema a consistência e centralização
que não existia pelo status ministerial que
as Forças Armadas desfrutavam.
Além da Constituição e do Plano Nacional de Defesa (PND), de 2005, a regulamentação da gestão da Defesa Nacional se faz por
mais dois documentos: a Estratégia Nacional
de Defesa (END), Decreto 6.073 (18/2/2008);
e o Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização, Decreto 5.378 (23/2/2005),
que introduziu a Gespública16. O Modelo de
16
17
18
19
20
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Excelência em Gestão Pública (MEGP)17 estabelece, entre outros princípios, a ação dos
órgãos públicos na agilidade, inovação e foco
nos resultados eficientes18, que é “fazer o
que precisa ser feito com o máximo de qualidade ao menor custo. Não se trata de redução de custo de qualquer maneira, mas de
buscar a melhor relação entre qualquer serviço e a qualidade do gasto”19.
A orientação da pesquisa e inovação
(P&I) para a Defesa é estabelecida a partir
da Concepção de Estratégia para a C&T,I de
Interesse da Defesa, elaborado em conjunto pelo MD e MCT desde 2003 e periodicamente revisado. A própria END definiu as
bases de orientação para a revisão desse
documento em quatro requisitos:
maximização e otimização dos esforços de
pesquisa nas instituições científicas e
tecnológicas [ITC] civis e militares; domínio de tecnologias consideradas estratégicas e medidas para o financiamento de pesquisas; integração dos esforços dos centros de pesquisa militares; e parcerias estratégicas visando a tecnologias de ponta20.
A centralização civil deparou-se com uma
estrutura de longa duração, descentralizada e
bem institucionalizada, de organizações e órgãos militares encarregados de suprir as necessidades operativas e de planejamento das
forças singulares. Ao mesmo tempo, essa estrutura, aparentemente inalterada, convive com
manutenção de escassez crônica de recursos.
A recém-instituída Lei de Inovação Científica
e Tecnológica (2008) contribui para dar uma
orientação coerente às atividades de C&T, pelo
menos no setor de pesquisa sensível.
Além do controle do orçamento e planejamento, o MD tem desenvolvido programas,
inclusive com parceiras de outros setores do

Decreto 5.378-23/2/2005; art. 2o Gespública.
PEREIRA (2008); p. 21. Programa e Qualidade e Produtividade na Administração Pública.
PEREIRA (2008);p. 21; 23;29.
PEREIRA (2008); p. 27.
END; p. 52; 53.
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Estado, como MCT, BNDES e Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para melhorar a interação e integração das
três forças, destacando-se a ação da
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep),
que, nos últimos anos, ampliou consideravelmente sua área de atuação no setor.
Finep-06/10/2009

Gráfico 1 – Dispêndio da Finep à C&T,I da
Defesa (milhões de reais/ano)
O aumento exponencial das verbas em
subvenção que são aplicações de fundo
perdido, portanto de risco, caracteriza tanto um comprometimento sério com a atividade da inovação quanto o incremento
sobre os resultados dos projetos, especialmente nas três Forças.
Tabela 1 – Programas de Inovação da
Finep por Forças Armadas
Ano
2005
2006
2007
2008
Totais

Marinha
1
2
1
3
7

Exército
1
1
1
–
3

FAB
2
1
1
1
5

sa, mas ampliou as verbas de subvenção de
R$ 80 para mais de R$ 270 milhões 21, aplicados em sete projetos da Marinha, cinco da
Força Aérea e três do Exército. A interação
dos esforços de pesquisa ocorre na iniciativa de procurar controlar as aquisições de material das três Forças, privilegiando, na medida do possível, itens comuns às três Armas.
Por esse quadro, percebe-se que existe
um grande desafio à gestão de uma estratégia de defesa nacional soberana e integrada, como preconizado pela END, de que
uma estratégia de defesa “é inseparável da
estratégia nacional de desenvolvimento”,
que “esta motiva aquela”, e que “cada uma
reforça as razões da outra”22. O montante
avassalador de itens adquiridos de plataformas de conhecimento estrangeiras é
agravante para um projeto de autonomia
tecnológica. As dificuldades se aprofundam ao considerar-se que os maiores consumidores de itens são as duas Forças (MaTabela 2 – Distribuição percentual de aquisição de itens
pelas Forças Armadas
Itens Comuns às três Forças

14,16%

Itens Comuns MB/EB

16,58%

Itens Comuns MB/FAB

51,43%

Itens Comuns EB/FAB

17,83%

Percentual de Itens Comuns dos Itens Totais

2,96%

Itens Exclusivos MB

55,56%

Itens Exclusivos EB

14,66%

Finep-06/10/2009

Itens Exclusivos FAB

24,44%

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

Itens Nacionais sob o total de itens

21
22

Itens Estrangeiros sob o total de itens

0,76%
99,24%

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

Finep, 6/10/2009.
END; p. 8.
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rinha e a Aeronáutica), que têm nos seus
desenhos de força o maior número de componentes e insumos de tecnologias sensíveis e de alto valor agregado. Ao mesmo
tempo, os gastos militares continuam a representar uma parte restrita do orçamento
e os recursos financeiros alocados quase
que se consomem em gastos com pessoal
ou em atividades não necessariamente ligadas ao esforço de defesa23. A presente
administração federal adotou uma estratégia: ampliar a não realização de verbas em
regime de contingência, restringindo as
verbas empenhadas (de destinação específica para um projeto) a uma fração ainda
menor dos recursos rubricados para a Defesa, mesmo que aumentando o orçamento
para compras de itens.
Tabela 3 – Composição do Orçamento de Defesa
Reserva Contingenciada

2%

Investimentos e Inversão

5%

Amortização e Juros da Dívida

6%

Custeio

11%

Pessoal

76%

Total

100

Seori – Secretaria de Organização
Institucional, BRASIL, DF
Finalmente, o Orçamento Geral da União
continua puramente autorizativo. Em 2008,
os gastos com pessoal, inclusive pensionistas e da reserva ou aposentados civis
das Forças Armadas, continuavam em 75%
das despesas rubricadas para a Defesa. Na
rubrica de 2009, foram R$ 15 bilhões para o
23

24

90

Ministério da Defesa, mas a maior parte da
verba de investimento foi destinada à simples compra de armamentos, o que elevará o
gasto operacional, em detrimento dos gastos com projetos, alguns em estado crítico
de desenvolvimento – como é o caso do
submarino nuclear nacional, objeto de recente acordo com a República da França. A
rubrica de Defesa separa da verba de contingência uma parte em retorno para pagamento de dívida geral do Estado “que não
foi produzida por projetos de Defesa”. Investimentos, inversão e custeio – o que foi
realmente destinado ao reequipamento, projetos, preparação e aprestamento de armamentos – alcançam algo próximo de 17%.
O PROJETO DE FORÇA DIANTE DA
MUDANÇA DE PARADIGMA
O Projeto de Força pretende-se a designação de estrutura militar como foi concebida, para que se destina e como os meios
estão dispostos para o estabelecimento da
missão ou alcançar um objetivo. Trata-se de
um sumário técnico-militar que abrange o
nível de preparo do pessoal (adequação,
nível instrucional), a organicidade (hierarquia, funcionalidade, agilidade), capacidade dos meios de força (armas, equipamentos), a inteligência estratégica (doutrina, estratégia de emprego, estrutura de informação e inteligência), meios da logística geral
da sociedade (estrutura industrial ad hoc,
logística, meios mobilizáveis) e a estrutura
de Estado (poder político formal, ordem
constitucional)24. Com evidentes variações,
constata-se que “projeto de força” é um esforço bem racional, importante e complexo.
A verticalização tecnológica e o consequente incremento do valor agregado dos

Na rubrica de 2008, previram-se R$ 10 bilhões para o MD. Contudo, essa verba inclui, por exemplo, R$
1,3 bilhões para a gestão dos aeroportos pela Infraero.
PROENÇA Jr. (1999).
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produtos militares ocasionaram dois moviMarinha do Brasil. E aqui encontramos um
mentos convergentes sobre os projetos de
problema para um futuro projeto de Força
Força: a escassez das possibilidades da
nos moldes da convertibilidade.
maioria dos orçamentos nacionais em manComo consequência, ao conceito da
ter uma constante inovação, ou mesmo uma
dualidade tecnológica (capacidade de uma
razoável modernização, e a concentração
linha de produção servir tanto ao setor civil
da indústria militar nos países que podiam
e militar) foi agregado o conceito de
sustentar as encomendas do setor25.
convertibilidade ou conversão, “processo
As fábricas de aviões militares, tanques
que permite que um bem ou serviço de uso
e navios acompanharam a mutação dos
em princípio estritamente militar seja tamprincipais vetores dos diferentes ambienbém absorvido por demandas civis” 27. Essa
tes operacionais (terra, mar e ar), indepencomplexa reversão, produto da escassez de
dentemente da doutrina de como combinar
recursos para o setor de Defesa, impõe a
vetores e ambientes. As fábricas militares
inovação como estratégia corporativa que,
tornaram-se assembling factory lines (limais do que reduzir o peso do Estado como
nhas congregadas), de componentes varicliente – ainda que não o exclua –, implica
ados, não dominando ou sendo responsárever a cultura local das estruturas de gesveis pela qualidade dos componentes que
tão de pesquisa e inovação28.
reúnem para o produto final – o qual é um
Tomando como verdade a assembling
amálgama de tecnologias complexas encerfactory lines, as indústrias de armas ficam
radas na maioria de seus componentes. A
restritas a duas: as que produzem os
quantidade de produtos e processos que
vetores de armas que hoje são plataformas
se montam no desenvolvimento e produde sistemas ou de conhecimento e as que
ção de um armamento, seja um dispositivo
geram processos e sistemas que as fazem
de comunicação e controle individual até
funcionar. Modernamente, o que temos
um veículo de transporte militar ou um barnuma base industrial de defesa é uma conco de guerra, demanda redes de produção
cepção piramidal:
de altíssima escala
de valores agregaDualidade
Indústrias de
dos, cuja maioria Convertibilidade
vetores
dos componentes
estruturais está atreIndústrias de sitemas
lada em equivalente
militares de apoio
em linhas de produIndústrias civis que geram
ção civis. Dessa forprocessos e produtos civis de apoio à
ma, o setor da inmatriz militar
dústria aeronáutica26 está para a FAB
como a indústria militar naval está para a
Fig 5 – A pirâmide da conversão militar
25
26
27
28

LONGO (A-2007).
OLIVEIRA (2009); p. 106.
AZULAY, LERNER E TISHER (2002).
Em 2009, a indústria naval do Brasil tornou-se a quinta do planeta, à frente dos EUA, com 25
estaleiros, 45 mil empregados de todos os níveis e um faturamento de R$ 16 bilhões (Ver Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Balanço Anual da Indústria, 2009).
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A pirâmide reflete a escala das empresas
tas (manobras fiscais, supressão de dívidas);
envolvidas em número e pessoal mobilizado,
e b) não estiver muito comprometido pela exmas não em agregados de valores e conhecitensão exagerada do parque militar.
mento, que implicaria uma pirâmide invertida.
Podemos estabelecer que as linhas
No último nível estão indústrias ou emprecongregadas e os vetores são os nós de uma
sas dependentes financeiramente apenas de
estratégia de conversão, pois absorvem os
encomendas, e não no envolvimento de prodemais níveis. Os principais vetores por amjetos, que é um compromisso de longo prazo
biente são aqueles que agregam maior valor
e de alto risco. A conversão é assunto do
pelo acumulado de conhecimento básico (cibloco intermediário, cuja dependência da inência pura) e aplicado (nível tecnológico),
dústria de vetores é
sendo então: 1) os veíproporcional à especulos militares pesados
cificidade dos proces(rodas ou lagartas), os
A ex-URSS é o exemplo
sos e vínculos de C&T
e as muninegativo de estar aferrado helicópteros
ou P&D.
ções no ambiente terNo que tange à ino- apenas à pesquisa militar. restre; 2) os veículos
vação num ambiente de Os EUA, por seu turno, são aéreos de transporte
alta tecnologia, os dois
ou combate e seus aro exemplo do preço do
primeiros níveis são
mamentos, no setor aéstate push, enquanto o
reo; 3) as embarcações
sucesso
último é market push.
ou belonaves pesadas
Então, sob o conceito
e seus armamentos, no
da conversão, é possível retrair as linhas
ambiente naval.
congregadas sem prejuízo geral de pesquisa
Primeiro, não se reconhece nenhum pare desenvolvimento (P&D), porque estas são
que militar autônomo que seja capaz de gerar
tocadas por incentivo estatal. O efeito no níplataformas de inovação sem que haja, minivel intermediário poderia ser amenizado pela
mamente, um sistema nacional de inovação,
conversão, e o último nível seria adaptável –
sequer em níveis de subsistema, ou sustentamas apenas se e somente se o movimento for
do apenas pelas compras e inversões do Estaexecutado em duas possibilidades: a) se o
do; ou a partir de uma indústria militar govermercado civil não estiver em dificuldades ou
namental – sem que isso produza anomalias
for passível de apoio por estratégias indirequase fatais. A ex-URSS é o exemplo negativo
Tabela 4 – Investimento governamental em P&D civil e Defesa
País

Ano

(MCT 2007)
%

US$ milhões (paridade
poder de compra – PPC)

Civil

Militar

EUA
França
Alemanha
Reino Unido

2005
2004
2004
2003

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

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

56,6
22,7
6,1
31,9

Itália
Brasil
Coreia
Espanha
Canadá

2001
2004
2004
2003
2004

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

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

4,0
1,2
13,4
23,9
3,5
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de estar aferrado apenas à pesquisa militar. Os
encomenda na linha de produção civil, com
EUA, por seu turno, são o exemplo do preço
algumas adaptações necessárias.
do sucesso. Tendo um complexo militar deA estrutura básica dos vetores da arma terpendente das pesquisas bancadas pelo Estarestre não possui equivalentes na indústria
do, e das compras pela sua máquina militar, os
civil. Basta observar que a liga da couraça de
estadunidenses apresentam uma anomalia
um carro de combate ou tanque principal de
curiosa, em que as empresas do complexo mibatalha é secreta e não é consumível no merlitar estão nos três níveis da pirâmide sugerida,
cado. Da mesma forma, as segundas peças no
estando o braço militar sustentando a
orçamento desses vetores/plataformas – peça
competitividade nos demais níveis. De fato,
de artilharia, munição pesada ou
os EUA apresentam uma relação desproporciautopropelida, lançadores – são de desenho
onal de dependência da
exclusivamente militainovação pelo setor mires29. Apesar de os veíConstruir
submarino
litar/Estado.
culos terrestres pesaEnquanto a fragilida- nuclear ou comprar avião de dos serem menos cusde dos soviéticos se
tosos que os vetores do
caça não pode estar
materializou no aprofunambiente aéreo e naval,
damento de uma corrisua operação é quase
deslocado do estado da
da militar, a dos EUA
tão dispendiosa quanindústria, do capital
está ameaçada pela deto, e nenhuma força miacumulado e do que
terioração dos níveis de
litar séria do planeta baameaça, ou por uma
searia sua defesa em larpretendemos: comprar
indesejada “ampliação
gos exércitos, nem mesbrinquedos caros ou gestar mo no mecanizado, sem
dos riscos de paz”.
Em segundo lugar,
um suporte aéreo. De
plataformas de
aprofunda-se um des- conhecimento para o futuro? fato, a fuga para o veínível considerável enculo sobre rodas
tre as possibilidades
multiuso não é apenas
de conversão nos diferentes setores do
uma questão tática, mas a constatação de que,
em tempo de paz, manter um efetivo blindado
complexo militar. Não é necessária uma
exagerado é um suicídio orçamentário quase
amostragem estatística – ainda que fosse
tanto quanto estratégico.
desejável, caso alguém se interesse em fazêlo – para perceber que o setor aeronaval
CONCLUSÃO
está mais bem situado para a conversão do
que a arma terrestre. Os vetores aéreos e
É de notar que, se observarmos a posinavais consomem para a arquitetura de seus
ção dos programas militares chineses e inprodutos quase tudo em equivalentes na
dianos, as escolhas acompanharam a evoindústria civil. À exceção dos programas de
lução dos sistemas nacionais de inovação.
armas, alguns aviônicos e equipamentos eleO dispêndio em gastos militares cresce no
trônicos específicos, toda a estrutura, commomento em que ambos os países são caponentes e propulsão são requisitados de
29

Nos anos 1980, as Forças Armadas dos EUA abriram concorrência para um veículo multifunção para substituir
o Jeep. As características do Hummer eram de tal ordem que a fábrica Willis, fabricante original do Jeep,
nem pode competir por conta da impossibilidade econômica da adaptação de sua linha de motores.
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pazes de absorver tecnologias e agregar
inovações, após um longo período de gestação em pesquisa e desenvolvimento. Ambos preparam-se para produzir um avião
de combate e um tanque principal nacionais, depois de um longo período de produção sob licença e adaptação das matrizes locais. O submarino atômico hindu é
lançado após a maturação de meio século
de seu programa nuclear, e consequente
indústria de componentes locais.
Índia e China não são apenas exemplos
de decisão política e disposição orçamentária, mas de uma gestão de longo prazo não
limitada ao aspecto da Base Industrial de
Defesa (BID) ou do Desenho de Força, mas
da periferia conexa, que é o sistema nacional de inovação. O sucesso dos EUA e da

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

O

vídeo científico educativo já faz parte
da práxis docente dentro de universidades, escolas e cursos técnicos. Falar de
comunicação significa, em primeiro lugar, reconhecer que estamos numa sociedade em

que o conhecimento e a informação têm tido
um papel fundamental, tanto nos processos
de desenvolvimento econômico quanto nos
processos de democratização da educação.
Os mais jovens têm maior empatia cognitiva
e expressiva com as tecnologias e com os
novos modos de perceber o espaço e o tem-
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PEDAGOGIA DA IMAGEM NA FORMAÇÃO DO AVIADOR NAVAL

po, a velocidade e a lentidão, o próximo e o
distante. Trata-se de uma experiência cultural nova ou, como chamou Walter Benjamin,
um sensorium novo – novos modos de perceber e de sentir; uma nova sensibilidade
que, em muitos aspectos, se choca e rompe
com o sensorium dos adultos1. Este projeto
de pesquisa visa desenvolver um estudo
científico sobre a promoção da segurança
de voo por meio da implementação, discussão e análise dessa nova ferramenta pedagógica que será utilizada na práxis docente
em uma instituição de ensino militar, formadora de pilotos de asa rotativa (helicópteros). O presente estudo está sendo realizado durante todo o Estágio Básico de aeronaves de Asa Rotativa (Ebar) dentro do Departamento de Instrução de Voo, do Departamento de Segurança de Aviação e da Divisão de Ensino, que estão auxiliando na
formulação de questionários, relatórios técnicos, análises de dados, reuniões pedagógicas, roteiros de filmagem e materiais editados, que serão disponibilizados para os alunos em mídia digital.
Os oficiais-alunos dão início ao curso de
pilotagem no Estágio de Familiarização com
a Aeronave de Instrução (FAM) com as seguintes unidades de ensino: Aerotécnica
(Aero), Limitações (LIM), Procedimentos
(Proc), Manobras (MAN), Emergências
(Emerg), Segurança (SEG) e Inspeções
(Insp). Este estágio dura, em média, um mês.
No Ebar, a duração média do curso é de
oito meses, com disciplinas para a Instrução
Prática de Voo, que será subdividida nas seguintes fases: Instrução Teórica Pré-Estágio,
Inicial (Alfa), de Precisão (Bravo), de Navegação por Contato (Charlie), de Instrumentos Básicos (Delta), de Radioinstrumentos
(Echo), de Radionavegação (Foxtrot), de For1

2

matura (Golf), de Armamento (Hotel),
Operativo (Índia), de Viagem Operativa
(Juliet). O Ebar, coordenado pelo Centro de
Instrução e Adestramento Aeronaval
(CIAAN), é ministrado no 1o Esquadrão de
Helicópteros de Instrução da Marinha, localizado na Base Aérea Naval de São Pedro da
Aldeia, no Estado do Rio de Janeiro, constituindo-se na parte prática do Curso de Aperfeiçoamento de Aviação para Oficiais (Caavo).
BREVE HISTÓRIA DA AVIAÇÃO
NAVAL NO BRASIL
A história da Aviação Naval brasileira
inicia-se em 23 de agosto de 1916, com a
assinatura, pelo Presidente Wenceslau Braz,
do decreto de criação da Escola de Aviação
Naval, primeira escola militar de aviação do
País e, portanto, o berço da nossa aviação
militar e o marco de nascimento da Aviação
Naval. Com suas instalações iniciais na carreira do antigo Arsenal de Marinha, a Escola de Aviação Naval passou depois para a
Ilha das Enxadas, e posteriormente para a
Ponta do Galeão, onde funcionou até 1941,
quando, em função da criação do Ministério da Aeronáutica, a Marinha se viu privada do seu componente aéreo2.
Este período inicial de 25 anos – 1916 a
1941 –, conhecido como a primeira fase da
Aviação Naval, registra a ocorrência de diversos fatos marcantes, pelo pioneirismo
das atividades desenvolvidas, tais como:
realização dos primeiros raids aéreos entre
as cidades do Rio de Janeiro e Angra dos
Reis, e entre o Rio de Janeiro e Campos;
transporte da primeira mala aérea civil e da
primeira mala aérea militar; primeiro voo de
Santos Dumont, como passageiro, em uma
aeronave militar brasileira; primeiro voo de

MARTÍN-BARBERO, Jesús. “Desafios culturais da comunicação à educação”. In: Comunicação &
Educação. Ano VI, no 18, maio/setembro, 2000.
Comforaernav. “Aconteceu”. A Macega. São Pedro da Aldeia, no 1, p. 8, nov/dez. 2001.
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um Presidente da República em uma aeronave militar brasileira; e a participação de
aviadores navais brasileiros em operações
reais de patrulha, durante a Primeira Guerra
Mundial, integrando o 10o Grupo de Operações de Guerra da Royal Air Force (RAF).
Com a extinção da Aviação Naval em 1941,
a Marinha participou da Segunda Guerra
Mundial sem o seu componente aéreo orgânico, componente este que se mostrou indispensável para a condução das operações
de guerra no mar, como a história daquele
conflito tão bem demonstrou.
Somente em 1952, portanto após um intervalo de 11 anos, ressurge a Aviação
Naval, dando início à sua segunda fase com
a criação da Diretoria de Aeronáutica da
Marinha, prevista na Lei no 1.658, de 4 de
agosto de 1952, que estabelecia uma nova
organização administrativa para o Ministério da Marinha. Mais do que uma simples ação de reestruturação ditada apenas
por questões administrativas, aquela lei na
verdade refletia o reconhecimento da necessidade de a Marinha voltar a possuir a
sua Aviação Naval Orgânica. Somente em
1958 a Marinha receberia suas primeiras
aeronaves, e em 1961 chegaria ao Brasil o
Navio-Aeródromo Ligeiro Minas Gerais.
Até então não havia na Marinha um Comando Operativo Superior que centralizasse as tarefas inerentes à Aviação Naval.
Esta falta foi suprida quando, em 5 de junho de 1961, pelo Aviso Ministerial no 1.003,
foi criada a Força Aérea Naval. Por este
aviso, o comandante em chefe da Esquadra exercia cumulativamente o comando da
então Força Aérea Naval, ficando sediado
a bordo do NAeL Minas Gerais. Esta segunda fase se estendeu até 1965, quando,
por força de decreto presidencial, a Marinha ficou restrita apenas às aeronaves de
asa rotativa, os helicópteros.
3

De 1965 até 1998, a Aviação Naval viveu a
sua terceira fase, e o fez com muito orgulho,
pois a Marinha do Brasil é uma das poucas
Marinhas do mundo que opera com helicópteros embarcados, inclusive no período noturno, em navios de porte relativamente pequeno. A partir de 8 de abril de 1998, com a
assinatura do Decreto Presidencial no 2.538,
começamos a viver a quarta fase da Aviação
Naval, passando a Marinha a ter a capacidade
de operar aeronaves de asas fixas. Mais uma
vez pôde a Marinha contar com o idealismo e
a abnegação de uma nova geração de pioneiros, que, partindo praticamente do nada, construíram as bases sólidas da estrutura técnicooperativa de que hoje dispõe a Aviação Naval.
A criação e a construção do Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval (CIAAN),
nome dado à época, em um terreno no quilômetro 11 da Avenida Brasil; a formação de pessoal; a construção do Complexo Aéreo Naval
em São Pedro da Aldeia, para onde foi posteriormente transferido o CIAAN; a aquisição de
unidades aéreas; a incorporação do NAeL Minas Gerais e, posteriormente, do NAe São
Paulo, são apenas alguns poucos exemplos
do muito que foi feito3.
Atualmente, a Aviação Naval é composta, basicamente, do Comando da Força
Aeronaval, sediado em São Pedro da Aldeia,
ao qual estão subordinados a Base Aérea
Naval de São Pedro da Aldeia, o CIAAN, a
Policlínica Naval de São Pedro da Aldeia, o
Depósito Naval de São Pedro da Aldeia, cinco Esquadrões de Helicópteros e um Esquadrão de Aviões, e mais três Esquadrões de
Helicópteros distritais, sediados em Manaus
(Comando Naval da Amazônia Ocidental), em
Ladário (Comando do 6o Distrito Naval) e no
Rio Grande do Sul (Comando do 5o Distrito
Naval), na Cidade de Rio Grande.
Além dos exercícios operativos que realizam com os nossos fuzileiros navais ou

História da Aviação Naval Brasileira – http://www.mar.mil.br/foraer/historico.htm
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embarcados nos navios da Esquadra e das
Forças Distritais, os nossos helicópteros
também participam de comissões hidrográficas em navios da Diretoria de Hidrografia
e Navegação (DHN), nas Operações Antárticas e, ainda, de diversas missões de
apoio, destacando-se as de caráter humanitário, tais como as de busca e salvamento e as de transporte em programas sociais
do governo federal.
O CENTRO DE INSTRUÇÃO E
ADESTRAMENTO AERONAVAL
ALMIRANTE JOSÉ MARIA DO
AMARAL OLIVEIRA
Em 1955, com sede provisória na Rua do
Acre (Centro do Rio de Janeiro), foi criado
o Centro de Instrução e Adestramento
Aeronaval (CIAAN), responsável por ministrar Cursos de Especialização,
Subespecialização e Aperfeiçoamento em
Aviação para oficiais e praças, bem como
adestrar o pessoal para a operação dos
meios aéreos, a fim de capacitá-lo para o
desempenho das atividades relacionadas
com as operações aeronavais a bordo e em
terra. Foi, em 1957, transferido para a Avenida Brasil, onde hoje fica a Casa do Marinheiro. Por determinação da Presidência da
República, no ano de 1961 os voos de instrução nas proximidades do Galeão foram
suspensos, e o CIAAN foi transferido para
a cidade de São Pedro da Aldeia, onde estava sendo construída a base aérea e naval
e suas futuras instalações4.
Em 21 de dezembro de 2009, por meio da
Portaria do Comandante da Marinha no 456,
o CIAAN sofreu alteração de denominação para Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval Almirante José Maria do
4

5

Amaral Oliveira. Hoje, suas instalações e
salas de aula contam com o que há de mais
moderno em termos de acessórios de ensino para a formação dos seus alunos, destacando-se os simuladores de asa fixa (aviões) e rotativa (helicópteros), os laboratórios de Aviônica e Línguas e o recém-criado Laboratório de Comunicação, localizado no 1o Esquadrão de Helicópteros de Instrução (HI-1), que opera com o ensino técnico e prático na formação final do piloto
de asa rotativa (helicóptero).
Desde a sua fundação até março de 2010,
foram formados 688 pilotos (534 aviadores
navais, 51 para o Exército Brasileiro, 37
médicos da Aviação, 23 para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e 43 para as Marinhas de outros países) e 13 psicólogos
da Aviação5.
PEDAGOGIA DA IMAGEM COMO
FERRAMENTA EDUCACIONAL NA
INSTRUÇÃO DE VOO
No primeiro semestre de 2010, a turma
de alunos do Caavo utilizou em fase experimental a nova ferramenta pedagógica
“vídeos científicos educativos”, durante
as primeiras etapas do curso de pilotagem.
Na Instrução Teórica Pré-Estágio, com ênfase nas manobras a serem realizadas nos
respectivos estágios, os instrutores utilizam pontos do recurso tecnológico para
que os alunos tenham familiarização com a
aeronave de instrução. O Estágio Inicial
(Estágio Alfa) tem por finalidade permitir
que o aluno se familiarize com a aeronave,
realizando manobras básicas tais como
pouso, decolagem e voo librado, em que
as imagens visuais, sonoras e textos representam de forma objetiva todos os compo-

BRASIL. Marinha do Brasil. Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval. CIAAN-101 – A Organização e Administração Naval. São Pedro da Aldeia, 2000.
Livro de Registro do Caavo/CIAAN - 2010.
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nentes técnicos da aeronave e a localização das áreas de instrução (quadrado de
instrução). Já o Estágio de Precisão (Estágio Bravo) permite um incremento no controle da aeronave por parte do aluno, realizando estas manobras mais complexas e
que exijam maior habilidade psicomotora
com detalhe dos movimentos, da atitude e
da percepção dentro e fora da aeronave.
O estágio seguinte, Estágio de Navegação por Contato (Estágio Charlie), tem por
finalidade o emprego dos conhecimentos
de navegação por contato adquiridos no
CIAAN e no HI-1, bem como adestrar os
alunos nos procedimentos em outros
aeródromos. O Estágio de Instrumentos
Básicos (Estágio Delta) tem por finalidade
permitir ao aluno uma ambientação inicial
com os procedimentos do voo por instrumentos, realizando manobras básicas e
padrões preestabelecidos. Os voos desta
fase são realizados no simulador e na aeronave. Os voos no simulador podem ser
substituídos por voos na aeronave, caso
aquele equipamento fique indisponível.
O Estágio de Radioinstrumentos (Estágio Echo) prepara o aluno para o voo por
instrumentos propriamente dito, permitindo-lhe situar a aeronave em condições de
voo por instrumento dentro do espaço aéreo. Os voos desta fase são realizados no
simulador e na aeronave. Os voos no simulador também podem ser substituídos
por voos na aeronave, caso aquele equipamento fique indisponível.
O Estágio de Radionavegação (Estágio
Foxtrot) permite que o aluno empregue os
conhecimentos adquiridos nos estágios Delta
e Echo, numa viagem de instrução, simulando, durante a derrota, o voo por instrumento.
O Estágio de Formatura (Estágio Golf) prepara o aluno para realização de voos em formatura com duas ou quatro aeronaves, en6

quanto o Estágio de Armamento (Estágio
Hotel) prepara para o emprego do armamento previsto para o IH-6B. No Estágio
Operativo (Estágio Índia), o aluno é ensinado e adestrado em missões de emprego geral
mais comuns, compreendendo algumas manobras operativas. Após o Estágio de Navegação por Contato (Charlie), o Estágio
Operativo (Índia) poderá ser realizado juntamente com os outros estágios. Finalizando o
Curso, No Estágio de Viagem Operativa (Estágio Juliett) são consolidados todos os conhecimentos adquiridos pelos alunos durante todo o curso, com a realização de uma viagem de instrução. Estes estágios já estão em
fase de produção no Laboratório de Comunicação da Divisão de Ensino do HI-1.
O lado construtivo do trabalho em vídeo
digital é a flexibilidade da edição não linear,
que permite modificações em materiais já
finalizados de acordo com as mudanças nos
manuais de instrução de voo e solicitações
de instrutores ou alunos para melhorar o
desempenho/eficiência das manobras visando sempre minimizar os riscos fatais e
prover a segurança do voo.
O professor Arlindo Machado, em seu
livro A Arte do Vídeo, afirma:
Com a codificação digital, entretanto,
atribui-se um valor numérico a cada ponto de luz da imagem, de forma que este
último pode ser colocado na memória de
um computador, manipulando à vontade, copiando quantas vezes for preciso e
depois convertido novamente em imagem, sem qualquer perda de definição6.
O crescimento da atividade aérea no
País criou a necessidade de dinamizar as
atividades de segurança de voo. Conceitos foram atualizados, e, conforme o Decreto no 87.249, de 7 de junho de 1982, artigo 3o, que determina as competências do

MACHADO, Arlindo. A Arte do Vídeo. São Paulo. Brasiliense, 1988.
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Centro de Instrução e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), é interessante que seja destacado o previsto na
sexta alínea:
Art. 3o – Ao Cenipa compete:
[...]
6 – a busca permanente do desenvolvimento e da atualização de técnicas
a serem adotadas pelo Sistema, em face
da constante evolução tecnológica da
atividade aérea; (BRASIL, 1982).
A experiência vivida com a
implementação dessa nova ferramenta pedagógica no Esquadrão confirma a teoria
apresentada acima e constata que os alunos, além de utilizarem os computadores
da Divisão de Ensino, transferem os vídeos
via download para os seus computadores
portáteis, o que faz do seu estudo teórico/
prático uma linguagem extremamente democrática e personalizada.
Segundo o Aviation Instructor’s
Handbook (1999):
Interactive video solves one the main
problems of passive video in that it
increases involvement of the student in
the learning process. Well-designed
interactive video, when properly used,
is highly effective as an instructional
aid. Each student essentially receives
a customized learning experience7.
A estrutura escolar deve proporcionar
aos docentes e discentes alternativas
multidisciplinares ligadas às novas
tecnologias para que sejam facilitadoras da
relação professor/aluno. E a pedagogia da
imagem, ou seja, a arte de ensinar por meio
da imagem visual e sonora, é um grande
desafio na educação, principalmente na
7

8

educação tecnológica. E a professora Anita
Leandro, que ministra a disciplina Pedagogia da Imagem no Laboratório de Comunicação do Núcleo de Tecnologia Educacional em Saúde da UFRJ, afirma em artigo
seu que uma imagem que justifique sua inserção num contexto de aprendizagem deve
ser capaz de provocar um questionamento
ao mesmo tempo ético e estético8. Dentro
desse novo modelo pedagógico, os vídeos
educativos são transformados em arquivos
digitais, com disponibilidade nos computadores da sala de aula dos alunos e na
sala do briefing (computador com projetor
multimídia) para os instrutores. Todo material digital pode ser transferido via
download para os computadores portáteis,
facilitando o acesso e o estudo dentro ou
fora da unidade militar.
A PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DE
AVIAÇÃO POR MEIO DO USO DE
VÍDEO CIENTÍFICO/EDUCATIVO
O referido projeto analisa e discute os
aspectos da segurança de voo na
implementação da uma nova metodologia
de ensino que une educação, comunicação,
tecnologia e aviação militar, por meio de reuniões com o Departamento de Instrução,
Divisão de Segurança, Divisão de Ensino e
Instrutores do Esquadrão. Além disso, irá
suprir o processo educacional da organização militar, com a elaboração de questionários que serão respondidos por instrutores
e alunos, confecção de relatórios para colher dados sobre as observações das aulas
teóricas e práticas (voos de instrução e avaliação), pesquisa bibliográfica (livros, artigos e periódicos) e pesquisa de campo nos
arquivos do Departamento de Ensino do

U.S. Department Of Transportation Federal Aviation Administration. Aviation Instructor’s Handbook
– 1999.
LEANDRO, Anita. “Da imagem pedagógica à pedagogia da imagem”. Revista Comunicação&Educação.
São Paulo, Edusp, p. 29 a 36, maio/ago 2001.
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Esquadrão para mensurar, por meio de um
gráfico estatístico, a possível evolução do
conhecimento técnico e o desenvolvimento
dos alunos a partir das suas médias nas disciplinas, relatórios de voo, conceito dos instrutores, análise dos questionários e relatório e discussões com a Divisão de Ensino
do Esquadrão. Esses dados obtidos ao término da turma de 2010 serão comparados
com as turmas dos anos 2009, 2008 e 2007
(análise da média de cada disciplina, conceito dos instrutores, alunos reprovados e
relatório dos instrutores). Sendo positivo o
resultado dos dados em uma análise estatística, ratifica a importância da pedagogia
da imagem (uso adequado da imagem em
movimento em atividades pedagógicas) na
construção do conhecimento técnico do aluno aviador naval e destaca a otimização do

9

aprendizado no preparo do aluno para o desempenho de suas funções futuras, visto
que a profissão a ser exercida envolve inúmeros riscos, que podem ser até fatais. E,
segundo José Manuel Moran, toda educação aponta para uma visão de futuro, e com
ela analisa o presente, seja para repeti-lo ou
para transformá-lo9.
CONCLUSÃO
A preocupação com o risco de acidentes com aeronaves é permanente. Com vistas a minimizar esse tipo de problema, o 1o
Esquadrão de Helicópteros de Instrução,
em conjunto com a UFRJ, implementa como
ferramenta pedagógica no Estágio Básico
de Asa Rotativa (Ebar) a utilização de vídeo
científico educativo durante todo proces-

MORAN, José Manuel. Leituras dos meios de comunicação. São Paulo: Pancast, 1993.
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so de formação do aluno aviador naval para
que este vivencie em sala de aula e no computador experiências práticas que envolvam habilidades técnicas, psicomotoras,
perceptivas e tomada de decisão em situação hostil.
Para Francisco Gutiérrez, os métodos
tradicionais de ensino não mais atendem
às necessidades atuais e os meios de comunicação estão colocando em xeque o
processo de escolarização. Ele afirma:
Estabelecer uma comunicação mais intensa, mais viva, no processo educativo é
um dos objetivos primordiais da pedagogia da linguagem total. É fundamental que
nós, como educadores, proporcionemos
ao “homem novo” uma capacidade para
que emerja de seu mutismo. A educação
deve proporcionar técnicas de aprendizagem, autoexpressão e participação. Este
será, sem dúvida, um passo seguro que
obrigará a sociedade a modificar os meios
de informação em meios de comunicação.10

A escola deve proporcionar aos alunos
e professores estratégias pedagógicas que
permitam o desenvolvimento dos conteúdos por meio de novas metodologias de
ensino com o apoio de recursos tecnológicos
que estimulem a construção do conhecimento técnico e desenvolvam habilidades necessárias para o seu crescimento intelectual. Segundo o Professor José Manuel Moran
(1993), devemos educar sempre dentro de
uma visão de totalidade11. A nova metodologia de ensino aplicada para a formação do
aluno aviador naval necessita de uma análise crítica dentro de uma pesquisa científica
para constatar, por meio de dados coletados,
resultados que apontem para o desenvolvimento do conhecimento técnico, aumento
do rendimento do aluno aviador naval em
suas atividades de instrução de voo e,
consequentemente, a promoção da segurança de aviação, visando minimizar possíveis riscos fatais em suas atividades profissionais futuras.

 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<EDUCAÇÃO> Formulação de oficial; Simulação; Recurso instrucional; Aviação naval;
10

11

GUTIÉRREZ, Francisco. Linguagem Total: uma pedagogia dos meios de comunicação. Tradução de
Wladimir Soares, direção e edição de Fanny Abramovich. São Paulo: Sumus, 1978.
MORAN, José Manuel. “Interferências dos meios de comunicação no nosso conhecimento”. Revista
Intercom – Revista Brasileira de Comunicação. São Paulo, Vol. XVII, n o 2, Julho/Dezembro de
2004.
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INTRODUÇÃO

O

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

emprego de Forças de Fuzileiros Navais está sendo repensado, de uma forma geral, pelas principais Marinhas do mundo. Em particular, a Marinha dos Estados
Unidos da América (EUA) e seu Corpo de
Fuzileiros Navais, o United States Marine
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Corps (USMC), estão desenvolvendo uma
série de estudos visando a repensar o emPor mais de duas décadas, o USMC tem
prego dos seus soldados-marinheiros de
testemunhado o surgimento de desafios híuma forma mais útil aos interesses navais,
bridos, os quais combinam a obscuridade
visando a fazer frente
das guerras convencionais, dos conflitos
aos novos desafios
irregulares, do terrorisque o século XXI tem
mo e da criminalidade.
Por mais de duas décadas,
apresentado.
Exemplificando, em
Neste sentido, o o USMC tem testemunhado 2003 a I Marine
Centro de Estudos do
Expeditionary Force5
o
surgimento
de
desafios
Corpo de Fuzileiros
(1a MEF) participou da
híbridos,
os
quais
Navais elaborou o prefase inicial da Operasente artigo, que concombinam a obscuridade ção Iraqi Freedom
siste de trechos tradu(OIF), atacando a parzidos de literatura es- das guerras convencionais, tir do Kuwait em direpecializada e versa sodos conflitos irregulares, ção ao Iraque por 17
bre os determinantes
dias, a uma distância
do terrorismo e da
estratégicos estabelede 500 milhas. Nas cicriminalidade
cidos por centros de
dades, ao longo desestudos do USMC e as
se avanço, a MEF
necessárias evoluções na organização e no
combateu forças regulares do Exército
emprego de seus Grupamentos Operativos
iraquiano, forças paramilitares Fedayeen
de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav), coSaddam, além de jihadistas estrangeiros.
nhecidos pela sigla em inglês MAGTF
Em fases subsequentes à OIF, aos marines
(Marine Air Ground Task Force).
foi atribuída a tarefa de estabilizar a proUm dos artigos tomados como referênvíncia de Al Anbar – uma área de aproximadamente 53.208 milhas quadradas, onde
cia foi o publicado pelo USMC com o título
mais de 1,2 milhão de pessoas vivem em
de “A evolução dos GptOpFuzNav para o
cerca de 40 cidades e vilas. Como se não
século XXI”4, em que é destacada a imporbastasse, os marines tiveram de conter intância de se repensar o emprego e a orgasurgentes sunitas, além de terroristas da
nização dos GptOpFuzNav para passarem
Al Qaeda e elementos do crime local.
a valorizar o nível de Companhia de Fuzi4

5

FLYNN, Lieutenant General, George J. U.S. Marine Corps, Evolving the MAGTF for the 21st Century,
Marine Corps Gazette, jul. 2009.
A MEF é um GptOpFuzNav no valor de Força Anfíbia, nucleado, normalmente, em uma Divisão de
Fuzileiros Navais com nove Batalhões de Infantaria de Fuzileiros Navais.
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Já em 2006, a 24a Marine Expeditionary
Unit6 (MEU), embarcada no USS Iwo Jima,
evacuou cidadãos americanos de uma guerra devastadora no Líbano e, posteriormente, prestou assistência humanitária à população local. A equipe formada pela Marinha dos EUA e pelo USMC planejou e executou essas operações com base em uma
possível ameaça – o Hezbollah havia, recentemente, utilizado um míssil de cruzeiro, a partir de terra, contra um navio de
guerra de Israel.
Tais eventos revelaram algumas, porém
não todas, tendências associadas aos desafios híbridos. Pode-se esperar que os
atores, não pertencentes ao Estado e que
possuem armas antiaéreas e antinavios significativas, ameacem o acesso ultramarino.
Os adversários irão se dispersar intencionalmente ao longo de extensas áreas geográficas e misturar-se-ão com a população
local, a fim de negarem capacidades militares convencionais, tais como grandes formações e poder de fogo. Esses adversários usarão seletivamente a população local
como uma máscara para auxiliar ou ser o
objeto de suas operações. A dispersão e a
mistura produzirão um campo de batalha
não linear, projetado para ultrapassar as
forças amigas e vulnerabilizar suas linhas
de comunicação. Os adversários procurarão explorar essa vulnerabilidade usando
armas baratas e de fácil acesso. Evoluirão,
continuamente, os dispositivos improvisados que usam a tecnologia da informação
moderna para detonar explosivos simples.
Além disso, a tecnologia da informação
continuará a fornecer os meios para que
tais adversários transmitam informação e
desinformação, em uma escala local, regional e global, a fim de manipular a percepção pública dos eventos.
6

Com base no amplo espectro das tendências associadas aos desafios híbridos,
o Strategic Vision Group (SVG) do Marine
Corps Combat Development Command
(MCCDC) e o Center for Emerging Threats
and Opportunities (CETO) do Marine Corps
Warfighting Laboratory (MCWL) realizaram
estudos que versam sobre os determinantes
estratégicos, que irão balizar o rumo do
USMC até o ano de 2025. Tais determinantes,
obviamente, têm sido considerados na preparação de seus GptOpFuzNav, as Marine
Air Ground Task Forces (MAGTFs), para o
século XXI, pois evidenciam a ampla gama
de desafios vindouros que definirão as necessidades de adequação dessas MAGTFs
para enfrentá-los.
PENSAMENTO ESTRATÉGICO
SOBRE AS QUESTÕES CRÍTICAS
ATÉ 2025
O MCCDC tem a tarefa de orientar o
contínuo aperfeiçoamento do USMC por
meio do estabelecimento e do desenvolvimento, de forma integrada, de todas as capacidades operacionais das MAGTFs, para
atuar em todo o espectro de conflitos.
Para tal, o MCCDC conta com o SVG,
que concentra suas atenções em avaliações
de longo prazo – 20 anos – sobre a evolução do ambiente e a identificação dos futuros desafios operacionais. Sua composição envolve militares (da ativa e da reserva), membros da comunidade acadêmica,
bem como representantes de outros setores do governo, proporcionando ampla visão sobre o trabalho a ser realizado. Para
todos os seus estudos são levados em consideração os pilares do desenvolvimento
do combate – Doctrine, Organization,
Training, Materiel, Leadership and

A MEU é um GptOpFuzNav no valor de Unidade Anfíbia (UAnf), nucleado, normalmente, em um
Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais.
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Education, Personnel and Facilities
Além da natureza predominantemente ur(DOTMLPF).
bana do ambiente ocupado, também é digna
Com o propósito de obter uma avaliação
de nota a característica da distribuição espaatualizada das tendências globais e seus
cial: hoje, 60 % da população mundial vive
potenciais reflexos para o USMC, foram reano litoral, até uma distância média de 100 km
lizados uma extensa coleta de dados e leda costa. Até 2035, esse valor deverá evoluir
vantamentos bibliográficos que permitiram
para 75 %, e a distância média da costa será
identificar uma ampla gama de conclusões
reduzida para 60 km.
sobre os determinantes estratégicos e suas
Esse processo de urbanização ocorrerá de
implicações, cuja apreciação servirá para deforma sem precedentes e, especialmente na
linear o projeto de Força nos próximos anos.
Ásia e na África, apresentará enormes desafiSete tendências destacaram-se dentre as deos, como a dificuldade para a criação de nomais, por serem particularmente relevantes
vos empregos, a obtenção de recursos e a
para o USMC, consideimplementação das porando-se o horizonte
líticas públicas de saúde 2025.
Futuros conflitos ocorrerão de. Tais desafios serão
Cada determinante
impostos não somente
com maior frequência em às instituições locais,
estratégico é apresentado com um breve elemas também às esferas
ambientes urbanos,
mento conceitual e as
nacionais de governo,
prováveis circunstân- envolvendo grupos nativos tendo em vista as difie questões étnicas, o que culdades advindas da
cias por meio das quais
tais aspectos irão evo- sugere maior probabilidade falta de capacitação dos
luir, além das implicarecursos humanos, da
de ocorrência da guerra deficiente capacidade
ções e oportunidades
para o USMC posiadministrativa e da adeirregular
cionar-se de maneira
quação do porte da
proativa no tocante à
infraestrutura.
sua organização, seleção de meios e formação de pessoal, fatores esses que influ Implicações:
enciam diretamente as MAGTFs.
Tamanha carga de obrigações para o
poder público causará aumento do risco
Densidade urbana e explosão
de instabilidade social (stress) ou de macidemográfica
ços movimentos migratórios. Futuros conflitos ocorrerão com maior frequência em
Claros padrões demográficos e migraambientes urbanos, envolvendo grupos
tórios indicam o aumento das populações
nativos e questões étnicas, o que sugere
urbanas e de polos de infraestrutura localimaior probabilidade de ocorrência da guerzados em áreas costeiras, principalmente
ra irregular.
nos países desenvolvidos. Atualmente,
aproximadamente metade da população
 Oportunidades:
mundial já vive em áreas urbanas e, de acordo com as projeções da Organização das
O USMC terá a necessidade de se manter
Nações Unidas (ONU), essa parcela deveativamente engajado na preparação de materá ser ainda maior.
rial, técnicas e recursos humanos para atuar
RMB4 o T/2010
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em litorais densamente povoados. Além disso, deverá ter condições de prestar assistência a problemas focais, tanto para reduzir a
violência organizada quanto para conduzir a
guerra irregular em litorais urbanizados.

vavelmente causará aumento nos gastos
com os direitos sociais, em detrimento das
despesas com a Defesa, a menos que as
ocorrências de conflitos entre Estados justifiquem maiores investimentos em suas
Forças Armadas. Além disso, em virtude
A dicotomia demográfica
da redução da população jovem, considera-se que a dificuldade para recrutar pesA dicotomia é caracterizada por duas
soal a fim de se integrar aos contingentes
tendências bem polarizadas nas populações
militares será ainda maior. Um provável redos países. De um lado, surge o envelhecisultado da conjugação desses fatores
mento das populações dos países desenpode acarretar a relutância, por parte de
volvidos: levando-se em consideração as
alguns países, em participar de coalizões
taxas de natalidade e
ou em prover efetivos
de mortalidade, as prodevidamente treinajeções demográficas
dos e bem equipados.
Os Fuzileiros Navais
apontam para um enCaso os países em
velhecimento e dimideverão ter condições de desenvolvimento não
nuição da população
proporcionem educaprestar assistência a
desses países, partição e oportunidades
problemas focais, tanto
cularmente na Europa,
para sua juventude,
bem como na Rússia e
para reduzir a violência outros atores, que não
no Japão. Cumpre
o Estado, surgirão para
organizada quanto para preencher essa lacuna.
destacar que, no mesmo período da previ- conduzir a guerra irregular
são, a China também
 Oportunidades:
em litorais urbanizados
passará pela experiênA necessidade de
cia de um significatimissões de intervenvo envelhecimento de sua população, com
ção, assistência e estabilização nos países
cerca de 400 milhões de cidadãos com idaem desenvolvimento será cada vez mais
de superior a 60 anos.
frequente.
Por outro lado, o mundo subdesenvolvido será inundado por adolescentes ociProsperidade desigual
osos, como reflexo da condição de pobreza. As projeções demográficas indicam um
Em função do ritmo acelerado do proaumento súbito do número de jovens nos
cesso de globalização, as facilidades para
países subdesenvolvidos, em especial na
o desenvolvimento da população mundial
África e em alguns países da Ásia, a meserão ampliadas; entretanto, o fosso entre
nos que ocorram grandes pandemias ou
a sociedade globalizada e as diversas connovos conflitos prolongados.
centrações populacionais, excluídas das
condições básicas, aumentará ainda mais.
 Implicações:
A globalização retirou centenas de milhares de pessoas da pobreza. No entanto,
Para os países desenvolvidos, a presmais de 1 bilhão de indivíduos ainda vivem
são orçamentária sobre os governos proem condições de extrema pobreza (definida
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pela renda inferior a 1 dólar por dia), sendo
que existem quase 3 bilhões vivendo com
menos de dois dólares por dia. Assim, algumas sociedades não poderão usufruir os elementos positivos da globalização.
 Implicações:
O histórico de disparidades de riqueza e de
oportunidades e a diferença dos valores culturais entre o mundo globalizado e as sociedades tradicionais dos países subdesenvolvidos serão fontes de frustração e conflito.
A violência generalizada decorrente dessa frustração será, cada vez mais, prolongada por meio de uma narrativa emocional contra os valores ocidentais ou seus interesses
e, potencialmente, prejudicará a estabilidade entre as nações, o que pode reduzir a
influência norte-americana de várias formas.
Por isso, o governo norte-americano
confrontar-se-á com a necessidade de ajudar indiretamente ou intervir com o emprego do poder militar, fato que poderá ser
explorado em pronunciamentos contrários
a tais iniciativas. Devido à difusão e à diversidade das comunicações modernas,
essas situações poderão atingir relevância
global e atrair a atenção internacional.
 Oportunidades:
Isso proporciona ao USMC a oportunidade de inovar na execução das operações
psicológicas que, efetivamente, já possuem seus próprios desafios.
Crescimento da China e da Índia
Os modelos econômicos e políticos confirmam a consistência da ascensão da China e da Índia, com a decorrente ampliação
de suas influências nos campos político,
diplomático, econômico e militar, como expressões do poder nacional.
RMB4 o T/2010

A taxa de crescimento dependerá das
demandas internas por serviços, recursos
de toda ordem, infraestrutura e oportunidades, como forma de preservação da coesão política e social.
Em especial, a meteórica ascensão econômica da China merece destaque. Apesar
de a economia norte-americana ainda ocupar o primeiro lugar no cenário mundial, as
previsões indicam que a China assumirá
essa liderança por volta de 2035 e que existem condições para, até mesmo, dobrar essa
capacidade até meados deste século.
 Implicações:
A China e a Índia sentir-se-ão compelidas a proteger ativamente suas fontes de
suprimento, bem como o acesso aos mercados e às linhas de comunicações. Conflitos entre Estados, intervenções internas e
a ocorrência de conflitos nas proximidades
das suas áreas de interesse poderão se
constituir em ameaças de interrupção no
fluxo de recursos materiais e econômicos.
Como os interesses comerciais e os investimentos estrangeiros continuam se ampliando na região, esses países serão parceiros atraentes e, naturalmente, acumularão
forte influência diplomática.
 Oportunidades:
Por ser o principal componente expedicionário do Departamento de Defesa norteamericano, o USMC deve assegurar a capacidade de emitir uma pronta resposta em ambientes distantes e hostis, cobrindo integralmente a extensa variedade de requisitos
operacionais como forma de garantir a liberdade de manobra e o acesso a essas regiões.
Luta para legitimar a soberania
Devido à dinâmica da política, aos reflexos econômicos e aos próprios efeitos da
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velocidade da informação no mundo
Aceleração na escassez de recursos
globalizado, a tradicional concepção de soberania do Estado-Nação será posta à prova.
Haverá um aumento de 80% na demanA interdependência global reduz a capacidada por energia, especialmente na China e
de dos Estados de controlar ou exercer influna Índia. Atualmente, os EUA importam 13,7
ência sobre os efeitos de deslocamentos somilhões de barris de petróleo por dia, com
ciais e econômicos gerados pela globalização.
uma projeção de aumento para 17,7 milhões
A autoridade do Estado fica enfraquecida por
de barris em 2030. Existe a expectativa de
grupos e facções internas, que, por muitas
que o consumo global aumente 45 %, pasvezes, são apoiadas em identidades étnicas
sando para 121 milhões de barris por dia.
ou religiosas. A legitiO percentual da pomidade, fundamentada
pulação mundial com
em laços étnicos ou de
acesso a um sistema de
Conflitos, nos países
ordem religiosa, tende
abastecimento de água
em desenvolvimento,
a aumentar as tensões
aumentou de 78 %, em
e provocar uma dispuprovocarão uma disputa 1990, para 83%, em
ta com os governos
2004. No entanto, a deainda maior por
constituídos.
manda continua a surecursos, especialmente perar a oferta. Em todo
 Implicações:
o planeta, 1,2 bilhão de
por energia e água
pessoas não têm aces***
As nações devem
so ao referido sistema
se adaptar rapidamene aproximadamente 2,8
Os Fuzileiros Navais
te para assegurar sua
bilhões não contam
deverão buscar inovar
capacidade de govercom serviços sanitários
suas parcerias em
nar e, assim, preservar
básicos (dados de
a legitimidade. Caso
2004). A maior parte
operações conjuntas e
contrário, os atores
desses grupos vive na
esforços de coalizão para Ásia e na África.
não governamentais
ou outras facções amenfrentar esses desafios
pliarão suas capacida Implicações:
que, inevitavelmente,
des, chegando a proserão recorrentes
mover grandes mobiA economia global
lizações ou conflitos
e a estabilidade ecointernos.
nômica norte-americana serão ainda mais dependentes do aces Oportunidades:
so ao petróleo e a outras fontes de energia.
Conflitos nos países em desenvolvimento
Para o USMC, isso exigirá um
provocarão uma disputa ainda maior por
engajamento proativo, contínuas ações de
recursos, especialmente por energia e água.
presença, planejamentos flexíveis, elevada
conscientização dos aspectos culturais e a
 Oportunidades:
construção de sólidas ligações entre as
diversas agências do governo em prol da
O USMC terá oportunidade constante
segurança e dos esforços de cooperação.
para inovar suas parcerias em operações
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conjuntas e esforços de coalizão para enfrentar esses desafios que, inevitavelmente, serão recorrentes.

osa e com acesso aos aprendizados obtidos
no Iraque e no Líbano resultará em um incremento no número de conflitos entre Estados e
atores não governamentais. A incontestável
Descaracterização das formas de guerra
superioridade militar americana será desafiada
por Estados e opositores não governamenTanto os padrões históricos já regis-trados
tais, que empregarão uma única ou híbridas
quanto as tendências identificadas apontam
ameaças, especificamente designadas para
para relevantes ajustes do caráter e das foratingir vulnerabilidades do Ocidente.
mas da guerra. A mudança mais marcante será
A contínua difusão tecnológica reforçará a
a desca-racterização daquilo que, anteriormenletalidade das armas utilizadas por atores não
te, pensávamos ser distintas formas de guerra
governamentais, e os países continuarão adou de conflitos humanos – guerra convencioquirindo armas de destruição em massa. Connal, conflitos irregulares, terrorismo e ações
correm para essa rápida disseminação o longo
criminais.
alcance das redes de inApesar de se consiformação, a crescente
derar que a natureza da
Os Fuzileiros Navais não facilidade de acesso e o
guerra não irá se modifiexponencial progresso
car e que as forças con- podem se restringir a uma
tecnológico e científico.
vencionais continuarão única forma de operar nos
Os revolucionários
sendo empregadas, noavanços tecnológicos
conflitos,
pois
não
existirão
vas formas de combater
contribuem ainda mais
fórmulas rígidas para o
deverão ser adaptadas
para inovações no empara a combinação des- sucesso no campo militar.
prego assimétrico dessas categorias distintas.
sas novas armas, utiliO futuro demanda
O SVG se refere a essa
zando o duplo uso de
descaracterização como organizações militares que
tecnologias, combinanameaças ou desafios hído explosivos conventenham
a
agilidade
e
a
bridos. A guerra híbrida
cionais, biotecnologia e
flexibilidade como suas
incorpora uma gama de
nanotecnologia.
diferentes formas de
maiores virtudes
Espera-se que as
guerra, incluindo os reações caracterizem
quisitos convencionais,
uma guerra irregular no ambiente urbano,
táticas e formação para a guerra irregular, atos
ou seja, eventos perturbadores ou acidenterroristas com emprego indiscriminado de
tes catastróficos que afetem a ordem púcoação e violência, além de ações criminosas.
blica ou que comprometam a infra estrutuEsses conflitos híbridos podem ser conra existente – inclusive no território norteduzidos por unidades independentes ou
americano. O aumento da frequência de tais
por uma mesma unidade no campo de bataataques criará uma crescente demanda por
lhas para alcançar os efeitos sinérgicos
capacidade de resposta militar.
proporcionados por essa coordenação.
 Implicações:
O aumento da disponibilidade de armas por
parte de alguns grupos com motivação religiRMB4 o T/2010

 Oportunidades:
O USMC não pode se restringir a uma
única forma de operar nos conflitos, pois não
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existirão fórmulas rígidas para o sucesso no
campo militar. O futuro demanda organizações militares que tenham a agilidade e a flexibilidade como suas maiores virtudes.
Em função de seu vulto relativamente
pequeno, de sua estrutura flexível, de sua
característica marítima e do potencial aumento de seus vínculos não militares, surge a oportunidade de testar respostas descentralizadas e ágeis para um espectro cada
vez maior de contingências na ampla gama
das operações militares.
A EVOLUÇÃO DOS GptOpFuzNav
PARA O SÉCULO XXI
Conceitos básicos
As tropas do USMC são empregadas
segundo o conceito de GptOpFuzNav/
MAGTF e podem ser estruturadas de acordo com um dos seguintes escalões: MEU
(Marine Expeditionary Unit), MEB7 (Marine
Expeditionary Brigade) e MEF (Marine
Expeditionary Force). Em todos os escalões, os GptOpFuzNav são compostos pelos seguintes elementos:
 Componente de Comando – É constituído por um comandante, designado por autoridade competente, e por um estado-maior
integrado, com requisitos de comunicações
que permitam exercer o comando e o controle
das operações. Caso o GptOpFuzNav esteja
embarcado, o seu comandante também comandará a Força de Desembarque.
O comandante do GptOpFuzNav determina as ações de combate de sua força,
devendo os elementos que a integram trabalharem juntos em busca de objetivos comuns. Para tanto, o comandante estabelece objetivos para o planejamento e a condução das operações. Na análise de sua
7

missão, as suas intenções e orientações
aos comandos subordinados permitem que
a unidade de esforços seja alcançada.
 Componente de Combate Terrestre –
É uma organização estruturada para a condução das operações terrestres, com base
em uma unidade de infantaria, podendo o
seu escalão variar entre pelotão e divisão
reforçada, estando incluídas as unidades
orgânicas de apoio ao combate e de apoio
de serviços ao combate.
Normalmente, o Componente de Combate Terrestre de um GptOpFuzNav é composto por apenas um elemento de manobra
no esforço principal. Quando circunstâncias excepcionais exigirem mais de um elemento de manobra, a eles serão atribuídas
as suas próprias missões, bem como os
seus setores de responsabilidade. Nesse
caso, o Elemento de Comando deverá prever o incremento da necessidade de apoio
de fogo, além de maior demanda de comando, controle e coordenação.
 Componente de Combate Aéreo – É
também uma organização estruturada para
a condução tática das operações aéreas.
Somente aquelas funções julgadas necessárias ou previstas com razoável antecipação deverão ser incluídas no cumprimento
da missão do GptOpFuzNav.
Na composição do GptOpFuzNav, normalmente são incluídas unidades aéreas de
comando (abrangendo as agências de controle aéreo), unidades de combate, unidades de apoio ao combate, bem como aquelas destinadas ao apoio de serviços ao
combate. Tanto as capacidades da aviação
de asa fixa quanto aquelas de asa rotativa
podem ser incluídas na estrutura do Componente de Combate Aéreo de qualquer um
dos escalões básicos dos GptOpFuzNav
(MEU, MEB, MEF).

A MEB é um GptOpFuzNav no valor de Brigada Anfíbia (BAnf) nucleado, normalmente, em um
regimento com três Batalhões de Infantaria de Fuzileiros Navais.
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 Componente de Apoio de Serviços ao
Combate – Da mesma forma, é uma organização estruturada para prover o apoio que
extrapola a capacidade orgânica dos demais componentes do GptOpFuzNav, não
sendo, entretanto, destinada a prover capacidades redundantes. Esse componente
tem a capacidade de suprir a força-tarefa
por um determinado
período de tempo com
todas as classes de
As operações
suprimentos.

trado que as companhias de fuzileiros requerem mais recursos e apoio para operar dessa
maneira. Essas observações não pressupõem
que os pelotões, grupos de combate e esquadras de tiro não executem missões independentes. A distinção está na necessidade de as
companhias de fuzileiros conduzirem operações com autossuficiência, implicando maior
capacidade e controle
orgânico da inteligência,
da logística e da capacirecentes têm dade de fogo.
Dessa forma, tátivalorizado o emprego de
O que se espera dos
cas, técnicas e proceunidades com alto nível de dimentos devem ser
GptOpFuzNav?
mobilidade e autosaprimorados, a fim de
Os GptOpFuzNav suficiência. Além disso, tem assegurar que os
permanecem sendo uma
GptOpFuzNav possuhavido o aumento da
construção fundamental
am suficiente habilidapara as organizações
demanda pela habilidade de para:
táticas, considerandoos desade se empregarem forças- fiosdesuperar
se a natureza híbrida dos
acessibilidade
tarefa no escalão
desafios vividos em ree mobilidade;
centes experiências companhia de forma mais
 empregar e apoioperacionais, bem como
ar as unidades de maautônoma
os ensinamentos histónobra subordinadas,
ricos colhidos ao longo
atuando a grandes disda existência do USMC. As operações recentâncias ou em terrenos compartimentados,
tes têm valorizado o emprego de unidades com
criando, assim, uma separação física do esalto nível de mobilidade e autossuficiência.
calão superior ou das unidades adjacentes;
Além disso, tem havido o aumento da deman interagir eficazmente com a populada pela habilidade de se empregarem forçasção local para compreender a situação real
tarefa no escalão companhia de forma mais
e assegurar a realização de ações táticas
autônoma. Operações recentes têm demonspara atingir os objetivos estratégicos; e
 executar tarefas
múltiplas e simultâneas
dentro do espectro das
operações militares.
GptOpFuzNav – A
ideia central

Organização básica de um GptOpFuzNav/MAGTF
RMB4 o T/2010

Com base nas habilidades desejadas, o
USMC analisará, além de
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táticas, técnicas e procedimentos, as revisões das tabelas de organização e equipamento8 dos GptOpFuzNav a fim de preparálos para os desafios do século XXI.
Essa investigação começará no nível da
companhia de fuzileiros, que fornecerá uma
linha de raciocínio para o melhor entendimento da linha de evolução. De forma simplificada,
o aumento da capacidade para realizar operações com autossuficiência pelas companhias de fuzileiros irá balizar as mudanças a serem realizadas nas MAGTFs. As melhorias
previstas incluem a provisão dos fogos, a
mobilidade, a logística, as comunicações e a
inteligência, além da capacidade para realizar
operações de caráter civil-militar, mesmo em
escalões inferiores de comando. Ao considerar tais melhorias, deve-se determinar que
capacidades deveriam:
 ser orgânicas;
 ser organizadas taticamente para o ciclo de preparação e emprego ou campanha;
 ser incorporadas ou em apoio direto/
geral para uma operação particular ou na
fase de uma campanha; e
 ter habilidade para realizar o comando e o controle pelo escalão considerado.
Desenvolvendo uma linha de base para
a inovação dos GptOpFuzNav
A ampliação das capacidades dos escalões mais baixos de comando trará implicações para o contexto dos GptOpFuzNav. Assim, o aumento das capacidades orgânicas
das companhias de fuzileiros proporcionará
vantagens operacionais, implicando, entretanto, novos requisitos que afetarão todos
os níveis dos GptOpFuzNav no tocante ao
adestramento, à logística, ao comando e ao
controle. Além disso, o aumento imprudente
da autossuficiência de uma unidade poderá,
8

mesmo que de forma não intencional, comprometer a sua mobilidade. Dessa forma, dever-se-á buscar um equilíbrio adequado entre a inovação e a experimentação, com o propósito de determinar quais capacidades devem ser orgânicas às companhias de fuzileiros para que se possa visualizar o adequado
processo evolutivo dos GptOpFuzNav. No
sentido dessa evolução, cabe registrar que o
USMC tem buscado promover, seja pelo desenvolvimento profissional individual ou por
iniciativas de adestramento nas unidades, a
conscientização cultural e a efetiva interação
com as populações locais e forças inseridas
nas áreas de operações.
Fatores-chave de planejamento
A exploração das melhorias do
GptOpFuzNav deve ser orientada por meio
do estabelecimento de um planejamento de
fatores que fornecerão um ponto de partida comum e promoverão a unidade do esforço. Entre esses fatores de planejamento, encontra-se, principalmente, o papel do
USMC como sendo uma força expedicionária de pronto emprego, bem como capaz
de projetar forças estrategicamente, em
função de seu caráter naval, sendo os
GptOpFuzNav desembarcados empregados e apoiados por meios navais a partir
do mar, sem a necessidade de portos ou
aeroportos localizados na nação anfitriã.
Meios navais com característica anfíbia
atribuem tal capacidade aos GptOpFuzNav.
A Marinha dos EUA e o USMC estabeleceram fatores de planejamento no tocante à capacidade de transporte dos meios
anfíbios. Entre os referidos fatores, foi considerado o embarque do escalão de assalto de uma MEB, o qual exige 17 navios,
devendo cinco deles serem do tipo navio

A tabela de organização e equipamento (TOE) é um documento publicado pelo Departamento de Defesa
dos Estados Unidos, o qual descreve a organização, os funcionários e os equipamentos das unidades.
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de assalto anfíbio. Já o embarque de uma
posicionamento marítimo já estejam bem esMEU, normalmente, requer o emprego de
tabelecidos, outros fatores ainda precisam
três navios anfíbios. Quaisquer revisões
ser determinados. Caso sejam apoiadas, as
inerentes aos GptOpFuzNav devem ser
operações independentes das companhias
efetuadas levando-se em consideração
de fuzileiros serão a base para os avanços
como esses GptOpFuzNav afetarão a cados GptOpFuzNav. Assim, torna-se mister a
pacidade de transporte a bordo dos meios
determinação dos parâmetros-chave de deanfíbios. Por mais de
sempenho para permiuma década, o USMC
tir o prosseguimento
Os GptOpFuzNav
tem empregado mais
da experimentação. Tal
veículos e equipamencontinuam sendo a forma processo inclui a defitos em suas operanição dos seguintes
fundamental de
ções sem, no entanto,
pontos:
verificar as considera- organização e de emprego
 A qual a distância
ções de embarque, o
e com que velocidade
do USMC no amplo
que agravou a deficios grupamentos de deespectro das operações
ência dos meios anfísembarque de compabios existentes. Essa
militares; entretanto, as nhias devem ser lançaquestão tornou-se tão
dos a partir do mar?
experiências vividas ao
extrema que, nos últi Em quais ambienmos anos, os cinco fates geográficos – urbalongo de sua história,
tores considerados
no, deserto, montanha
associadas aos
para o planejamento
ou selva – as companhido embarque efetivo determinantes estratégicos as de fuzileiros deverida tropa, da área total
am ser organicamente
para os próximos anos,
dos veículos, do voluotimizadas para atuar?
revelam a necessidade de
me da carga, do núme Qual o raio de
ro de aeronaves e do
sua evolução, dotando os operação, uma vez em
número de embarcaterra?
grupamentos de
ções de desembarque
 Por quanto temforam acrescidos de capacidades para atuar em po as companhias
um sexto fator: peso.
operarão de forma inuma imensa gama de
A aquisição de um núdependente?
desafios híbridos
mero crescente de ve Com que rapidez
ículos dos mais variaas companhias precidos tipos, incluindo veículos resistentes a
sam se reunir para atuar em novas missões
minas, bem como o emprego de aeronaves
que exijam massa?
de assalto ainda maiores, têm agravado ain Que requisitos devem possuir os
da mais o fator peso. De forma similar, deveGptOpFuzNav que possibilitem a realização
se estabelecer uma relação entre as alterade operações independentes por parte das
ções dos GptOpFuzNav e a capacidade de
equipes de desembarque das companhias?
carga dos meios navais e anfíbios, tanto
 Que capacidade de reação e tempo de
na atualidade como no futuro.
resposta os GptOpFuzNav devem possuir?
Embora os fatores de planejamento asPara determinar parâmetros como os ansociados aos navios anfíbios e de préteriormente relacionados devem-se, inicialRMB4 o T/2010
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mente, avaliar as capacidades atuais e, em
seguida, estabelecer novos parâmetros que
conduzam ao desempenho superior. Esses,
em um primeiro momento, podem ser constituídos por apenas estimativas iniciais. As
estimativas evoluirão com o tempo, da mesma forma que a experiência operacional define os requisitos e a experimentação revela
a arte do possível. Os fatores do planejamento formalmente estabelecidos, se consagrados ou fruto da evolução, serão essenciais para garantir o desenvolvimento
coeso e integrado dos GptOpFuzNav.
CONCLUSÃO
Os GptOpFuzNav continuam sendo a
forma fundamental de organização e de
emprego do USMC no amplo espectro das
operações militares; entretanto, as experiências vividas ao longo de sua história,

associadas aos determinantes estratégicos
para os próximos anos, revelam a necessidade de sua evolução, dotando os grupamentos de capacidades para atuar em uma
imensa gama de desafios híbridos.
Assim, o USMC considerará o incremento das capacidades das companhias de
fuzileiros como sendo a base para a inovação. Tais incrementos serão expandidos de
forma integrada (Marinha dos EUA, USMC
etc.), visando ao aperfeiçoamento dos
GptOpFuzNav como um todo.
As simulações, experimentações e aplicações práticas permitirão explorar as novas ideias. Essa exploração definirá os
parâmetros para o estabelecimento de novas tabelas de organização e equipamento, bem como as novas táticas e técnicas e
os novos procedimentos, os quais
otimizarão os GptOpFuzNav, com vistas a
superar os desafios híbridos do século XXI.

 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<FORÇAS ARMADAS> Corpo de Fuzileiros Navais; Força Anfíbia; Operação Anfíbia;
Estratégia; Preparo do homem;
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H

erbert Richmond e Alfred Thayer
Mahan foram dois importantes historiadores e teóricos da história e da estratégia
naval. Embora tenham utilizado como campo
de observação a história naval britânica, cada
um percebia a história de modo particular.
Provindos de meios, formações e países diferentes, Richmond da Inglaterra e Mahan
dos Estados Unidos da América (EUA), existiam poucos pontos concordantes e muitos
pontos discordantes entre esses dois intelectuais. Da mesma maneira, percebiam o pa-

pel do historiador naval de modo distinto,
fruto das influências que cada um sofreu
durante seus períodos produtivos. O que se
pretende discutir neste artigo são as diferentes percepções de como deveria ser a história para esses dois teóricos, apontando as
concordâncias e discordâncias de seus pontos de vista. Em seguida pretende-se analisar
de que modo Richmond considerava o papel
dos historiadores e suas principais influências, dentre os quais se destacava o próprio
Alfred Mahan.

* Foi diretor do Serviço de Documentação da Marinha no período de 2005 a 2007. É graduado em
História pela UFRJ (2007) e mestre em História Comparada (2009). Atualmente, é Doutorando em
História pela UFRJ, instrutor na Escola de Guerra Naval (EGN) e Membro do Centro de Estudos de
Política e Estratégia da EGN.
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AS PERCEPÇÕES DA HISTÓRIA
SEGUNDO HERBERT RICHMOND E
ALFRED MAHAN
O professor Donald Schurman, ao descrever as diferenças principais entre Mahan
e Richmond, comentou que o último não
estava preocupado com a questão do mérito da história como o norte-americano.
Richmond sempre se percebeu como um
marinheiro que escrevia história ao invés
de um historiador que era obrigado a ir para
o mar, uma clara alusão a Mahan. Para ele a
história era um veículo e não o destino final.1 Em que pese essa sua declaração, os
trabalhos historiográficos de Richmond
primavam pela pesquisa acurada, sofisticação, balanceamento de análise e pela profundidade da conclusão.
Richmond tinha todas as qualidades
necessárias para ser um bom historiador.
Como dizia Arthur Marder, ele possuía uma
“paixão pela descoberta e disseminação do
que considerava a verdade, um lúcido e
sucinto estilo, profundidade de percepção,
uma habilidade para analisar situações e
deduzir delas princípios fundamentais”.2
Nesse comentário de Marder já se percebe
o primeiro ponto de contato com Mahan: a
instrumentalização de princípios fundamentais deduzidos do estudo da história.
Richmond leu atentamente Mahan e concordou com diversas de suas conclusões,
no entanto nem todos os pontos lhe eram
coincidentes. Ele trouxe, como Mahan, à
ordem do dia a discussão sobre a importância do poder marítimo na história, até
com maior abrangência analítica que
Mahan, ao iniciar sua discussão a partir do
período imediatamente anterior a Elizabeth
Tudor, em torno de 1540, quando reinava

na Inglaterra seu pai, Henrique VIII. Sua
abrangência foi até ao final da Segunda
Guerra Mundial. Como visto, Mahan iniciou sua análise, a partir do período anterior à Primeira Guerra Anglo-Holandesa, em
torno do final da Guerra dos Trinta Anos,
em 1648, assim mesmo com pouca discussão analítica. O que lhe interessava principalmente era a guerra naval ao final do século XVII e, em especial, a guerra no mar
dos dois séculos seguintes, com incursões
nas campanhas navais do início do século
XX. Mahan morreu logo no início desse
século e não pôde perceber as influências
que a tecnologia naval faria no modo de se
combater no mar.
Outro ponto que o distinguiu de Mahan
foi o estilo bem mais agressivo de seus escritos, não poupando nada nem ninguém.
Isso lhe causou dissabores e, em última instância, o seu afastamento do serviço ativo
da Marinha britânica. Sua pena ferina lhe
trouxe muitos inimigos, ao contrário de
Mahan, que possuía um estilo mais ameno,
evitando grandes choques de opiniões.
Richmond apreciava a controvérsia e queria
influenciar os seus pares com suas opiniões, muitas vezes agressivas e descorteses.
Richmond era um produto da sociedade
inglesa vitoriana, preocupado com a perda
da capacidade britânica de projetar poder e,
mais que isso, um observador da ascensão
dos EUA e do rearmamento da Alemanha
após a subida de Hitler ao poder. Por outro
lado, Mahan era um produto direto da ascensão de seu país como um poder
perturbador, dotado de enorme capacidade
industrial e fortalecendo-se militarmente.
Além disso, defendia a expansão dos EUA
em direção ao Pacífico e ao Caribe, chegando a declarar explicitamente que se conside-

1 SCHURMAN, Donald. The Education of a Navy. London: Cassell and Co, 1965, p. 131.
2 MARDER, Arthur. Portrait of an Admiral. The life and papers of Sir Herbert Richmond. Cambridge:
Harvard University Press, 1952, p. 36.
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rava um imperialista. Disse ele o seguinte:
“Eu sou com certeza um imperialista, no sentido que acredito que nenhuma nação, e certamente nenhuma grande nação, deveria,
daqui por diante, manter uma política de isolamento”.3 Uma percepção diferente da esposada por Theodore Roosevelt e Cabot
Lodge, imaginava ele. Margaret Sprout apontou, inclusive, confrontando as palavras de
Mahan, que em verdade ele era “um propagandista da recriação do imperialismo do final do século XIX”.4
Richmond, em certa medida, também era
um imperialista5, embora não o declarasse
explicitamente. Em seu livro Imperial
Defence and Capture at Sea in War, descreveu as medidas que deviam ser seguidas
pela Grã-Bretanha (GB) para a defesa de seu
vasto e indefeso Império. Ele acreditava que
as colônias do Império serviam para dois
propósitos: o primeiro como uma comunidade distante para o comércio com a metrópole, e o segundo como uma base avançada
de defesa e de interesse daquela6. Ele não
discutia o mérito do colonialismo, embora
temesse o que chamou de state-patriotism,
uma ameaça à cooperação de defesa entre o
Reino Unido e as colônias7.
Tanto Mahan como Richmond tinham
percepções idênticas no que diz respeito ao

papel de seus países no contexto internacional. Mahan acreditava que os EUA estavam se projetando para trazer a civilização
aos povos “pouco evoluídos”, e a intervenção norte-americana em Cuba tinha o propósito de expulsar os colonialistas espanhóis dessas paragens – uma visão
enviesada do que era “libertar” os cubanos
do colonialismo. Por outro lado, Richmond
acreditava que a GB tinha o mesmo papel
civilizador, embora não o afirmasse explicitamente. Sua preocupação com a questão
do nacionalismo em diversos rincões do
Império bem indicava para ele a necessidade de fortalecer essas regiões. Assim, ambos espelhavam posições comuns: Mahan
como um produto de um Estado que surgia
no papel de um poder emergente na arena
internacional, dotado de grande poderio
econômico e industrial; Richmond como um
produto de uma comunidade que perdia
prestígio e poder rapidamente no século XX,
procurando, assim, com suas ideias, prolongar o mais possível essa queda.
Richmond, como Mahan, não teve uma
formação acadêmica formal em história. Ele
criou-se no rígido regime da Marinha britânica de organização e formalismo, alheio ao
campo da história; no entanto, ao contrário
de Mahan, recebeu diretamente de John

3 MAHAN, Alfred. From Sail to Steam. Recolections of a naval life. New York: Harper and Brothers
Pub, 1907, p. 324.
4 SPROUT, Margaret. “Mahan: evangelist of Sea Power”. Makers of modern strategy: military thought
from Machiavelli to Hitler. Princeton: Princeton University Press, 1973, p. 415.
5 Aqui o imperialismo deve ser indicado como restrito à atividade de aquisição de colônias e/ou a ações
políticas e militares de um governo no sentido de proteger os investimentos externos de seus cidadãos.
Considerando desse modo, o conceito de imperialismo fica restrito a um estreito âmbito de práticas e
políticas. Estas são simples casos especiais de uma realidade muito mais complexa na busca de novos
mercados extraeuropeus, um subproduto da industrialização, uma corrida por novas colônias, na qual
existe o entrelaçamento do comércio com a bandeira. Fonte: MAGDOFF, Harry. A Era do Imperialismo. São Paulo: Hucitec, 1978, p.188 apud MENDONÇA, Nadir Domingues. Uma questão de
interdisciplinaridade. O Uso de conceitos. Petrópolis: Vozes, 1985, p. 153. Em verdade, tanto Mahan
como Richmond defendiam esse conceito clássico de imperialismo como definido por Harry Magdoff.
6 RICHMOND, Herbert. Imperial Defence and Capture at Sea in War. London: Hutchinson & Co Ltd,
1932, p. 32.
7 Ibidem, p. 35.
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Knox Laughton e Julian Corbett8 o treinamento, o incentivo e as técnicas de trabalho
com fontes que lhe seriam muito úteis quando escrevesse seus livros e lecionasse em
Cambridge anos depois. Seu cunhado
George Trevelyan, historiador renomado em
Cambridge, também teve destacada participação na sua preparação intelectual.
Ao contrário, Mahan foi um autodidata,
aprendendo mais pela leitura do que pelo
contato com profissionais da história. A
importância da procura por fontes primárias por parte de Richmond lhe foi incutida
por Laughton, embora se baseasse também
em obras de outros autores, das quais se
destacavam as de Julian Corbett e as do
próprio Mahan. Outros autores que lhe
serviram de referência foram Laird Clowes,
Holland Rose, John Fortescue, James
Graham e alguns teóricos militares franceses, como Raoul Castex e Marechal Foch,
sem esquecer Antoine Henri Jomini.
Como se sabe, a obra de Mahan trazia em
seu bojo o aspecto de regras práticas, a exemplo dos escritos de Jomini, procurando transformar o fenômeno da guerra como algo compreensível e de fácil entendimento para todos. “Aplique os princípios, e tudo se resolverá”, induzia Mahan. Richmond, ao contrário, apesar da convicção de que a história
deveria instruir e mostrar o caminho, procurou demonstrar que a guerra possuía sua própria dinâmica e que nem sempre as “regras
práticas” ao estilo mahaniano podiam ser
usadas. Schurman afirmou, sobre esse fato,
que “suas investigações históricas corroboravam as suas apreciações profissionais de
que existia um sem-número de forças que faziam com que as decisões estratégicas se dificultassem”.9 A guerra era complexa e assim

deveria ser estudada, apesar de existirem princípios seguidos pelos vencedores.
A análise conduzida por Richmond transitava preferencialmente nos campos
operacionais e estratégicos, com incursões
frequentes ao campo da política, ao contrário de Mahan, que primava pelo detalhe
tático das batalhas e de ações operacionais,
com algumas incursões na estratégia e na
política. Richmond não se preocupava com
a descrição das ações táticas, embora considerasse necessário descrevê-las para a
compreensão do que ocorria nos níveis de
decisão mais altos nos campos operacionais e estratégicos. A estratégia era a
sua grande fonte de pesquisa e de explicação. Ele estudava a história da Marinha
britânica como parte de seu treino como
estrategista e educador, e ela servia para
indicar caminhos no futuro, a partir de
exemplos do passado, de modo a serem
formuladas políticas navais condizentes
para o tempo em que ele vivia. Queria, além
disso, compreender por que houve sucessos e fracassos britânicos a partir de decisões pessoais, circunstâncias históricas e
políticas adotadas ou deixadas de ser
adotadas. Acreditava que existiam condicionantes políticos, geográficos, tecnológicos e militares que desafiavam as visões
dos historiadores navais que limitavam o
alcance de seus estudos do poder marítimo nas simples operações das esquadras10,
numa clara crítica à visão mahaniana.
A obra de Richmond é pouco menor que
a de Mahan. Seus livros podem ser divididos em três grandes grupos: o primeiro, de
obras históricas, em um total de sete livros;
o segundo, de obras de estratégia e política
navais, com um total também de sete livros;

8 Essas duas influências sobre o modo de proceder de Richmond como pesquisador e historiador serão
apresentadas à frente.
9 SCHURMAN, op. cit. p. 140.
10 HUNT, Barry. “The Oustanding Naval Strategic Writers of the Century”. The Naval War College
Review. Newport: Naval War College Press, set-out 1984, p. 98.
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e, por fim, o terceiro, de edição de documentos históricos, com três volumes. Foram escritos por ele, em complemento, mais de 200
artigos e resenhas de livros lançados no
mercado editorial inglês, basicamente nos
periódicos The Naval Review, Journal of
the Royal United Service Institution, The
Times, Fortnightly Review e Foreign Affairs.
As referências mais usadas por ele em
suas obras históricas foram os atos do Parlamento e escritos de almirantes proeminentes, tais como os dos almirantes Norris,
Hawke e Sandwich, devidamente arquivados em instituições públicas, tanto do governo como da própria Marinha Real. A
documentação francesa também foi muito
consultada por Richmond.
Sua percepção da história era certamente determinista como a visão de Mahan quando defendia a questão da “lição histórica”
para as gerações seguintes; no entanto, seus
instrumentos de pesquisa foram bem mais
sofisticados e suas conclusões bem mais
elaboradas. Além disso, era um nacionalista
(como Mahan era com os EUA) que acreditava na grandeza do Império Britânico e procurava apontar para os políticos de seu país
métodos para resguardar não só a integridade imperial como também para defender
os interesses da GB, ameaçados por outros
poderosos contendores.
Além dessa visão nacionalista,
Richmond tinha uma percepção parecida
com a de Jomini sobre a moralidade da guerra. Jomini disse o seguinte sobre a percepção da moral na guerra:
Como um soldado, preferindo a guerra
leal e cavalheiresca ao assassínio organizado, se fosse necessário fazer uma

escolha, gostaria que meus preceitos
estivessem a favor dos bons velhos tempos quando as guardas francesa e inglesa convidavam uma a outra a atirar
primeiro, como em Fontenoy, em 1745,
na Guerra de Sucessão da Áustria, preferindo aqueles tempos à época em que
padres, mulheres e crianças em todo o
território da Espanha tramavam o assassínio de soldados franceses.11
Richmond lera atentamente Jomini e com
ele concordava em diversos pontos. Além
disso, essa visão romântica da guerra de
ambos os teóricos indicava que a guerra
mudara nos diferentes períodos históricos
vividos por ambos. Para Jomini, a guerra travada na Espanha contra as tropas invasoras francesas era um assassinato premeditado contra os soldados de Napoleão, enquanto, para Richmond, a travada no mar
pela Alemanha, em 1917, era infamante. Tanto para Jomini como para Richmond, as visões de guerra total viriam a modificar suas
percepções sobre a guerra. Para Richmond,
principalmente, a travada por seu país contra a Alemanha se transformaria em conflito
de vida ou morte, e isso modificaria o seu
modo de pensar a guerra naval.
De que maneira Richmond percebia a história e como via o ofício do historiador? Quais
foram os seus principais influenciadores?
A HISTÓRIA E O OFÍCIO DO
HISTORIADOR SEGUNDO HERBERT
RICHMOND
Richmond costumava citar o eminente
historiador inglês Lord Acton, que dizia que
o conhecimento sobre o passado e a compi-

11 JOMINI, Antoine Henri. A Arte da Guerra. Trad: Napoleão Nobre. Rio de Janeiro: Bibliex, 1947, p. 55.
Jomini mencionou a Batalha de Fonteroy, travada na Guerra de Sucessão da Áustria, em 1745, quando
as forças francesas, sob o Marechal Maurice de Saxe, derrotaram as forças anglo-holandesas e
hanoverianas, sob o comando do Duque de Cumberland, em um período da história militar chamado
por John Frederick Charles Fuller de “guerras limitadas de reis e príncipes do século XVIII”.
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lação de “verdades” reveladas pela experiinternacional, das posições e princípios
ência deviam ser eminentemente práticos.
de guerra, da administração, da natureza
Devia ser, também, um instrumento de ação
das armas empregadas e, por fim, das
e um poder que podia alterar o próprio futupersonalidades envolvidas13.
12
ro. Essa era a visão que Richmond tinha
A história naval, por meio de seus textos,
sobre a história naval. Dizia ele que a históprocurava descrever e analisar a conduta
ria naval era a descrida guerra no mar, e essa
ção, tão acurada quanconduta era governada
to possível, da maneira
por “princípios”; no
na qual a Marinha tinha,
entanto, o simples coaté aquele momento,
nhecimento de que eles
sido utilizada pelo hoexistiam não era suficimem de Estado nos diente. Os princípios neversos períodos histócessitavam de ilustraricos para alcançar os
ção, de modo a serem
objetivos nacionais.
corretamente compreEssa sua percepção
endidos. Richmond
compreendia também
transcrevia exatamente
os métodos de empreMahan no que dizia respeito aos princípios. A
go das armas navais
para conquistar esses
história, para ele, forneobjetivos nacionais e a
cia a objetividade na exconduta de operações
pressão do pensamenque resultaram desses
to. As ilustrações desses princípios proverimétodos.
Para ele, a história
am vida e vigor nas
naval incluía os porsuas aplicações e, o
quês da estratégia em
mais importante, provotodas as suas fases,
cariam uma forte imda esfera política até
pressão no leitor e esa tática de esquadras
tudante de história.
e esquadrões e dos
Richmond apontou alsucessos e fracassos,
guns desses princípios
incluindo aí como escomo sendo a concenAlmirante Herbert William Richmond
sas ações se desentração, a economia de
volviam. Ela englobaforças, a segurança e a
va todos os elementos que entravam nos
surpresa14. Para ele, a estratégia derivava de
considerações científicas, baseadas na hisproblemas e métodos empregados, isto
tória. No estudo do poder marítimo residiam
é, das relações diplomáticas entre Estaos princípios de guerra, e esses princípios
dos, da economia e comércio, do direito
12 RICHMOND, Herbert. “The Importance of the Study of Naval History”. The Naval Review.London;
Naval Review, n. xxvii, mai-1939, p. 201.
13 Idem.
14 Ibidem, p. 205.
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eram para ser descobertos na história das
ficuldades inglesas, dessa maneira, aumentaguerras.15 A tecnologia mudava, os princípiram consideravelmente. Richmond aproveitaos continuavam inalteráveis.
va para dizer: “A história tremulou a bandeira
A história naval era a base do estudo da
vermelha em nossas caras e fechamos os olhos
estratégia e um estimulante mental para análipara ela. Tivemos que pagar o preço”.16
se de campanhas do passado. Um exemplo
Muitos céticos, que não acreditavam que
muito citado por Richmond sobre esse estíexemplos históricos eram fundamentais, alemulo que a história naval poderia prover era o
gavam que o mais importante para os checaso de bloqueio e controle dos portos de
fes navais era ter bom senso. Richmond conOstend e Zeebrugge e
tra-argumentava didos diversos portos do
zendo que bom senso
Canal da Mancha. Para
somente não era o suRichmond criticava os
qualquer historiador
ficiente. Para ele, o bom
naval, era fundamental analistas que consideravam senso também era raro
a percepção de que que as “lições da história” na história. O uso de
manter esses portos era
princípios básicos
do tempo da Marinha a
de vital importância para
complementaria a utilivela não poderiam ser
a GB. Oliver Cromwell e
zação do “bom senso”,
seus sucessores tivedaí a história ser funaplicadas à Marinha a
ram grandes dificuldadamental. Como exemvapor, com navios mais
des com os corsários
plo, citava o caso da
franceses que infestaexpedição aos Dardasofisticados, modernos
vam as águas do Canal,
na Grande Guerencouraçados, cruzadores, nelos
agindo principalmente a
ra, quando o bom senpartir de Dunquerque, contratorpedeiros velozes, so apontava para a
Mardyk e Saint Malo, submarinos e aviação naval conquista dessa posiatacando incessanteção como fundamental
... o uso da força e a
mente o comércio marípara a estratégia aliatimo inglês no Mar do
da no Mediterrâneo.
natureza humana
aí nenhuma noviNorte e no Canal. Nomes
continuavam os mesmos, Até
dade, o bom senso precomo DuGuay-Trouin,
resultando nos mesmos
valecera realmente.
Jean Bart e Forbin eram
Faltou, no entanto, a
preocupantes para os almétodos de comando
aplicação correta do
mirantes ingleses. A hisprincípio da surpresa
tória apontava, assim, a
na operação. Tudo foi feito para que os turnecessidade de controlar esses portos, de
cos soubessem com antecedência o local
modo a se proteger o comércio marítimo britâdo desembarque, a ocasião e os meios
nico; no entanto, apesar disso, em 1914 os
alocados para a operação. Sem aplicação do
alemães ocuparam os portos de Ostend e
princípio da surpresa, a operação foi um fraZeebrugge sem maiores dificuldades e, o pior,
casso retumbante.17
encontraram suas instalações intactas. As di15 RICHMOND, Herbert. Sea Warfare. In: ASTON, George. The Study of War: For Statesmen and
Citizens. London: Longmans, Green, Co, 1927, p. 118.
16 RICHMOND, Herbert. The Importance of the Study of Naval History op. cit, p. 207.
17 Ibidem, p. 208.
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Richmond criticava os analistas que conprescrevia “lições” que não estavam confisideravam que as “lições da história” do temnadas apenas à estratégia. Elas se estendipo da Marinha a vela não poderiam ser apliam igualmente à tática. Sua concordância
cadas à Marinha a vapor, com navios mais
com Mahan era explícita nesse aspecto.
sofisticados, modernos encouraçados, cruA história naval indicava que existiam duas
zadores, contratorpedeiros velozes, submaescolas de pensamento tático. A primeira era
rinos e aviação naval. Para esses críticos, a
baseada no indivíduo, que orientava o seu
tecnologia suplantava o estudo histórico de
método de ataque sob linhas gerais na ofensivelhas batalhas ou mesmo batalhas mais
va, sempre que as condições permitissem, aginrecentes que espelhavam outras contingêndo sobre o inimigo de modo a produzir a concias. Para Richmond, essa visão era totaldição tática que melhor lhe aprouvesse e demente distorcida. Considerava que realmenpendente de seus subordinados para o cumte os procedimentos táticos eram diferenprimento de suas ideias previamente acordates, as formaturas para
das. A impetuosidade
o combate mudaram,
era estimulada, e os risas comunicações se A história proporcionava a cos, considerados anteaperfeiçoaram e os mocipadamente e perfeitachance de se pensar
vimentos ocorreram
mente aceitos. A segunmais rapidamente; no
da escola de pensamenclaramente, dizia
entanto, a aplicação
to tático baseava-se na
Richmond
dos princípios não haimpossibilidade de se
via mudado, e, assim,
deixar à fortuna qualo uso da força e a natureza humana continuquer chance para o fracasso. O plano tático
avam os mesmos, resultando nos mesmos
não era somente preparado antecipadamente,
métodos de comando. A base do conheciele deveria ser seguido rigidamente e contromento, para ele, era aplicar os princípios corlado pelo chefe-geral. Os subordinados não
retamente, e a história indicava os exemplos
deveriam ter liberdade de criar e não deveriam
a serem seguidos. De Ruyter, Suffen e Nelse afastar do plano concebido em hipótese
son eram os seus exemplos mais notáveis.
alguma. Richmond advogava pela primeira
Sabiam concentrar, economizar as forças
escola, pois a história “demonstrava” que ela
quando necessário e utilizar o tempo a seu
havia sido mais vitoriosa. Citou o caso da refavor. A tecnologia mudava. Os princípios,
clamação do Almirante Calder para Lorde Jervis
não. A negligência desses princípios conapós a Batalha Naval de São Vicente20 dizen18
do que Nelson não obedecera às suas ordens.
duziria à derrota. A história proporcionava
a chance de se pensar claramente, dizia
O sábio Almirante Jervis respondeu a Calder
Richmond.19 Considerava que a história
que era verdade que Nelson lhe desobede18 Ibidem, p. 212.
19 Ibidem, p. 213.
20 Travada entre as esquadras espanhola e inglesa em 14 de fevereiro de 1791. O comandante naval
britânico era o Almirante John Jervis, e o Almirante Calder era o comandante de uma divisão naval
à qual o comodoro Nelson era subordinado. Nelson desobedeceu à ordem de Calder de se manter em
formatura. Resolveu, a bordo de seu navio HMS Captain, investir contra a linha espanhola, sendo
seguido por outros navios, demonstrando, com essa atitude, independência tática, agressividade e
espírito ofensivo. Essa manobra em muito contribuiu para a vitória britânica. Fonte: PEMSEL,
Helmut. A history of war at sea. Annapolis: USNI, 1989, p. 80.
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ses personagens adquirissem a coragem
ceu, “e se alguma vez você desobedecer da
mesma forma, eu prometo perdoá-lo tammoral esperada, geralmente derivada de sibém”.21 Existiam diferenças entre personalidatuações críticas. Era pelas páginas da hisdes dos combatentes envolvidos em uma guertória que seriam encontrados o estímulo e
ra; no entanto, para Richmond, aquele que
o exemplo. 24 Seu grande exemplo de
seguia a primeira escola ia para a batalha com
assunção de responsabilidades era Lorde
a determinação de derrotar o inimigo, enquanNelson. Nelson não somente assumia resto a segunda escola indicava para o chefe que
ponsabilidades, mas também encorajava
não queria ser derrotado, e aí a história descreseus oficiais a seguirem seu exemplo.
via a diferença de atitudes mentais.
Para Richmond, a história apontava igualOutro aspecto por ele apontado na histómente para outra questão ligada à responria era a capacidade de diversos combatensabilidade, que era a importância de infortes assumirem responmar os subordinados
sabilidades. Dizia o
de todos os planos e
Lorde Saint Vincent
Para Richmond, o estudo intenções, o que pode
que “o teste de coraóbvio. Contuda história naval era um parecer
gem de um homem é
do, segundo ele, isso
tônico necessário para a não foi seguido muitas
sua capacidade de assumir responsabilidavezes na história, com
fraqueza humana
des”.22 A capacidade de
resultados incertos e,
muitas vezes, catastróinstigar, criar e desenficos. Novamente Nelson foi seu grande
volver o hábito de assumir responsabilidaparadigma, principalmente antes de
des era difícil, segundo Richmond. Isso reTrafalgar.
queria o uso de diversos meios, e um desses
Richmond era um crítico mordaz da limitameios era a história. A descrição de exemplos
da ênfase dada ao estudo da história na Marihistóricos de personagens que fracassaram
nha Real, indicando que essa disciplina não
e venceram ao assumir as responsabilidades
tinha nenhuma importância para os almirantes
deveria ser analisada. Era fácil, para um perda ativa e que inexistia a crença no valor da
sonagem histórico, se esconder atrás de orreflexão crítica que o estudo da história podia
dens recebidas e, assim, eximir-se de fracasoferecer.25 Dizia que o ensino de história misos. Para Richmond, o estudo da história
naval era um tônico necessário para a fraquenistrado na Escola Naval de Osborne26 era
23
za humana .
essencialmente biográfico, em que os cadetes
Para Richmond, era somente incentivanaprendiam as vidas dos grandes personagens
do a assunção de responsabilidades pelos
navais, com uma visão apologética evocativa
combatentes navais, com todas as suas
do passado, o que, para ele, era um erro grave.
consequências, que se esperava que esO correto era dar aos jovens cadetes uma ideia
21
22
23
24
25

RICHMOND, Herbert. The Importance of the Study of Naval History op. cit, p. 214.
Ibidem, p. 215.
Idem.
Ibidem, p. 216.
RICHMOND, Herbert. National Policy and Naval Strenght and other essays. London: Longmans &
Green, 1928, p. 255.
26 A Escola Naval de Osborne era para cadetes recentemente entrados na Marinha Real, com idades
variando entre 13 e 16 anos.
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geral do papel exercido pelo poder marítimo,
desenvolvimento analítico do raciocínio.
com o propósito de criar questionamentos e,
O que se ministrava eram questões de
assim, estimular a curiosidade e o esforço inmemorização de eventos e datas, cobrindo
dividual ao invés de insistir na fixação de fatos
tópicos parciais, com um método pedagóhistóricos. O significado da história naval e os
gico totalmente inadequado. Dizia-se na
métodos adotados pelos diferentes países ou
ocasião que os oficiais ingleses necessitapor indivíduos deveriam ser apresentados aos
vam de “formação científica”, estando a
cadetes, de modo que compreendessem os
palavra “ciência” confinada aos limites das
objetos da disciplina histórica.27 Suas críticas
ciências naturais ou matemáticas, sendo
ferinas foram dirigidas especialmente ao proignorado que existiam ciências da guerra.
fessor de Osborne (e depois de Greenwich, na
Conheciam-se noções sobre armas, navios
Escola de Guerra Naval Real – EGNR) Geoffrey
e assuntos correlatos, porém nenhuma disCallender. Richmond considerava o ensino de
cussão sobre a conduta da guerra era miCallender “arqueológico”28 e ultrapassado ao
nistrada. Tampouco na EGNR a história era
ministrar aulas pouco
conduzida de forma
profundas, sem análise
crítica. O mais impore essencialmente enal- O mais importante para os tante para os oficiais
tecedoras dos fatos
oficiais de estado-maior, de estado-maior, dizia
passados. Queria ele
era compreender a
dizia ele, era compreender ele,
uma história problema e
correlação existente
não apenas descritiva e a correlação existente entre entre a Marinha como
apologética, como espo- a Marinha como instituição instituição e o seu pasada por Callender.
pel como instrumento
e o seu papel como
Nas escolas mais
da política nacional.
avançadas na carreira,
Acreditava que o eninstrumento da política
procurava-se discutir
sino de um historiador
nacional
a estratégia e a tática
naval profissional desem nenhuma fundaveria ser complemenmentação metodológica, o que para ele era
tado pelo de um oficial de estado-maior,
insuficiente. Afirmava Richmond que o jocom amplo conhecimento dos conceitos de
vem se tornaria um almirante sem ser capaz
estratégia naval. Ambos, trabalhando em
de definir os princípios básicos de estratéconjunto, poderiam expor, de modo mais
gia naval ou mesmo saber como as Maricompleto e amplo, o papel do mar nas guernhas no passado lutaram no mar.29
ras e o curso das campanhas navais30. DiO sistema educacional da Marinha Real
zia ainda que:
era para ele deficiente, pois nos estágios
iniciais as humanidades não tinham imporPelo estudo da história, empregando a
tância e existiam poucos incentivos para o
mesma metodologia empregada na
27 RICHMOND, Herbert. Diário do dia 21 de setembro de 1916. Fonte: MARDER, Arthur. Portrait of
an Admiral. op. cit. p. 223.
28 HATTENDORFF, John; GOLDRICK, James. Mahan is not enough.The proceedings of a conference
on the works of sir Julian Corbett and sir Herbert Richmond. Newport: Naval War College Press,
1933, p. 107.
29 RICHMOND, Herbert. National Policy and Naval Strenght, op. cit , p. 256.
30 Ibidem, p. 272.
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microbiologia, treinamos para ponderar
esses fatores, e enquanto fazemos isso
treinamos nossos raciocínios para atuar em situações similares quando acontecerem conosco, instintivamente selecionando os fatores críticos e colocando nossos dedos sobre aqueles elementos do problema, do qual tudo depende,
e dessa maneira guiando nossos passos verdadeira e diretamente para o
cerne da questão.31

O papel do historiador naval devia ser o
de registrar os fatos históricos, tendo em
vista existirem três sujeitos principais a
quem deveriam ser dirigidos os seus textos: o público em geral, os políticos e os
oficiais navais.
Ao público em geral, a história naval era
ou deveria ser uma parte integral da história
nacional. Com isso Richmond não queria dizer que o “homem comum”34 deveria conhecer os detalhes pertinentes a batalhas ou
campanhas, mas que deveria conhecer o paRichmond acreditava que o estudo da
pel que a Marinha tinha na vida nacional, de
história naval servia
como e por que as nepara separar a grande
cessidades de se preconfusão de dados, Richmond citava Bismarck, servar a superioridade
considerados inúteis e
naval influenciaram a
que afirmava que “tolos
sem finalidade, do obpolítica externa de seu
jeto a ser pesquisado dizem que aprendem com a país. Richmond, ao dee aplicar os princípios
finir o papel que a hisexperiência. Prefiro
previamente estudatória naval teria, estava
dos. Esse tipo de apro- aprender com a experiência realmente se referindo
ximação requeria trei- de outros”. A experiência de à GB. Repetindo o hisnamento no estudo intoriador Sir Edward
outros só podia ser
tensivo da guerra. ReGrey, Richmond disse
que “o que realmente
petia, assim, Mahan,
apreendida por meio do
determina a política
que dizia que a Grãestudo da história
deste país [a GrãBretanha foi a “rainha
dos mares” motivada
Bretanha] é a questão
mais por falhas de seus inimigos do que por
do poder marítimo. É a questão naval que
determina a nossa política europeia”.35 O hisestudos sistemáticos da história naval.32
Dizia que os seus críticos pensavam que ele
toriador deveria, então, descrever para o hoera somente um historiador naval e não comem comum, com a maior acuidade possível,
nheciam suas ideias e nem por que ele estua relação existente entre a Marinha e a polítidava a história. Eles não observavam, conca nacional, de modo a que ele entendesse a
cluía, que ele utilizava a história como um
história de seu país.
meio de aprender algo sobre a estratégia
Aos políticos, a história naval não era
naval e não a história por si própria.33
menos importante, em virtude de eles se31 Ibidem, p. 261.
32 MAHAN, Alfred. The Influence of Sea Power upon History 1660-1783.New York: Dover, 1987, p.
269.
33 RICHMOND, Herbert. Diário de 18 de novembro de 1919. Fonte: MARDER, Arthur. The Portrait of
an Admiral. op. cit. p. 359.
34 ‘Commom Man’ foi traduzido como ‘homem comum’ pelo autor.
35 RICHMOND, Herbert. The Importance of the Study of Naval History. op. cit, p. 203.
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rem os condutores da política e, quando a
guerra ocorresse, da própria guerra. Os almirantes, com suas esquadras, seriam meros instrumentos nas mãos dos políticos.
A eles, políticos, cabia decidir quando, onde
e como atacar. Nesse ponto Richmond se
baseava muito naquilo que Mahan apontou em uma de suas obras: de que caberia
ao político “determinar e indicar aos militares os interesses nacionais mais vitais que
deveriam ser defendidos, tão bem como os
objetivos de conquista ou destruição mais
danosos ao inimigo, tendo em vista as exigências políticas a que o poder militar deveria somente servir”36. As palavras de
Mahan eram as palavras de Richmond.
Os políticos, como condutores das políticas nacionais, deveriam conhecer a história naval para melhor conhecerem as
mudanças ocorridas no ambiente naval,
tendo em vista que os objetos do poder
marítimo permaneciam inalteráveis.
Richmond acreditava ser impossível que
um político que conhecesse as possibilidades e limitações do poder marítimo fosse igualado a um outro político que nunca
tivesse aberto um livro de história naval37.
Ambos eram muito diferentes em essência.
Por fim, o terceiro sujeito a quem o historiador naval deveria se dirigir era o oficial de Marinha. Para Richmond, a simples
leitura de textos históricos por parte do oficial de Marinha seria insuficiente. A postura correta deveria ser de estudo e reflexão.
O oficial naval deveria perceber o texto escrito pelo historiador diferentemente. Inicialmente, ele deveria entender os elementos do poder marítimo que forneceriam a
base necessária para a compreensão da im-

portância desse poder. Em segundo lugar,
apontar os princípios de guerra que foram
ou não aplicados pelos contendores. Em
terceiro lugar, ele deveria mesclar esses conhecimentos acumulados com a própria
experiência adquirida em campanhas navais
pelas quais passou. Nesse ponto,
Richmond reconhecia a dificuldade de se
adquirir experiência de combate se não existissem guerras. Acreditava, no entanto, que,
no caso da impossibilidade de se obter da
própria experiência, a experiência de outros deveria ser estudada. Citava com
frequência Bismarck, que afirmava que “tolos dizem que aprendem com a experiência.
Prefiro aprender com a experiência de outros”38. A experiência de outros só podia
ser apreendida por meio do estudo da história. Richmond reclamava sempre da negligência do sistema educacional, que não
criava uma cadeira específica de história
naval nas universidades britânicas. A que
existiu em Cambridge durou apenas alguns
anos e foi depois descontinuada, amalgamada na cadeira de história imperial, da qual
foi titular por dois anos, mas sem a ênfase
na área naval que ele considerava necessária.39 Sendo a GB uma comunidade que
dependia do mar, Richmond considerava
inconcebível essa negligência.
Richmond foi um historiador mais sofisticado que Mahan, fruto exatamente das
influências recebidas de dois grandes historiadores que vieram antes, Sir John Knox
Laughton e Sir Julian Stafford Corbett, seus
importantes mentores. Não deve ser esquecida, tampouco, uma influência importante
no seu pensamento analítico, a do próprio
Alfred Mahan, lido por ele com muito cui-

36 MAHAN, Alfred. The Influence of Sea Power on the French Revolution and Empire. V.ii. Boston:
Little Brown, 1892, p. 392.
37 RICHMOND, Herbert. The Importance of Study of Naval History. op. cit. p. 203.
38 Ibidem, p. 204.
39 MARDER, Arthur. The Portrait of an Admiral. op. cit.p. 34.
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dado. Esses três personagens moldaram o
seu pensamento e sua escrita da história e
da estratégia.
AS INFLUÊNCIAS SOBRE HERBERT
RICHMOND
O principal influenciador de Richmond foi
o historiador naval britânico Sir John Knox
Laughton, considerado por Andrew Lambert
como um dos principais intelectuais ingleses
do século XIX e elemento central na moderna concepção de como deveria ser um historiador naval como profissional da disciplina.
– Sir John Knox Laughton
“Considero-me afortunado de vir com
facilidade às suas mãos, uma vez que ele
conhece mais história naval que qualquer
criatura viva de língua inglesa”.40 Com essas palavras Alfred Mahan escreveu para o
seu mentor Stephen Luce em 1890 sobre uma
resenha redigida por John Laughton no
Edinburgh Review a respeito do seu The
Influence of Sea Power upon History. Certamente Mahan estava, naquela carta,
espelhando um sentimento generalizado
entre os historiadores navais de respeito ao
velho mestre de história do King’s College
de Londres, Sir John Knox Laughton.
Laughton nasceu em Liverpool, na Inglaterra, em 1830, vindo posteriormente a se
integrar, com 23 anos de idade, na Marinha
Real, após graduar-se em matemática pela
Universidade de Cambridge. Serviu a seguir
em navios ingleses no Báltico e na China,
atuando como instrutor de ciências matemáticas e navegação a bordo, prosseguin-

do em 1866 para uma função docente no
Colégio Naval Real de Portsmouth, lá permanecendo até 1873, quando foi transferido
para Greenwich como chefe do Departamento de Meteorologia e Assuntos Marítimos.
Até 1874 suas atividades docentes foram voltadas para a meteorologia e assuntos técnicos navais, sem conotação com a
atividade de historiador naval; no entanto,
nesse ano, com 44 anos de idade, proferiu
sua primeira palestra sobre história, não interrompendo essa atividade até o seu falecimento. Essa palestra se tornaria muito conhecida, pois foi realizada na Royal United
Services Institution (RUSI) e versou sobre
a importância de se analisar e não somente
descrever os eventos históricos. Um fato
interessante foi que, em 1870, Laughton conheceu o então Capitão de Mar e Guerra
Stephen Luce na RUSI e ambos discutiram,
na ocasião, a importância da história na educação naval.41 Laughton acreditava que o
objetivo da educação naval era adquirir conhecimentos e desenvolver a capacidade
de se autoeducar, que era vital para a carreira dos jovens oficiais ingleses.
Seu interesse pela disciplina histórica
começara anos antes, no Encouraçado
HMS Algiers, quando travou uma forte
amizade com o então Capitão-Tenente
Cyprian Bridge42, que mais tarde seria um
reconhecido estrategista inglês. As discussões entre Laughton e Bridge sobre tática
naval e a importância da história naval ficariam gravadas na mente do primeiro de
forma definitiva. Greenwich ofereceria a
Laughton a oportunidade para se dedicar
à história anos depois.

40 Carta de Alfred Thayer Mahan para Stephen Luce de 20 de dezembro de 1890, escrita de Nova Iorque.
Fonte: SEAGER II, Robert; MAGUIRE, Doris. Letters and papers of Alfred Thayer Mahan. V. 2,
Annapolis: USNI, 1975, p. 34.
41 LAMBERT, Andrew. The Foundations of Naval History. John Knox Laughton, the Royal Navy and
the historical profession. London: Chatham, 1998, p. 30.
42 O futuro Almirante Cyprian Bridge foi diretor de Inteligência Naval, comandante em chefe da Divisão
da Austrália e da China. Fonte: Ibidem, p. 20.
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Em 1885 Laughton retirou-se da Marinha e se tornou professor de História Moderna no King’s College até 1914. Em 1893
tornou-se secretário e fundador da Naval
Records Society (NRS), juntamente com
Bridge. Em 1907 foi elevado a cavaleiro da
Ordem do Banho. Em 1910 a ele foi ofertada
a Medalha de Ouro Chesney, conferida
pelo Conselho da RUSI, em consideração
a sua valiosa contribuição no campo da
literatura naval43. Faleceu em 1915, com 85
anos de idade.
Laughton, talvez devido a sua formação matemática, acreditava que a história
naval deveria ser “científica” e que o propósito de se estudar a história em
Greenwich era desenvolver doutrinas e inculcar liderança.44 Quando Laughton mencionou o caráter científico do estudo da
história, ele queria dizer que:
Ciência é conhecimento, conhecimento
acurado e exato, distinto do conhecimento
vago, indefinido e empírico, e nisso o verdadeiro sentido da palavra história deve
ser o estudo científico, como tudo o mais.
Se a gênese de uma planta ou os hábitos
de um inseto são coisas importantes para
serem estudadas, imaginem as palavras,
realizações e destinos de nossos mais nobres e distintos personagens.45
Para ele a história naval continha “lições
de extrema importância”, e sua percepção
dessa história incluía o modo como as esquadras foram organizadas e utilizadas, o
curso dos eventos históricos que conduziram a vitórias ou derrotas e os princípios de
tática observados. Isso não significava que
43
44
45
46
47
48
49
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essas lições se traduzissem em dogmas. Para
ele, os dogmas eram perigosos para qualquer disciplina de estudo. Para a conduta
da guerra eles eram o desastre. Donald
Schurman lembrou que Laughton se dirigia,
em suas palestras, a almirantes do século
XIX, ainda arraigados à tradição e ao
conservadorismo, por isso “sua coragem em
tocar nesses assuntos se eleva”.46 O estudo científico da história, para ele, era o estudo da tática, da estratégia, da organização e
da disciplina. Ele considerava que a história
naval só seria compreendida por aqueles
que combinavam a preocupação do historiador pela acuidade e estudo acadêmico com
o “olho” para o mundo do combate naval.47
O resultado desse estudo seria uma coerente doutrina escrita, para o “benefício perene
da Marinha e dos oficiais a ela pertencentes”48, segundo Andrew Lambert. Lambert
vai mais adiante ao afirmar que Laughton
podia ser chamado justamente de o “pai da
moderna historiografia naval”.49
Laughton utilizava um método crítico de
análise documental, servindo-se muitas vezes da comparação e de seus conhecimentos navais para apontar “lições” que deveriam ser obtidas de suas pesquisas. A crítica
documental de Laughton baseava-se na
metodologia científica introduzida por
Leopold Von Ranke, que ele admirava imensamente. Acreditava convictamente que o
historiador não deveria conjeturar o futuro,
tarefa que imputava aos políticos. Para ele,
o passado e o presente eram os instrumentos de trabalho do historiador profissional.
Interessante que, como Mahan,
Laughton via em Horatio Lorde Nelson o

Ofertada também a Mahan e Richmond.
Ibidem, p. 39.
Ibidem, p. 48.
SCHURMAN, op. cit. 86.
LAMBERT, Andrew. The Foundations of Naval History. op. cit. p. 57.
Ibidem, p. 47.
Ibidem, p. 61.
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exemplo de chefe naval modelo e herói, em
razão de seu supremo profissionalismo, sua
grande capacidade tática e estratégica, além
de soberba liderança e humanidade.
Laughton apreciava sobremaneira a obra de
Mahan, chegando a afirmar aos seus alunos que os livros do autor norte-americano
deveriam ser lidos, depois lidos novamente
e depois relidos pela terceira vez, porque
neles seriam encontradas as vitórias e os
fracassos de seus antecessores e a melhor
explicação da importância do poder marítimo.50 Entusiasmou-se com Mahan principalmente por ser um norte-americano escrevendo sobre a história inglesa, embora considerasse que faltava em Mahan a acuidade
documental e crítica necessária para apresentar um trabalho historiográfico de qualidade. Considerava, no entanto, que a obra
de Mahan era importante para os oficiais de
Marinha, leigos e profissionais de história
por ser uma bela síntese da estratégia naval.
Laughton teve também uma grande parcela de responsabilidade em estabelecer a
história naval como parte integrante da história e no reconhecimento do profissional
de história naval no Reino Unido. Além disso, devido a suas conexões políticas, conseguiu disponibilizar e organizar diversos
arquivos históricos que estariam perdidos
ou mesmo indisponíveis para pesquisa.
Schurman mencionou que, no obituário de
Laughton, publicado no periódico The Times, dizia que “ele tinha muito a ver com a
história naval ter sido tirada das mãos de
‘meros especialistas ou analistas’. Isso se
devia muito à aplicação de métodos críticos
em fontes primárias. Laughton encorajou a
crítica pelo exemplo e, por meio de seu trabalho, grandes quantidades de material

historiográfico foram disponibilizadas”51.
Laughton tornou-se, assim, um referencial
para todos os pesquisadores de história
naval ligados ao NRS, entre os quais se encontrava Richmond.
Richmond, no prefácio de sua obra The
Navy in the War of 1739-1748, afirmou que
era “afortunado em receber a ajuda do falecido Sir John Laughton, que estava sempre
disponível para transmitir aos outros uma
boa parte de seu vasto conhecimento”.52
Richmond não estava apenas agradecendo
o auxílio de Laughton na confecção do livro. Ele estava agradecendo, efetivamente,
a sua formação como historiador acadêmico, forjada pela orientação do velho mestre
do King’s College de Londres.
Sua associação com Laughton intensificou-se no NRS. Em 1913, Richmond foi
incentivado por Laughton a compilar e editar pela NRS um volume do Papers
Relating to the Loss of Minorca in 1756,
um trabalho de pesquisa arquivística de
fôlego que foi publicado nesse mesmo ano.
Laughton não mais exercia a função de secretário da sociedade, mas permanecia no
seu conselho editorial. Essa importante
compilação de documentação primária, incluindo cartas, memorandos, ordens de
operação e despacho, foi conduzida por
Richmond sob a atenta supervisão de
Laughton. Além disso, essa obra tinha um
caráter dramático para a Marinha Real, pois
descrevia um acontecimento trágico, que
foi o fuzilamento do Almirante Sir John
Byng em 1757, em plena Guerra dos Sete
Anos. Byng fora mandado para o Mediterrâneo com um pequeno esquadrão naval
para auxiliar a defesa de Minorca, em poder
da GB. O governo britânico designara pou-

50 Ibidem, p. 132,
51 SCHURMAN, op. cit. p. 109.
52 RICHMOND, Herbert. The Navy in the War of 1739-1748. v. 1, Cambridge: Cambridge University
Press, 1920, p. Vii.
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cos navios sob o seu comando, acreditando que os franceses não atacariam a base
de Minorca. Ao lá chegar, Byng verificou
que os franceses já haviam desembarcado
e tomado quase toda a ilha, com exceção
de um forte com tropas inglesas. Uma esquadra francesa semelhante encontrava-se
no ancoradouro. Byng, então, engajou
essa força, porém, por falta de experiência
de combate, não obteve a esperada vitória.
Resolveu, então, recuar para Gibraltar, deixando que toda Minorca caísse nas mãos
dos franceses. Byng acabou preso e submetido a corte marcial. O tribunal considerou-o culpado de covardia e de não defender Minorca como determinado, no entanto solicitou clemência ao Almirantado e ao
rei. Ambos recusaram o perdão, e Byng foi
executado a bordo de seu próprio capitânia,
o HMS Monarch, em Portsmouth.
Esse evento foi traumático, e Richmond
conseguiu transcrever a documentação
pertinente de um modo muito preciso e profissional. Esse trabalho lhe conferiu a estatura intelectual suficiente para escrever seu
próximo livro, The Navy in the War of 17391748. Laughton foi um de seus incentivadores nessa nova empreitada, juntamente
com Corbett.
A capacidade de criticar as fontes e delas tirar aquilo que era pertinente ao objeto
proposto foi um legado deixado a Richmond
por Laughton. Outro ponto apreendido por
Richmond foi a capacidade de detalhar
eventos históricos, em uma sequência lógica, e, desse detalhamento, apontar lições
táticas e estratégias, exatamente como
Laughton preconizava. A sua procura
exaustiva por fontes primárias, de acordo

com a metodologia utilizada por Laughton,
foi outro legado que acompanharia
Richmond até o seu falecimento.
Apesar de todas essas qualidades,
Laughton não foi um historiador revolucionário nem foi um autor prolífico, com uma
obra-prima relevante. Ele escreveu poucos
livros; no entanto, sua capacidade de perceber talentos em outros historiadores e
encorajá-los e sua percepção de que a história naval deveria ser escrita com
parâmetros científicos o tornaram um
paradigma relevante. O historiador Roger
Knight, ao descrever as qualidades desse
velho mestre inglês, afirmou que “a força de
sua personalidade foi fundamental naquilo
que ele conseguiu, disponibilizando acesso
do povo a arquivos públicos e fundando
uma sociedade acadêmica [NRS]”.53
Outro historiador importante que muito
influenciou Richmond foi Sir Julian Corbett,
membro do NRS juntamente com Laughton.
– Sir Julian Stafford Corbett
Filho de um próspero arquiteto londrino, Corbett nasceu em 12 de novembro de
1854, em Surrey, Inglaterra. Formou-se em
Direito por Cambridge, contudo preferiu
uma carreira literária, escrevendo inicialmente novelas históricas e viajando extensivamente. Em 1882, desistiu de seguir a
carreira de advogado e voltou-se integralmente para a história naval, que sempre o
atraiu, em especial o período de reinado de
Elizabeth I.
Juntamente com Laughton, foi um dos
membros fundadores do NRS e com ele
começou uma ligação que se estenderia até

53 O hisitoriador Roger Knight escreveu uma resenha muito interessante do livro do professor Andrew
Lambert, do King’s College, The Foundations of Naval History, que é utilizado em algumas passagens nessa pesquisa, em especial quando é analisado o papel de Sir John Knox Laughton na formação
de Richmond. Fonte: KNIGHT, Roger. Book Review. Reino Unido. Resenha de LAMBERT, Andrew.
The Foundations of Naval History. London: Chatham Publishing, 1998, 256 pag. Site eletrônico.
http://www.history.ac.uk/ihr/focus/sea/reviews/knight.html. Acesso em: 29 jul 2008.
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a morte de Laughton, em 1915, tornandose, inclusive, um de seus protegidos e mais
chegados amigos.
Em 1896, incentivado por Laughton, iniciou a edição dos documentos relativos à
Guerra Espanhola de 1585 a 1587,54 que seguramente foi o início de sua carreira de
historiador naval e teórico respeitável. Em
paralelo, começou uma vasta pesquisa sobre o corsário inglês Sir Francis Drake no
período elizabetano, publicando, dois anos
depois, uma obra-prima, muito lida até hoje
pelos historiadores navais, chamada Drake
and the Tudor Navy, em dois volumes. Essa
obra se destaca das demais por demonstrar um equilíbrio de análise e uma “maestria
nas técnicas de investigação histórica surpreendente para um virtual iniciante”, segundo Schurman 55 . A orientação de
Laughton foi importante para o seu primeiro grande trabalho em história naval.
Corbett passou, então, a ser reconhecido como um dos mais influentes intelectuais que escreviam e pesquisavam história
naval, vindo a associar-se ao Almirante Jack
Fisher, que se impressionou com um de seus
artigos sobre educação naval. Fisher, na
ocasião segundo lorde do mar, convidou-o
para ser professor de história e estratégia
da recém-fundada EGNR. Em suas palestras
aos oficiais alunos, chamava a atenção para
o uso indiscriminado dos princípios de
Mahan como um dogma a ser atendido e
seguido por todos. Considerava que os escritos de Mahan eram importantes, no entanto não deveriam ser tomados como regra
geral, pois a guerra tinha uma dinâmica própria que extrapolava a “simplicidade
jominiana” esposada por Mahan.

Suas palestras foram um sucesso, o que
o fez se aproximar cada vez mais de Fisher,
que, logo em seguida, assumiu o cargo de
primeiro lorde do mar, iniciando uma reforma radical na Marinha Real. Corbett, além
das atividades na EGNR, passou a proferir
conferências de história na Universidade
de Oxford, a partir de 1903.
Corbett percebeu claramente que muitos
de seus alunos oficiais careciam de leituras
em história e estratégia, principalmente nas
questões teóricas da guerra no mar. Assim,
utilizando as ideias de Carl Von Clausewitz,
iniciou uma série de palestras, que seriam
posteriormente compiladas em um livro chamado Green Pamphlet, que se desdobraria
em 1911 no seu livro mais famoso e lido nas
escolas de altos estudos militares, Some
Principles of Maritime Strategy.
A ligação estreita de Corbett com Fisher o
levou a ser uma figura importante nos altos
escalões navais, tornando-se, assim, um elemento essencial no nível decisório mais elevado na Marinha Real. E seus escritos passaram
a ser praticamente, embora não explicitamente, a doutrina estratégica naval britânica.56
O principal propósito de Corbett era efetivamente formalizar uma doutrina que congregasse teorias e princípios de guerra naval, tendo a formulação teórica de Clausewitz de guerra
terrestre como marco referencial. Sua teoria
possui uma consistência formal e teórica não
encontrada em Mahan, mais prescritivo e menos analítico. Isso não significa afirmar necessariamente que Jomini fosse por ele desprezado; longe disso, considerava, no entanto,
Clausewitz como um teórico mais consistente
e dele utilizou muitas ideias, devidamente aplicadas à guerra naval.

54 Trata-se do volume XI do NRS, com o título Papers relating to the Spanish War, 1585-1587, por ele
editado em 1897.
55 SCHURMAN, op. cit. p. 148.
56 PROENÇA, Domicio; DINIZ, Eugenio; RAZA, Guelfi. Guia de Estudos de Estratégia. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1999, p. 108.
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Quando a Grande Guerra foi deflagrada,
Corbett foi selecionado pelo Comitê Imperial de Defesa para escrever a história oficial da guerra naval, no entanto constantes
interferências com o seu texto sobre a guerra o deixaram muito decepcionado e aborrecido, atingindo aos poucos a sua saúde,
o que, por fim, contribuiria para a sua morte por ataque cardíaco em 1922.
Em 1914, assim como Mahan, Laughton
e Richmond, recebeu a Medalha de Ouro
Chesney da RUSI e, em 1917, recebeu a
Ordem do Banho, no grau de cavaleiro.
Corbett, um especialista do período
elizabetano, acreditava que foi nessa época
que a Inglaterra, por meio de seus estadistas, formulou uma estratégia naval que seria
o pontapé inicial do futuro grande Império
Britânico a ser estabelecido 150 anos depois. Defendia a ideia de que o ataque não
sistemático contra o comércio do inimigo
era uma perda de tempo, o que o fazia se
aproximar de Mahan, que assim também
pensava. Certamente correlacionava esse
fato à guerra de atrição ao comércio marítimo espanhol, realizado pelos corsários ingleses no século XVI, quando se destacou
Sir Francis Drake. Da mesma forma que
Mahan enaltecia Nelson, Corbett enaltecia
Drake como o verdadeiro herói inglês.
Afinal, de que maneira Corbett influenciou Richmond? Inicialmente Richmond travou contato com Corbett quando ambas
as famílias, oriundas da abastada classe
média inglesa, com conexões nas altas esferas sociais, mantiveram vínculos sociais
comuns. Em seguida, em 1902, Corbett escreveu dois artigos para o periódico
Monthly Review comentando sobre as
inadequações do sistema de ensino naval,
assunto que muito interessava a Richmond

e que o impressionou pela clareza das argumentações e conclusão. Essas ideias
também lhe foram transmitidas em conversações pessoais entre os dois.
Com a aproximação entre Corbett e
Fisher, Richmond, assistente do último no
Almirantado, se viu mais próximo do primeiro. Naquela oportunidade, Corbett já era
um historiador consagrado, e o interesse
de Richmond em se aproximar dele foi natural. Logo depois, Richmond se agregou
ao NRS, no qual pontificava Laughton e,
como seu sucessor, Corbett.
Ambos tornaram-se amigos íntimos e
confidentes. Corbett, então, incentivou
Richmond a estudar e discutir a história
naval britânica de um modo sistemático.
Corbett indicou Richmond para compilar
os volumes 3 e 4 dos papéis de Lorde
Spencer57 pelo NRS, que levaram mais de
dez anos para serem lançados, uma vez que
Richmond estava envolvido em seu grande projeto do conflito naval na Guerra de
Sucessão da Áustria, publicado em 192058.
Nessa grande obra de três volumes, podese perceber a habilidade de Richmond em
lidar com assuntos de política e de estratégia naval, ao analisar detalhadamente os
memorandos e ordens de operação das forças navais envolvidas no conflito, interpretando minuciosamente as ações e os
combates entre os contendores. Sua preocupação excessiva com o detalhe e o valor
de mencionar personagens envolvidos no
processo histórico, por meio da análise de
documentação primária, utilizando métodos
que lhe foram transmitidos por Laughton e
Corbett, lhe fez herdeiro dos dois historiadores. Corbett foi um grande incentivador
para que Richmond se dedicasse à escrita
dessa grande obra de história naval.59 Seu

57 Trata-se do livro Private papers of George, Second Earl Spencer, First lord of the Admiralty.
Publicado pela Naval Records Society em 1924.
58 Trata-se da The Navy in the War of 1739-1748.
59 TILL, Geoffrey. Maritime Strategy and Nuclear Age. New York: St Martin Press, 1982, p. 44.
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julgamento sobre essa pesquisa de
Richmond foi que aquela [Guerra de Sucessão da Áustria] era a “guerra de
Herbert” e que nada deveria ser alterado.60
Corbett denegria o valor da história
aprendida “meramente de livros-texto” em
comparação com a história compreendida
de um longo estudo de “papéis confidenciais de Estado” apoiado por uma observação direta das políticas e deliberações
dos detentores do poder.61
Corbett veio a falecer em 1922, o que
atingiu seriamente Richmond, que, lamentando sua morte no periódico Naval
Review, disse que “[a morte de Corbett]
tinha sido um duro golpe na história naval,
e como a história é matéria bruta da qual se
tira o conhecimento dos princípios de estratégia e de tática, o estudo dessas artes
muito sofrerá”.62
Richmond perdia um amigo, confidente,
incentivador e mentor.
– Alfred Thayer Mahan
Mahan teve grande influência no pensamento de Richmond. Em toda a obra de
Richmond, Mahan aparece com indicações
de referências e comparação de percepções
sobre batalhas e campanhas navais. Isso
não significa necessariamente subordinação do pensamento de Richmond ao de
Mahan, no entanto demonstra, pelo menos, o conhecimento do primeiro sobre a
obra e as ideias do autor norte-americano.
Nenhum dos dois teve formação acadêmica formal em história, no entanto Richmond
recebeu orientação acadêmica de Laughton

e de Corbett, enquanto Mahan foi essencialmente um autodidata. O ponto central coincidente de ambos os autores foi, inicialmente, a questão dos princípios e das lições da
história. Richmond concordava inteiramente
com Mahan, chegando a afirmar que o atendimento dos princípios e de leis estabelecidos pela história e a estratégia no estudo da
guerra deveria ser complementado pela experiência individual, como Mahan afirmara.
Ambos utilizavam o mesmo tipo de narrativa direta e determinista ao analisar a estratégia naval e a história. Richmond, embora não tão religioso quanto Mahan, percebia a guerra naval com condicionantes
morais que chegavam a ser ingênuos comparados com as visões de Mahan, que acreditava que a guerra era um “mal necessário”
determinado por Deus. Ambos imputavam
a guerra no mar como sendo a “guerra” decisiva, embora Richmond considerasse que
a função da Marinha, por si só, não fosse
suficiente. Ele pregava com ardor a
integração entre as Forças Armadas, enquanto Mahan apregoava a centralidade do
mar no conflito. Isso não significa afirmar
que Mahan desprezasse a força terrestre.
Muito pelo contrário. As diferenças entre
ambos estavam mais na intensidade que na
forma. Para Richmond, a guerra tinha uma
complexidade própria, menos simplista do
que para Mahan, que afirmava sobre a história e a guerra, em um tom jominiano, que
“os ensinamentos da história têm um evidente e permanente valor porque as condições permanecem imutáveis”.63
Para ambos a história era uma ferramenta
para o estabelecimento de conceitos estraté-

60 SCHURMAN, op. cit. 132.
61 SUMIDA, Jon. “The Historian as Contemporary analyst. Sir Julian Corbett and Admiral Sir John
Fisher”. In: HATTENDORF, John; GOLDRICK, James. Mahan is not enough. The proceedings of
a conference on the works of sir Julian Corbett and sir Herbert Richmond. Newport: Naval War
College Press, 1993, p. 131.
62 LAMBERT, op. cit. p. 220.
63 MAHAN, Alfred. The Influence of Sea Power upon History. op. cit. p. 7.
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gicos, e nesse ponto Mahan veio primeiro.
adotadas pelos homens públicos do passaRichmond foi aqui muito influenciado por ele.
do. Os políticos, que lhe eram contemporâO historiador deveria ser para ambos um eduneos, deveriam olhar para o passado e recocador. A função educacional da história e da
nhecer que o poder marítimo deveria contiestratégia era percebida por eles da mesma
nuar prevalente na GB. A necessidade de
forma. Acreditavam que deveria existir uma
influenciar foi uma característica fundamenmudança por parte das respectivas Marinhas
tal apreendida por Richmond provinda de
no modo como se estudavam e se discutiam
Mahan.
essas duas disciplinas. Para Mahan, a história
Para o desgosto de Richmond, Mahan foi
era prescritiva, enquanto para Richmond ela
muito mais bem aceito que ele, fruto com cerera para ser analisada e
teza do período históricriticada. Diferentes perco vivido pelo nortecepções para um modo
americano, no qual o
O homem comum,
comum de perceber a
navalismo64 assumia um
imaginava
Richmond,
história, a ferramenta
papel preponderante,
essencial para a estratédeveria ser “convencido” enquanto contingêncigia. Mahan, com certe- da pertinência das políticas as econômicas limitaza, orientou Richmond
vam a expansão do já
adotadas pelos homens
nessa questão.
combalido Império britâAmbos procuraram,
públicos do passado. Os nico, acrescido da anticom seus livros, influpatia de políticos e almipolíticos, que lhe eram
enciar o “homem da
rantes com a virulência
rua”, os seus pares e contemporâneos, deveriam de suas observações.
os políticos sobre a
Os pontos discorolhar para o passado e
importância do poder
dantes entre ambos,
reconhecer que o poder no que diz respeito à
marítimo para os países. Mahan considera- marítimo deveria continuar percepção da história,
va que os seus compasão mais de métodos
prevalente
triotas não possuíam
de pesquisa e escrita
do que propriamente
um elemento fundade conteúdo, embora a discussão desses
mental para a expansão do poder marítimo
conteúdos fosse diferente. O método de
dos EUA, que era o caráter do povo voltado
Mahan partia de uma ideia predeterminapara as lides do mar. Richmond, por sua vez,
da, que chamou de ideia central, obtendo
reconhecia que os ingleses eram atraídos
conclusões que os fatos históricos iriam
para o mar, entretanto temia que eles esquecorroborar. Essas conclusões eram obtidas
cessem o passado da Inglaterra e se voltastendo em vista a aplicação de seus princísem para outras formas de defesa do Impépios, afirmando, dogmaticamente, que, atenrio que não fosse a marítima. O homem codidos os princípios, tudo estaria sob conmum, imaginava Richmond, deveria ser “controle. Sua aproximação do problema era mais
vencido” da pertinência das políticas
64 Navalismo era uma teoria estratégica que estabelecia que quem dispusesse de uma grande Marinha
oceânica obteria o atributo essencial para se tornar uma grande potência mundial. Mahan, sem
dúvida, foi o seu principal representante. Fonte: KEEGAN, John. The price of the admiralty.
London: Penguim, 1988, p. 333.
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moderada, sem críticas exageradas a situações ou fatos, embora não pudesse, em certas situações, delas se esquivar. As fontes
principais eram preferencialmente secundárias, e o detalhamento excessivo de fatos era por Mahan criticado. Um método
inadequado certamente. Richmond, ao contrário, era mais sofisticado. Ele começava a
sua pesquisa com um objeto e um problema a ser resolvido. A pesquisa, baseada
em extensa documentação primária,
gravitava em torno dessa questão fundamental. Ele buscava analisar também o papel social dos indivíduos envolvidos nessa questão. Em seguida, procurava aplicar
os princípios nas questões históricas
pesquisadas e concluir pela validade desses princípios em um estilo mais agressivo
e profundo do que o de Mahan, e nesse
ponto ambos tinham conclusões parecidas,
porém com métodos distintos.

Mahan temia escrever sobre a chamada
história do tempo presente, embora algumas vezes isso fosse inevitável, principalmente na análise das guerras hispano-americana e russo-japonesa. Richmond, pelo
contrário, escrevia com grande frequência
sobre assuntos classificados como do tempo presente, principalmente questões contemporâneas de projeto de força e assuntos navais da Segunda Guerra Mundial.
Não existem dúvidas de que Mahan foi um
influenciador e teve um papel importante na
formação intelectual e no modo como
Richmond abordava a história e a estratégia,
no entanto pode-se questionar se essa influência estendeu-se na sua concepção de poder marítimo. Quais os pontos teóricos concordantes e discordantes com Mahan no modo
como Richmond percebia o poder marítimo?
No próximo número da Revista Marítima
Brasileira serão discutidos esses pontos.

 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<ARTES MILITARES>; Pensamento militar; Estratégia marítima; Poder naval;
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O QUE SÃO SALVAGUARDAS
NUCLEARES

S

alvaguardas nucleares são atividades
realizadas pela Agência Internacional
de Energia Atômica (AIEA) para verificar
se um Estado estaria violando seus compromissos internacionais pelo desenvolvimento de programas de armas nucleares.
O Tratado de Não Proliferação Nuclear
(TNP) e outros tratados internacionais con-

tra a proliferação de armas nucleares, como o
Tratado de Proibição de Armas Nucleares na
América Latina (Tratado de Tlatelolco), delegam à AIEA essas atividades de inspeção.
Hoje, as salvaguardas da AIEA sobre atividades e materiais nucleares são aplicadas a
mais de 140 Estados-Membros no âmbito dos
diversos acordos internacionais de não proliferação em vigor. Note-se, entretanto, que a
AIEA não aplica salvaguardas aos seus Estados-Membros que não aderiram ao TNP

* Chefe de gabinete do presidente da Eletrobras Termonuclear S/A (Eletronuclear).
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(Israel, Índia e Paquistão). A Coreia do Norte
aderiram ao TNP e que possuem armas nué um caso à parte, porque, tendo aderido inicleares (Índia, Paquistão, Israel);
cialmente ao TNP, o denunciou, passando a
3. acordos de oferta voluntária, aplicádesenvolver declaradamente um programa de
veis aos cinco países nuclearmente armaarmas nucleares.
dos reconhecidos pelo TNP (EUA, Rússia,
Dentro do regime mundial de não proliGrã-Bretanha, França e China).
feração nuclear, o sistema de salvaguardas
Todos os países, ao assinarem o TNP,
da AIEA funciona como uma medida de
têm que assinar com a AIEA um acordo de
confiança, um mecanismo de alerta antecisalvaguardas abrangentes, ou seja, que
pado, e um gatilho que aciona outras resinclua todas as instalações e os materiais
postas da comunidade internacional, em
nucleares no país.
especial resoluções do Conselho de SeguEsse acordo segue o modelo estabelecido
rança da ONU, se e quando surgir uma supela AIEA denominado INFCIRC-153, conheposta necessidade.
cido como o “Acordo do TNP”. Esse acordo
Durante a última década, as salvaguardas
pode receber da AIEA outro número; como
da AIEA foram reforçadas em áreas-chave. As
no caso da Euratom, Agência Nuclear da Comedidas visam aumentar a probabilidade de
munidade Europeia (INFCIRC-193) e no caso
detectar um programa
de Brasil e Argentina –
clandestino de armas
INFCIRC-435.
nucleares e para cons- Dentro do regime mundial
truir a confiança de que
O CASO
de não proliferação
os Estados estão cumBRASILEIRO
nuclear, o sistema de
prindo os seus compromissos internacionais.
O INFCIRC-435,
salvaguardas da AIEA
Esse reforço foi esacordo associado ao
tabelecido pelo Mode- funciona como uma medida tratado dito “Quadrilo de Protocolo Adiciopartite”, assinado por
de confiança, um
nal, estabelecido em reAIEA, Agência Brasilmecanismo de alerta
ação à identificação de
Argentina de Contabiantecipado
atividades e materiais
lidade e Controle
nucleares não declara(ABACC), Brasil e Ardos pelo Iraque em decorrência das inspegentina, entrou em vigor em 1994, quando os
dois países não haviam firmado nem ratificações que se sucederam à sua derrota na 1a
Guerra do Golfo.
do o TNP. Ele constitui um acordo de salvaguardas abrangente.
O QUE SÃO SALVAGUARDAS
Note-se que o formato original do TraABRANGENTES
tado, firmado em 1991, era Tripartite
(ABACC, Brasil e Argentina, sem AIEA).
A AIEA aplica três tipos de acordos de
Mais tarde, respectivamente em 1997 e
salvaguardas:
1999, Argentina e Brasil ratificaram o TNP.
1. salvaguardas abrangentes (modelo
Como já tinham com a AIEA um acordo de
INFCIRC-153), aplicável a todos os países não
salvaguardas abrangentes, o INFCIRC 435,
nuclearmente armados que aderiram ao TNP;
não foi necessário assinar outro acordo,
2. salvaguardas parciais (modelo
sendo este usado para os fins de atendiINFCIRC-66), aplicável aos países que não
mento às obrigações do TNP.
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O acordo INFCIRC 435, associado ao
Tratado Quadripartite, substituiu os antigos acordos firmados pelo Brasil segundo
o modelo INFCIRC-66 da AIEA (salvaguardas parciais, de aplicação a instalações específicas) usados para importação de sistemas, como Angra 1 e as instalações contratadas dentro do escopo do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha (Angra 2, Fábrica de
Elementos Combustíveis, entre outras).
COMO SÃO APLICADAS AS
SALVAGUARDAS
As salvaguardas são baseadas em avaliações de exatidão e integridade da contabilidade e do controle do material nuclear e
das atividades nucleares declaradas pelo
Estado-Membro. As medidas de controle
incluem inspeções in loco e visitas de acompanhamento e avaliação.
Basicamente, dois conjuntos de medidas
são aplicados, em conformidade com os termos dos acordos de salvaguardas abrangentes em vigor para cada Estado-Membro.
Um conjunto diz respeito à verificação
dos relatórios sobre materiais e atividades
nucleares declarados pelo Estado-Membro.
Estas medidas, autorizadas pelos acordos
de salvaguardas abrangentes firmados em
decorrência do TNP, em grande parte são
baseadas na contabilidade e no controle dos
materiais nucleares, complementadas por
técnicas de contenção e vigilância, tais como
selos invioláveis e câmeras nas instalações.
Outro conjunto acrescenta medidas destinadas a reforçar as capacidades de inspeção da AIEA. Elas incluem aquelas incorporadas pelo Modelo de um Protocolo
Adicional, que é um documento legal complementar aos acordos de salvaguardas.
Estas medidas visam verificar não só o desvio não declarado de material nuclear, mas
também dar garantias quanto à ausência
de material e atividades nucleares não declaradas em um Estado-Membro.
140

INSPEÇÕES E VISITAS DE
SALVAGUARDAS
A AIEA realiza diferentes tipos de inspeções e visitas ao abrigo dos acordos de
salvaguardas:
• Inspeções ad hoc são normalmente feitas para verificar um relatório inicial de
material nuclear do Estado-Membro ou relatórios sobre suas eventuais alterações, e
verificar o material nuclear envolvido em
transferências internacionais.
• Inspeções de rotina são as mais utilizadas, podendo ser realizadas de acordo com
um cronograma definido; estas inspeções de
rotina normalmente não se realizam sem aviso prévio, mas podem ocorrer com comunicação de curto prazo. O direito de a Agência
efetuar inspeções de rotina sob acordos de
salvaguardas abrangentes limita-se a locais
dentro de uma instalação nuclear, ou outros
locais que contenham material nuclear, ou nos
quais algum fluxo de material nuclear é esperado (pontos estratégicos).
• Inspeções especiais podem ser realizadas em circunstâncias específicas previstas
pelos acordos de salvaguardas abrangentes.
A AIEA pode levar a cabo inspeções se considerar que as informações disponibilizadas
pelo Estado-Membro em causa, incluindo as
explicações e informações obtidas através das
inspeções de rotina, não são adequadas para
que a Agência cumpra suas responsabilidades definidas no âmbito do acordo de salvaguardas em vigor.
• Visitas de salvaguardas podem ser
feitas em instalações declaradas durante
todo seu ciclo de vida para verificar as informações sobre o projeto em causa. Por
exemplo, essas visitas podem ser realizadas durante a construção, para determinar
a integridade das informações de projeto
declaradas, durante operações de rotina
das instalações e na sequência de atividades de manutenção, para confirmar que
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nenhuma modificação foi feita, que permitiria atividades não declaradas terem lugar,
e durante o descomissionamento da instalação, para confirmar que o equipamento
sensível foi inutilizado.
As atividades que os inspetores da AIEA
realizam durante e em conexão com inspeções ou visitas às instalações podem incluir
a auditoria de contabilidade do material nuclear e os registros de funcionamento da instalação, comparando estes registros com os
relatórios de contabilidade do Estado-Membro apresentados à Agência, a verificação
do inventário de material nuclear e de suas
alterações, com base em amostras ambientais
e aplicação de medidas de confinamento e
vigilância, por exemplo, a aplicação de selos
e a instalação de equipamentos de vigilância.
O QUE SÃO PROTOCOLOS
ADICIONAIS
O Protocolo Adicional é um documento
legal que concede à AIEA autoridade de inspeção complementar àquela prevista nos acordos de salvaguardas subjacentes. De caráter
voluntário, ele é, por princípio, aplicável aos
três tipos de acordos de salvaguardas.
Seu objetivo principal é permitir que os
serviços de inspeção da AIEA ofereçam
garantias não só sobre os materiais e atividades declarados pelos Estados-Membros,
mas também sobre possíveis materiais e
atividades não declarados. Ele concede à
AIEA direitos ampliados de acesso a informações e locais.
O Protocolo Adicional recebeu da AIEA a
designação de INFCIRC-540 e tem que necessariamente ser um acordo adicional a um
acordo de salvaguardas abrangente previamente existente. Não é possível um país assinar somente o Protocolo Adicional sem ter
assinado antes um acordo compreensivo.
Uma visão geral das medidas de salvaguardas previstas pelos acordos de salvaguardas
RMB4 o T/2010

abrangentes e sua ampliação pelos Protocolos Adicionais são apresentadas a seguir:
MEDIDAS NO ÂMBITO DOS
ACORDOS DE SALVAGUARDAS
ABRANGENTES
 Prestação de informações pelo Estado-Membro sobre novas instalações e alterações em instalações existentes, logo
que suas autoridades decidirem construir,
autorizar a construção ou modificar uma
instalação; a Agência tem continuamente
o direito de verificar as informações de projeto ao longo do ciclo de vida da instalação, incluindo seu descomissionamento.
 Coleta de amostras ambientais nas instalações e em locais onde os inspetores
têm acesso durante as inspeções, com análise de amostra no laboratório de referência da AIEA e/ou em laboratórios certificados nos Estados-Membros e verificação
de informações de projeto das instalações.
 Avaliação aprimorada de informações
provenientes de declarações do Estado-Membro, das atividades de verificação da Agência
e de uma vasta gama de fontes abertas.
 Controle autônomo e remoto de movimentos de materiais nucleares declarados
em instalações e a transmissão dos dados
relevantes de salvaguardas autenticados
e criptografados à Agência.
 Prestação de formação avançada para
inspetores e pessoal de salvaguardas da
Agência e de pessoal do Estado-Membro
responsável pela aplicação de salvaguardas.
 Uma cooperação mais estreita entre a
AIEA e os sistemas nacionais (e regionais)
para contabilização e controle de materiais
nucleares nos Estados-Membros.
 Utilização expandida de inspeções não
anunciadas dentro do regime de inspeção
de rotina programadas.
 Comunicação voluntária pelo EstadoMembro das importações e exportações de
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material nuclear e a exportação de equipamentos e materiais não nucleares especificados (novos componentes deste relatório foram incorporados ao modelo de protocolo adicional).
MEDIDAS NO ÂMBITO DOS
PROTOCOLOS ADICIONAIS
 Fornecimento de informações pelo Estado-Membro e acesso dos inspetores da
Agência a todas as etapas do ciclo de combustível nuclear, incluindo minas de urânio,
fabricação de combustível e instalações de
enriquecimento e locais de armazenagem de
resíduos nucleares, bem como a qualquer
outro local onde os materiais nucleares estão ou poderão estar presentes (os acordos
de salvaguardas abrangentes não incluem
as minas).
 Estado-Membro fornece informações
e permite à Agência acesso em curto prazo
a todos os edifícios em um sítio nuclear (os
acordos de salvaguardas abrangentes
preveem acesso apenas às instalações declaradas em um sítio).
 O Protocolo prevê que os inspetores
da AIEA tenham acesso “complementar”
para garantir a ausência de materiais nucleares não declarados ou para resolver
questões ou inconsistências nas informações que um Estado-Membro forneceu sobre suas atividades nucleares. O acesso
complementar, entretanto, não é algo que
possa ser aplicado de maneira sistemática
e/ou indiscriminada, mas somente nos casos em que houver dúvidas razoáveis por
parte da Agência.
 A antecedência, na maioria dos casos,
é de pelo menos 24 horas. O aviso prévio é
menor, pelo menos duas horas, para acesso a qualquer lugar de um sítio quando solicitado em conjunto com a verificação de
informações de projeto ou em inspeções
ad hoc e de rotina nesse sítio.
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 As atividades realizadas durante o acesso complementar podem incluir exame dos
registros, observação visual, coleta de amostras ambientais, utilização de dispositivos
de detecção e medição da radiação e a aplicação de selos e outros dispositivos de
identificação e indicação de adulterações.
 Coleta de amostras ambientais em áreas fora dos locais declarados quando considerada necessária pela Agência (os acordos de salvaguardas abrangentes preveem
coletas apenas nas instalações declaradas).
 A coleta de amostras ambientais em
área mais vasta exige aprovação da Junta
de Governadores da AIEA e consultas ao
Estado-Membro em questão.
 Direito de os inspetores fazerem uso dos
sistemas de comunicações estabelecidos internacionalmente, incluindo sistemas de satélites e outras formas de telecomunicação.
 Aceitação pelo Estado-Membro da
designação de inspetores pela Agência e
emissão de vistos de entrada múltiplos,
válidos para pelo menos um ano, para os
inspetores (os acordos de salvaguardas
abrangentes preveem vistos específicos
para cada entrada, válidos somente pelo
período previsto da inspeção ou visita).
 Prestação de informações pelo EstadoMembro e estabelecimento de mecanismos
de verificação pela Agência sobre atividades
de pesquisa e desenvolvimento relacionadas
com o ciclo do combustível nuclear declaradas pelo Estado-Membro (os acordos de salvaguardas abrangentes não preveem declaração de atividades de P&D, a não ser que
haja manipulação de “quantidades significativas” de “materiais físseis especiais”).
 Prestação de informações sobre fabricação e exportação de tecnologias nucleares sensíveis e mecanismos de verificação
da Agência em locais de fabricação e nos
locais de importação declarados pelo Estado-Membro (os acordos de salvaguardas
abrangentes não preveem declaração de loRMB4 oT/2010
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cais de fabricação nem de importação de
tecnologias sensíveis, a não ser que haja
manipulação de “quantidades significativas” de “materiais físseis especiais”).

Protocolo, muitas vezes vago e genérico, que
poderiam ferir tanto o princípio da soberania
nacional (acesso arbitrário a qualquer parte
do território de um país), como o princípio da
propriedade industrial (acesso arbitrário a inCONCLUSÕES
formações tecnológicas protegidas).
Conforme pode ser visto, o modelo de
Portanto, a eventual adesão de um país
protocolo adicional proposto pela AIEA
ao Protocolo Adicional, decisão de cunho
para adesão voluntária de seus Estadoseminentemente político, só seria aceitável
Membros muda o objeto e amplia o escopo
se fosse feita no contexto de um processo
das salvaguardas abrangentes.
de negociação que, do ponto de vista técEstas são focadas
nico, garantisse a imna contabilidade e no
possibilidade do uso
controle dos materiais A abordagem do Protocolo indevido de tais internucleares contidos em
pretações. Essa é a
Adicional é muito mais
instalações em que
prática adotada pela
haja manipulação de intrusiva, dando margem a maioria dos 102 países
“quantidades signifique a ele aderiram.
interpretações de livre
cativas” de “materiais
O processo históriacesso, ainda que não
físseis especiais” e
co que levou Brasil e
cuja existência é declaplenamente explícitas no Argentina a firmarem e
rada pelo próprio país.
ratificarem o TNP pode
texto do Protocolo, que
O Protocolo Adicioaportar ensinamentos
nal, por sua vez, estenimportantes sobre popodem ferir tanto o
de estas salvaguardas
tenciais rumos de neprincípio da soberania
à mineração e ao
gociação que levem
beneficiamento de urâ- nacional como o princípio em conta os interesses
nio, para instalações
da propriedade industrial nacionais, não se limique não teriam sido detando à adesão pura e
claradas pelo Estadosimples a um sistema
Membro, mas que supostamente manipulem
predefinido internacionalmente.
materiais nucleares, e para instalações em que
Inicialmente, os dois países não aderinão ocorre manipulação destes materiais, mas
ram ao Tratado (1968). Bilateralmente, os
que são consideradas como de interesse para
dois países instituíram um sistema de sala garantia de não proliferação, como laboravaguardas regionais (1991). Em seguida, firtórios de pesquisa e fábricas de componenmaram um acordo de salvaguardas
tes e equipamentos.
abrangentes com a AIEA (1994). Somente
Evidentemente, a abordagem do Protocodepois de estabelecido esse sistema regiolo Adicional é muito mais intrusiva, dando
nal, reconhecido pela AIEA e do qual ela é
margem a interpretações de livre acesso, ainparte ativa, os países aderiram ao TNP (Arda que não plenamente explícitas no texto do
gentina, em 1998, e Brasil, em 1999).
 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<CIÊNCIA & TECNOLOGIA> Energia Nuclear; Relações Internacionais; Tratado; Protocolo; Política Nuclear;
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INTRODUÇÃO

A

liando-se as ideias de funcionalidade,
operatividade e economia de recursos,
uma nova geração de navios se apresenta
na atualidade: os multirole vessels ou general-purpose vessels, navios multiemprego. O meio civil e muitas Marinhas no mundo estão desenvolvendo navios que podem desempenhar, dependendo de sua
configuração, um variado número de tare-

fas ou operações que vão desde as mais
simples, como o controle de pequenos acidentes/incidentes ambientais, às mais complexas, como a guerra antissubmarino
(guerra A/S) e as contramedidas de minagem (CMM).
Este novo conceito estabelece que uma
mesma plataforma, quer por deter “organicamente” um número significativo de equipamentos, dispositivos e sistemas, quer
por características modulares de seus equi-

* Artigo classificado em 1o lugar na Revista Passadiço de 2010.
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pamentos/sistemas, possa, por meio destas capacidades adicionais, proporcionar
grande flexibilidade de emprego e
otimização de utilização do meio.
Na opinião de especialistas da área militar naval, esta alteração se justifica pelo
aumento da responsabilidade sobre as atividades de exploração nas Zonas Econômicas Exclusivas (ZEE), proteção ao litoral
e defesa contra as atividades terroristas.
Ressalta-se que alguns dos exemplos
que serão apresentados neste artigo, além
de exercer as Operações de Patrulha Naval
(Patnav), efetuam as atividades da Guerra
de Minas (GueM), o que os enquadra nas
necessidades atuais da Marinha do Brasil.
EXEMPLOS E CARACTERÍSTICAS
O conceito predominante na maioria
desses navios é o modular, ou seja, a utilização de um casco padrão, no qual podem
ser instalados diferentes contêineres, sistemas de armas ou equipamentos que permitem ao meio atuar no cumprimento de
diferentes tarefas ou operações.
Pode-se dizer que os navios da classe
Flyvefisken (Large Patrol/Attack Craft and
Minehunters/Layers), da marinha dinamarquesa, construídos em GRP1, foram os pioneiros dessa nova geração. Utilizam este inovador design modular, com sucesso, há aproximadamente 20 anos. Possuem proa e popa
alongadas, nas quais contêineres e/ou diferentes sistemas de armas2 podem ser inseridos, permitindo a rápida mudança de tarefas.
Na Dinamarca, os navios vêm sendo
utilizados nas seguintes atividades/operações: Controle de Poluição, Patnav, CMM

(varredura e caça de minas), Minagem e
Pesquisa Hidrográfica/Balizamento.
Também conhecido como Standard Flex
300 (SF300), o Flyvefisken, dentre os seus
pares, é merecedor de maior destaque, devido ao reconhecido desempenho nas atividades da GueM, nas comissões da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan),
e às múltiplas operações que desempenha.
A classe MJ 2000, da Marinha alemã, é
outro exemplo interessante, apresentandose como “revolucionária” para as CMM.
Composta por pequenos navios, construídos com a tecnologia Swath3, concede
maior estabilidade em condições de mar
adversas, significando a continuidade das
atividades de CMM, mesmo em condições
do mar acima de Beaufort 04 (melhor manutenção de posição e estabilidade durante o
lançamento e o recolhimento dos ROV*,
sidescan sonar e outros equipamentos sensíveis). Acrescenta-se que esta tecnologia
diminui as assinaturas acústica, magnética
e de pressão do meio, além de aumentar a
sua resistência às explosões.
A característica modular do MJ 2000, além
de atribuir agilidade na substituição de sua
equipagem, de acordo com as necessidades
da operação (Minagem, Caça de Minas ou
Varredura), permite a disposição de drones,
controlados remotamente, para a diminuição do risco à tripulação em um campo minado de grande ameaça. Atualmente, já efetuam operações de Patrulha Costeira e atividades relacionadas à praticagem.
Na Royal Navy (RN), o projeto do Future
MCM/Hydrografic/Patrol Capability
(FMHPC), com início de construção previsto para 2010, contemplará uma plataforma,

GRP – Glass Reinforced Plastic. Camadas de fibra de vidro com um núcleo de espuma de PVC.
Permite a instalação de mísseis sup-sup Harpoon; sup-ar Sea Sparrow; canhão de 76mm Oto Melara e
dois lançadores de torpedo Bofors-TP613 (533mm).
3
Swath – Small Waterplane Area Twin Hull. Um catamarã com flutuadores em formato cilíndrico.
* N.R.: Remotely Operated Underwater Vehiche – robô submarino.
1
2
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ainda de dimensões desconhecidas, com
propósito de modernizar a sua Força de
CMM. Entretanto, possuirá capacidades
adicionais que atendam às necessidades dos
setores de Hidrografia e Patnav. O Comandante Mackey (2010), do Ministério da Defesa daquele país, menciona que a RN planeja inserir uma plataforma única para o cumprimento dessas diferentes tarefas, reduzindo o número de classes/navios.

seus navios de “híbridos”, como a classe
Absalon e a Visby, respectivamente.
Segundo Scott (2009), consultor da revista Jane’s, a comparação das edições do Jane’s
Fighting Ship de 1990 com as de 2009-2010
nos dá a real indicação de que o tamanho e a
forma dos navios das três maiores Marinhas
nórdicas (Noruega, Dinamarca e Suécia) foi
alterada, em muito, nas últimas duas décadas. Afirma, ainda, que “hoje os navios são
menores e mais capazes. As modificações esINFLUÊNCIA DESTE “NOVO
truturais ocorridas buscam deixá-los mais
CONCEITO” NAS MARINHAS DO
bem equipados e preparados para os diverSÉCULO XXI
sos tipos de operações e missões caracterísSegundo Junior
ticas do aumento dos
(2009), a evolução da
interesses de seguranglobalização está modiça globalizados, e a proAs Marinhas da
ficando o poder naval
liferação das diversas
Dinamarca e da Noruega ameaças assimétricas”.
das grandes potências,
indo do domínio
Já o Joint Support
apresentam-se como
irrestrito dos vastos
Ship (JSS), da Marinha
precursoras nesta
oceanos para o domído Canadá, será capaz
concepção de sistemas e de atuar como navionio da Plataforma Continental, a fim de se
tanque (reabasteciequipamentos
contrapor às “ameaças
mento no mar), apoio
assimétricas” que têm intercambiáveis em meios logístico (material e
sido enumeradas desde
oficinas), comando e
de maiores dimensões,
o início do século XXI.
controle, navio-hospichegando a denominar
Nesse contexto, a
tal, bem como operar e
alguns de seus navios de efetuar manutenção
versatilidade operacional atribuída pela
em helicópteros.
“híbridos”
modularização aparece
Com configuração
como solução, fazendo
semelhante, em nocom que muitas Marinhas do mundo invisvembro de 2008, a Empresa Austal, atualtam em projetos semelhantes, de tal sorte
mente construindo o Litoral Combat Ship
que agora, influenciados pelo sucesso des(LCS) para os EUA, foi contratada pelo Dese conceito modular em navios menores,
partamento de Defesa para desenvolver e
programas de reestruturação de algumas
construir o Joint High Speed Vessel
delas estejam contemplando seu emprego
(JHSV), apontado como a nova geração de
em navios com maior deslocamento.
plataformas multifunção.
As Marinhas da Dinamarca e da NorueOutros programas e projetos contemplam
ga apresentam-se como precursoras nesta
grandes plataformas para exercer as atividaconcepção de sistemas e equipamentos
des da GueM. É o caso do New Generation
intercambiáveis em meios de maiores diNavy (NGN), programa de reforma cultural e
mensões, chegando a denominar alguns de
estrutural, da Royal Australian Navy (RAN),
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que pretende construir, entre outros meios,
A “modularização” também é muito exigente
20 unidades do Multirole Offshore
em termos de capacitação de pessoal. O emCombatant Vessels, capazes de efetuar as
prego do navio em variadas funções demanda maior qualificação da tripulação, o que imtarefas de Patnav, Hidrografia e CMM.
plica tempo e necessidade de aperfeiçoamenO LCS, um dos mais modernos navios da
to dos instrutores e dos centros de treinamenatualidade, reúne todas as características
to para ser atingida. Em contrapartida, oferece
dessa nova concepção. Foi desenvolvido
dinamismo, flexibilidade e agilidade à força
com o propósito de eliminar a dependência
naval que a utiliza, possibilita a redução do
dos navios varredores e caça-minas convenquantitativo de pessoal embarcado, do númecionais. Apresentam-se em duas plataformas
ro de meios a serem apoiados e, consequendiferenciadas, uma de casco convencional e
temente, dos custos logísticos.
outra, trimarã, com dimensões equivalentes
a uma fragata (127m), desenvolvem 40 nós
CONSIDERAÇÕES
de velocidade, são caFINAIS
pazes de efetuar operaDeduz-se que os
ções A/S, de superfície
Deduz-se que os navios
navios multiemprego
e minagem, possuem
multiemprego permitem permitem maximizar a
defesa antiaérea e, além
de equipamentos e sis- maximizar a capacidade de capacidade de qualtemas modulares, posqualquer Marinha, pela quer Marinha, pela ampla diversidade de
suem um conjunto de
ampla diversidade de
equipamentos “orgânioperações e missões
cos4” para as CMM.
operações e missões que que são capazes de
AdicionalIsto é, além de poder
são capazes de executar executar.
mente, observa-se que
efetuar operações de
a transição para esta
patrulha do litoral e
concepção modular encontra-se em plena
compor e acompanhar uma esquadra, detêm
expansão, sendo utilizada tanto no meio
equipamentos de última geração da GueM,
militar quanto no civil.
que representam a retirada total do homem
Existem óbices envolvidos, contudo não
do interior de um campo minado.
têm inibido o planejamento e o investimenDESAFIOS E VANTAGENS
to de significativas forças navais em navios
ENVOLVIDAS
com funções cada vez mais sofisticadas.
Para a MB, cujos programas de apareO investimento em “módulos” aumenta
lhamento e reaparelhamento vislumbram a
os custos iniciais de desenvolvimento e
inclusão de navios-patrulha, varredores e
construção dos meios e equipamentos/siscaça-minas ao seu inventário, responsável
temas, que exigem soluções inovadoras
pela defesa dos interesses no mar do país,
para a sua integração. Esses navios são
e com crescente demanda de tarefas neprojetados para acomodar uma gama
cessárias à manutenção da soberania sodiversificada de tarefas, frequentemente
bre a “Amazônia Azul”, os navios multicom equipamentos plug and play
emprego seriam o incremento ideal.
conectados a painéis de interface padrão.
4

Drones, ROV, AUV e CMM Aéreas (Aeronave MH-60S com as OAMCM – Organic Airborne Mine
Countermeasures).

RMB4 o T/2010

147

NAVIOS MULTIEMPREGO

Mesmo expressando um aumento inicial de custos, em virtude da alta tecnologia
envolvida, e a necessidade de criação/
implementação de um plano de capacitação
de pessoal, a identificação antecipada das
necessidades de qualificação e apoio
logístico, bem como a flexibilidade de utilização em variadas funções, implicarão, em
médio/longo prazo, a redução dos custos
de manutenção e de operação de um número menor de navios.

No futuro, a possível criação de Conselho
de Defesa da Unasul5 e nossos compromissos com a Área Internacional do Atlântico Sul
e Equatorial6, sem sombra de dúvida, aumentarão as obrigações da MB sobre o espaço
marítimo. Nossos interesses “globalizados”
com os novos relacionamentos “além-mar” e,
em especial, a defesa do Atlântico Sul contra
novas ameaças exigirão da MB a posse de
meios mais bem equipados e preparados, quem
sabe, com esta nova abordagem.

 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<FORÇAS ARMADAS> Marinha; Navio multiemprego;
REFERÊNCIAS
BURLESON, Mike. JHSV-The LCS We Have Waited For? New War. 2010. Disponível em: <http:/
/newwars.wordpress.com/2010/02/10/jhsv-the-lcs-we-have-waited-for/>. Acesso em: 11mar.
2010.
CRANE, Russ. Engagement with US. 2009. Jane’s Fighting Ships. Virginia, no 10, p. 34, out. 2009.
Mensal.
FLYVEFISKEN Class (SF 300) Multi-Role Vessels, Denmark. Naval-Technology.com. 2010. Disponível em: <http://www.naval-technology.com/projects/fly/>. Acesso em: 11mar. 2010.
JUNIOR, Martinho. Estados Unidos – África – A Proliferação das Ingerências em Nome da Paz.
2009. Disponível em: <http://utopico.blogs.sapo.pt/98213.html>. Acesso em: 05mai. 2010.
MACKEY, Martin. The Royal Navy’s Capability Plan for Mine Countermeasures, Hydrographic &
Patrol Vessels. Offshore Patrol & Security 2010. Disponível em: <http://offshore-patrolsecurity.com/news-archives/item/10-commander-martin-mackey-discusses-the-royalnavy%E2%80%99s-capability-plan-for-mine-countermeasures-hydrographic—patrolvessels.html>. Acesso em: 05mai. 2010.
MORRIS, Deam. Canadian Forces Joint Support Ship – System Requirement Definition and
Validation. 2007. Disponível em: <http://media.bmt.org/bmt_media/resources/98/
CanadianForcesJointSupportShip-SystemRequirementsDefinitionandValidation-AndyCarranNov2007.pdf>. Acesso em: 31mar. 2010
MULTI-ROLE Vessels/Multi-Purpose Support Vessels. GlobalSecurity.org. 2010. Disponível em:
<http://www.globalsecurity.org/military/systems/ship/offshore-mrv.htm>. Acesso em: 31mar.
2010.
SAUNDERS, Stephen. Flyvefisken Class. Jane’s Fighting Ships. Virginia, no 1, p. 3, jan. 2004.
Mensal.
SCOTT, Richard. Nordic Shake-up. Jane’s Fighting Ships. Virginia, no 10, p. 26, out. 2009. Mensal.
SCOTT, Richard. Sweden set to sail ahead with multirole support ship. 2009. Disponível em:
<http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?168103-Sweden-set-to-sail-aheadwith-multirole-support-ship>. Acesso em: 31mar. 2010.
5

6

União de Nações Sul-Americanas – com o propósito de integração entre elas nas áreas econômica,
social e política.
Proposta do ministro da Defesa, Nelson Jobim, a Portugal, a Angola e aos outros países lusófonos, para
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GERSON DE MACEDO SOARES**
Capitão de Fragata
(in memoriam)

A

situação para o nosso país, em face
das consequências do avultamento gigantesco do conflito, tornava-se, assim,
cada vez mais delicada e logo se foi tornando mais e mais insustentável com o
torpedeamento e afundamento de navios
mercantes nossos que navegavam em zonas de guerra, embora neutros a princípio,
e depois nas próprias águas territoriais,
quando ainda sustentávamos a nossa neutralidade dentro dos postulados mais rígidos do Direito Internacional.
Assim é que o mercante nacional
Cabedelo desapareceu em condições misteriosas, nunca mais se lhe conhecendo a sorte
desde que deixou o porto de Filadélfia, a 14
de fevereiro de 1942. Logo no dia 15 desse

mesmo mês, o grande navio de passageiros e
carga Buarque, do Lloyd Brasileiro, em viagem de Curaçau para Nova York, era torpedeado e posto a pique por submarino
germânico, salvando-se passageiros e tripulantes. Três dias depois, a 18 de fevereiro, era
ainda o cargueiro Olinda, da Companhia Brasileira de Comércio e Navegação, torpedeado e afundado ao largo da costa leste dos
Estados Unidos, salvando-se a tripulação.
Tão insólita agressão, considerado o
Mare Liberum, mostrava já claramente o
desfecho desses acontecimentos para o
Brasil, que não poderia por muito tempo
mais sofrer o insulto deliberado.
Entrementes, e já de algum tempo, se
vinham concertando medidas de seguran-

* N.R.: Esta matéria foi encaminhada à RMB pelo Contra-Almirante Edgar Hargreaves de Carvalho e
será publicada em seis partes. A RMB do 3 o trimestre deste ano publicou a parte 1. A matéria está
integralmente disponível no Portal Segunda Guerra Mundial – Brasil na guerra em www.2guerra.com.br
** N.R.: O autor foi o chefe do Estado-Maior do Comando da Força Naval do Nordeste durante a Segunda
Guerra Mundial.
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ça mútua entre o nosso país e os Estados
Unidos, às quais muitas vezes não eram
estranhos países outros da América, na
previsão de fatos que podiam dar-se e que
a sequência acelerada das ocorrências se
encarregou de confirmar em cheio. Assim é
que, já em fins de 1940, sentindo-se a necessidade da organização de um código
destinado às comunicações das forças navais das repúblicas americanas, o ministro da Marinha fez seguir, em dezembro,
para os Estados Unidos o então Capitão de
Fragata Dídio Iratim Afonso da Costa,*
para um trabalho de colaboração com o
Navy Department americano naquele sentido. O código foi concluído com êxito, mas,
muito complexo, sua aplicação prática no
período propriamente da guerra não chegou a acontecer. Assim foi também que, a
10 de maio de 1941, seguiu, por via aérea,
para os Estados Unidos, a convite do Almirante Harold Stark, chefe do EstadoMaior da Armada americana, o Vice-Almirante José Machado de Castro e Silva, chefe do Estado-Maior da Armada do Brasil. O
convite tinha por finalidade uma reunião
em Washington dos chefes navais das repúblicas americanas, tendente naturalmente a firmar doutrina sobre modos de proceder em face da guerra na Europa e de suas
futuras consequências para a América.
Logo que os Estados Unidos entraram
no conflito, mediante normas estabelecidas
entre aquele país e o nosso, foram criados
escritórios navais em todos os portos importantes do território brasileiro, chefiados
por oficiais da reserva norte-americanos,
designados “observadores navais”, para
obtenção de informações de toda sorte e
seu fornecimento às autoridades navais
americanas, assim como para tratar de cer-

tas medidas de interesse para a sua esquadra. Tais escritórios funcionavam como um
desdobramento dos serviços que incumbiam a um adido naval em cada porto onde,
tendo ação semelhante à das capitanias de
portos brasileiros, dispunham de todo o
aparelhamento de comunicações necessário ao perfeito desempenho de sua missão.
Esses observadores navais tiveram, cada
vez mais, ligação com as nossas próprias
autoridades navais, à proporção que a nossa situação caminhava para o estado de
guerra. Alguns deles, oficiais de certa idade e muito tirocínio, prestaram relevantes
serviços às duas Marinhas, tal como o observador naval no Recife (PE), Capitão de
Mar e Guerra W. A. Hodgman.
Logo também ao se envolver a América
no conflito, o Comando da Esquadra NorteAmericana do Atlântico destacou uma força subordinada para manter o domínio das
águas no Atlântico Sul, de pronto sulcadas
pelas belonaves que cedo começaram a procurar nossos portos do Norte e do Nordeste para reabastecimento de víveres e combustível e para o descanso permitido pelas
leis internacionais da neutralidade.
Era essa a Força-Tarefa 23 da Esquadra
do Atlântico, ao mando do Contra-Almirante Jonas Howard Ingram, que tinha seu
pavilhão no Cruzador Memphis e que já
encontrava, nas águas do Nordeste, alguns
de nossos navios de guerra no seu serviço
de patrulhamento e de polícia nas águas
territoriais.
A base dessa Força-Tarefa 23, que tão
íntima ligação devia ter com as forças navais brasileiras, era ainda a Ilha de Trinidad,
possessão inglesa demorando no Hemisfério Norte e, portanto, bastante inadequada, mas imposta pelas necessidades. Por

* N.R.: Dídio Iratim Afonso da Costa, que galgou ao posto de almirante, foi diretor da Revista Marítima
Brasileira durante cerca de 20 anos, desde 1933. Autor de vários livros sobre a história naval, entre
eles Barroso, Inhaúma, Marcílio Dias, Noronha etc.
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isso o Brasil se mantinha neutro e fazia
am ser obtidos. Os navios-mineiros da clasmanter sua neutralidade de acordo com os
se Carioca, embora não apropriados a crucânones consagrados. A fase era inadequazeiros de patrulha, porém novos e não cada principalmente para facilidade do cumrentes de reparos, senão eventuais, foram
primento da missão dessa Força, a qual era
mandados para os portos do Leste e do
manter em alto-mar a segurança das rotas
Nordeste. A esses navios foram, pelo Estacomerciais da e para a América do Sul, indo-Maior da Armada, atribuídos “setores
clusive até ao meridiano de 20°, numa área
de patrulha”, devendo servir-lhes de base
amplíssima que ali ia limitar-se com a da
os portos de Salvador, do Recife e de Natal,
esfera de ação da esquadra inglesa, desonde receberiam combustível, mantimentos,
dobrando-se esta para leste até a costa da
água e sobressalentes, valendo-se, para
África. Ficava, entretanto, a Ilha de Ascenquaisquer reparos eventuais em máquinas e
são incluída na área sob a proteção dos
material em geral, das oficinas das Compaamericanos – até lá iriam também, em brenhias das Docas de cada um desses portos.
ve, os próprios navios da minguada esquaA Base Naval de Natal ainda estava em consdra brasileira.
trução e, apesar dos esforços verdadeiraEm face do perigo
mente extraordinários
que corriam nossas
de seu competente criOs navios-mineiros da
unidades mercantes
ador, o Almirante Ary
no mar, na iminência classe Carioca, embora não Parreiras, longe de
de sacrifícios contipossuir um aparelhanuados de bens mate- apropriados a cruzeiros de mento eficientemente
riais e de vidas, o serpatrulha, porém novos e montado para poder
viço de vigilância e de
às múltiplas
não carentes de reparos, atender
polícia naval, ao lonnecessidades de uma
foram mandados para os força naval.
go dos extensos litorais brasileiros, onde,
O rompimento de
portos do Leste e do
ainda atentados à
relações diplomáticas
Nordeste
nossa neutralidade,
e comerciais com os
podiam dar-se a cada
países do Eixo ocorreu
momento, tinha que se fazer o mais ativo
logo após a entrada dos Estados Unidos
possível, apesar do reduzidíssimo númena guerra. Foi, então, concedido a este país,
ro de navios mais ou menos adequados
pelo nosso governo, o privilégio de se serde que dispúnhamos.
vir das nossas bases aeronavais em vários
Assim, a princípio, os cruzadores e os
pontos do litoral brasileiro, de norte a lesseis contratorpedeiros antiquados, cinco
te, para o salto, através do Atlântico, de
dos quais, da classe Amazonas, ainda queiNatal para a África, ampliando mais tarde
mavam carvão, continuaram com sua base
essas bases, até então insignificantes, ou
no Rio de Janeiro, onde poderiam contar
mesmo construindo outras inteiramente
com as grandes oficinas de reparos do Arnovas, em proporções consideráveis e adesenal de Marinha da Ilha das Cobras (Amic),
quadas ao uso intensíssimo que deviam
com os diques e outros recursos necessáriter. Assim, todo o setor do Nordeste assuos às suas atividades de patrulhamento, os
miu repentinamente uma importância tal
quais, infelizmente, só na capital da Repúque o levou às culminâncias de um dos
blica, sede permanente da Esquadra, podipontos mais importantes do mundo para o
RMB4 o T/2010
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prosseguimento, com êxito, da guerra conA organização da Esquadra brasileira comtra os países do Eixo. Natal emergiu, de um
preendia, em princípios de 1942, o Comando
salto, da pacatez de cidade modesta, capiem Chefe, exercido pelo Contra-Almirante
tal de um estado de limitados recursos, e
Durval de Oliveira Teixeira, com o pavilhão no
da tranquilidade de um porto acanhado e
Encouraçado Minas Gerais, estando-lhe sude pequeno movimento para a situação de
bordinado diretamente o outro encouraçado,
“ponto focal” do mundo, para o qual todas
o São Paulo; uma Divisão de Cruzadores, ao
as atenções e esperanças se voltavam.
mando do Contra-Almirante Jorge Dodsworth
De nossa parte, continuávamos ativos
Martins; uma Flotilha de Contratorpedeiros,
e atentos aos acontecimentos, não viessob o comando do então Capitão de Mar e
sem eles, por culpa nossa, arrastar o Brasil
Guerra Alfredo Carlos Soares Dutra, tendo o
ao fogaréu crepitante. Havia certas mediTransporte Belmonte por capitânia e, eventudas que já vinham sendo tomadas para
almente, no mar, o Contratorpedeiro
melhor aparelhar os navios que deviam faMaranhão; uma Flotilha de Navios-Mineiros
zer o serviço de patrulha para coordenar
que estava sob a chefia do Contra-Almirante
todas as providências
Gustavo Goulart; e uma
de vastas zonas do liFlotilha de Submarinos,
Todo o setor do Nordeste ao mando do Comantoral de características
acentuadamente difeassumiu repentinamente dante Attila Monteiro
rentes umas das ouAché. Havia ainda uma
tras, acima da ação da uma importância tal que o flotilha de pequenos
Capitania de Portos,
levou às culminâncias de navios-mineiros de insmais regionais, adstritrução sob as ordens do
um dos pontos mais
tas às águas e costas
Comandante Jorge Paes
de cada Estado. Uma importantes do mundo para Leme; os navios hidrodessas medidas foi a
gráficos Rio Branco e
o prosseguimento, com
criação dos ComanJaceguai, subordinados Navais, ideia anti- êxito, da guerra contra os dos à então Diretoria de
ga que então se conNavegação; e os navipaíses do Eixo
substanciava. Um deos-auxiliares José Bocreto-lei de outubro
nifácio e Vital de Olide 1941 criava, por exemplo, o Comando
veira, o Navio-Tanque Marajó, o Navio-EsNaval do Amazonas, ao qual se deviam juncola Almirante Saldanha e um reduzido nútar os Comandas Navais de Pernambuco
mero de rebocadores, subordinados todos ao
(decreto-lei de 5 de junho de 1942), da Bahia
Estado-Maior da Armada. As flotilhas fluviais
e do Rio de Janeiro, posteriormente desigdo Amazonas (sede em Belém do Pará) e de
nados respectivamente Comandos Navais
Mato Grosso (sede em Ladário) eram forças
do Norte, do Nordeste, do Leste e do Cenregionais de utilização difícil e precária, para
tro. Medidas complementares iam sendo
emergência.
tomadas de modo a dar plena eficiência a
Os navios que agiam nos setores de patruesses órgãos da administração, subordilha recebiam ordens diretas do Estado-Maior
nados ao Estado-Maior da Armada, e que
da Armada, relativas às suas operações.
tinham, nos seus dilatados setores da cosEnquanto isso, outras medidas de granta, atribuições análogas às dos observade importância vinham sendo tomadas,
dores navais americanos.
entre as quais a ocupação militar das ilhas
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de Fernando de Noronha (tornada territóComsolant, isto é, o comandante do South
rio federal por decreto-lei de 9 de fevereiro
Atlantic.
de 1942) e da Trindade, aquela por continEste fato marcou positivamente o início
gentes do Exército que a artilharam convede um mais estreito entendimento entre a
nientemente para repelir ataques por mar e
Marinha de Guerra brasileira e o almirante
pelo ar, e esta por forças da Marinha, para
americano Jonas Howard Ingram, comanas quais era necessário um serviço consdante da Força-Tarefa 23 da Esquadra do
tante de reabastecimento e substituição de
Atlântico, operando no Atlântico Sul mas
pessoal, muito mais penosamente feito do
com base ainda em Trinidad, cujo pavilhão
que para aquele outro
continuava a flutuar
arquipélago do Norno Cruzador Memphis.
deste, mais próximo da Outras medidas de grande Os dois comandantes
costa e de condições importância vinham sendo de Força, o brasileiro
de desembarque mais
americano, este já
tomadas, entre as quais a eemo operações
à feição.
de guerAinda em fins de ocupação militar das ilhas ra, aquele agindo ain1941, sentindo nossas de Fernando de Noronha e da para manter a neuautoridades navais a
tralidade de seu país,
da Trindade
necessidade de maior
avistaram-se duas vecontato com os nortezes no Recife, no mes
americanos que se sermês de janeiro, e
A Força Aérea Brasileira mo
viam de nossas instaacertaram os seus plapatrulhava também as
lações portuárias do
nos de ação.
Nordeste, e de haver ali
A respeito desse
rotas marítimas,
uma autoridade naval
entendimento com o
agindo em colaboração
de alta patente com a
Almirante Ingram, esqual aqueles melhor se
crevia em relatório o Alcom os comandantes
entendessem e que, ao
mirante Dodsworth: “O
das forças navais
mesmo tempo, estivesconhecimento que este
se à frente do serviço brasileiras e americanas e almirante (Ingram) está
de patrulhamento dos
procurando ter das nostendo à frente, no
setores incumbidos
sas necessidades de
Nordeste, o Brigadeiro
aos navios-mineiros da
defesa da zona do Norclasse Carioca, como
deste vai facilitar, estou
Eduardo Gomes
representante direto do
persuadido, a entrega
Estado-Maior da Armado material pedido ao
da, ficara resolvido que para o Recife partisgoverno norte-americano. Há agora uma perse a Divisão de Cruzadores. Concretizando
feita compreensão de que nós precisamos
essa medida, seguiu então do Rio de Janeiro
somente de material para a nossa defesa”.
rumo a Pernambuco, no dia 2 de janeiro de
Estas palavras foram proféticas, pois, no
1942, o Cruzador Bahia, a cujo bordo se içadecorrer dos tempos, sempre à ação pessova o pavilhão do Contra-Almirante Jorge
al profícua desse grande amigo do Brasil
Dodsworth Martins, comandante daquela
deveu-se a solução de vários problemas reDivisão, o qual não tardou a entrar em contalativos ao enriquecimento de nosso materito com o Contra-Almirante Ingram, o
al flutuante e de suas múltiplas necessidaRMB4 o T/2010

153

MARINHA DO BRASIL NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL – PARTE 2

des para manutenção e eficiência. Foi, por
panhia do Brigadeiro do Ar Eduardo Goassim dizer, um executor, in loco, com permes, comandante da 2a Zona Aérea, a Nafeito conhecimento de causa e atividade, das
tal, ali foi recebido pelo Almirante Ary Parpromessas feitas em Washington quando
reiras, que construía a Base Naval, escreda reunião da Comissão Militar Mista que
vendo então em relatório: “Notei também
se criara nos Estados Unidos e na qual foem Natal o que se verifica no Recife – granram nossas representantes as brilhantes fide cordialidade entre as autoridades brasiguras do General Estevão de Carvalho, do
leiras e os funcionários e militares americaAlmirante Álvaro Rodrigues de Vasconcenos, sendo estes atenciosos, respeitadores
los e do então Coronel-Aviador Vasco Alves
da nossa soberania e das nossas leis, pronSeco. Entre os vários assuntos tratados por
tos a colaborar conosco em tudo”.
essa Comissão, estava
O Almirante Ingram
a Lei de Empréstimos e
visitou aquela inciArrendamentos (Lend Nessa ocasião também já o piente base na mesma
and Lease), segundo a
época, no ContratorExército Nacional
qual podiam ser concepedeiro Winslow. A
aumentava os seus
didas à nossa Marinha
seguir, com ele confede Guerra certas unicontingentes espalhados renciou o Almirante
dades necessárias ao
Dodsworth, seguindo
patrulhamento de nos- por vários pontos da costa instruções do Estadosas águas costeiras e
Maior da Armada, sodo Nordeste, montando
para o serviço de combre os seguintes asbaterias que repelissem
boios ao largo delas, o
suntos: problemas reque já se ia cogitando. quaisquer insólitos ataques lativos aos inconveniAntes que esta úlentes de concentrae vigiando para que
tima medida fosse conção, já àquele tempo,
cretizada, outras hou- desembarques clandestinos de forças navais nuve que foram um tanto
merosas no Recife; vinão fossem feitos nas
permanente
prematuramente tomaermas praias e em pontos gilância
no mar, à entrada dos
das pela Administraacessíveis
ção Naval, concorrenportos considerados
do talvez para a supo“pontos
focais”,
onde, além dos atasição, por parte dos
ques dos submarinos, ainda podiam ser
dirigentes alemães, de que estávamos dando aos norte-americanos ajudas e conceslançadas minas; abastecimentos; melhorasões muito acima das realmente feitas. Tais
mentos no aparelhamento de nossos próprios navios; colocação de redes
foram a pintura de todos os navios merantitorpédicas e antissubmarinos em váricantes brasileiros de cinzento, a ordem de
navegarem às escuras à noite, e o
os de nossos portos, a começar pelo do
artilhamento de muitas unidades que partiRecife etc.
am para zonas de guerra, quando, realmenNessa época já a Força Aérea Brasileira patrulhava também as rotas marítimas,
te, não estando o nosso país em guerra,
não havia razão para isso.
agindo em colaboração com os comanA ação do Almirante Dodsworth no Nordantes das forças navais brasileiras e
americanas e tendo à frente, no Nordesdeste foi bastante intensa. Indo, em com154
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te, a figura tranquila, mas dinâmica, do
Brigadeiro Eduardo Gomes. A Força Aérea norte-americana, subordinada também à autoridade do Almirante Ingram,
era reforçada com vários aviões Catalina
e estabelecia uma rede de patrulha aérea
quase ininterrupta em todo o litoral brasileiro e águas do oceano adentro, desde
o norte até ao leste. Nós, porém, não tínhamos estabelecido nenhum plano sistemático de colaboração entre as forças
aéreas e as navais, limitando-se umas a

atender às solicitações das outras, quando necessários os seus serviços, como
nas coberturas aéreas para certas escoltas de navios ou comboios.
Nessa ocasião também já o Exército Nacional aumentava os seus contingentes
espalhados por vários pontos da costa do
Nordeste, montando baterias que repelissem quaisquer insólitos ataques e vigiando para que desembarques clandestinos
não fossem feitos nas ermas praias e em
pontos acessíveis.

 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<GUERRAS>; Segunda Guerra Mundial; História da Marinha do Brasil; História da Marinha dos Estados Unidos;
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INTRODUÇÃO

U

m navio-hospital é um navio com a
função primária de instalação de tratamento médico ou hospitalar. A maioria é
operada por forças militares ou navais de
vários países ao redor do mundo, pois eles
frequentemente são destinados a utilização em ou perto de zonas de guerra.
*

Como meios de apoio operativo, são navios capazes de ser usados tanto em operações conjuntas ou combinadas, em grande
parte devido à sua autossustentabilidade,
como também em operações em tempo de
paz, tais como assistência humanitária e alívio a desastres.
Apesar de tais utilidades, poucas Marinhas
ao redor do mundo mantêm navios-hospitais

Aluno do Curso de Aperfeiçoamento da Clínica de Cirurgia Cardíaca do Hospital Naval Marcílio Dias
(HNMD).

NAVIO-HOSPITAL: NECESSIDADE OU LUXO?

operando permanentemente. Excepcionalmente, a Marinha do Brasil encontra-se em uma
posição híbrida. A despeito da presença permanente de três navios de assistência hospitalar (NAsH) nos rios da Amazônia e de um no
Pantanal, até o presente momento não se vê
no rol de embarcações dessa Força um navio
que apresente essa função.
Felizmente, o futuro parece promissor.
Em 2009, foi elaborado o Plano de Equipamento e Articulação da Marinha do Brasil
(PEAMB) de 2010-2030, que, junto com o
Projeto de Lei de Aparelhamento e Articulação da Defesa Nacional (Pleadn), a ser
submetido à aprovação do Presidente da
República e do Congresso Nacional, prevê
a incorporação de um navio-hospital para
o lustro 2024-2029.[1]
Entretanto, este e outros projetos podem ser inviabilizados pelas crônicas limitações orçamentárias impostas, trazendo à
tona o questionamento sobre a real necessidade desse meio de apoio e sua onerosa
superfluidade.
Portanto, o objetivo do presente trabalho é discutir o papel estratégico de um
navio-hospital em uma Marinha de guerra,
analisando suas funções, sua classificação e a legislação internacional sobre o assunto. Outrossim, analisa-se
a necessidade de aquisição de um
navio com tais qualidades à luz da atual conjuntura de reaparelhamento do
poder naval brasileiro.

não foi reconhecida de imediato como uma
das funções da equipe médica, mas sim
como a resolução de um grande problema
logístico: os mortos e moribundos no campo de batalha interferiam no desenlace do
combate. Essas considerações motivaram
o primeiro caso documentado de evacuação de que se tem notícia, em 202 a.C., quando o general romano Cipião Africano teve
de interromper temporariamente um ataque
bem-sucedido a Aníbal na famosa batalha
em Zama pela Segunda Guerra Púnica,
como relata Políbio: “O espaço entre os dois
exércitos que ainda permaneciam no campo foi até agora coberto com sangue, cadáveres e feridos, e os obstáculos físicos
criados pela derrota do inimigo apresentavam um problema para o general romano.
Tudo combinado para tornar difícil seu
avanço sem perder a formação: o terreno
escorregadio com sangue, os corpos amontoados deitados em poças de sangue, e os
espaços sobrecarregados com armas que
haviam sido jogadas fora de forma aleatória. No entanto, Cipião primeiro trouxe seus
feridos para a retaguarda...”[3]

HISTÓRICO
A grande maioria dos exércitos antigos tinha equipes médicas para procurar após a batalha os enfermos e
feridos, mas parece que a sua principal responsabilidade era atender aos
oficiais e príncipes.[2]
A remoção dos doentes e feridos
do campo de batalha provavelmente
RMB4 o T/2010

Ilustração mostra o avanço dos elefantes de guerra cartagineses
comandados por Aníbal sobre a infantaria romana na derradeira
batalha de Zama, travada em 19 de outubro de 202 a.C. Cena
desenhada por Henri-Paul Motte em 1890 mostra a quantidade
de elefantes, soldados e armas atirados ao campo de batalha
157
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Não está claro quando a razão para a
evacuação foi vista como um fator médico
e não como o simples ato logístico de “limpar o campo de batalha”, mas o uso de embarcações para realizá-la é antigo. Os primeiros relatos da utilização de embarcações
para a transferência de feridos surgiram
durante a Oitava Cruzada, em 1270, quando galés foram usadas para removê-los até
o porto de Damieta, 191 km ao norte do
Cairo.[2]
Já durante o século XIX, Florence
Nightingale foi providencial em organizar
navios-hospitais para evacuar os mais de
100 mil doentes e feridos durante a Guerra
da Crimeia (1853-1856).[4]
A experiência brasileira também impressiona. Em pesquisa recente, foi descrito o
uso de três embarcações com função de
navios-hospitais pela Marinha do Brasil.[5]
Desses três navios, dois deles, o NH
Onze de Junho e o NH Eponina, foram empregados com êxito na Guerra do Paraguai
(1864-1870), quando parte da estratégia da
Tríplice Aliança passava por negar o acesso ao mar aos paraguaios, dificultando o
estabelecimento do controle dos rios pelo
inimigo, além de que a única rota verdadeira de evacuação era por via fluvial.
O primeiro navio participou das operações de cerco a Uruguaiana e ao Rio Paraná,
quando ainda era um vapor auxiliar, sendo
desativado somente em 1933. Já o segundo, que foi destruído por um incêndio em
1867, participou ativamente do conflito,
tendo inclusive realizado tentativa infrutífera de evacuação do General de Brigada
Antônio Sampaio, que morreu a bordo vítima de ferimentos infligidos na famosa Batalha do Tuiuti.[6] [7]
Nesse ínterim, a assistência aos feridos
de guerra teve grande avanço, principalmente a partir de 1864, quando foi realizada
a Convenção de Genebra para a melhoria
das condições de amparo aos feridos, e em
158

1899, a partir da Convenção de Haia, que
disciplinava as “normas” de guerra terrestre e marítima.[8] [9]
Entretanto, com o desenvolvimento de
ferrovias e a utilização de avião, o uso de
embarcações específicas para este fim ficou
em segundo plano e, embora o transporte
aéreo tenha se tornado o modo dominante
de evacuação, sua utilidade se baseou sempre em um pressuposto frequentemente
despercebido de que uma base aérea próxima ao front estaria sempre disponível para
uso como centro de triagem e evacuação.
A experiência britânica na Guerra das
Malvinas (ou Falklands), em 1982, mostrou
que isso nem sempre é verdade. Não houve uma base aérea disponível inicialmente,
o que impossibilitou a retirada aérea das
vítimas já tratadas para fora da zona de
combate. Isso teria sido difícil, mesmo se
tivesse um campo de pouso disponível,
porque a distância entre as Ilhas Malvinas
e a base aérea britânica mais próxima, na
Ilha de Ascensão, é de 6.400 km. A solução
para este problema foi evacuar feridos de
helicóptero para um navio-hospital, que em
seguida partiu para um território neutro
(Uruguai), de onde as vítimas foram evacuadas por via aérea.[10]
Naquele momento, o navio-hospital foi
obtido pela conversão do Navio de Cruzeiro Uganda, esta realizada em apenas quatro
dias. Equipado com um heliponto, instalações hospitalares completas e uma Unidade
de Tratamento Intensivo, esteve apenas a
15 minutos de voo do Teatro de Operações
(TO) terrestres. Uma regulamentação da Cruz
Vermelha Internacional exigiu que, uma vez
a bordo do navio-hospital, todas as vítimas
deveriam ser evacuadas da zona de guerra.
Sua repatriação necessitaria do apoio das
autoridades uruguaias, que permitiram a sua
transferência por via marítima (em pequenas embarcações de pesquisa), por mais de
1.500 km das Ilhas Malvinas até MonteviRMB4 oT/2010
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Convenção de Genebra de 1949.
O artigo 4o da Convenção de Haia
X descreve as restrições para um
navio-hospital:
a) o navio deve ser claramente
identificado e iluminado como um
navio-hospital (pintado de branco com uma faixa horizontal verde de cerca de 1 metro e meio de
largura, devendo ostentar a cruz
ou o crescente vermelho);
b) o navio deverá dar assistência médica ao pessoal ferido de toUm CH-47 (Chinook) na final para o convoo do SS Uganda das as nacionalidades;
c) o navio não deve ser utilidurante suas manobras na Guerra das Malvinas (1982). O
Uganda era um dos poucos capazes de receber um Chinook. zado para fins militares;
Foto cortesia de Geoff Kimber
d) o navio não deve interferir
ou impedir a ação de navio combatente inimigo; e
déu, e por transporte aéreo para o Reino
e) os beligerantes, como designados
Unido. Quinhentas e oitenta vítimas foram
pela Convenção de Haia, podem procurar
evacuadas desse modo. A experiência do
qualquer navio-hospital para investigar as
SS Uganda constitui um dos poucos casos
violações das restrições acima.
recentes em que um navio-hospital foi utiliSe qualquer uma das restrições acima
zado como veículo de evacuação além de
for violada, o navio passa a ser determinafuncionar como um hospital. Muito mais codo como um combatente inimigo e pode
mum é o uso de navios-hospitais como hosser legalmente atacado. No entanto, dispapitais destacáveis.[10]
rar ou afundar deliberadamente um navioA experiência britânica nas Ilhas
hospital em conformidade com a legislaMalvinas levou a uma reavaliação do pação é considerado como crime de guerra.
pel dos navios-hospitais em qualquer conflito futuro, resultando na conversão de
Apesar da proteção pelas leis da guerra,
dois superpetroleiros pela Marinha amerium ataque aéreo britânico em 1945 afundou
cana em navios-hospitais: o USNS Mercy
o navio-hospital alemão SS Deutschland,
(T-AH 19) e o USNS Confort (T-AH-20),
com perda substancial de vidas; aparentedois hospitais flutuantes de instalações
mente ele não tinha sido adequadamente
completas, com mil leitos cada. Apenas
marcado como um navio-hospital, em meio
como exemplo de sua importância, durante
ao caos dos dias finais da guerra.
a Guerra do Golfo Pérsico eles foram dotaMesmo marcados, os navios não estão
dos com recursos para receber 200 vítimas
completamente seguros. As marcações não
por dia durante 30 dias.
impediram o naufrágio dos navios-hospitais AHMS Centaur, australiano, em 14 de
LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL
maio de 1943, ao largo da costa de
Queensland, por um submarino japonês;
Os navios-hospitais são abrangidos
Tübingen, alemão, em 18 de novembro de
pela Convenção de Haia X de 1907 e pela
1944, em Pula, pelos caças-bombardeiros
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da Royal Air Force, e do Buenos Aires
Maru, japonês, em 26 de novembro de 1943,
por um bombardeiro americano B-24.

México, operam navios militares oceânicos,
que estão equipados para fornecer serviços
médicos assistenciais humanitários, além de
servir à soberania nacional com a função de
CLASSIFICAÇÃO
presença. Estes navios não funcionam primariamente como navios-hospitais, nem o
Atualmente, os navios com a função
são pela lei internacional. Entre essas embarcações, os navios da Índia (San-dhayak)
médico-assistencial podem ser conveniene do México (Zapoteco) nem são pintados
temente divididos em cinco tipos: [11]
de branco nem apresentam as marcações
1 – Lanchas-hospitais (YH) – Um bom
indicativas. O navio indonésio Teluk Ende
número de países, incluindo, pelo menos,
não é branco, mas é marcado por uma granBolívia, Brasil, Camarões, Chile, Peru e
de cruz vermelha; entretanto, é também arTailândia, opera pequenas lanchas-hospimado, o que desqualifica sua proteção como
tais que prestam assistência médica às poum navio-hospital nos termos da legislação
pulações locais que vivem às margens de
internacional.
rios ou lagos. Essas embarcações ribeiri3 – Navio de Transporte/Evacuação de
nhas e lacustres não vão para o mar e poPessoal (APH) – Três países, Alemanha,
dem ser operadas pela Marinha do país ou
Reino Unido e China, operam grandes napor algum outro órgão governamental.
vios de apoio anfíbio multiuso que podem
Nesta categoria se enquadrariam os quaser utilizados tanto para a evacuação de
tro NAsH brasileiros, que, apesar de não
baixas como para prestar apoio de assisserem brancos, ostentam uma cruz verde.
tência médico-humanitária. Esses navios
2 – Navios de Apoio Médico (AHL) –
não funcionam primariamente como naviPelo menos três países, Índia, Indonésia e
os-hospitais, nem são marcados como tais
sob a lei internacional.
4 – Navios-Hospitais Civis (AH) – Existem atualmente dois navios hospitais inteiramente civis. O Ministério do Trabalho espanhol
opera o Juan de la Cosa para
apoiar a frota pesqueira espanhola no mar. A organização mundial humanitária
não governamental Mercy
Ships opera o M/V Africa
Mercy, que presta assistência médica nos portos de
escala na África.
5 – Navios-Hospitais
(AH) – Apenas três países,
Rússia, China e Estados
Unidos, operam atualmente
navios-hospitais. Os três
Exemplos de navios de apoio médico e suas bandeiras
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Exemplos de navios de transporte/evacuação de pessoal que são empregados como navios-hospitais

para realizar o mesmo papel. Além disso, a
navios russos da classe Ob’ (o Irtysh, o
República Popular da China pode ter adSvir’ e o Yenisey) estavam praticamente inaquirido recentemente o navio russo Ob’,
tivos nos últimos anos, embora tenha sido
da classe de mesmo nome. Em agosto de
proposto seu uso para fins comerciais. No
início dos anos 90, a
Marinha do Exército de
Libertação Popular da
China (ELP) converteu
um navio de transporte de tropas da classe
Qiongsha em um navio-hospital. O Nankang (casco 832) foi
pintado de branco com
a cruz vermelha em sua
chaminé. Pelo menos
outro casco, o Nanyun
(casco 833), foi posteriormente convertido
Os navios-hospitais civis ativos pelo mundo
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Os grandes navios-hospitais e suas bandeiras. Todos em conformidade com a Convenção de Haia.
O Ob’ foi adquirido pela China e ainda não foi rebatizado

2008, um novo navio-hospital da classe
920, o Daishandao (866), teve sucesso em
seu teste de mar. Este é o terceiro maior
navio-hospital do mundo, depois dos dois
navios americanos, fornecendo à China
uma nova e importante capacidade para
apoiar suas operações anfíbias. Já os Estados Unidos operam dois grandes navioshospitais da classe Mercy, originalmente
superpetroleiros de 80 mil toneladas de
deslocamento. Durante meados dos anos
1980 eles foram convertidos em navioshospitais, com 50 leitos de recepção
emergencial, 12 salas de cirurgia, 500 leitos
para pacientes graves (distribuídos em 20
de recuperação, 80 de terapia intensiva e
400 de cuidados intermediários) e 500 leitos de enfermaria.
DA NECESSIDADE
Conforme se demonstrou, o emprego de
um navio-hospital no contexto militar e humanitário é amplo. Entretanto, como qual162

quer projeto, apresenta seus pontos positivos e negativos.
Entre as inúmeras vantagens, o emprego deste meio em uma situação de exceção, como em desastres naturais ou em acidentes com grande número de baixas, é
muito desejável.[12]
E, apesar de no Brasil haver uma ocorrência baixa de eventos catastróficos, como
terremotos ou vulcões, não estamos isentos de outros desastres, como inundações
e ciclones extratropicais.
Apesar do consenso, no meio científico
mundial, de que o clima muda gradualmente, de forma dependente ou independente
das ações humanas, a previsão de que a
Terra vai aquecer de 1,4ºC a 5,8ºC até o ano
2100 é inquietante. A maioria dos cientistas culpa – pelo menos em parte – o aumento da quantidade de gases emitidos
pela queima de combustíveis fósseis.
Esse problema começou a ser sentido
nos microclimas, com o aumento da tempeRMB4o T/2010
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ratura nos grandes centros urbanos, e, mais
ou em cidades próximas a ele, o segmento
recentemente, no macroclima, com o aude cabotagem surge como uma alternatimento do nível do mar (no caso do Brasil, a
va viável para compor uma cadeia de suuma taxa de elevação de 4,1 milímetros por
primentos diversa.
ano), tornando-se uma ameaça em escala
Outrossim, o crescimento do trânsito de
global que causará, por sua vez, aumento
navios de cruzeiro em nossos portos traz
da quantidade e frequência de chuvas, esmais riscos. Segundo a Associação Brasicassez de alimentos e graves problemas
leira de Representantes de Empresas Marísociais, incluindo neste caso as inundatimas (Abremar), só na última temporada
ções e doenças que acompanhariam tal
(2008/2009) mais de 500 mil pessoas emevento.[13] [14]
barcaram em 16 navios para viagens pela
Nesse contexto, calamidades como o
costa brasileira e por costas internacionais,
ciclone extratropical Catarina, ocorrido em
com 907 escalas e visitas a 18 portos.[16]
março de 2004, poderiam se tornar consEm vista desses fatos, deve-se pondetantes, trazendo mais destruição ao litoral
rar sobre as vantagens humanitárias do
sul-sudeste do Brasil.
uso de meio naval tão complexo, que, a
Deve ser levado
despeito das demais
também em consideraações empregadas,
ção o grande tráfego
Poucos países podem se poderia atuar como
de navios em nossa
agente coordenador e
dar ao luxo de manter
costa, assim como a
centralizador
de
navios-hospitais
presença das nossas
ações de salvamento
“ilhas” flutuantes em
e resgate (Search and
permanentemente e
mar aberto.
Rescue – SAR), atentotalmente equipados
Segundo a Petrodimento e remoção de
bras, só em 2009 nosferidos em calamidasas reservas atingiram 13,75 bilhões de bardes litorâneas ou marítimas, como também
ris de petróleo e gás equivalente, com uma
em eventos catastróficos em outros paíprodução de 2,078 milhões de barris por dia
ses, desta forma, projetando influência diplomática, estreitando laços de amizade e
de óleo e gás natural liquefeito (GNL), além
realizando ação de presença nos portos
de 44 milhões de m3 de gás natural.[15] Para
visitados.
toda essa produção, atualmente, encontramDe outra forma, apesar de o Brasil ser
se sobre nossa plataforma continental 113
signatário do Tratado de Não Proliferação
plataformas de petróleo, além de navios pede Armas Nucleares desde 1968 como um
troleiros e de apoio, criando uma quantidaestado não nuclear e, de acordo com a Consde absurda de brasileiros e estrangeiros extituição de 1988, o país renunciou ao deposta a uma série de intempéries.
senvolvimento de armas nucleares, um naAlém do mais, segundo especialistas,
vio-hospital moderno poderia contar com
a navegação de cabotagem sem dúvida é
instalações que lhe permitissem atuar em
considerado um modal muito promissor.
eventos Nucleares, Biológicos e Químicos
No Brasil, país que apresenta aproxima(NBQ), tanto em tempos de guerra como
damente 7.400 km de extensão de costa
em tempos de paz, participando como uma
navegável, onde as principais cidades,
rota auxiliar de evacuação em caso de aciseus polos industriais e os grandes cendentes. Basta lembrar a posição estratégitros consumidores se localizam no litoral
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ca que as usinas nucleares de Angra dos
Outra solução, como a costumeira conReis ocupam no centro-sul do país.
versão de meios marítimos nos momentos
Por último, a presença de um meio como
de crise, poderia em princípio parecer atraeste proporcionaria capacidade de atendiente, entretanto mostra-se sempre morosa,
mento próximo ao TO para as forças comdispendiosa e quase nunca adequada às
batentes brasileiras destacadas em regiões
reais necessidades.
de guerra ou em operações de paz. PromoEm relação à manutenção, esse tipo de
veria a prestação de um serviço móvel, flenavio poderia atuar conforme um conceito
xível, de rápida resposta, com capacidade
já adotado pela Marinha americana,[17] almédica para fornecer assistência emergenterando sua configuração de acordo com a
cial clínica e cirúrgica de apoio à força-tanecessidade, reduzindo assim os custos firefa anfíbia, ao Exército, aos elementos da
xos de conservação de material e pessoal:
Força Aérea, aos meios marítimos e às atiquando ativado para uma missão, no forvidades da esquadra
mato de Estado
localizadas em áreas
Operacional Completo
onde as hostilidades Em relação à manutenção, (EOC), e entre esses
podem ser iminentes.
no Estado
este tipo de navio poderia períodos,
No entanto, pouOperacional Reduzido
atuar conforme um
cos países podem se
(EOR), mantendo o
dar ao luxo de manter
conceito já adotado pela pessoal militar lotado
navios-hospitais perem hospitais em terra
Marinha americana,
manentemente e totalaté que o navio seja
mente equipados.
alterando sua configuração ativado.
Por um lado, a asNo entanto, a priode acordo com a
tronômica quantia neridade do pessoal EOR
necessidade, reduzindo
cessária para a consseria ativar completatrução do navio e para
assim os custos fixos de mente o navio ao nía aquisição de equipavel EOC dentro do pramentos e aparelhagem conservação de material e zo previsto de cinco a
médica e, por outro, o
sete dias. Após conhepessoal
alto custo de manutencimento da nova misção de aparato naval
são, o pessoal do EOR
tão especializado são os dois fatores nedesempenharia as seguintes funções:
gativos costumeiramente apontados.[4]
• serviria como o núcleo crítico necesPensando no alto custo de aquisição,
sário para executar as ativações;
como alternativa, um sistema menos caro
• desenvolveria, testaria e manteria sisfoi desenvolvido, onde as instalações hostemas e procedimentos para apoiar o propitalares como enfermarias, salas de operacesso de ativação;
ções, unidades de radiografia, laboratórios
• orientaria e treinaria o pessoal embare instalações de cuidados intensivos foram
cado após a ativação; e
modularizados em contêineres com base em
• monitoraria/avaliaria a capacidade glonormas internacionais. O número de unidabal da unidade de tratamento médico para
des pode variar conforme o necessário, e
ativação/realização da missão.
estas serem rapidamente instaladas em um
De outra forma, caso se opte pelo uso
navio adequado.
permanente do navio-hospital em missões
164
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de atendimento à população civil em localidades carentes, os recursos poderiam vir
de fundos estaduais locais destinados à
compra de insumos e materiais necessários para a promoção de saúde, trazendo alento àquelas populações e desafogando o
Sistema Único de Saúde naqueles estados.

Deveria contar com:
• enfermarias para os feridos já estabilizados;
• Unidade de Terapia Intensiva (incluindo ala de isolamento para feridos NBQ);
• Unidade de Tratamento de Queimados;
• salas para consultas médicas nos
portos;
DA PROPOSTA
• sala para pequenas cirurgias e de reaPara alcançar sua
nimação de feridos
Para alcançar sua
polivalência de emprepolivalência de emprego e graves;
go e flexibilidade em
• sala de cirurgiãoflexibilidade em missões dentista com equipamissões civis ou militares, esse tipo de na- civis ou militares, esse tipo mento portátil;
vio seria um meio de
• sala de triagem;
auxílio com um valor de navio seria um meio de
• centro cirúrgico
incalculável em operacompleto (incluindo
auxílio com um valor
ções de calamidade
híbrida com
incalculável em operações sala
natural, apoio humanitecnologia para realide calamidade natural,
tário e de evacuação
zação de cirurgias rede cidadãos nacionais
motas por robótica –
apoio humanitário e de
no estrangeiro.
telemedicina);[18] [19]
evacuação de cidadãos
Após análise de di• área de esterilizaversos meios emprenacionais no estrangeiro ção de material cirúrgados por outros paígico e laboratório de
ses ao longo da históanálises;
ria, a proposição da construção ou adapta• câmara hiperbárica multiplace (para
ção de um navio tipo Roll-on/Roll-off (Roapoio a mergulhadores);
Ro) seria adequada para o emprego como
navio-hospital. Inspirado nesse conceito,
foi desenvolvido um modelo esquemático
mostrado na figura à frente.
Primeiro, grandes vantagens neste tipo
de navio seriam a capacidade de transporte e o espaço interno, que poderia ser adaptado às exigências de uma unidade de saúde de nível terciário.
Segundo, haveria destacada agilidade
no embarque e desembarque de veículos,
quais sejam ambulâncias e hospitais de
campanha modulados em contêineres, que,
transportados em seu bojo, desembarcariModelo representando proposta de navioam nas áreas de exceção, melhorando a rota hospital desenvolvido em um navio Roll-on/Rollde evacuação de feridos do TO terrestre. off. Nota-se no convés superior o(s) heliponto(s)
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• equipamentos de radiologia (radiografia
quer hospital, é útil somente se for alcansimples e tomografia axial computadorizada);
çável pelas vítimas. Para um ferido grave
• usina produtora de oxigênio;
que requeira uma cirurgia reanimadora, um
• usinas destiladoras de água;
navio-hospital só é útil se o combate ocor• heliponto com capacidade de operar
rer próximo a uma zona costeira.[20]
qualquer aeronave de asa rotativa;
• área de armazenamento, coleta e
CONCLUSÃO
processamento de hemoderivados, farmácia e paiol de medicamentos.
Portanto, conclui-se que uma Força ArEstaria provido de
mada moderna deve ter
meios próprios (lanum sistema hospitalar
Uma Força Armada
chas de desembarque
lhe acompanhando-a.
e helicópteros orgâniPara ser útil, esse sismoderna deve ter um
cos) para fazer a ligatema deve ter algum
sistema hospitalar
ção com terra ou com
grau de mobilidade esoutros navios, sem a acompanhando-a. Para ser tratégica e tática. A
necessidade de montática é esútil, esse sistema deve ter mobilidade
tagem prévia ou dissencial para esses meiponibilidade de locais algum grau de mobilidade os de apoio que cuidaadequados, mesmo estratégica e tática ... com rão das baixas, uma
quando as instalações
vez que, para ser otiportuárias se encon- capacidade de intervenção mamente eficaz, o tratrem danificadas ou rápida para atendimento de tamento cirúrgico deve
inexistentes.
provido o mais prósaúde pleno e complexo, ser
A organização inximo possível do camterna das instalações apoio às operações anfíbias po de batalha. Aliada a
de tratamento médico
isso, a grande extene navais e, ainda, para
do navio e o plano de
são costeira de nosso
assistência às populações país aconselha a incorfluxo de pacientes, a
partir do convés de
poração de um naviocivis
voo, passando pelas
hospital com vocação
áreas de tratamento e
para proporcionar essa
chegando às enfermarias, deverão ser simmobilidade estratégica por via marítima, com
ples e racionais. Embora um navio-hospicapacidade de intervenção rápida para atental seja um meio notável, com extraordinádimento de saúde pleno e complexo, apoio
ria capacidade de tratamento, os oficiais
às operações anfíbias e navais e, ainda, para
médicos devem se lembrar que, como qualassistência às populações civis.
 CLASSIFICAÇÃO PARA ÍNDICE REMISSIVO:
<FORÇAS ARMADAS>; Navio-hospital; Assistência médica; Primeiros socorros; Assistência humanitária;
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ARTIGOS AVULSOS

Esta seção divulga os artigos que não puderam ser publicados
– na íntegra – na RMB e que passarão a fazer parte do acervo da
Biblioteca da Marinha.
Aqui são apresentados o título, o autor, posto ou título, número
de páginas do trabalho completo, classificação para índice remissivo e o resumo do artigo.

VARIAÇÃO SAZONAL DE PREÇOS DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS E IMPACTO NO PROCESSO
DE OBTENÇÃO DA MARINHA
IGOR ASSIS SANDERSON DE QUEIROZ
Capitão-Tenente (IM)
Número de páginas: 15
Identificação: AV 035/10 – # 1855 – RMB 4o/10
CIR: <ADMINISTRAÇÃO>; Alimentos; Comércio; Agricultura;

Estudo apresentado na 63a Reunião da Comissão Técnica de Material de Símbolo de
Jurisdição “M” e que tem como objetivo analisar a variação de preços de gêneros alimentícios praticados ao longo do ano, os fatores que influenciam esta flutuação e seus impactos
na obtenção no que tange à Marinha do Brasil, na qualidade de consumidor final daqueles
itens.
Para a execução da análise em questão, foram selecionados itens básicos para a
alimentação dos militares da MB. Alguns deles, classificados como commodities, têm demandas consideradas praticamente inelásticas, ou seja, a variação de preço não altera
consideravelmente as quantidades demandadas. Por meio da comparação das curvas de
preços médios no varejo praticados na Região Sudeste do Brasil, para onde ainda converge
uma boa parte do excedente da produção de outros estados, por ser um grande consumidor
e parque processador, fornecedor das grandes redes de supermercados do País, foram
avaliadas possibilidades a fim de determinar o momento ótimo para realização dos processos de obtenção em função dos períodos de safra.

ARTIGOS AVULSOS

A INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
HIDROGRAFIA NO IMPÉRIO E NA REPÚBLICA
JAQUELINE ALVES
Primeiro-Tenente (T-RM2)
Número de páginas: 5
Identificação: AV 038/10 – #1864 – RMB 4o/10
CIR: <ATIVIDADES MARINHEIRAS>; Hidrografia; Sinalização Náutica; Meteorologia;

O artigo faz um resumo histórico do Serviço Hidrográfico desde o Império, citando
os atos e documentos que o instituíram. Da mesma forma, resume o Serviço de Faróis, o
Serviço Meteorológico e a Hidrografia na República.
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VA João Carlos Gonçalves Caminha
CMG João Paulo Moreira Brandão
CMG Fernando Paulo de Oliveira
CMG Paulo Faria Guimarães
CT (MD) Sylvio Martin Molina

JOÃO CARLOS GONÇALVES
CAMINHA
 11/06/1923
† 06/09/2010

Nasceu no Rio de Janeiro, filho de Amado Pedro Rodrigues Caminha e de
Constança Stoll Gonçalves Caminha. Promoções: a segundo-tenente em 24/08/1945,
a primeiro-tenente em 03/09/1946, a capitão-tenente em 22/03/1952, a capitão de
corveta em 04/05/1955, a capitão de fragata
em 13/12/1961, a capitão de mar e guerra
em 29/09/1966, a contra-almirante em 31/
07/1973, a vice-almirante em 31/03/1977. Foi
transferido para a reserva em 17/03/1981.
Em sua carreira exerceu cinco comandos: Caça-Submarinos Guaporé; Corveta
Cabedelo; 2o Esquadrão de Contratorpedeiros; Força de Contratorpedeiros; 5o Distrito Naval.
Comissões: Encouraçado São Paulo;
Navio-Escola Duque de Caxias; Encouraçado Minas Gerais; Contratorpedeiro
Babitonga; Base Almirante Castro e Silva;
Comissão de Recebimento de Cruzadores;
Corveta Barroso; Escola Naval (vice-diretor); Contratorpedeiro Pará; Comando da
Flotilha do Amazonas; Diretoria do Pessoal Militar; Centro de Informações da Mari-
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nha; Navio-Escola Custódio de Mello;
Comissão Naval Brasileira em Washington;
Comando do 5o Distrito Naval (chefe do
Estado-Maior); Estado-Maior da Armada;
Comando de Operações Navais; Comando
do 1o Distrito Naval (chefe do Estado-Maior); Escola Superior de Guerra; Comando
Naval de Brasília; Gabinete do Ministro da
Marinha; Estado-Maior das Forças Armadas (subchefe da Marinha).
Em reconhecimento aos seus serviços,
recebeu inúmeras referências elogiosas e
as seguintes condecorações: Medalha de
Serviços de Guerra com 2 estrelas; Medalha da Força Naval do Nordeste – bronze;

Ordem do Mérito Naval – Grande Oficial;
Ordem do Mérito Militar – Grande Oficial;
Ordem do Mérito Aeronáutico –
Comendador; Ordem de Rio Branco – Grande Oficial; Medalha Militar e passador de
ouro – Terceiro Decênio; Medalha Mérito
Tamandaré; Medalha Mérito Marinheiro –
4 âncoras; Medalha do Pacificador; Medalha Mérito Santos Dumont; Medalha Humanitária – ouro (1a classe); e Medalha
Comemorativa Centenário Nascimento de
Rui Barbosa.
À família do Almirante João Carlos Gonçalves Caminha, o pesar da Revista Marítima Brasileira.

VICE-ALMIRANTE JOÃO CARLOS GONÇALVES CAMINHA
Em dezembro de 1959, três recém-promovidos a segundo-tenentes foram apresentados ao Contratorpedeiro (CT) Pará: Braga,
Carvalho Rocha e eu. O CT Pará tinha acabado de chegar da América. Fomos então
conduzidos por um oficial ao imediato, Capitão de Corveta (CC) Caminha, para sermos apresentados. O referido oficial disse
então: “Imediato, esses três garotos estão
se apresentando a bordo”. O imediato replicou: “Garotos não, segundo-tenentes”. Foi
assim que conheci o CC Caminha.
Passei então a aprender gradativamente
o que é um imediato, e mais ainda um senhor marinheiro, na plenitude da palavra.
Era ele grande navegador, disciplinado,
austero e dedicado inteiramente ao navio.
Certa vez, na saída de Mar del Plata, na
primeira Operação Unitas, ele salvou o navio quando ia encalhar num banco no canal, tomando a manobra e dando máquinas
atrás.
Em 1976 fui convidado por ele para ser
seu oficial de Operações na Força de
Contratorpedeiros, e mais tarde acumulando aquela função com a de chefe do EstaRMB4 o T/2010

do-Maior da referida Força. O seu alto grau
de profissionalismo revelou-se várias vezes, inclusive assumindo a manobra do
comandante de um navio para evitar um
sério acidente entre dois contratorpedeiros.
Outra característica sua era de ser um
excelente escritor. Esse talento, juntandose ao seu alto conhecimento marinheiro,
tornou suas instruções para a Força de
Contratorpedeiros, chamadas de “Torpenormas”, extremamente elucidativas e, também, deliciosas de serem lidas.
Para a Marinha, num trabalho de pesquisa e de estudo profundo, ele escreveu
o melhor livro de estratégia que conheço:
Delineamentos da Estratégia, que me serviu de consulta em diversos comandos e
direções de minha carreira, especialmente
no meu comando do Contratorpedeiro
Alagoas, durante a Guerra das Malvinas,
quando os navios da Força se deslocaram
para o Sul, ficando alguns dias fundeados
em Anhatomirim, aguardando o desfecho
da citada guerra.
Também escreveu um romance precioso,
A Bordo do Contratorpedeiro Barbacena,
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em que narra passagens da Segunda Guerra
Mundial. Se este livro fosse editado num
país com maior cultura marítima, teria sido
um best-seller, como foram vários outros nos
Estados Unidos e na Inglaterra, alguns deles até transformados em filmes, como Mar
Cruel e Raposa dos Mares.
Em 1998, ainda na ativa, pedi ao Capitão
de Fragata Zambão, comandante do
“novo”, na época, CT Pará, que convidasse todos os oficiais do recebimento do antigo CT Pará para conhecer o navio e almoçar a bordo. Fizemos então uma homenagem ao nosso antigo imediato, pois nosso comandante Sílvio Figueiredo já era falecido. Acredito que foi a derradeira homenagem prestada a ele pela Marinha, e

coube a mim, seu antigo segundo-tenente,
agora almirante de esquadra, organizá-la.
No seu velório, entre as razões das minhas tristezas, uma foi a de constatar a velocidade do tempo, pois parece que foi ontem
que, no passadiço do “Galo” (CT Pará), acompanhava meu respeitado imediato com o
sextante para determinar a posição do navio.
Almirante Caminha, seu amor pelas coisas
do mar e pela Marinha, seu profissionalismo e
sua dedicação integral à sua carreira deixam
um legado para todos aqueles que tiveram a
honra de servir sob suas ordens.
Descanse em paz, meu querido chefe.
José Alberto Accioly Fragelli
Almirante de Esquadra

CAMINHA, UM ESTIMADO LOBO DO MAR
Caminha, um grande oficial de Marinha!
Mas isso todos sabem.
Gostaria de escrever sobre outros Caminhas que eu conheci.
Embora o nosso relacionamento não tenha sido muito constante, foram inúmeras
as vezes que nós e nossas esposas nos
encontramos, com grande satisfação e alegria para todos nós.
O nosso conhecimento vem da Escola
Naval, ele ultimanista e eu calouro. Caminha era daqueles veteranos que não davam muita atenção ao calourame, mas também não dava trote.
Mais tarde, servimos juntos no Cruzador Barroso, eu encarregado da Divisão F
e ele da Navegação e depois encarregado
do Material do Convés (Manobra de Proa).
Em 1974, estivemos juntos, mais uma
vez, como colegas de turma, então no Curso Superior da Escola Superior de Guerra.
Mais recentemente, ambos na reserva, eu à frente da Revista Marítima
Brasileira, tive o privilégio de publicar
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uns tantos artigos de sua autoria, sempre interessantíssimos.
Entretanto, o Caminha escritor me impressionou sobremaneira, não de artigos
ou livros técnico-profissionais sobre assuntos de Marinha (o que todos conhecem), mas o novelista sensacional!
Caminha é autor de A Bordo do Contratorpedeiro Barbacena, um livro de ficção de mais de 800 páginas cheias de emoção e ensinamentos preciosos, não só técnicos como também para uma vida melhor.
O herói do livro é um oficial que comanda o Contratorpedeiro Barbacena, da Marinha do Brasil, incorporado à Força Naval
do Nordeste durante a Campanha do Atlântico Sul, na Segunda Guerra Mundial, em
missões de escolta de comboio, de caça a
corsário de superfície, de caça a raider submarino que se encontrava avariado e algumas outras imaginadas por Caminha.
Entre uma missão e outra, Caminha relata inúmeras “ações” da politicagem naval,
inspirado em fatos reais.
RMB4 oT/2010
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O livro prende a atenção do leitor sem a
menor cerimônia. Eu, como vários colegas
que também o leram, perdi o sono inúmeras noites por não conseguir interromper
no meio o relato de uma ação criada pelo
autor. E me perguntei, várias vezes: como é
que o Caminha, desta vez, vai safar o herói
do livro?
E aí, mais uma noite perdida (perdida?
Não, não...) lendo o capítulo até o seu sempre surpreendente desfecho.
O que mais me empolgou no livro foi o
suporte técnico do qual Caminha não se
afastou um milímetro sequer. E, mesmo
assim, as ações do herói, vencedor de
todos os desafios que Caminha imaginou, foram ganhas de maneira não ortodoxa, não prevista nos manuais da Marinha norte-americana, mas absoluta e tecnicamente corretas.

O livro, contando, ainda, inúmeras passagens inspiradas em fatos reais, retrata,
assim, a Marinha do Brasil da época da
Segunda Guerra Mundial. Além disso, considero o livro como sendo um excepcional
manual de liderança, marinharia, tática, estratégia e muitas outras disciplinas necessárias à formação do oficial de Marinha. A
obra adapta-se, perfeitamente, a uma fonte
inesgotável para “estudo de caso”.
Este foi o Caminha que mais apreciei e
que mais me impressionou. Na realidade,
para mim, o livro condensa em um só lugar
todos os excelentes Caminhas que conhecemos, eu e todos os que tiveram a ventura de com ele conviver de algum modo.
Ficarei saudoso do velho lobo do mar!
Luiz Edmundo Brígido Bittencourt
Vice-Almirante (Refo)

A RMB expressa o pesar às famílias pelo falecimento dos assinantes:
CMG 55.0136.19 – João Paulo Moreira Brandão
CMG 56.0052.11 – Fernando Paulo de Oliveira
CMG 63.0057.19 – Paulo Faria Guimarães
CT (MD) 73.1000.21 – Sylvio Martin Molina
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24/06/1939
23/02/1941
06/10/1946
02/07/1940

†
†
†
†

27/07/2010
06/09/2010
08/09/2010
15/07/2010
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CARTAS DOS LEITORES

Esta seção destina-se a incentivar debates, abrindo espaço ao leitor para
comentários, adendos esclarecedores e observações sobre artigos publicados. As
cartas deverão ser enviadas à Revista Marítima Brasileira, que, a seu critério,
poderá publicá-las parcial ou integralmente. Contamos com sua colaboração
para realizarmos nosso objetivo, que é o de dinamizar a RMB, tornando-a um
eficiente veículo para ideias, pensamentos e novas soluções, sempre em benefício da Marinha, mais forte e atuante. Sua participação é importante.
A DIREÇÃO

A 8 de novembro último, foi recebida
correspondência do Contra-Almirante
(Refo) Paulo Cezar de Aguiar Adrião, que
abaixo é transcrita:
“A edição de jul./set. de 2010 da Revista
Marítima Brasileira publicou o artigo “Almirante Braz Dias de Aguiar – Gigante da
Nacionalidade”.
Há alguns anos fui procurado pelo Almirante Roberto Gama e Silva, meu amigo há 75
anos (nossa amizade começou em Manaus,
quando eu tinha dois anos de idade), que me
pediu elementos para escrever um artigo sobre o Almirante Braz de Aguiar, meu avô, a
ser publicado em um livro da Bibliex – Biblioteca do Exército Editora – que seria intitulado
“Gigantes da Nacionalidade”.
O artigo do Almirante Gama e Silva –
“O bandeirante das fronteiras remotas” –

é a melhor síntese biográfica que conheço do meu avô. No início do ano, consultei a Wikipédia e constatei que as informações nela contidas sobre o Almirante
Braz de Aguiar, além de muito reduzidas,
continham erros. Resolvi, então, elaborar
um texto que substituísse aquele. Utilizei
como base o trabalho do meu amigo Almirante Gama e Silva, com quem conversei
diversas vezes sobre o assunto. O seu
texto, trabalhado por mim e publicado na
referida enciclopédia, foi enviado por ele
a essa revista como sendo de minha autoria exclusiva. Na realidade, trata-se de um
trabalho a quatro mãos, cuja parcela mais
substantiva foi por ele elaborada. Em
consequência, solicito que sejam dados
ao Almirante Roberto Gama e Silva os créditos a que faz jus.”

O LADO PITORESCO DA VIDA NAVAL

As histórias aqui contadas reproduzem, com respeitoso humor, o
que se conta nas conversas alegres das praças-d’armas e dos conveses.
Guardadas certas liberdades, todas elas, na sua essência, são verídicas
e por isso caracterizam várias fases da vida na Marinha.
São válidas, também, histórias vividas em outras Marinhas.
Contamos com sua colaboração. Se desejar, apenas apresente o caso
por carta, ou por e-mail (rmbmateria@dphdm.mar.mil.br).

COMBATE A INCÊNDIO
Este fato ocorreu a bordo da Fragata
Defensora – F41 Deusa.
Por volta de 1985, em torno das 20 horas, alguns sargentos e eu, do quarto de
serviço, estávamos no nosso local de recreação (“cafofo dos sargentos”), na expectativa de que a qualquer momento teríamos o rotineiro exercício de combate a incêndio (CBINC), disparado pelo oficial de
serviço.
Cada oficial tinha a sua maneira peculiar de iniciar o exercício: às vezes por telefone, às vezes chegava a um determinado
local e falava etc.
Evitava-se o uso do fonoclama para não
ser mal interpretado pelos demais navios
no porto, como já havia acontecido, quando em uma ocasião alguém se esqueceu de
falar a palavra “exercício”, ou não foi ouvida, e grupos de socorro externo foram
indevidamente acionados.
O oficial de serviço daquele dia entrou
no recinto, entregou um papel a um colega

sargento e ficou esperando uma reação que
não aconteceu.
Esse sargento, eletricista e excelente
tocador de violão e de uma paciência de
dar inveja a qualquer monge, olhou aquele
pedaço de papel e, quase sussurrando, disse ao oficial, que por sinal era o seu encarregado de divisão:
– Efe-ó-sessenta... efe-ó-sessenta... não
entendi, chefe...
Depois de alguns segundos, o oficial
de serviço, frustrado porque sua ideia não
atingia o ponto de ignição, disparou:
– É fogo, sargento!... É fogo!
Nesse momento, saímos todos para guarnecer os postos de cada um no exercício.
Sabemos que um exercício de CBINC é
coisa séria, mas naquela noite participei do
exercício CBINC mais divertido da minha
vida. Chorei de rir.
Francisco Edvaldo Pereira de Freitas
Capitão-Tenente (AA RM1)
(na época 2o SG-DT Freitas

DOAÇÕES À DPHDM
OUTUBRO E NOVEMBRO/2010
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA DA MARINHA
DOADORES
Almirante de Esquadra João Afonso Prado Maia de Faria
Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW)
Centro de Comunicação Social da Marinha
Corpo de Fuzileiros Navais
Senador Paulo Duque
International Maritime Organization (IMO)
Fundacentro
ABS American Bureau of Shipping
Associação Brasileira de Energia Nuclear
Fapesp
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB)
Musée de L’Armée
National Museum of Ireland
Musée National de La Marine
Museu de Astronomia e Ciências afins
Instituto Butantan
Universidade de Sorocaba (Uniso)
Fundação Alexandre de Gusmão
Voluntárias Cisne Branco
Chave Mestra
Mar Oceana
Centro Universitário Vila Velha (UVV)
Armada Del Ecuador
Armées d’aujourd’hui

PERIÓDICOS RECEBIDOS – JUNHO A AGOSTO/2010
CHILE
Los libros de la defensa nacional de Chile 1997-2002 como instrumentos de política
pública – (livro) nov./2009
Los aportes del mercosur a la seguridade subregional um enfoque desde la seguridad
y defensa nacional de Chile – (livro) nov./2009

DOAÇÕES E PERIÓDICOS RECEBIDOS

EQUADOR
Instituto Oceanográfico de La Armada, génesis y trayectoria (livro)
Revista Libertador O’Higgins (livro)
ESPANHA
Mar Oceana – no 27, 2010
ESTADOS UNIDOS
Activities – August, 2010
Surveyor – Fall/2010
Sea History – no 114, Spring 2006
FILIPINAS
International PORTfolio – jul./2010
FRANÇA
ICOM news – v. 63, no 1 jun./2010
Connaissance des Arts – no 443/1, 2010
Neptunia – 2010
Armées d’aujourd’Hui – no 353, set./2010
INGLATERRA
Ship’s Routeing – 2010 edition
Global Maritime Distress and Safety Manual (GMDSS) – 2009 edition
Iamsar Manual Vol. I – Organization and Management – 2010 edition
Iamsar Manual Vol. II – Mission Co-Ordination – 2010 edition
Iamsar Manual Vol. III – Mobile Facilities – 2010 edition
ISM Code – 2010 edition
IRLANDA
National Museum of Ireland – Soldiers and Chiefs 2009
PORTUGAL
Revista de Marinha – v. 73 no 957 ago./set. 2010
Revista da Armada – v. 40 no 444, ago./2010; v. 40, no 445 set./out. 2010;
v. 40 no 446, nov./2010
TURQUIA
Tecnologia Militar – v. 32, no 2, 2010
BRASIL
O Anfíbio – v. 29, no 28, 2010
Anais Hidrográficos – no 59, 2002
Âncoras e Fuzis – v. 9, no 40, jul./2010
Arte de Portas Abertas – 20a ed., set./2010
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Brasil Nuclear – v. 15, no 36, 2010
Cadernos de História da Ciência (Inst. Butantan) – no 5, no 2, jul./dez. 2010
Cadernos do CHDD – v. 9 no 17, 2o semestre/2010
Confluência: Revista do Instituto de Língua Portuguesa
Contando o Hino Nacional (livro) – 2a edição, 2010
O Corujão – v. 5, 2008
Marinha em revista – v. 1, no 2, ago./2010
Navigator – v. 5, no 10, dez./2009
Passadiço – v. 22, no 29, 2009
Pesquisa Fapesp – no 175, set./2010; no 176, out./2010; supl. esp. no 176, out./2010;
no 177, nov./2010
Piauí 48 – set./2010
RBSO Revista Brasileira de Saúde Ocupacional – v. 35, no 121, jan./jun. 2010
Revista de Estudos Universitários – v. 36, no 1, jun./2010
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – v. 170, no 445, out./dez. 2009
Scientia Revista do Centro Universitário Vila Velha – v. 9, no 2, jul./dez. 2010
Peço a Palavra, Pela Ordem! (livro) – 2007
Antologia de Verso & Prosa (livro) – 2007
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ACONTECEU HÁ 100 ANOS

Esta seção tem o propósito de trazer aos leitores lembranças e
notícias do que sucedia em nossa Marinha, no País e noutras partes
do mundo há um século. Serão sempre fatos devidamente reportados pela nossa sesquicentenária Revista Marítima Brasileira.
Com vistas à preservação da originalidade dos artigos, observaremos a grafia então utilizada.

ESCOLAS NAVAES
(RMB, out./1910, p. 631-659)
Transcripto dos Annaes do Club Militar Naval

Nas principaes potencias maritimas,
Inglaterra, Allemanha, França, Estados
Unidos e recentemente em Italia,
funccionam ha mais ou menos tempo escolas navaes de guerra, ou institutos analogos,
para instrucção superior dos officiaes.
Estes institutos são:
Em Inglaterra, o Royal Naval War
College.
Na Allemanha, a Marineakademie.
Em França, a École Superieure de
Marine.

Nos Estados Unidos, o War College.
Em Italia, a Scuola Navale di Guerra.
Considerando-se a estructura intima
dessas instituições comprehende-se facilmente que ellas podem ser classificadas em
tres grupos distinctos, tendo cada um uma
feição especial que, influindo directamente
na modalidade do seu funccionamento, tem
tambem uma alta importancia, pois é um
indicio verdadeiro e formal do objectivo a
que essas escolas se propõem. No primeiro
grupo podemos reunir a academia de mari-
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nha allemã e a escola superior franceza; no
segundo os collegios de guerra inglez e
americano; no terceiro, a escola naval de
guerra italiana que, tendo affinidade com
as do segundo grupo, apresentam comtudo
alguns caracteristicos especiaes.
Vamos fazer uma breve descripção do
funccionamento dessas instituições, considerando-as separadamente e segundo a ordem chronologica da sua creação, que
corresponde tambem á divisão em grupos já
mencionada.
(...)
Passámos uma rapida revista a varios
caracteristicos das escolas navaes de guerra dos diversos paizes que as têm até agora
estabelecido.
Sejam de indole organica, sejam puramente didacticos, esses caracteristicos, considerados no seu conjunto, indicam realmente a differença que distingue cada
typo de escola.
A Marineakademie e a École
Superiéure de Marine são verdadeiras escolas, tendo bastantes pontos de contacto
com as que, nos exercitos das grandes
potencias, servem para formar os officiaes
do estado-maior; pelo contrario, os dois
War College, inglez e americano, são institutos onde as sciencias navaes encontram o seu desenvolvimento por meio de
conferencias e discussões, com vasta e
abundante applicação pratica. Não são,
portanto, verdadeiras escolas, mas antes
academias, no significado classico e não
moderno desta palavra, que nos nossos dias
tem exacta traducção historica naquellas
Institutions que em Inglaterra e nos Estados Unidos servem, por assim dizer, de
escola aos technicos e aos eruditos de todos os ramos da arte e sciencia navaes.
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Mas, mais do que o nome, interessa-nos
conhecer a differença essencial entre estas escolas.
Póde-se affirmar que a Akademie allemã
e a École Supérieure franceza têm por fim
crear um corpo de officiaes (officiers
brevètés de l’École Supérieure e os
Admiralstabs Offiziere) que formam os estados-maiores dos almirantes, a bordo ou
em terra, constituindo a maioria do pessoal aggregado ao État Major de Paris e ao
Admiralstab de Berlim; representam, finalmente, um deposito donde sahem os
commandantes dos navios e das forças
navaes. Assim, esses institutos têm
funcções quasi identicas ás das Escolas de
Guerra para o exercito.
Ao contrario, tanto os dois War College
como a “Scuola Navale di Guerra” não cream
para a marinha um corpo de officiaes correspondente ao corpo do estado-maior do
exercito, mas tratam de promover o aperfeiçoamento da cultura profissional dos
officiaes de todas as graduações e levar ao
conhecimento de todos o resultado dos estudos dos que num dado assumpto têm
competencia especial, de modo que todo o
pessoal da marinha, considerado no seu
conjunto, possa aproveitar elevando assim
o seu nivel intellectual.
A “Scuola di Guerra” apresenta, além
disso, caracteristicos especiaes que conferem a esta instituição uma physionomia
propria e mais conforme á indole italiana
e, necessitando de uma coadjuvação mais
ampla na hierarchia militar, estende os seus
beneficios a todos, ao mesmo tempo que as
idéas, aperfeiçoadas e valorisadas pela discussão, deixam mais profunda e permanente a impressão de um pensamento naval
nacional.
RMB4 oT/2010
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MARINHA DE GUERRA DO BRAZIL – XXIII
(RMB, out./1910, p. 691-702)
Primeiro-Tenente Lucas A. Boiteux
INACTIVIDADE DO NOSSO ALMIRANTE – ESTRATEGIA DO INIMIGO –
ATAQUES Á COLONIA DO SACRAMENTO – PERDAS AVULTADAS DO
INIMIGO – ABANDONO DE MARTIN GARCIA
(...)
O COURAÇADO E O AEROPLANO – BREVES CONSIDERAÇÕES
(RMB, nov./1910, p. 911-914)
Oscar Pacheco
Está hoje geralmente estabelecido que a
unidade de combate por excellencia, na guerra naval, é o couraçado de alto deslocamento
e que a artilharia é de todas as armas a mais
efficiente, pelos seus resultados promptos e
efficazes. Dahi a tendencia natural de todas as potencias em possuir nas suas esquadras os chamados dreadnoughts, armados, o
quanto possivel, de poderosa artilharia.
O valor offensivo de um couraçado é
avaliado pelo numero e calibre de seus canhões e a unidade será tanto mais poderosa quanto em maior numero e de maior calibre forem elles.
Ora, o deslocamento é funcção da artilharia e dahi nasce logicamente o dreadnought
que, repito, é considerado hoje como o typo
mais completo do navio de combate.
Entretanto, essa idéa vencedora começa
a encontrar inimigos. Os commandantes
Vignot, da marinha franceza, e Adda, da
marinha italiana, em poderosos trabalhos de
indiscutivel valor technico, já se manifestaram contrarios á construcção dos
dreadnoughts, e quem lê o que escrevem esses dois illustres profissionais, é levado a
reflectir profundamente sobre o problema.
RMB4 o T/2010

A sua idéa é que os couraçados devem
ser de menor tonelagem que os actuaes, com
artilharia poderosissima, mas relativamente diminuta, e de grande couraçamento.
Tentemos, defeituosamente embora, resumir em traços geraes o que dizem os dois
commandantes.
Todos sabem quanto é dispendiosa a
construcção naval e, por mais rico que seja
um paiz, a acquisição de um grande couraçado representa sempre uma despeza
consideravel. Ora, quanto maior for um
navio, quanto mais numerosa for a sua artilharia, tanto mais terá despendido o governo para possuil-o; em caso de perda, ou
por accidente de navegação ou pelos azares da guerra, maior será o prejuizo
soffrido, quer pelo lado militar quer pelo
lado financeiro.
Sob o ponto de vista technico, o
dreadnought actual sacrifica o
couraçamento á artilharia e, si consegue
um grande poder offensivo, enfraquece o
poder defensivo.
Um navio menor, custando menos portanto, com artilharia diminuta, mas
poderosissima, dotado de machinas de com181
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bustão interna, que representam peso muimuito menor quantidade de combustivel,
to menor do que as machinas actuaes, pode,
tendo, portanto, um raio de acção prodigiao contrario, possuir couraçamento mais
osamente dilatado.
espesso e, portanto, maior poder defensiAccresce ainda que, no caso de perda de
vo. A sua artilharia, si bem que pouco nuum desses navios, o prejuizo pecuniario e
merosa, poderá ser, por isso mesmo, de maimilitar será muito menor do que no da peror calibre. Demos a esse navio uma velocida de um dreadnought.
dade superior á do dreadnought e
reflictamos sobre a sua efficiencia.

A nós, si bem que a nossa competencia
 
sobre o assumpto seja discutivel, quer nos
Os progressos vertiginosos da aviação
parecer que num encontro entre os dois couraçados as desvantadão direito a que se
gens serão quasi todas
acredite que em época
para o dreadnought.
Os progressos vertiginosos da r e l a t i v a m e n t e
De facto, si a sua ar- aviação dão direito a que se proxima o homem dotilharia é mais numerominará com segurança
acredite que em época
sa, a do inimigo é de maio ar.
relativamente
proxima
o
E dahi então o paor alcance e, como a velocidade deste é superipel estrategico do
homem dominará com
or, elle dominará a disaeroplano será de um
segurança o ar.
tancia, podendo attingir
valor indiscutivel,
E
dahi
então
o
papel
tanto no mar como em
sem ser attingido
efficazmente.
Na estrategico do aeroplano será terra.
hypothese de se enconUma guerra que,
de um valor indiscutivel,
trar ao alcance da artiporventura, se realise
tanto no mar como em terra nessa época, terá uma
lharia do dreadnought,
feição inteiramente
será alvejado por canhões de poder inferior e terá como defesa um
nova e lamentavelmente empolgante.
O aeroplano será o esclarecedor por
couraçamento maior. Os seus tiros serão mais
excellencia e talvez o mais poderoso auxiespaçados, é verdade, porém mais poderosos e
liar de uma esquadra.
sobre uma couraça mais fraca.
As fortificações de costas e portos terão
Dahi nos parece que a unica vantagem
sobre si um inimigo formidavel e invencivel!
do dreadnought será de fazer maior numeE os combates mortaes em pleno ar, termiro de disparos que o inimigo no mesmo esnando em quedas espantosas, darão ás campaço de tempo, vantagem aliás bem
discutivel, dadas essas differenças de artipanhas do futuro uma feição arrepiadora.
lharia e de couraçamento.
É provavel que então a prudencia das
Outra superioridade de grande valor
nações requinte, tornando a mais remota
tactico: esse couraçado, dotado de machinas
possivel essa dura e cruel necessidade que
motoras de combustão interna, despenderá
se chama – a guerra.
182
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MARINHA DE GUERRA DO BRAZIL – XXIII
(RMB, nov./1910, p. 923-932)
Primeiro-Tenente Lucas A. Boiteux
COMBATES DE MONTEVIDEO E BARRA DE SANTA LUZIA – TOMADA
DA “ISABEL MARIA” – A DEFESA DA FRAGATA “IMPERATRIZ” –
COMBATES DA EMBOCADURA DO PRATA E BANCO ORTIZ – OUTRAS
NOTÍCIAS
(...)
HEROES DO DEVER
(RMB, dez./1910, p. 1.043/1.044)
rencias, já assás divulgadas pela imprensa
Tão cedo se não desvanecerá da alma nadiaria. Com isso nada fariamos aliás do que
cional a dolorosa impressão que lhe produaggravar o immenso pezar que neste moziram os tristes acontecimentos occorridos
mento acabrunha não só a todos quanto
em nossa Marinha nas tetricas noites de 22
vestimos a nobre farda da Marinha, como
para 23 de novembro ultimo e de 9 para 10
igualmente a numerodo corrente.
sa phalange de sinceAbatidos como ainros patriotas que clada nos sentimos, fal- Preito de eterna saudade e
rividentemente entam-nos expressões
profunda veneração á
xergam nas nossas forcom que possamos tramemoria dos impavidos
ças de terra e mar, e
duzir devidamente
companheiros
que
tão
alto
sobretudo nestas ultitoda a nossa dor e indignação ante a inso- souberam manter o renome mas – por ser, como é,
o Brazil um paiz eslita selvageria, tão
da nossa valente
inesperadamente reveofficialidade, sacrificando sencialmente maritimo – os mais fortes
lada pela nossa maruja
de guerra, á que até nessas horriveis conjunturas, sustentaculos de sua
paz interna e externa,
agora todos nós nos
sem a menor hesitação,
compraziamos e ufana- abnegada e heroicamente, as bem como de sua
independencia e intevamos em só attribuir
suas preciosissimas vidas
gridade politica, sem
os mais alevantados
as quaes elle jamais
sentimentos de amor á
poderia attingir o alto gráo de prosperidapatria e á bandeira, que juraram defender á
de e grandeza a que felizmente está fadacusta até da propria vida.
Não commentaremos, pois, nem mesmo
do pela prodiga natureza e pelo patriotismo de seus filhos.
relembraremos tão deprimentes occurRMB4 o T/2010
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Traçando estas sentidas linhas, temos
simplesmente por fito prestarmos por nossa
vez o devido preito de eterna saudade e profunda veneração á memoria dos impavidos
companheiros que tão alto souberam manter
o renome da nossa valente officialidade, sacrificando nessas horriveis conjunturas, sem
a menor hesitação, abnegada e heroicamente, as suas preciosissimas vidas.
O brioso e intemerato capitão de mar e
guerra João Baptista das Neves e os seus
denodados companheiros de infortunio capitães-tenentes José Claudio da Silva
Junior e Mario Carlos Lahmayer e primei-

ros-tenentes Mario Alves de souza,
Americo Alves de Carvalho e Francisco
Xavier Carneiro da Cunha, succumbindo na
defesa dos principios inquebrantaveis da
disciplina militar, base essencial de toda
organisação armada ao serviço da ordem
publica, nos legaram o mais bello exemplo
de abnegação patriotica, digno da mais fervorosa admiração dos contemporaneos e de
ser por nos zelozamente guardado como
uma das mais gloriosas tradições da nossa
Marinha de guerra.
Honra, pois, e eterna gloria a tão
benemeritos brazileiros!

MARINHA DE GUERRA DO BRAZIL – XXIV
(RMB, dez./1910, p. 1.133-1.144)
Primeiro-Tenente Lucas A. Boiteux
O ALMIRANTE PINTO GUEDES E A REORGANISAÇÃO DA ESQUADRA –
COMBATES DE VALIZAS E RADA EXTERIORES – APRESAMENTO DA
“ESCUDERA” – COMBATES DOS POZOS E LARA-QUILMES – VOLTA DA
“ISABEL MARIA”
(...)
RUSSOS E JAPONESES
(RMB, dez./1910, p. 1.145-1.156)
Capitão-Tenente Ernesto da Cunha
Os numerosos trabalhos publicados sobre a campanha russo-japoneza, na sua generalidade impeccaveis quanto á forma
literaria, apresentam entretanto, muitos
delles, um grave defeito a nosso vêr: uma
analyse imperfeita, sob o ponto de vista
technico-profissional, das diversas operações militares, e, sob o ponto de vista
psychologico, uma apreciação erronea das
qualidades moraes dos dois adversarios,
184

derivantes ou de sua educação ou de um
atavismo de raça.
Esse defeito comporta uma explicação
facil. Escriptos, uns por pessoas alheias ás
questões militares e outros por profissionaes
de valor, mas que não tiveram o ensejo de
acompanhar a campanha como espectadores,
seguindo as suas differentes phases, taes
livros não podem dar ao leitor uma idéa completa e fiel da mesma.
RMB4 oT/2010
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Accresce ainda que elles foram escriptos
Da obra, de caracter puramente technico,
logo em seguida á luta. Não estavam de todo
escolhemos o capitulo menos profissional,
acalmados os odios e as paixões suscitadas
isto é, aquelle onde o autor revela-se fino e
pelo terrivel duello, entre dois povos tão
insuspeito observador das qualidades e dediversos e representantes de raças tão
feitos dos dois adversarios. Julgamos que a
differentes. Dahi um partidarismo mal dissua inserção nesta revista deverá interessar
simulado, que ressalta de sua leitura attenta,
o leitor, visto tratar-se da classe donde igualsobretudo no que se refere ao estudo do
mente sahe o marinheiro.
caracter dos dois belligerantes e á aprecia(...)
ção das causas e consequencias da guerra.
Pelas razões que vimos de mencionar, logo
Esses senões acabam de ser remediados,
em seguida á primeira batalha a tactica
segundo nossa opinião, por um opusculo de
japoneza ficou essencialmente caracterisada
sessenta paginas editado pela livraria
do seguinte modo: preparação prudente e seCasanova de Turim e intitulado, Dopo la
creta; desenvolvimento e movimento das tropas durante a noite, e extrema rapidez das
guerra russo-japoneza.
mesmas quando as
Seu autor, distincto
circumstancias exigiam o
official superior do exercombate durante o dia;
cito italiano, não quiz
Os
japonezes
puderam
decisão e resistencia firpor um escrupulo bem
sempre, e de modo facil,
me e illimitada durante
comprehensivel, attenta
a acção e, porfim, persea sua posição official,
applicar a sua tactica
assignar a obra. Limitou- predilecta, desenvolvendo-a guição obstinada e tenaz
do inimigo, a ponto de
se a recommendal-a ao
nas suas diversas phases e conservaram-se a poucas
leitor, juntando-lhe ao
executando-a depois de
dezenas de metros do
titulo a phrase Note
tattiche di uno madura discussão e completo mesmo durante horas,
até que elle finalmente
spettatore.
preparo
cedesse, diante de tal
De facto, espectapressão.
dor foi elle e de valor
Por parte dos russos, varias circumstansem duvida, tendo sido um dos primeiros a
cias concorreram para tornar de facil
seguir para o theatro de operações, onde
applicação a tactica japoneza. No principermaneceu até o successo final das armas
pio da campanha, surprehendidos e disponjaponezas.
do de poucas tropas mobilisadas, não puNo pequeno opusculo soube o autor, cujo
deram emprehender uma offensiva
nome não estamos autorizadosa declinar,
energica; em seguida a Yalu e antes de
condensar com uma rara faculdade de
Liao-Yang, obedecendo a um programma
synthese tudo quanto possa interessar o
prestabelecido, não quizeram ou não souleitor, não só na parte relativa á tactica,
beram aproveitar a longa situação favoravel
instrucção e preparo dos dois exercitos,
que lhes se antolhava, limitando-se a opecomo na que se refere ás qualidades moraes
rações secundarias e pouco vigorosas; mais
e defeitos dos dois povos.
RMB4 o T/2010
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tarde, quando puderam alinhar em campo
forças iguaes e algumas vezes superiores
ás inimigas, já se achavam sob a impressão
desmoralisadora das derrotas precedentes
e na triste espectativa de uma longa demora em serem reforçados e providos de munições. Ao mesmo tempo, a distancia de oito
mil kilometros da base de operações, á qual
se achavam ligados pela via ferrea
transiberiana, de capacidade insufficiente,
exercia uma influencia deleteria sobre o
commando supremo, paralysando sua liberdade de acção e em grande parte subordinando as manobras á defesa daquelle unico
meio de locomoção.

Si a estas circumstancias desfavoraveis
ao exito juntarmos as condições anormaes
das relações entre os commandos das grandes unidades, anteriormente citadas, teremos as razões principaes que impuzeram
aos russos, durante toda a campanha, uma
attitude essencialmente defensiva e uma
acção direta e mal orientada, nas raras tentativas de offensiva que emprehenderam.
Em taes condições, os japonezes puderam sempre, e de modo facil, applicar a sua
tactica predilecta, desenvolvendo-a nas suas
diversas phases e executando-a depois de
madura discussão e completo preparo.
Tokio, 19 de maio de 1910.

REVISTA DE REVISTAS
OUTUBRO – 1910

Será o primeiro passo para a televisão, que
hontem ainda a sciencia suppunha irrealisavel,
como si existisse um impossivel absoluto, como
si a humanidade não tivesse tido tantas provas
de que ha somente um impossivel relativo, simples signal de nossa ignorancia momentanea.

TELEPHOTOGRAPHIA E TELEVISÃO – A transmissão da photographia pelos
fios telegraphicos e telephonicos é um problema que devia tentar os inventores. Designouse essa nova applicação combinada das leis da
optica, da chimica e da
NOVEMBRO
–
electricidade pelo nome
1910
Primeiro passo para a
de telephotographia.
(...)
O OFFICIAL DE
televisão , que hontem ainda
Não contente de ter
QUARTO MODERa sciencia suppunha
conseguido telegraphar
NO – Ha uma eventuirrealisavel
photographias, o Sr.
alidade que dia e noiBelin procura photote, quer faça bom ou
graphar pelo telegrapho. Graças a um novo
máo tempo, o official de quarto deve ter
apparelho, inteiramente diverso do precedensempre presente ao espirito: a queda de
um homem ao mar.
te e que denominou telegraphoscopio, pensa
elle que chegará proximamente a tornar visivel
Da iniciativa do official de quarto depende, á maior parte das vezes, salvar-se
em uma chapa installada em Bordeaux, Berlim
ou Roma um personagem ou um objecto qualuma existencia em semelhante accidente,
quer collocado diante da objectiva, á partida.
felizmente raro.
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Si hesita, si se engana, sobre elle recahirá
Aos officiaes noviços, quando de quarcom razão a tremenda responsabilidade da
to, muitas vezes ocorre passar proximo de
perda de uma vida.
objectos que deve evitar: louca tentação,
Afim de que tal não aconteça, o official de
que lhes póde custar o desmoronamento,
quarto, conscio de seus
quiçá a perda total de
deveres, estará sempre
suas mais caras e jusprompto a dar com pretas aspirações.
Aos officiaes noviços,
cisão e sem a mais leve
Esses officiaes mais
quando de quarto, muitas
hesitação ordens como
uma vez esquecem de
vezes ocorre passar proximo tomar na devida consiestas: – “Pára!” –
“Leme contra!” – de objectos que deve evitar: deração coisas essen“Atrás a toda força!”
louca tentação, que lhes póde ciaes, taes como: a muNada de preoccucustar o desmoronamento, dança de rumo no mespações quanto a mandar
mo sentido de um navio
chamar o commandante. quiçá a perda total de suas que navega pela alhêta:
mais caras e justas
Não haverá tempo para
uma avaria no servoisso: outros se incumbimotor; um descuido do
aspirações
rão de o fazer.
homem do leme, fazenAcima de tudo, trado o navio guinar para
ta-se de salvar um homem prestes a afogaro bordo em que, proximo, outro navega – duas
se: a acção do official deve ser immediata,
ou tres malaguetas da roda do leme fóra do
sem auxilio de superior, mesmo do
caminho; um nada, emfim, basta para producommandante.
zir uma collisão que acarreta a perda de muiSi no intervallo de uma manobra á outas e preciosas existencias.
tra houver tempo para isso, far-se-á preO jovem official de quarto procederá
venir a primeira autosempre com prudencia
ridade a bordo, caso já
si considerar achar-se
Não se está de quarto para no passadiço do vapor
não o esteja.
sómente dizer aos
De modo algum se
que navega proximo
incorra na santa
um individuo louco,
marinheiros o que devem
ignorancia, para não
ignorante
fazer, mas para vigiar que selvagem,
dizer outra coisa, do
em absoluto da mais
elles cumpram as ordens
official encanecido no
comesinha regra de
serviço que, inquirido
evitar abordagens.
dadas
sobre o que faria em
Das embarcações é que
tão premente caso,
mais se deve desconfirespondeu compenetrado: – “Prevenir o
ar: os marinheiros que as dirigem são, na
commandante!...”
sua grande maioria, descuidados e
imprevidentes.

Ha uma classe de homens do mar – nu 
merosa por signal – que, ao avistar outra
RMB4 o T/2010
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embarcação a vapor, manobra de modo a pola por BB, afim de ficar livre de qualquer
responsabilidade. Desconfie-se de semelhante gente!

 

o com acrimonia, caso esteja em falta e sim
escutal-o com animo desprevenido e sem manifestação de colera.
Ouça primeiro a queixa, depois a defesa,
nunca consentindo que as duas partes falem
ao mesmo tempo e muito menos se invectivem. Jámais consideConfiar em si em
re como infallivel a
Ouça
primeiro
a
queixa,
tudo que directamente
queixa, menos confie
lhe diz respeito é
em uma ou outra das
depois a defesa, nunca
comesinho dever do
partes. Si o facto é graconsentindo que as duas
official de quarto.
ve, a obrigação do
partes
falem
ao
mesmo
tempo
Nunca responda ao suofficial de quarto é inperior, afim de esqui- e muito menos se invectivem terrogar logo as testevar-se de determinação
munhas: sob pretexto
mal cumprida, procualgum se deve adiar a
rando “descarregar para a esquerda”, como
syndicancia.
se diz em linguagem vulgar: – “Peço desculpa, dei-lhe tal ordem”.

Não se está de
 
quarto para sómente O official, quando de quarto,
dizer aos marinheiros
O official, quando
entre
os
seus
muitos
deveres,
o que devem fazer,
de quarto, entre os seus
mas para vigiar que tem o de conservar intacta a muitos deveres, tem o
elles cumpram as or- boa fama de hospitalidade de de conservar intacta a
dens dadas.
boa fama de hospitalique gosa o navio
Importante attridade de que gosa o nabuição do official de
vio. Cumpre desdobrarquarto é a de providenciar quanto a delictos.
se em amabilidades para com estranhos e
Não lhe competindo fixar pena, o seu papel é
officiaes dos outros navios, quando venham
sobremodo simplificaa bordo; caso o visitando, podendo, por isso,
te tenha de esperar alcom um pouco de prati- Nunca se deve ter como certo gum tempo, deve instar
ca, desempenhal-o percom elle para descer á
seja o que for. No mar se
feitamente.
praça d’armas, preveaprende
mais
do
que
algures,
Tenha sempre como
nindo ou mandando
e á propria custa...
regra que nunca se
prevenir os collegas
deve discutir com um
que alli se achem, afim
homem embriagado; que não é prudente e
de que elles, por sua vez, continuem a discortez dirigir-se a um subordinado como si
pensar ao visitante as gentilezas a que tem
fôra um criminoso e, muito menos, exploraldireito.
188

RMB4 oT/2010

ACONTECEU HÁ CEM ANOS

Si o cozinheiro do almirante chegar a
Corre-se no mar bastantes e inevitaveis
bordo com as botas enlameadas, dê-se orperigos para ainda nos guardarmos dos que
dem a um grumete para passar um lambaz
podemos evitar. Nada se perde por ser pruno convés: nunca, podente; isso não inhibe
rém, se obrigue o criade, si o serviço assim o
Nada
se
perde
por
ser
do a fazel-o por si mesexigir, affrontar com
mo. Um dia um official prudente; isso não inhibe de, impavidez os maiores
de quarto julgou
si o serviço assim o exigir, perigos.
asado lançar mão desA responsabilidate expediente; bem affrontar com impavidez os de é o pesadelo de tomaiores perigos
caro lhe custou a
dos, principalmente
experiencia,
pois
dos que envelheceram
aprendeu á sua custa ser preferivel deixar
no serviço. É homem liquidado o que não
tranquillos os criados dos almirantes.
consegue dominar semelhante apprehenNão ha inconveniencia em escutar semsão. O official que evita a responsabilidapre um conselho: nada se perde com isso;
de hombrea-se com o que nada ousa fazer
algumas vezes póde se
sobre si mesmo, menganhar e muito. Condigando apoio de tervém ou não seguil-o?
ceiros ou exigindo orA responsabilidade é o
Eis a questão.
pesadelo de todos... O official dens por escripto.
Na duvida, convém
desprezal-o, visto a res- que evita a responsabilidade

hombrea-se
com
o
que
nada
ponsabilidade dos pro 
prios actos recahir semousa fazer sobre si mesmo,
pre inteira sobre quem
É criminoso o que
mendigando apoio de
os pratica. Si se faz uma
corre em tempo de paz
tolice, é preferivel tel-a terceiros ou exigindo ordens perigos inevitaveis em
commetido por si
tempo de guerra. Isso
por escripto
proprio do que por connão quer dizer que se
selho de outrem.
supprima em si todo o instincto audacioso,
Nunca se deve ter como certo seja o que
sem o que nada aprenderá. Um molleirão é
for. No mar se aprensempre alvo da risota
de mais do que algudos que com elle conres, e á propria custa, Um molleirão é sempre alvo vivem, tenha ou não
que tal infallibilidade
da risota dos que com elle galão nos punhos.
é algumas vezes sobreconvivem, tenha ou não
modo fallivel.

galão nos punhos
Jámais se diga ser
 
impossivel executar
uma ordem até que se adquira a convicção
Os preceitos acima exarados foram
de que ninguem a poderia executar.
respigados de precioso livro ha pouco puRMB4 o T/2010
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blicado pelo tenente Plunkett, da marinha
na-se, portanto, indispensavel estabelecer a
de guerra ingleza.
gymnastica e os exercicios athleticos para se
O conjunto fórma proveitosa compilamanter as guarnições fortes, sadias e com a
ção de conselhos praticos para uso de jorijesa physica necessaria á profissão maritima.
vens officiaes. Desde o inicio da sua carAssim, é que, em quasi todas as marireira, um official de marinha acha-se em
nhas de guerra, a gymnastica e os jogos
presença de graves responsabilidades, que
physicos são mantidos regularmente.
deve assumir com coragem.
Os marinheiros inglezes jogam o box e,
A instrucção theorica e mesmo pratica
quando nos portos desembarcam, para se
que recebe nas escolas não basta para collocalentreter, fazem torneio de cricket.
o na altura da nobre e honrosa missão que
Os americanos são apaixonados pelo
lhe compete desempenhar. Tem ainda nefoot-ball.
cessidade de conselhos esclarecidos dos que
Os japonezes têm a sua gymnastica naencaneceram no serviço, cumprindo-lhe
cional, o jiu-jitsu, já adoptado entre nós.
adoptar os grandes principios que a
Finalmente, em synthese, o que se
experiencia ha dedeve ter em vista é o
monstrado serem os
constante desenvolmais seguros para a for- O que se deve ter em vista é o vimento physico, momação do caracter de
e intellectual do
constante desenvolvimento ral
um official e de um
marinheiro.
physico, moral e intellectual
marinheiro.
Na Revista de julho
o nosso illustre cado marinheiro
DEZEMBRO – 1910
marada 1 o tenente
Alfredo Colonia puEDUCAÇÃO PHYSICA DO MARIblicou um brilhante artigo intitulado “EduNHEIRO – Antigamente, no tempo da
cação physica na marinha”.
marinha a vela, os marinheiros desenvolviTratando-se portanto de um assumpto de
am as suas musculaturas nos constantes
interesse palpitante para a nossa marinha,
exercicios a bordo nas variadas manobras
julgamos opportuno transcrever aqui o intedas velas, ou remando nas embarcações peressante trabalho do sr. Alfredo Mesquita,
quenas que faziam o transporte do pessointitulado – O Nervo e o Musculo, publicaal, mantendo as communicações com a terra
do ha dias em um dos jornaes desta capital:
nos portos de escala.
(...)
Attrahiam, então, a attenção de todos a
MISCELLANEA
apparencia herculea dos marinheiros, a sua
pelle requeimada pelas intemperies e as
mãos calosas pelos punhos dos remos e
NOVEMBRO – 1910
attritos dos cabos de manobra.
A marinha a vela, porém, desappareceu e
OS THESOUROS DA ILHA DA
nos poderosos navios modernos tudo é moviTRINDADE – A Macmillan’s Review pudo pelos mais complicados mechanismos. Torblicou o seguinte interessante artigo sobre a
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solitaria ilha, que nestes ultimos tempos tem
preoccupado a attenção publica:
“A mineração cahio a um nivel tão prosaico como a do carvão; a pesca da perola é
hoje um negocio de caracter pesado e arduo;
a produção de diamantes chegou ao ponto
de se calcular de antemão até os quilates;
mas a caça aos thesouros ainda é uma
occupação tão fascinante como sempre.
Os dias dos romanescos piratas já lá foram, mas o ouro e as gemmas dos senhoris
galeões hespanhoes, ou saqueados das arcas de Panamá e Cartagena, permanecem
occultos nas alvas praias de ignoradas
ilhotas. Thesouros extorquidos aos vassalos
esfaimados, por soberanos selvagens, jazem
sob as ruinas dos seus baluartes, e grande
copia de metaes preciosos dorme no fundo
do mar entre os destroços carcomidos de
navios que sossobraram.
Alguns desses thesouros são certamente mythicos, mas de outros a existencia está
fóra de duvida. De tempos a tempos,
apparece uma circumstancia que espalha
novas esperanças pelos caçadores.
As duas mais celebres ilhas de thesouros
são: a da Trindade e a de Cocos. Têm sido
visitadas por dezenas de expedições destinadas a descobrir thesouros; mas, com uma só
excepção, nenhum caçador veio de lá mais rico.
A historia da Trindade (que não se
supponha ser uma das Antilhas, mas uma
ilhota rochosa e fronteira á costa do Brazil)
é curiosa. Corre que muitos thesouros se
têm escondido nos carrancudos penedos da
Trindade, o ultimo sendo-o em 1864, pelo
capitão de um navio negreiro americano que
se tornara pirata.
Mr. E. F. Knight, o conhecido correspondente de guerras, sempre deu muito credito
á authenticidade do thesouro da Trindade.
RMB4 o T/2010

Em junho de 1889, escrevia ao jornal londrino, propondo fazer equipar uma expedição, afim de procurar o famoso thesouro cujo
valor estimava em um milhão esterlino, pelo
menos. A sua idéa encontrou prompta aceitação e a 31 de agosto nove cavalheiros e quatro
homens de ganho partiram de Southampton
no barco Alerte. Era uma pequena embarcação a hiate, apenas de 56 toneladas, em verdade muito debil para affrontar o revolto
Atlantico. Sem embargo, os aventureiros chegaram á ilha a salvo, e puzeram mãos á obra
tenazmente, durante tres longos mezes, mas
sem vislumbres de exito. Posteriormente Mr.
Knight descreveu em seu livro ‘A travessia
do Alerte’ as varias aventuras da expedição.
Desde então muitas outras se têm organisado
e visitado a Trindade, mas, que se saiba, nenhuma regressou mais rica.
(...)”
CURIOSA APPLICAÇÃO ELECTRICA
– No mez de agosto fizeram-se em um pequeno lago em Nuremberg interessantes
experiencias para verificar technicamente a
praticabilidade da invenção do professor
Christian Wirth, que desde muitos annos se
preoccupa com o problema de dirigir de terra
os movimentos de uma embarcação por meio da
transmissão de ondas electricas e independente de qualquer fio conductor.
Nessa invenção, o mais original é a
circumstancia de poder a electricidade
transmittida de terra promover a bordo da
embarcação uma serie de funcções inteiramente differentes umas das outras. Essa faculdade é obtida por meio de apparelhos engenhosos, adaptados ao navio, os quaes, como os transformadores da illuminação publica, vão
applicando successivamente as ondas electricas
recebidas ao fim desejado na occasião.
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Causa alto prazer esthetico ver-se como
sympathico acolhimento e já entraram em
não muito pequeno bote denominado
communicações com o inventor.
Principe Luiz, que costuma conduzir duzias
DEZEMBRO – 1910
de passeantes por sobre as ondas escuras do
lago, obedece incondicionalmente aos deseCONFERENCIA INTERNACIOjos do “regente”, que se acha sobre a pequeNAL DE DIREITO MARITIMO – O “Tina ponte que conduz ao pharol.
O contacto de um botão ou transmissor
mes”, abalisado orgão da imprensa londrina,
basta para encher de vida mysteriosa a empublicou o seguinte interessante artigo:
barcação que, abandonada e inerte, sem ca“As noticias recentemente recebidas de
pitão e sem tripulação, se acha em meio das
Bruxellas mostram que a Conferencia Inaguas. Um tiro partiternacional de Direido de bordo e que resoa
to Maritimo tem dado
ao longe, acorda forças A perspectiva de que um dia grande adiantamento
todos os paizes civilisados a uma obra que foi paque parecem estar dormindo: uma campainha adoptem um direito maritimo cientemente preparaelectrica se faz ouvir,
da durante muitos
uniforme não é mais uma
o bote começa a moverannos pela esforçada
mera
fantasia
de
theoricos
e
se vagarosamente; detenacidade de alguns
idealistas
pois vae tomando foremeritos juizes. A
ça, vae descrevendo
perspectiva de que um
arcos e circulos e guina para a direita e
dia todos os paizes civilisados adoptem um
para a esquerda, avança e recúa, desvia-se
direito maritimo uniforme não é mais uma
de outras embarcações e pára, segue de
mera fantasia de theoricos e idealistas. É
novo, etc.
provavel que esse desideratum seja alcanAs experiencias tiveram successo digno
çado dentro de pouco tempo. Na Confede nota e despertaram em alta escala o inrencia de Bruxellas deu-se um grande pasteresse de leigos e entendidos.
so nesse sentido e tanto na Grã-Bretanha
O alcance do invento para fins de uma
como no continente ha homens de valor,
moderna defesa de costas e outros é da maior
decididos a proseguir na realisação da granrelevancia. Mostra-o a circumstancia de
de obra.
que as autoridades da marinha lhe deram
(...)”

NOTICIARIO MARITIMO
OUTUBRO – 1910
MARINHA

NACIONAL

ESCOLA DE APRENDIZES DE
PIRAPORA – Proseguem com
192

actividade os trabalhos da construcção
do edificio da Escola de Aprendizes, em
Pirapora, á margem do rio S. Francisco,
no prospero e futuroso estado de Minas
Geraes.
(...)
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IDADE PARA MATRICULA NAS
ESCOLAS DE APRENDIZES – Como
medida de caracter provisorio foi resolvido que a idade para a admissão de menores
nas Escolas de Aprendizes Marinheiros
fica estabelecida no minimo de 14 annos e
no maximo de 18 annos.
(...)

esteve exposta no Jardim da Infancia, na
capital paulista*.
Segundo publicou um diario dessa capital,
é um trabalho riquissimo que honra as senhoras que o executaram.
A bandeira é confeccionada de bellissimo
gorgorão de seda, fabricado expressamente
em Lyon.
As dimensões das partes componentes
NOVEMBRO/1910
da bandeira são as seguintes:
O rectangulo verde mede 5m,50 de comMARINHA NACIONAL
primento e 3 m,35 de altura; o losango
amarello, 2m,5 nos lados; comprimento da
NOVAS ORDENANÇAS DA ARMAmaior diagonal, 4m,60, comprimento da meDA – Foi assignado no dia 11 de outubro o
nor diagonal, 2m,95; o globo central 1m,92
decreto approvando as
de diametro.
“Novas ordenanças da
As lettras do distico
Chegou ao nosso porto, no “Ordem e Progresso”,
Armada”, que foram
publicadas no Diario
dia 29 de outubro, o
medindo cada uma 198
Official no dia 12 do
m/m de altura por tres
,
de
rebocador
Laurindo
Pitta
mesmo mez.
centime-tros de largu1000 toneladas de
ra, foram bordadas a
NOVO REBOCA- deslocamento e destinado á
seda verde e sombreaDOR – Chegou ao
manobra
do
dique
fluctuante
das a ouro crespo fosco,
nosso porto, no dia 29
crespo brilhante e bride nossos couraçados
de outubro, o rebocalhante liso, como si todor Laurindo Pitta ,
das surgissem douradas
de 1000 toneladas de deslocamento e despelo aureo fundo, pelo campo rhombiforme.
tinado á manobra do dique fluctuante de
As 21 estrellas do campo azul foram
nossos couraçados.
cautelosa e pacientemente bordadas a prata brilhante, excepção feita da estrella
DEZEMBRO/1910
“Spica”, situada na parte superior da
esphera, e que, devido ao seu brilho partiMARINHA NACIONAL
cular, foi trabalhada a prata fosca.
BANDEIRA DESTINADA AO COUTodas ellas foram feitas com o “ponto treRAÇADO “S. PAULO” – A bandeira que
mido” sendo os seus raios formados por uma
vae ser offerecida ao couraçado S. Paulo
cadeia de lentejoulas presas a prata e ouro.
* N.R.: Atualmente, a bandeira permanece em bom estado de conservação e em tratamento técnico, no qual receberá
higienização e acondicionamento respeitando normas museológicas internacionais. No momento não há previsão
para sua exposição. A fotografia da bandeira e da arca que a contém pode ser vista no livro “Relíquias Navais do
Brasil”, à página 58.
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A estrella maior, “Sirius”, mede 17
de luto a Marinha e a Nação em peso e á cuja
centimetros de diametro e a menor, “Sigma”
memoria já prestámos em singelas phrases,
do “Qlitante”, 55 m/m de diametro.
inscriptas na primeira pagina da presente ReOs angulos do lado interno têm resistentes
vista, a mais sincera homenagem de saudade e
contrafortes pospontados e entretelados. Todo
de gratidão pelo seu heroico procedimento.
o lado interno é terminado em uma bainha de
Resta-nos agora dar aqui em breves traços,
entretela quadrupla e ao longo dessa bainha
como de costume, os apontamentos biographicos
corre um cordão de dois centimetros de
dos alludidos companheiros, cujos nomes vão
diametro e de 12 metros de comprimento, forantecedidos dos postos a que o governo da
mado por uma corda de linho coberta de seda
Republica tão justamente os promoveu, afim
verde.
de dar uma publica demonstracção do apreço
A extremidade que se adapta ao angulo suem que aquilatou os seus serviços e o nobre
perior da bandeira é rematada por um argolão
exemplo de abnegação civica e bravura militar
de ouro massiço, movel sobre uma peça semeque nos legaram.
lhante a um mosquetão
Contra-almirante
de corrente de relogio e
João Baptista das Nefabricada do mesmo me- Nobre exemplo de abnegação ves – (...)
tal. A peça toda pesa civica e bravura militar que
Capitão de corveta
aproximadamente 200
Mario
Carlos
nos legaram
grammas.
Lahmeyer – (...)
No angulo interno
Capitão de corveta
superior foi inscripto a ouro o seguinte
José Claudio da Silva Junior – (...)
distico: “Bordada pelas alumnas da Escola
Capitão-tenente Americo Salles de
Normal de S. Paulo – 4 de junho de 1909.”
Carvalho – (...)
Capitão-tenente Mario Alves de
NECROLOGIA
Souza – (...)
Capitão-tenente Francisco Xavier
DEZEMBRO 1910
Carneiro da Cunha – (...)
Temos hoje de cumprir o dolorosissimo dever de registrar nesta secção os nomes dos nossos queridos irmãos de armas, tombados durante os execraveis levantes que acabam de cobrir
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A Revista Maritima, profundamente contristada com a morte desastrosa desses illustres
e dignos camaradas, apresenta ás suas Exmas.
familias as mais sinceras condolencias.
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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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SMM 2010 HAMBURGO –
MEGASHOW E “TECNOLOGIA VERDE”
NO PALCO CENTRAL
Hartmut Manseck
(Naval Forces, no V/2010, Vol. XXXI, pág. 124-127)

Foi realizada de 7 a 10 de setembro passado, em Hamburgo, Alemanha, a 27ª Feira
Internacional Comercial de Construção Naval, Máquinas e Tecnologia Marítima (SMM
2010 Hamburgo). A feira, bianual, teve seu

enfoque, nesta versão,
em temas, tecnologias e
produtos não agressivos ao meio ambiente.
Em programa paralelo, pela primeira vez,
ocorreram o Congresso
Global Marítimo de
Meio Ambiente (GMEC)
e o Diálogo Offshore,
que abordou temas relativos a fazendas de vento e minagem offshore.
Mais de 2 mil exibidores
de 58 países se apresentaram em 11 salas e áreas externas, perfazendo cerca de 90 mil m2 de área de feira e exposição. Foram realizadas aproximadamente
150 conferências, workshops, simpósios e
reuniões.

CORVETAS – UMA ALTERNATIVA PARA AS SOFISTICADAS E
DISPENDIOSAS FRAGATAS?
Massimo Annati*
(Naval Forces, no V/2010, Vol. XXXI, pág. 42-52)
“Há poucos anos, se você perguntasse a
um oficial de Marinha o que era uma corveta, a
resposta imediata e confortável que receberia
seria, mais ou menos: um navio de escolta
menor, apropriado para operação costeira.”
Com essa assertiva, Massimo Annati inicia este seu artigo em que, além de buscar
definir claramente o que uma corveta repre-

senta em nossos dias, indica quais papéis
podem desempenhar em Marinhas modernas.
Segundo ele, por muitos anos, corvetas
foram alternativas para as fragatas – muito
mais capazes, mas mudanças de requisitos
táticos e evolução tecnológica estão, gradualmente, vindo permitir que esses pequenos combatentes assumam papéis signifi-

* Capitão de Mar e Guerra da ativa da Marinha italiana. É diretor do Bureau Regional (Norte) para
Comunicações e Tecnologia da Informação em Milão, uma agência conjunta das Forças Armadas
italianas. Pertence também ao grupo de trabalho europeu para armamento não letal.
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cativos à medida que substituem ou
complementam as funções de fragatas em
variadas missões. A disponibilidade de
sensores, armamento e helicóptero/Vant faz
com que sejam superiores a navios menores e menos armados, provendo uma alternativa às fragatas em diversos cenários.

Ao longo de seu texto, Annati analisa
as capacidades das corvetas modernas,
citando, inclusive, a corveta brasileira Barroso, e vislumbra a chegada da corveta
multifunção modular, como a F2M2, um
novo conceito de navio de alta tecnologia
da Navantia, estaleiro espanhol.

A PRÓXIMA SINGRADURA
Almirante de Esquadra (FN) Alvaro Augusto Dias Monteiro*

O COMBATENTE ANFÍBIO
Almirante de Esquadra (FN–Refo) Luiz Carlos da Silva Cantídio**
(O Anfíbio – Considerações Doutrinárias, Ano XXIX, Edição Extra 2010,
pág. 9-65 e 68-109, respectivamente)
O Anfíbio, como órgão de divulgação
do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), existe desde 1939, tendo recebido a denominação de O Naval por curto período, até 1943.
A revista destina-se a divulgar a doutrina

anfíbia e o moderno emprego de forças de
fuzileiros navais e a difundir a história e as
tradições do CFN. Também se constitui em
foro para debate de ideias que estimulem o
aperfeiçoamento técnico-profissional.

* Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais desde 2006.
** Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais de 1990 a 1994.
RMB4 o T/2010
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Os artigos ora publicados em edição
extra de 2010 da revista têm o propósito de
traçar um direcionamento geral para o desenvolvimento do CFN – cuja necessidade
foi pressentida pelo comandante-geral do
CFN em função de novos fatos e conjunções com que o Corpo vem se deparando,
tais como a Estratégia Nacional de Defesa
e o impacto que a participação na Missão
das Nações Unidas para Estabilização do
Haiti (Minustah) vem exercendo no perfil
operacional do CFN.
No artigo “A Próxima Singradura”, o AE
Monteiro, a partir de análise da história,
das vocações e dos valores dos Fuzileiros
Navais, realiza estudo estratégico do emprego de forças anfíbias para, então, estabelecer uma visão de futuro do CFN e seus
impactos na doutrina, no material e nos recursos humanos. Nas palavras do autor:
“Contribuir para a proteção das Águas
Jurisdicionais Brasileiras passará a ser a
principal tarefa do CFN”.
No artigo “O Combatente Anfíbio”, originalmente escrito em 1992, o AE Cantídio
analisou os cenários então previsíveis e
definiu o rumo a navegar, destacando-se a
necessidade de integração do CFN à visão
estratégica da Marinha e, como seu corolá-

rio, o alerta do comandante de Operações
Navais à época, que apresentou o trabalho, para a “ingenuidade perigosa de sonhar, isoladamente, com um componente
que venha a ser incoerente com as reais
possibilidades do nosso Poder Naval”.

A MARINHA DO CHILE HOJE
Jose Higuera
(Naval Forces, no V/2010, Vol. XXXI, pág. 117-123)
A Marinha do Chile, possuidora de grande capacidade de operação em águas azuis,
demonstrada ao longo dos seus 190 anos
de existência, vem empreendendo um substancial processo de reequipamento e modernização na última década. Ele inclui a
entrada em serviço de novos e avançados
submarinos diesel-elétricos e a renovação
dos principais navios combatentes que in198

tegram o esquadrão de batalha de águas
azuis e dos navios de apoio logístico, além
da expansão da capacidade da Marinha de
controlar e proteger seus recursos naturais na Zona Econômica Exclusiva do país.
Há, ainda, a previsão do crescimento da
capacidade de projeção de poder sobre terra, por meio da aquisição de navios anfíbios que representarão também acréscimo na
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capacidade de prover apoio a desastres
naturais, em um país que sofre com terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas.
É desse processo que trata o autor neste detalhado artigo em que, iniciando por
análise histórica da própria criação da Marinha chilena, aborda a visão estratégia que
vem sendo implementada, especialmente

no que diz respeito ao preparo do pessoal
e material para desincumbirem-se de suas
responsabilidades. Realiza, além disso, balanço detalhado quantitativo e qualitativo
dos equipamentos que compõem aquela
Marinha, passando pelo esquadrão de combate principal de superfície, pelos navios
de reabastecimento, pelas forças de submarinos e aérea e demais integrantes da
força, como os navios-patrulha rápidos armados com mísseis, navios de pesquisa e
o Corpo de Fuzileiros Navais.
Jose Higuera finaliza sua análise investigando a capacidade de projeção internacional da Marinha do Chile, abordando a
sua participação em missões de paz internacionais, na exploração da Antártica e em
operações com Marinhas de outros países.

RESGATE DOS MINEIROS CHILENOS
COM APOIO DA MARINHA DO CHILE
Wolfgang Legien*
(Naval Forces, no V/2010, Vol. XXXI, pág. 8)
É pouco sabido, mas três oficiais
submarinistas da Marinha do Chile integravam a equipe de resgate de cinco pessoas que
desceu na cápsula Fenix os 624 metros antes
da subida do primeiro mineiro chileno preso
na mina de ouro e cobre de San José, que
havia colapsado em 5 de agosto deste ano.
Segundo o artigo publicado na revista
Naval Forces, a Marinha do Chile participou ativamente das operações de resgate
desde os primeiros momentos, provendo
equipamentos e assessoria técnica em sobrevivência. Submarinistas são preparados
e treinados para operar em espaços confinados e que são claustrofóbicos para outras pessoas. Além disso, esses militares
recebem treinamento de como aumentar
suas chances de sobrevivência em casos

de sinistros com submarinos mergulhados
e na economia do ar respirável.
Em outra participação da Marinha do
país, engenheiros navais chilenos, junto a
especialistas da agência espacial norteamericana Nasa, projetaram a cápsula que

* Correspondente.
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foi construída pelo estaleiro chileno Asmar.
Os mineiros receberam também nutrição líquida usada por astronautas americanos

para evitar enjoos, já que a Fenix, em seu
trajeto de subida, tenderia a girar dentro
do tubo escavado.

CAMBALEANDO PARA A GUERRA NAS FALKLANDS?
Capitão de Mar e Guerra (Reserva, EUA) William Dempsey*
(Proceedings, EUA, outubro/2010, pág. 52-58)
“Hoje, um submarino nuclear britânico
armado com mísseis Tomahawk de alta precisão ronda a costa argentina. Um esquadrão de Eurofighter Typhoons, uma das
mais avançadas aeronaves supersônicas
militares, permanece em stand-by constante para eliminar em minutos, mediante ordem de Londres, qualquer alvo terrestre ou
aéreo argentino. Uma corveta argentina
transpassa as águas britânicas ao largo das
Ilhas Falklands, sem aviso prévio. O que
está acontecendo lá?” Essa é a questão
que o autor busca responder neste artigo.
Segundo Dempsey, o mundo, em sua
maior parte, já esqueceu que uma guerra
foi travada em 1982 entre a Grã-Bretanha e
a Argentina. Entretanto, as feridas continuam abertas e, recentemente, as tensões
entre os dois países voltaram a crescer. O
cerne do contencioso é um grupo de ilhas
localizado a 300 milhas náuticas da costa
argentina conhecido pelos britânicos como
Falklands e pelos argentinos como
Malvinas. O autor adota o nome Falklands
alegando o interesse da clareza e simplicidade, reconhecendo, porém, a complexidade da questão.
Ao longo da primeira parte de seu artigo, ele aborda diversos aspectos da formação da consciência nacional dos ilhéus,
tais como os geográficos, os históricos, os
populacionais e os linguísticos. Identifica
que, na década de 1970, ocorreram negociações entre os dois países para a transfe-

rência da soberania sobre as ilhas para a
Argentina, desde que os seus habitantes
com isso concordassem. Na época foi
estabelecida a ligação aérea com as ilhas
por meio de aeronaves anfíbias a partir de

* O comandante Dempsey escreve regularmente sobre assuntos navais e esteve na Argentina e nas
Falklands realizando entrevistas para escrever este artigo.
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Comodoro Rivadavia, em voo de cerca de
50 minutos. Em 1972, os argentinos construíram uma pista de pouso em Port Stanley,
abrindo um mundo novo para os ilhéus
que, apesar de tudo, continuavam resistentes à adoção da soberania argentina.
Para o autor, isso se deveu ao histórico
pouco democrático e de desrespeito aos
direitos humanos da Argentina de então.
Em 1981, no governo da junta militar liderada pelo general argentino Leopoldo
Galtieri, enfraquecido por uma economia
decadente e por um quadro de desvalorização monetária, decide-se que era chegada a hora de se tomar as ilhas à força, buscando a unificação nacional em torno do
tema.
O autor passa a abordar aspectos do
planejamento e do início do processo que
redundou na guerra, que, paradoxalmente,
poderia não ter ocorrido em circunstâncias
levemente diferentes. Assim, ele analisa
detalhes da invasão em si, quando ambos
os lados lutaram corajosamente, e a vitória, que poderia ter sido de qualquer um
deles, redundou para a coroa britânica.
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Dempsey salta então sua análise para o
ano de 2010 e passa a discutir aspectos recentes envolvendo aquela região a partir da
descoberta de depósitos de petróleo no fundo marinho da ordem de 60 bilhões de barris. Para estabelecer parâmetro de comparação da importância dessa descoberta, ele
cita que a reserva britânica atual é de 3,4
bilhões e a argentina de 2,2 bilhões. As explorações iniciais já autorizadas e realizadas
confirmaram a existência de reservas de alta
qualidade. Os argentinos, logicamente, segundo o autor, clamam a posse dos recursos minerais, inclusive o petróleo.
Surge então a questão de como a Argentina poderá tomar o controle das ilhas,
o que, para o autor, vem sendo tentado por
estratégia com três diferentes vias, que ele
analisa detidamente e em separado: a
implementação da diplomacia, a imposição
de sanções econômicas e o aumento do
poder militar.
Dentro deste último aspecto, ressalta
que o Brasil, até 2020, terá desenvolvido o
seu submarino nuclear de ataque e que,
por meio de conversa com o ex-comandante em chefe da esquadra argentina, Almirante Pedro de la Fuente,
soube que, há muitos
anos, teria sido feito
convite por parte do
Brasil para que a Argentina participasse do
empreendimento. Ela
havia declinado. Para o
autor, ao completar o
seu projeto, o Brasil dificilmente compartilhará a tecnologia com seu
vizinho. Entretanto, segundo ele, o Brasil poderá prover vigilância
submarina em caso de
novo conflito militar
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com a Grã-Bretanha. Além disso, prossegue, como o Brasil apoia as pretensões argentinas em relação às Falklands, ele poderá prover suporte militar junto com outros países das América do Sul, e cita o
presidente da Venezuela, Hugo Chávez:
“Não estamos mais em 1982. Se o conflito
romper, tenham a certeza de que a Argentina não estará sozinha, como esteve naquela ocasião”.
Dempsey sumariza esta parte de sua análise afirmando que o perigo dessa estratégia
é de que redunde não em acordos, mas em
guerra. E acrescenta: “O que separa os 41
milhões de argentinos dos 3 mil ilhéus das
Falklands? Os militares britânicos”. Passa,
então, o autor a investigar as forças britânicas existentes na área, suas bases e seus
equipamentos. Busca também identificar
quais alianças e com que países elas poderiam ser esperadas em caso de conflito. E,
num balanço, alerta que os argentinos, em
caso de crise, irão se defrontar hoje com um
esquadrão de aeronaves Typhoon com capacidade de engajamento com múltiplos alvos simultâneos, com uma fragata da classe
23, um navio-patrulha, um submarino nu202

clear de ataque e um batalhão de infantaria
altamente adestrado. Além disso, aeronaves de transporte C-17 poderão ser rapidamente mobilizadas com reforços.
O autor conclui indicando que o problema encontra-se latente e que a população
argentina, no momento, ainda se preocupa
mais com a estabilização econômica e deseja que seu governo invista na melhora
do sistema educacional e no desenvolvimento dos recursos já existentes mais do
que na situação das Falklands, que são
consideradas um problema político. Em
contrapartida, os ilhéus veem a Argentina
como um bully, especialmente em função
do bloqueio a eles imposto, e são gratos
pela presença de forças militares britânicas nas ilhas.
Finalizando o artigo, Dempsey sentencia: “Os tambores de guerra seguem rufando. Continuará o mundo civilizado enviando a mensagem ‘esse problema não é meu’
ou mentes racionais se dedicarão a contribuir para que essas nações se afastem da
guerra e sigam em direção a uma nova era
de harmonia? Poderemos ser forçados a
decidir antes do que se supõe”.
RMB4 oT/2010
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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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ATIVAÇÃO DO CENTRO DE ADESTRAMENTO
ALMIRANTE NEWTON BRAGA
Presidida pelo secretário-geral da Marinha, Almirante de Esquadra João Afonso Prado Maia de Faria, foi realizada, em 29 de setembro último, a cerimônia de Ativação do
Centro de Adestramento Almirante Newton
Braga (CAANB). A solenidade aconteceu no
Pátio Almirante Newton Braga, na Base de
Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro. Assumiu o cargo de diretor o Capitão de
Mar e Guerra (IM) Rogério Cirilo.
O CAANB, criado pela Portaria 86, de 15
de março de 2010, do comandante da Marinha, está situado na Base de Abastecimento da Marinha do Rio
de Janeiro. Tem o propósito de contribuir
para o aperfeiçoamento
do pessoal que exerce
os serviços de intendência, contribuindo
para a capacitação, sob
a supervisão técnica da
Diretoria de Ensino da
Marinha, nas áreas de
conhecimento das Organizações Militares
Orientadoras Técnicas (OMOT) do setor da
Secretaria-Geral da Marinha (SGM), tais
como: abastecimento, administração, contabilidade, controle interno, direito (aplicado a licitações, contratos, tributos,
patrimônio e direito financeiro), economia,
finanças, orçamento, estatística e práticas
de rancho, além das voltadas para gestão
(de material; de sistemas aplicados a licitações, contratos, tributos e patrimônio; pública; de projetos e do conhecimento).
Transcrevemos abaixo a Ordem do Dia
do secretário-geral da Marinha alusiva ao
evento:
“Em cumprimento ao disposto na Portaria no 86, de 15 de março de 2010, do comanRMB4 o T/2010

dante da Marinha, realiza-se, na presente
data, a cerimônia de Mostra de Ativação
do Centro de Adestramento Almirante
Newton Braga (CAANB).
Esta cerimônia conclui a materialização
de um anseio do Corpo de Intendentes da
Marinha, o que motivou a decisão do comandante da Marinha de criar uma organização voltada para a manutenção e o aperfeiçoamento constante do conhecimento
na sua área de atuação.
Na permanente busca pelo aprimoramento dos seus serviços, a Intendência necessitava de uma organização central para congregar os adestramentos, cursos e conclaves
a serem oferecidos aos
militares e servidores
civis da nossa Marinha. Com isso, fica apta
a captar o conhecimento gerado no âmbito do
setor da Secretaria-Geral da Marinha (SGM) e propagá-lo para
todas as OM da Marinha do Brasil, colaborando em caráter complementar com as
organizações do Sistema de Ensino Naval.
Deverá ser também instrumento de troca
de experiências, informações e conhecimento com as demais Forças, nos moldes do
Seminário de Comércio Exterior, que recentemente realizamos.
O CAANB é parte da proposta de
reestruturação organizacional do Setor
SGM, que previa a criação de um Centro de
Adestramento de Intendência da Marinha,
decorrente de estudos conduzidos pela Diretoria de Administração da Marinha, com o
apoio e a orientação da Diretoria de Ensino
da Marinha. Tem como propósito aprimorar
207

NOTICIÁRIO MARÍTIMO

a qualificação do pessoal que exerce os serviços de intendência, dando continuidade
ao incremento dos conhecimentos técnicoprofissionais dos militares e servidores civis que atuam nessas áreas, com vistas à
excelência na qualificação do pessoal.
Foram reunidos, em um mesmo local, os
cursos e adestramentos ministrados pelas
Diretorias Especializadas de Intendência,
visando à melhoria do atendimento das necessidades das OM, empregando pessoal
qualificado em técnicas de ensino e instalações apropriadas, a fim de contribuir para a
ampliação e aplicação do conhecimento. A
velocidade com que o mundo se modifica
impõe novos conceitos e métodos, e a exigência que a administração pública seja cada
vez mais eficiente torna necessária a existência de uma organização que mantenha
permanente acompanhamento dos assuntos relacionados à gestão do conhecimento
do setor da Secretaria-Geral da Marinha.
Tenho certeza de que tal iniciativa vai nos
trazer, em curto prazo, resultados
auspiciosos no aprimoramento das competências de nosso pessoal.
O nome do CAANB rende homenagem
ao Almirante de Esquadra Newton Braga
de Faria, ilustre chefe naval que ingressou
na Escola Naval em 1940, sendo promovido a oficial em 1944, a contra-almirante em
1971 e a almirante de esquadra em 1979.
Em sua carreira, destacaram-se as seguintes comissões:
– comandante do Contratorpedeiro
Paraná;
– comandante da Escola de AprendizesMarinheiros do Ceará;
– comandante do 2 o Esquadrão de
Contratorpedeiros;
– comandante Naval de Natal;
– diretor do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha;
– diretor de Portos e Costas;
– comandante do 1o Distrito Naval;
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– comandante em chefe da Esquadra;
– secretário-geral da Marinha; e
– comandante de Operações Navais.
Participou em Operações de Guerra no
Atlântico Sul durante a Segunda Guerra
Mundial e, como secretário-geral da Marinha, atuou de maneira inovadora em importantes áreas afetas aos setores de apoio
logístico e gestão administrativa. E, não
obstante as severas restrições impostas
pela conjuntura da época, contribuiu sobremaneira para a manutenção da
operacionalidade de nossos meios navais,
aeronavais e de fuzileiros navais.
No momento em que ativamos este Centro e acrescentamos um marco à atividade
de capacitação do pessoal na Marinha, cumpre-me conclamar aos componentes de sua
tripulação que se espelhem no exemplo deste chefe naval, cuja brilhante carreira demonstrou suas qualidades pessoais e profissionais. Marcantes foram sua liderança
amiga, suave, porém firme; sua cultura pessoal e profissional, que aplicava em suas
tarefas mas que, em função do seu temperamento simples, não as ostentava; o seu sincero carinho por seus subordinados e suas
famílias; o amor à Marinha e o seu desapego à pompa e circunstância dos cargos que
exerceu, voltado que era para servi-la.
Em seu período como secretário-geral,
cercou-se de excelentes diretores subordinados e assessores que o ajudaram a introduzir, na Marinha, novos conceitos, práticas e métodos. Fruto dessa fase extremamente feliz em sua carreira naval, passou a
divulgar à Marinha como haviam crescido
o respeito e a admiração que tinha pelos
oficiais, praças e servidores civis que compunham o Setor SGM, por ter visto de perto o admirável trabalho que produziam,
baseado em tecnologia, forte base teórica
e admirável flexibilidade intelectual para,
cumprindo a legislação, alcançar e concretizar as metas da Marinha.
RMB4 oT/2010
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A recíproca foi a primeira homenagem
ao ser criado o Centro de Instrução Almirante Newton Braga, que, apesar de seu
pouco tempo de existência, deixou importante contribuição às carreiras de vários
militares e civis do setor e da Marinha e, ao
ser desativado, deixou a semente que hoje
floresce materializada no CAANB. Posteriormente, talvez não querendo que seu
nome se desvinculasse desta importante
área para a Intendência da Marinha, o pátio onde nos encontramos recebeu a denominação de Pátio Almirante Newton Braga.
Ao diretor e à tripulação do CAANB fica
o compromisso de se motivarem pelo exemplo do Almirante Newton Braga, prestando
“sempre o melhor serviço à Marinha”, propósito de todos nós e que foi o seu farol
nos dois anos em que desempenhou o cargo de secretário-geral da Marinha.

Cabe-me, como representante da família
do Almirante de Esquadra Newton Braga
de Faria, agradecer ao comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Julio Soares
de Moura Neto, a homenagem que hoje se
concretiza em um estabelecimento de ensino, onde serão capacitados os homens e
as mulheres que conduzirão a Marinha em
seu futuro, prosseguindo em sua secular e
invicta existência de sucesso e realizações,
associando o seu nome ao centro de excelência do setor que tanto orgulho e realizações lhe deu.
Ao Centro de Adestramento Almirante
Newton Braga desejo todo sucesso e êxito
na singradura que ora se inicia. Seja muito
bem-vindo ao Serviço Ativo! Bons ventos
e mares à feição!”
(Fonte: www.mar.mil.br e Bonos nos 673,
de 22/9/2010, e 699, de 29/9/2010)

BATIMENTO DE QUILHA DE MAIS UM
NPa DA CLASSE MACAÉ
Em cerimônia nas dependências do Estaleiro Ilha S.A (Eisa), no Rio de JaneiroRJ, presidida pelo diretor-geral do Material
da Marinha, Almirante de Esquadra Arthur
Pires Ramos, foi batida a quilha do quarto
navio-patrulha (NPa) da classe Macaé, o segundo a ser
construído por esse estaleiro.
A cerimônia marcou o efetivo início da construção do
navio, decorrente do contrato
assinado pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN) e o Eisa.
A nova embarcação deverá ser
incorporada à Armada em setembro de 2012.
A construção desse lote de
quatro navios-patrulha de 500
toneladas faz parte da continuação do Programa de
RMB4 o T/2010

Reaparelhamento da Marinha e da busca
do desenvolvimento da indústria nacional
de Defesa.
(Fonte: Bono no 651, de 15/9/2010 e
www.mar.mil.br)
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RECEBIMENTO, BATISMO E TRANSFERÊNCIA PARA O
SETOR OPERATIVO DO AviPa ALBACORA

Foi realizada em 24 de setembro último,
em Fortaleza (CE), a Cerimônia de Recebimento, Batismo e Transferência para o Setor Operativo do Aviso de Patrulha
(AviPa)Albacora. No mesmo dia e local, o
navio foi incorporado à Marinha.
A cerimônia foi presidida pelo diretor-geral do Material da Marinha, Almirante de Esquadra Arthur Pires Ramos. Estiveram presentes o comandante do 1o Distrito Naval
(Rio de Janeiro-RJ), Vice-Almirante Carlos
Augusto de Sousa; o comandante do 3o Distrito Naval (Natal-RN), Vice-Almirante Airton
Teixeira Pinho Filho; o diretor de Sistemas de
Armas da Marinha, Vice-Almirante Elis
Treidler Öberg; o comandante da 10a Região
Militar (Fortaleza-CE), General de Divisão
Hélio Chagas de Macedo Júnior; o coordenador do Programa de Reaparelhamento da
Marinha, Contra-Almirante Afrânio de Paiva
Moreira Júnior; e o diretor-presidente do
Inace, Antônio Gil Fernandes Bezerra.
Atracada ao píer, a nova embarcação recebeu o tradicional banho de champanhe,
após o acionamento do dispositivo por sua
madrinha, a Sra. Vera Lucia Afonso Ramos,
esposa do Almirante de Esquadra Arthur
Pires Ramos.
Lançado ao mar em 9 de agosto último,
o AviPa Albacora contribuirá nas ações
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de patrulha e inspeção naval e deve também ser utilizado em manobras de reboque
de embarcações de porte semelhante, em
tarefas de busca e salvamento (SAR) e em
apoio a operações de mergulho livre e autônomo, ao longo do litoral sob jurisdição
do Comando do 1o Distrito Naval.
O nome da embarcação é originário de um
peixe semelhante ao atum, encontrado em toda
a costa brasileira, especialmente no Nordeste.
O aviso de patrulha possui casco e superestrutura construídos em alumínio, 22,80 metros
de comprimento e alcança uma velocidade
máxima de 25 nós. A uma velocidade de 15
nós, o navio tem autonomia de três dias e um
raio de ação de 300 milhas náuticas (cerca de
777 quilômetros). A sua tripulação é formada
por um oficial e cinco praças.
Trancrevemos abaixo as Ordens do Dia
do diretor-geral do Material da Marinha,
Almirante de Esquadra Arthur Pires Ramos,
e do comandante do 1o Distrito Naval, ViceAlmirante Carlos Augusto de Sousa, relativas ao assunto.
PALAVRAS DO DIRETOR-GERAL
DO MATERIAL DA MARINHA
“Em cumprimento às tradições navais,
ao término da edificação de um navio, é reaRMB4 oT/2010
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lizada marcante cerimônia em que o meio é
semelhante, além de realizar fainas de busca e
batizado por uma madrinha e recebe seu
salvamento (SAR) e dar apoio a operações de
nome oficial, costume simbolizado com a
mergulho livre e autônomo.
quebra em seu costado de uma garrafa
Nesta ocasião, em que entrego o Aviso de
d’água ou de licor, que representa sorte à
Patrulha Albacora ao Comando do 1o Distrivida do navio. Em seguida é lançado ao mar.
to Naval, não poderia deixar de registrar os
Na Marinha do Brasil, o passo seguinte
meus sinceros cumprimentos à Indústria Naao batismo é a incorporação, quando, pela
val do Ceará, à Empresa Gerencial de Projeprimeira vez, é hasteado o Pavilhão Naciotos Navais e às Diretorias Especializadas,
nal a bordo. A partir desse momento, sua
participantes ativas no processo de acabatrajetória passará a ser registrada em livro
mento desse meio, bem como aos operários,
próprio, onde serão lançados os dados rehomens e mulheres que tornaram este sonho
levantes e de interesse da vida de bordo.
uma realidade.
Em tempos passados, tais registros termiAviso de Patrulha Albacora, que sejas
navam com a frase ‘Deus Nos Guie’.
rápido, lutador e que tenhas o teu valor reA decisão da Alta Administração Naval
conhecido, tal qual o peixe que te dá o nome,
em adquirir, em 26 de dezembro de 2007, um
e que Deus permita, doravante, executar tuas
lote de cinco avisos de patrulha, por meio de
tarefas com eficácia, profissionalismo, vercontrato celebrado entre a Empresa Gerencial
satilidade e confiança. Finalmente rogo ao
de Projetos Navais (Emgepron) e a Indústria
Senhor dos Navegantes que te conceda
Naval do Ceará (Inace), mostrou-se extremasempre bons ventos e mares tranquilos em
mente acertada, dando prosseguimento ao
tua singradura!
Programa de Reaparelhamento da Marinha e,
Bravo Zulu!”
consequentemente, seguindo os ditames previstos na Estratégia Nacional de Defesa, no
PALAVRAS DO COMANDANTE DO
que diz respeito à reestruturação da indústria
1O DISTRITO NAVAL
brasileira de material de defesa.
O recebimento do Aviso de Patrulha
“O Aviso de Patrulha Albacora é o quarAlbacora evidencia o sucesso da Inace no
to da classe Marlim e o terceiro de cinco
cumprimento de mais uma etapa na consprevistos para total construção na Indústrução dos avisos de patrulha para
a Marinha do Brasil. É, sem dúvida, mais uma prova de competência e seriedade desse estaleiro que,
hoje, é um dos líderes da construção militar naval no Brasil.
O Aviso de Patrulha Albacora,
após a sua incorporação, irá se unir
aos meios do Comando do
Grupamento de Patrulha Naval do
Sudeste para ser empregado em tarefas de patrulha e inspeção naval, em
águas sob jurisdição nacional, devendo também ser utilizado em manobras
Palanque de autoridades durante a solenidade de
de reboque de embarcações de porte
incorporação do AviPa Albacora
RMB4 o T/2010
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tria Naval do Ceará (Inace). É a segunda
embarcação da Marinha do Brasil a ostentar esse nome. O primeiro foi o brigue-escuna de casco de madeira que se fez de
vela de Lisboa, no século XIX, com destino ao Rio de Janeiro e escala pela Bahia,
sob o comando do Primeiro-Tenente
Henrique José de Carvalho e Melo. Seu
nome de batismo faz referência a um peixe.
O albacora é da família dos escombrídeos,
semelhante ao atum e conhecido como o
atum brasileiro. É um peixe de porte acima
de mediano que habita na costa do Nordeste, especialmente na Paraíba e no Rio
Grande do Norte. Formam cardumes quando jovens, solitários ou em pequenos grupos quando adultos. É oceânico, comum
além das 40 milhas náuticas e muito voraz,
características essas que certamente serão
a marca registrada do AviPa Albacora.
Com o casco e superestrutura construídos
em alumínio, apresenta um deslocamento
padrão de 45 toneladas, com acomodações
que permitem alojar dois oficiais e oito praças. Navegando a velocidade de 15 nós, o
raio de ação é de 300 milhas náuticas, com
autonomia para três dias de mar. Sua permanência em operações poderá ser ampliada,
quando empregado em conjunto com os demais navios do Grupamento de Patrulha Naval do Sudeste, dos quais receberá apoio

logístico móvel. Em essência, deverá estar
pronto para executar tarefas de Patrulha e
Inspeção Naval, em águas sob jurisdição
nacional, podendo também ser utilizado em
manobras de reboque de embarcações de
porte semelhante, além de realizar fainas de
busca e salvamento (SAR) e dar apoio a operações de mergulho livre e autônomo.
Além dessas tarefas, deverá estar apto a
atuar nas demais atividades subsidiárias
atinentes à Marinha do Brasil, contribuindo
para a salvaguarda da vida humana no mar,
segurança do tráfego aquaviário e na prevenção da poluição hídrica, no contexto das
atribuições do Grupamento de Patrulha Naval do Sudeste. Assim, a incorporação do
AviPa Albacora reveste-se de especial significado para o Comando do 1o Distrito Naval, principalmente dadas as crescentes atividades relacionadas à exploração petrolífera no mar, que tem significado expressivo
e ampla concentração na região de nossa
responsabilidade no Sudeste do País.
Aviso de Patrulha Albacora! Seja bemvindo ao Comando do 1o Distrito Naval.
Bons ventos, mares tranquilos e que o Senhor dos Navegantes ilumine seus caminhos, o acompanhe e sempre proteja suas
singraduras no porvir.”
(Fontes: Bono nos 677, de 21/9/2010; 682
e 684, de 24/9/2010)

CFAT RECEBE CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2008
A Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins
(CFAT) recebeu a Certificação na Norma
ABNT NBR ISO 9001:2008 na sua Divisão de
Ensino Profissional Marítimo, após auditoria
realizada no período de 1o a 3 de setembro
pela BSI Brasil Sistemas de Gestão Ltda.
A certificação obtida pela CFAT é o resultado da dedicação, planejamento, pesquisas, comprometimento com a melhoria
contínua e, acima de tudo, a busca pela
satisfação dos clientes, colocando-a no
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mesmo patamar dos melhores órgãos de
execução do Ensino Profissional Marítimo.
Tal conquista foi fruto dos investimentos em sua estrutura organizacional,
remodelagem na metodologia de trabalho
e comprometimento da Alta Direção e dos
colaboradores, atendendo a requisitos estabelecidos pela International Maritime
Organization – IMO.
A Certificação afiança a qualidade dos
serviços prestados pela CFAT na formaRMB4 oT/2010
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ção, qualificação e registro de aquaviários,
bem como demonstra o aprimoramento na
qualidade do atendimento ao público, contribuindo com a consolidação da imagem

positiva da Marinha do Brasil junto à sociedade, em particular, na área de jurisdição
da Capitania.
(Fonte: www.mar.mil.br)

20 ANOS DE INCORPORAÇÃO DO NDD RIO DE JANEIRO
O Navio de Desembarque-Doca (NDD)
Rio de Janeiro completou, em novembro
último, 20 anos de incorporação à Marinha
do Brasil (MB).
Construído em Pascagoula, Mississipi
(EUA), o navio (ex-USS Alamo) teve sua
quilha batida em 11 de outubro de 1954 e foi
lançado ao mar em 20 de janeiro de 1956.
Enquanto esteve a serviço da Marinha dos
Estados Unidos da América, participou de
missões relevantes, como os testes nucleares no Atol de Bikini, em 1957, e o resgate e
apoio aos sobreviventes do terremoto no
Alasca e do furacão em Guam, em 1962. Entre as principais condecorações recebidas,
destacam-se a Arleigh Burke, por ter sido o
navio mais adestrado da Esquadra do Pacífico, e os distintivos de Eficiência relativos
ao setor do Armamento e Máquinas.
Em 15 de agosto de 1990 foram iniciados os reparos com vistas à prontificação
do navio para a transferência para a Marinha do Brasil e, em 21 de novembro do
mesmo ano, na U.S. Naval Station de San
Diego, Califónia, foi realizada a Mostra de
Armamento para sua incorporação à MB.
O NDD Rio de Janeiro destina-se a transportar e lançar
embarcações de desembarque
e veículos anfíbios com suas
tripulações e tropa e efetuar o
desembarque de pessoal e material por movimento helitransportado em operações anfíbias
em praias hostis. Tem como tarefas subsidiárias prestar auxílio de docagem a pequenas emRMB4 o T/2010

barcações em caráter de emergência e servir como navio de controle principal de
vagas de embarcações anfíbias.
Desde sua incorporação, o NDD Rio de
Janeiro tem se mostrado um meio de grande valor pela sua capacidade na manutenção do adestramento de militares em operações anfíbias. O navio também pode adestrar pessoal em operação de plantas a vapor, já que é um dos únicos três navios
remanescentes da Marinha com esse tipo
de propulsão, o que possibilitará a formação de militares que futuramente poderão
tripular os submarinos nucleares, cuja propulsão contém similaridades importantes
com as plantas a vapor.
Nos últimos dois anos, participou, entre outras, da comissão de apoio logístico
ao contingente brasileiro da Missão das
Nações Unidas para a Estabilização no Haiti
(Minustah - Haiti VII); da operação de buscas ao avião acidentado da Air France (voo
447) e das operações combinadas Laçador
e Atlântico. No momento, se prepara para
participar da Operação Aderex-II/2010.
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ANIVERSÁRIO DA RPB-IMO
A Representação Permanente do Brasil
junto à Organização Marítima Internacional (RPB-IMO) completou, em 5 de novembro último, dez anos de atuação. O chefe
da Representação, Almirante de Esquadra
(RM1) Aurélio Ribeiro da Silva Filho, expediu a seguinte Ordem do Dia alusiva à data:
“A Representação Permanente do Brasil junto à Organização Marítima Internacional (RPB-IMO) celebra hoje dez anos de
atividades, reafirmando seu valor e sua
condição ímpar, uma vez que não foi precedida por qualquer Organização da Marinha
do Brasil com finalidade semelhante.
É o momento de recordarmos sua gênese e
evolução e destacar algumas realizações deste decênio, não sob a forma de um balanço
completo, mas uma síntese de sua singradura.
Desde a adesão do Brasil à Convenção
sobre a Organização Marítima Internacional (IMO), em 1963, foi mantida uma Representação Permanente, exercida pelo próprio
embaixador brasileiro acreditado no Reino
Unido ou por outro embaixador especialmente designado. Compunham esta Representação apenas diplomatas, e o apoio ao
trabalho era provido por setores da Embaixada do Brasil em Londres.
Embora a Marinha não tivesse a responsabilidade pela Representação, integralmente a cargo do Ministério das Relações Exteriores, passou a manter um representante, a partir de 1981, com o título de conselheiro para Assuntos Marítimos.
Após entendimentos entre o Ministério
das Relações Exteriores e a Marinha do
Brasil, o Governo Federal decidiu transferir a responsabilidade pela representação
brasileira na Organização Marítima Internacional do Itamaraty para a Marinha. Foi
então expedido o Decreto no 3.402, de 4 de
abril de 2000 e, em consequência, nomeouse o primeiro almirante como Representan214

te Permanente do Brasil junto à Organização Marítima Internacional, por Decreto de
22 de maio de 2000.
A 15 de agosto de 2000, o Almirante de
Esquadra Mauro Cesar Rodrigues Pereira
iniciou a ativação da Representação. A 12
de setembro de 2000, apresentou a Carta de
Credencial ao secretário-geral da IMO, juntamente com a carta de dispensa do embaixador Sérgio Silva do Amaral, que exercia o
cargo cumulativamente com o de embaixador do Brasil junto ao Reino Unido. A 8 de
novembro de 2000, foi, enfim, ativada a Representação Permanente do Brasil junto à
Organização Marítima Internacional.
No período de dez anos de existência, vimos o Brasil ser reeleito para o Conselho da
IMO por cinco vezes consecutivas (2001,
2003, 2005, 2007 e 2009), o que reafirma a
credibilidade e o reconhecimento de nossa
nação como uma peça-chave no trabalho
parlamentar da Organização, estando sempre presente nos debates de grandes temas,
como Preservação do Meio Ambiente Marítimo, Segurança Marítima e Salvaguarda da
Vida Humana no Mar, Reciclagem de Navios,
Água de Lastro, Sistema de Acompanhamento de Navios Mercantes a Distância (LRIT),
o Estabelecimento de Padrões de Treinamento
de Marítimos e a Regulamentação de suas
Horas de Repouso, e muitos outros acompanhados pela Representação, sempre cotejando a defesa dos interesses nacionais.
O espírito pioneiro é característica de
nossa Representação, uma tradição que
vem do mar e coaduna-se com as ações de
um Brasil cada vez mais atuante e maduro
no cenário internacional, um ator consciente de sua grandeza, expressa não só nos
termos geográficos de sua imensa Amazônia Azul, mas no potencial de riqueza das
suas águas jurisdicionais. Neste sentido,
podemos citar a Assinatura da Convenção
RMB4 oT/2010
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para o Controle e Gerenciamento da Água
de Lastro e Sedimentos de Navios, a Ratificação do Protocolo à Convenção para Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação (SUA) e a ativação do
Centro Nacional de Dados do LRIT e sua
homologação como Centro Regional. Tivemos a honra, ainda, de conceber e apoiar o evento paralelo ao Dia Marítimo Mundial, pela primeira vez no continente americano, realizado em Salvador no ano de 2007.
A RPB-IMO reafirma, neste decênio, o
compromisso de sua missão – a defesa permanente dos interesses nacionais perante
a Comunidade Marítima Internacional.
Cabe, então, nesta data, enaltecer e reconhecer os esforços de seus chefes navais,
os Almirantes de Esquadra Mauro Cesar
Rodrigues Pereira, Sérgio Chagasteles,
Mauro Magalhães de Souza Pinto, Miguel
Ângelo Davena e Carlos Augusto Saraiva
Ribeiro. Muito me honra suceder a tão seleto grupo de líderes.
Por dever de justiça, é preciso consignar
que nada seria possível sem o fundamental
apoio de nossos parceiros: a Comissão Coordenadora dos Assuntos da IMO (CCA-IMO)
e sua Secretaria-Executiva (SEC-IMO), o Grupo Interministerial e a Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Transportes Aquaviário
e Aéreo, na Pesca e nos Portos (Conttmaf),
que, em operação conjunta por meio de convênio com a Marinha do Brasil, se faz presente
no dia a dia de nossa casa por intermédio de
seu representante desde 2002. Agradeço também o apoio das demais Organizações Militares da Marinha do Brasil, que interagem com a
nossa Representação, deixando de citá-las
para não cometer injustiça. Ressalto, ainda, a

valiosa contribuição recebida da Petrobras e
da Companhia Vale do Rio Doce pelos comentários aos documentos da IMO e pela constante presença dos seus representantes nas
sessões em Londres.
À Comissão Naval Brasileira na Europa
(CNBE), o nosso especial agradecimento
pelo indispensável apoio prestado e a salutar convivência de nossas tripulações.
Evidentemente, nada teria sido possível
sem o trabalho silencioso e dedicado das
nossas assistentes técnicas, responsáveis
pela preparação dos briefings para o representante permanente, pavimentando o
caminho por meio dos statements que defendem nossa posição nas sessões da IMO.
Por dever de justiça e em reconhecimento
à sua atuação, estão recebendo hoje o diploma e a medalha de Amigo da Marinha
na cerimônia que será realizada a seguir,
razão pela qual as cumprimento e agradeço
pelo apoio prestado.
Finalmente, relembro os ensinamentos
do Almirante Alfred Thayer Mahan, estrategista naval norte-americano, segundo o
qual “quem ganha as batalhas são os homens e não os navios”, em alusão à pequena e combativa tripulação da RPB-IMO, a
quem exorto a manter o entusiasmo e o
compromisso do aprimoramento contínuo,
de modo a estarmos todos preparados para
superar os atuais e futuros desafios, contribuindo para elevar cada vez mais a
credibilidade conquistada pelo nosso país
junto à Comunidade Marítima Mundial.
Feliz aniversário, RPB-IMO, e parabéns
pelos dez anos de profícua existência.
Bravo Zulu!”
(Fonte: Bono Especial no 796, de 5/10/2010)

ARMISTÍCIO DA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL
Foi comemorado, em 11 de novembro último, o aniversário do armistício que pôs fim à
Primeira Guerra Mundial. Para lembrar a data,
RMB4 o T/2010

o comandante de Operações Navais, Almirante de Esquadra Luiz Umberto de Mendonça, expediu a seguinte Ordem do Dia:
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“O armistício que pôs fim à Primeira Guerra Mundial foi firmado há exatos 92 anos,
em Rethondes, na França.
A Grande Guerra, iniciada como resultado de antagonismos crescentes entre as
grandes potências da época, eclodiu a pretexto do assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro em 1914, na Bósnia.
Teve como atores principais a Tríplice Aliança – Alemanha, Áustria-Hungria e Itália
– e a Tríplice Entente – França, GrãBretanha e Rússia –, além de países da Ásia
e das Américas, entre estes os Estados
Unidos e o Brasil.
O Brasil declarou-se neutro ao início do
conflito. No entanto, sem prévia manifestação, o Império alemão iniciou uma série
de ataques ao nosso tráfego marítimo. Em
5 de abril de 1917, o navio mercante nacional Paraná foi torpedeado e afundou na
costa ocidental francesa. A partir de então,
foram torpedeados e afundados os navios
mercantes Tijuca, Lapa e Macau, este último em áreas distantes da costa brasileira,
nas proximidades do Cabo Finisterra, costa espanhola.
Em consequência desses atos, invocado pela sociedade brasileira, o governo
brasileiro reconheceu e proclamou o estado de guerra contra o Império alemão em
26 de outubro de 1917, alinhando-se às
nações da Tríplice Entente. Com isso, assumiu compromissos, dentre os quais destacamos a tarefa de patrulhar a área marítima compreendida pelo triângulo Dakar-São
Vicente-Gibraltar, o que tornou necessário
aprestar e enviar uma força naval à costa
noroeste da África. Como consequência,
foi ativada a Divisão Naval em Operações
de Guerra (DNOG) em 30 de janeiro de 1918,
constituída pelos cruzadores Bahia e Rio
Grande do Sul; contratorpedeiros Piauí,
Rio Grande do Norte, Paraíba e Santa
Catarina, Tênder Belmonte e Rebocador
Laurindo Pitta.
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Seu comandante, o Contra-Almirante
Pedro Max Fernando de Frontin, oficial de
larga experiência profissional demonstrada nas suas comissões (desde o embarque
em veleiros aos comandos do Contratorpedeiro Piauí, Cruzador Rio Grande do Sul,
encouraçados Deodoro e São Paulo e Divisão de Cruzadores), superou todos os
desafios encontrados, cabendo destacar,
dentre eles: a prontificação para um longo
período de permanência no teatro de operações, superando a carência de sobressalentes; a logística do carvão (combustível
empregado pelos meios à época); e o adestramento das tripulações, com o propósito
de atuar em situação real de combate. A
DNOG suspendeu do Rio de Janeiro em
maio de 1918, demandando Dakar, a fim de
incorporar-se à Força Naval inglesa, a quem
ficaria subordinada.
A determinação do Almirante Frontin e
de seus comandantes subordinados e o esforço heroico das tripulações viabilizaram a
travessia, visto que os navios, movidos a
carvão, necessitavam ser reabastecidos no
mar, conduzindo fainas insalubres e muito
perigosas. O ‘batismo de fogo’ de nossa
força naval ocorreu na véspera da chegada
a Dakar, quando, após um submarino alemão, sem sucesso, lançar um torpedo na
marcação do Tênder Belmonte, foi detectado e atacado pelo lançamento de bombas
de profundidade. Essa ação conduzida pelo
Contratorpedeiro Rio Grande do Norte foi
exitosa, fato confirmado, posteriormente,
pela Marinha britânica. Os inimigos da
DNOG não foram apenas as forças navais
da Tríplice Aliança, mas também a gripe espanhola, que assolava Dakar. Esse episódio
mais uma vez destacou a capacidade de superação de nossas tripulações que, mesmo
atingidas pela epidemia, valendo-se de homens ainda em convalescença, guarneceram seus postos e viabilizaram a operação
dos navios, permitindo com isso que a nosRMB4 oT/2010
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sa força realizasse o patrulhamento da área
que lhe foi atribuída.
Com o armistício de 11 de novembro de
1918, termina a guerra e se encerra a missão da nossa Divisão Naval em Operações
de Guerra, o trabalho de aviadores navais
e médicos no teatro europeu. Seus legados são exemplos de patriotismo e abnegação, marcados pelo sacrifício da vida de
dez oficiais e 146 praças.
Hoje, inspirados na imagem do Rebocador Laurindo Pitta, um veterano da DNOG,
que ainda singra altivo as águas da Baía de

Guanabara, renovamos nosso preito de gratidão aos marinheiros do passado e o compromisso de que, se necessário, inspirados
em sua bravura, estaremos prontos a atuar
em defesa de nosso país e sua liberdade.
Que a venerável memória dos marinheiros da Divisão Naval em Operações de
Guerra mantenha-se acesa em nossos espíritos, balizando o moral dos homens e
mulheres integrantes da Marinha do Brasil
de hoje e de sempre.”
(Fonte: Bono Especial no 813, de
11/11/2010)

DIA DA CRIAÇÃO DA FORÇA NAVAL DO NORDESTE
Foi comemorado, em 5 de outubro último, o Dia da Criação da Força Naval do
Nordeste (FNNE). Por ocasião da data, o
comandante de Operações Navais, Almirante de Esquadra Luiz Umberto de Mendonça, expediu a seguinte Ordem do Dia:
“Há exatos 68 anos, pelo Aviso no 1.661,
de 5 de outubro de 1942, era criada a Força
Naval do Nordeste. O momento histórico era
o da Segunda Guerra Mundial, inicialmente
limitada ao continente europeu, mas que rapidamente se espalhou por todos os oceanos, incluído o Oceano Atlântico, por sua
importância estratégica para os beligerantes.
De início o Brasil manteve-se neutro em
relação ao conflito, só reorientando sua
posição após o ataque realizado por forças
japonesas ao Arquipélago do Havaí, em 7
de dezembro de 1941, quando declarou sua
solidariedade aos Estados Unidos da América na reação ao covarde ato de agressão.
Assim, em janeiro de 1942, cerca de um
mês após o ataque, o governo brasileiro, atendendo aos reclames da opinião pública, abandonava sua postura de neutralidade rompendo relações diplomáticas e comerciais com os
países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e alinhando-se aos países aliados. Em razão dessa
RMB4 o T/2010

atitude, a nossa Marinha Mercante passou a
sofrer ataques de submersíveis alemães ao
longo de todo o nosso litoral, ocasionando
afundamentos e a perda de mais de 600 vidas,
entre seus tripulantes e passageiros.
Esta continuada agressão levou mais
uma vez à escalada da crise já instalada, e o
Brasil ao estado de guerra contra as potências do Eixo.
No ato da declaração de guerra, a Marinha
do Brasil possuía insipientes conhecimentos
sobre doutrina de guerra antissubmarino, bem
como insuficiência de meios adequados a conduzi-la, pois só dispúnhamos de navios remanescentes da Esquadra de 1910, que não dispunham dos modernos sonares e armamentos antissubmarinos.
Era uma mudança de paradigma a necessidade de engajamento da Marinha do
Brasil em uma guerra predominantemente
contra submarinos.
Somente com o suporte político-militar
dos Estados Unidos da América pudemos
dar início a uma reestruturação da nossa
força com o propósito de adequar-nos à
nova situação de conflito. Inicialmente em
decisão conjunta na Comissão Mista de
Defesa Brasil-Estados Unidos, foi estabe217
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lecida a criação de um Comando Naval único responsável por conduzir as operações,
o Comando da Força do Atlântico Sul, cujo
comando foi atribuído ao Almirante Jonas
H. Ingram, e em sequência a Força Naval
do Nordeste – FNNE, a ele subordinada.
Não tardou então a ser aprovada pelo
Congresso norte-americano a Lend and lease
Act – Lei de Empréstimos e Arrendamento –,
que permitiu nos fossem transferidos navios
modernos e transmitida doutrina de operações imprescindíveis para condução de nossas ações no mar, consequentemente
viabilizando o cumprimento de nossa tarefa
de proteção ao tráfego marítimo.
Assim estava posto mais um desafio à
nossa Marinha. A necessidade de operar
novos meios e disseminar sua doutrina de
emprego era uma atividade extremamente difícil e ficaria a cargo da nossa Força Naval do
Nordeste. Para comandá-la exigia-se a presença de um homem de fibra e autêntico chefe naval, o então Capitão de Mar e Guerra
Alfredo Carlos Soares Dutra, posteriormente
promovido a contra-almirante, cujos atributos de liderança e profissionalismo, aliados à
sua habilidade, foram essenciais para a superação dos obstáculos a serem ultrapassados
na prontificação de uma força naval que só
glórias e vitórias trouxe à Marinha, conforme
nossa história comprova.
Inicialmente constituída pelos cruzadores
Bahia e Rio Grande do Sul; navios mineiros
Carioca, Caravelas, Camaquã e Cabedelo –
posteriormente reclassificados como corvetas;
e caça-submarinos Guaporé e Gurupi, mais
tarde a ela se incorporaram o Tênder Belmonte,
novos caça-submarinos, contratorpedeiros de
escolta, contratorpedeiros Classe M e submarinos Classe T para constituírem a Força-Tarefa 46 da Força do Atlântico Sul, responsável
por realizar o maior esforço operacional no mar,
naquele momento tendo como suas principais
tarefas realizar patrulha antissubmarina nos
portos brasileiros e efetuar a escolta de com218

boios nas derrotas Trinidad-Bahia-Trinidad,
bem como no trecho dessa derrota para Belém.
Dentre essas missões, destaca-se a escolta dos transportes americanos General
Mahn e General Meig, que conduziram a
Força Expedicionária Brasileira – FEB – para
os campos de batalha na Itália. Sob proteção da FT 46, foram realizados 575 comboios, o que garantiu a atracação segura em
seus portos de destino de mais de 3.100
navios. Para isso muito se fez e muito trabalharam verdadeiros marinheiros que, com
seus sangue e suor, escreveram páginas
de abnegação e heroísmo no cumprimento
do dever, entre eles 486 com o sacrifício da
própria vida.
Assim a Força Naval do Nordeste escreveu sua história, nos legando magnífico exemplo de superação sustentado no elevado espírito de seus navios e na busca incansável
do cumprimento de sua missão, exemplos
esses que ainda prevalecem como fundamentais no preparo de nosso Poder Naval.
Essas razões me levam à convicção de
que, ao comemorarmos hoje a criação da
Força Naval do Nordeste, devemos fazê-lo
rendendo homenagem a todos aqueles bravos e dedicados marinheiros que a integravam, alguns aqui presentes, que, com
amor à Marinha, coragem e perseverança,
superando as adversidades, defenderam
com valentia nossa Pátria, assegurando a
existência de um mundo mais justo e livre.
Que o valoroso exemplo de nossos marinheiros da Força Naval do Nordeste não
se apague de nossas mentes, orientando
homens e mulheres que hoje integram a
Marinha em sua conduta no cumprimento
de sua missão.
Sua bravura nos faz lembrar a guerra e,
ao nos encher de orgulho, nos projeta o
dever de estarmos prontos a atender à defesa de nossa Pátria.”
(Fonte: Bono Especial no 714, de 5 de
outubro de 2010)
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DIA DO INATIVO
O comandante da Marinha instituiu o
dia 10 de outubro como o Dia do Inativo.
A data, que será comemorada a partir de
2011, foi criada como forma de reconhecimento aos militares e servidores civis inativos da Marinha, que ao longo de suas
vidas contribuíram para a construção e o
fortalecimento da imagem institucional
perante a sociedade, e cujos legados se
mantêm ativos e perenes para a Força. Essa
data foi escolhida por ter sido o dia da
promulgação do Decreto 49.096/1960, que
aprovou o Regulamento da Lei de Pensões Militares.

Na comemoração, serão realizados eventos socioculturais para os inativos, em âmbito nacional, com a prestação de serviços de
recadastramento e de identificação. Também
haverá execução de programas de saúde e de
assistência social, incluindo palestras relacionadas ao Serviço Integrado de Atendimento Domiciliar (Siad), aos Centros de Convivência e ao Banco de Oportunidades.
O evento constará do Plano de Comunicação Social da Marinha/2011, contendo
as Organizações Militares envolvidas e respectivas atribuições.
(Fonte: Bono no 725, de 8/10/2010)

DIA DO MARINHEIRO
Foi comemorado, em 13 de dezembro último, o Dia do Marinheiro. Na ocasião, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
enviou mensagem à Marinha do Brasil.
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA
“É com grande satisfação e orgulho que
me dirijo, mais uma vez, aos integrantes da
Marinha do Brasil para apresentar os cumprimentos pelo Dia do Marinheiro.
A Nação se orgulha de todos vocês que,
incansavelmente, se dedicam ao desenvolvimento e ao emprego de um Poder Naval
voltado à defesa dos interesses do País em
suas águas jurisdicionais.
Hoje lembramos o nascimento, em 1807, do
Almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré, Patrono de nossa Marinha. Brasileiro incomum, deu provas de abnegação, coragem e amor à Pátria em uma carreira de mais de 70 anos. E, por suas relevantes
participações na Guerra da Independência e
nas demais campanhas do período imperial,
foi consagrado Herói da Pátria no dia 13 de
dezembro de 2004.
RMB4 o T/2010

Na atualidade, o cenário mundial é bem
diferente daquele do século XIX. As divergências de fronteiras, no nosso continente,
já foram equacionadas há muito tempo. O
relacionamento com nossos vizinhos é regido pela paz e a cooperação, concretizadas
em parcerias sólidas e virtuosas. Vivemos em
profunda estabilidade democrática e ninguém
contesta nossa independência e nossa soberania.
Nos últimos anos, o Brasil vem ganhando destaque cada vez maior no cenário internacional. Nossa economia cresce,
estamos superando desigualdades históricas e conquistamos uma voz cada vez mais
ativa entre as nações.
Vivemos um momento de grande euforia com as descobertas das reservas de
petróleo e gás da camada pré-sal, fontes
fundamentais de energia e riqueza que consolidarão um longo ciclo de desenvolvimento para nosso país.
Ainda não conhecemos totalmente a
extensão do imenso patrimônio que ainda
está guardado em nossa ‘Amazônia Azul’.
E por isso mesmo é imprescindível contarmos com uma Marinha adequadamente
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equipada, com efetivo poder de dissuasão
e presente nos mais distantes pontos de
nosso mar e águas interiores.
No decorrer deste ano, acompanhei os
esforços efetuados para finalizar o processo de manutenção e modernização do Navio-Aeródromo São Paulo, com o objetivo de restabelecer a sua capacidade operacional, em conjunto com os demais meios
da Esquadra.
Acompanhei também o constante aprimoramento científico e tecnológico da
Marinha do Brasil, com ênfase no desenvolvimento do Prosub – o programa que
dará ao País a capacidade de projetar e construir submarinos de propulsão nuclear. E o
Programa Nuclear da Força, que inclui a
concepção de um reator capaz de gerar
energia nucleoelétrica. O conhecimento e
as tecnologias decorrentes desses dois
programas irão beneficiar toda a sociedade brasileira.
A instituição também está envolvida em
outros projetos de pesquisa, como o
Proárea, que tem o intuito de identificar e
avaliar a potencialidade mineral de regiões
localizadas além das 200 milhas marítimas
da Zona Econômica Exclusiva; o Proantar,
importante incentivador do desenvolvimento científico no continente antártico; e
o Leplac, que possibilitará o aumento da
extensão de nossa plataforma continental.
Além disso, o Aviso de Pesquisa Aspirante Moura – que funcionará como um
laboratório embarcado, voltado para as ciências do mar – foi recentemente incorporado à Armada, graças a uma parceria com
o Ministério da Ciência e Tecnologia.
Dentre as muitas ações da Marinha que
tanto me orgulharam, destaco a ativa e louvável participação de nossos marinheiros
no apoio às vítimas dos terremotos no Haiti
e no Chile, contribuindo para amenizar a dor
e o sofrimento de milhares de famílias que
perderam seus lares e seus entes queridos.
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Nessas ocasiões, os senhores e as senhoras levaram para os povos irmãos o
mesmo auxílio e a mesma solidariedade que
nunca negaram aos brasileiros que moram
em comunidades distantes ou enfrentam
situações de catástrofes.
Como Comandante Supremo das Forças Armadas, tenho a grande honra de reafirmar minha confiança e minha admiração
por essa instituição exemplar. Estou certo
de que o Brasil poderá contar, em todos os
momentos, com a total cooperação dessa
Força nas suas diversas áreas de atuação.
Que os exemplos do Almirante Tamandaré
estejam sempre presentes na memória dos
marinheiros, fuzileiros navais e servidores
civis, continuando a nortear os rumos da
Marinha do Brasil.
Parabéns a todos!”
ORDEM DO DIA DO COMANDANTE
DA MARINHA
O comandante da Marinha, Almirante
de Esquadra Julio Soares de Moura Neto,
emitiu a seguinte Ordem do Dia sobre a
data.
“Hoje unimo-nos a diversos segmentos
da sociedade para prestarmos uma justa homenagem àqueles que, no passado e no presente, seguem se doando, diuturnamente,
para garantir os interesses nacionais no mar
e nas águas interiores, simbolizados pelo
‘marinheiro’, representando todos os homens
e mulheres, militares e civis, que labutam incansavelmente em nossa instituição.
Com essa visão, é justo relembrar e
enaltecer uma destacada personalidade, o
Almirante Joaquim Marques Lisboa, o
Marquês de Tamandaré, que traduz, com a
notoriedade de sua biografia, todo esse
sentimento. Dotado de incontestes qualidades, ele tem um lugar de honra junto aos
que contribuíram para preservar a nossa
integridade política e territorial.
RMB4 oT/2010
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Com uma trajetória de atos de bravura e
abnegação, iniciada em 1822, aos 15 anos de
idade, teve participação decisiva na Guerra
da Independência e na Campanha Cisplatina.
Durante a Regência, tomou parte ativa
na pacificação de diversas insurreições: a
Setembrada, em 1831; a Abrilada, em 1832;
a Balaiada, entre 1838 e 1841; além do
restabelecimento da ordem na Província do
Pará, em 1835.
No Segundo Reinado, já como almirante, atuou na Guerra da Tríplice Aliança,
comandando as unidades navais na Tomada de Paissandu e organizando a linha
logística necessária para a manutenção das
embarcações que atuavam muito distante
de sua sede.
Em 1925, em consideração à sua vida
exemplar, o 13 de Dezembro foi instituído
como Dia do Marinheiro, homenageandoo em sua data natalícia e alçando-o a nosso
Patrono. Em 13 de dezembro de 2004, foi
consagrado como Herói da Pátria.
Repassar os seus feitos e exemplos deve
suscitar nos cidadãos reflexões no sentido
de que todos têm um papel relevante a desempenhar perante a Nação, contribuindo
para torná-la cada vez melhor. Na atualidade, inspirados pelo espírito que dele emana,
buscamos construir um Poder Naval à altura de nossas responsabilidades institucionais. Nesse sentido, ressalto algumas ações
que demonstram essa postura.
Prossegue o esforço para a modernização e a obtenção de novos meios, podendo ser citadas algumas conquistas:
– a prontificação da Corveta Barroso,
de projeto e construção autóctones, que
demonstrou um excelente desempenho em
sua primeira longa viagem, visitando portos da África;
– a incorporação à Armada do NavioPatrulha Macau, de 500 toneladas, segundo da classe Macaé e que contribuirá para
potencializar as ações de presença, vigiRMB4 o T/2010

lância, proteção e defesa da nossa área de
responsabilidade;
– a aquisição, em parceria com o Ministério da Saúde, do Navio de Assistência
Hospitalar Soares de Meirelles, que se
dedicará à nobre missão de levar o apoio
médico às populações ribeirinhas; e
– a chegada ao Brasil do primeiro helicóptero EC 725, UH-15 Super Cougar.
Com os olhos voltados para o futuro e
levando em conta as orientações da Estratégia Nacional de Defesa, seguimos empenhados em construir uma Força capaz de
proteger o patrimônio brasileiro.
Destaco os esforços que vêm sendo empreendidos para sermos dotados, mediante
um acordo governamental, de unidades de
superfície, incluindo fragatas, navio de apoio
logístico e navios-patrulha oceânicos.
Deve ser priorizado o Sistema de
Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz),
ferramenta vital para o monitoramento e a vigilância de nossas águas jurisdicionais.
Além disso, julgo fundamental dar
continuidade à construção de navios-patrulha de 500 toneladas, garantindo a sua
presença permanente junto às bacias petrolíferas mais importantes.
Por oportuno, gostaria de salientar os
avanços do Prosub. Em maio último, foi
iniciada a construção do primeiro submarino convencional, com a participação efetiva de nossos operários, e começaram as
obras do estaleiro e da base em Itaguaí.
Friso também que um grupo de engenheiros já se encontra na França, realizando os
cursos e estágios destinados a capacitálos a projetar e construir no Brasil o submarino de propulsão nuclear.
A concretização de um projeto dessa magnitude significará a prova inconteste da
potencialidade tecnológica brasileira e o fortalecimento de nossa capacidade dissuasória.
Finalmente, na busca permanente da
valorização do nosso pessoal, foram con221
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cedidas, recentemente, as últimas parcelas
do reajuste salarial estabelecido em 2008, o
qual, mesmo estando aquém das necessidades, minimizou as dificuldades financeiras e contribuiu para reduzir a acentuada
defasagem em relação às outras carreiras
de Estado. Ademais, continuam as obras
de revitalização do Hospital Marcílio Dias,
a expansão da Odontoclínica Central e a
construção da Policlínica de Niterói.
Marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis!
Exorto-os uma vez mais a renovarem o
entusiasmo e a perseverança para que, inspirados em nosso Patrono, continuemos,
juntos, a envidar os maiores esforços na
direção do aperfeiçoamento da Marinha,
buscando torná-la suficientemente forte,
aprestada e preparada para a defesa da soberania em nossas águas.
Aos agraciados com a Medalha Mérito
Tamandaré, cujas cerimônias de imposição
estão ocorrendo nos diversos Distritos Navais e no exterior, transmito os meus cumprimentos pelos relevantes serviços prestados,
motivo pelo qual obtiveram o justo reconhecimento, e concito-os a fortalecer a mentalidade marítima junto à sociedade, ressaltando a devida importância da ‘Amazônia Azul’
para um país predestinado a ser grande e reconhecido no cenário internacional.”
(Bonos nos 899 e 900, de 10/12/2010)
HOMENAGEM DO CONGRESSO
NACIONAL
A Marinha do Brasil foi homenageada,
no dia 9 de dezembro, em uma sessão solene, no Congresso Nacional, para celebrar o
Dia do Marinheiro, comemorado em 13 de
dezembro, data de nascimento do Almirante
Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de
Tamandaré, Patrono da Marinha do Brasil.
Militares da Marinha, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira lotaram o
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Plenário da Câmara dos Deputados. Entre
as autoridades militares presentes estavam
o Comandante da Marinha, Almirante de
Esquadra Julio Soares de Moura Neto; o
Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante de Esquadra Luiz Umberto de Mendonça; o Secretário de Ensino, Logística,
Mobilização, Ciência e Tecnologia do Ministério da Defesa, Almirante de Esquadra
Gilberto Max Roffé Hirschfeld; o General
de Exército José Elito Carvalho Siqueira; e
o Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica,
Tenente-Brigadeiro do Ar João Manoel
Sandim de Rezende. O Deputado Federal
Marco Maia (PT-RS), 1o secretário da Câmara dos Deputados, presidiu a sessão.
Durante a sessão, o Senador Acir Gurgacz
(PDT-RO) destacou a presença da Marinha
na desocupação do tráfico no Complexo do
Alemão, no Rio de Janeiro. “Esse trabalho
de apoio às Forças de Segurança merece
nossa admiração”. Entre os desafios futuros, ele citou o papel a ser desempenhado
pela Marinha na proteção das riquezas do
pré-sal. “O futuro guarda uma importância e
uma missão ainda mais grandiosa, referente
à necessidade da guarda e da defesa das
plataformas de petróleo do pré-sal, a defesa
do que hoje a Marinha de Guerra já chama
acertadamente de Amazônia Azul”, afirmou
o autor do requerimento para a homenagem,
realizado, também, a pedido da Deputada
Federal Rebecca Garcia (PP-AM).
As ações sociais da Marinha no apoio
às populações ribeirinhas e somente acessíveis por via fluvial, como as da Amazônia, foram citadas como uma das importantes contribuições ao País. Mereceu também registro a participação da Marinha em
missões de paz no exterior, lideradas pela
Organização das Nações Unidas.
Discursaram em homenagem à Marinha
do Brasil os Deputados Federais Marco Maia
(PT-RS), Paes De Lira (PTC-SP), Aldo Rebelo
(PcdoB-SP) e Rodrigo Rollemberg (PSB-DF).
RMB4 oT/2010
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DIA DO MARINHEIRO
NO ESPAÇO CULTURAL DA MARINHA
Como parte das comemorações pelo Dia
do Marinheiro, celebrado em 13 de dezembro, a Diretoria do Patrimônio Histórico e
Documentação da Marinha (DPHDM) promoveu, no dia 12, uma série de atividades
culturais, educativas e recreativas no Espaço Cultural da Marinha (ECM), no Rio
de Janeiro.
A programação constou de visita guiada ao circuito expositivo “30 Anos da Mulher Militar na Marinha”, Navio-Museu
Bauru, Submarino-Museu Riachuelo, Helicóptero Rei do Mar e Nau dos Descobrimentos; passeio marítimo no Rebocador
Laurindo Pitta; visita à Ilha Fiscal; apresentação da peça teatral “O Passeio Mágico”, do projeto Conhecendo e Brincando
no ECM; Oficina de Nós; e pescaria com
distribuição de brindes.
O Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais integrou-se ao evento com exposição de material militar, incluindo o Carro Anfíbio (JipAnf) e visita ao Museu do
Corpo de Fuzileiros Navais, situado na
Fortaleza de São José. Já o Comando da
Força de Fuzileiros da Esquadra, o Comando da Divisão Anfíbia e o Batalhão de Operações Especiais expuseram mostruário e
realizaram atividades lúdicas.

O Comando do Pessoal do Corpo de
Fuzileiros Navais e o Centro de Instrução
Almirante Silvio de Camargo (Ciasc) promoveram apresentação da Banda do Ciasc.
A educação para a saúde também não foi
esquecida, com orientações sobre higiene
bucal e prevenção de problemas odontológicos, a cargo da Diretoria de Saúde da
Marinha. A Base de Adestramento Almirante Castro e Silva expôs material relacionado ao adestramento e atividades de mergulho, e o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes fez apresentação de
educação física e dos atletas da Marinha
do Brasil que farão parte dos Jogos Olímpicos Militares.
A Diretoria de Ensino da Marinha ficou
encarregada da distribuição dos folhetos
informativos “Como ingressar na Marinha”
e também da Escola Naval. As crianças
puderam tirar fotografias em painéis vazados com motivos navais e participar de oficina de pintura, atividades supervisionadas pelo Serviço de Seleção de Pessoal da
Marinha. Já o Centro de Comunicação Social da Marinha exibiu clips da Canção do
Marinheiro e sobre a Amazônia Azul. O
Grupo de Escoteiros do Mar também participou da programação.

DIA MARÍTIMO MUNDIAL
Foi realizado no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (Ciaga), Rio de Janeiro-RJ, em 23 de setembro último, a cerimônia
comemorativa do Dia Marítimo Mundial, presidida pelo comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Julio Soares de Moura
Neto. Durante a cerimônia, o presidente do
Centro de Capitães da Marinha Mercante,
Capitão de Longo Curso Álvaro José de
RMB4 o T/2010

Almeida Junior, leu a mensagem do secretário-geral da Organização Marítima Mundial
(IMO), Efthimios Elias Mitropoulos.
Em sua Ordem do Dia, o diretor de Portos
e Costas, Vice-Almirante Leal Ferreira,
enfatizou a importância da formação de novos oficiais da Marinha Mercante do Brasil
em seus cursos no Ciaga e no Centro de
Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba).
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Ainda durante a cerimônia, o comandante da Marinha fez aposição floral no busto
de Irineu Evangelista de Souza, o Visconde
de Mauá, Patrono da Marinha Mercante,
acompanhado do presidente da Transpetro,
José Sérgio de Oliveira Machado, e do presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima (Syndarma),
Hugo Pedro de Figueiredo.
Na sequência, foi inaugurado o Memorial
em Homenagem aos Mortos da Marinha
Mercante na Segunda Guerra Mundial, com
o descerramento da placa pelo comandante
da Marinha, acompanhado pelo presidente
do Centro dos Capitães da Marinha Mercante e pelo Coronel (RM) Antônio Fraga
Esteves, sobrinho do primeiro militar da
Marinha Mercante morto na Segunda Guerra Mundial. Em seu discurso, o Almirante de
Esquadra Julio Soares de Moura Neto
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enalteceu a homenagem feita a todos os
marinheiros mercantes, destacando o valor
e a importância da Marinha Mercante.
Transcrevemos abaixo a Ordem do Dia
do diretor de Portos e Costas:
“Os que têm o mar como profissão sentem por ele uma atração que fascina, seja pela
beleza, seja pelo respeito que inspira. Esses
sentimentos são comuns a toda uma comunidade de bravos que enfrentam diretamente
a inconstância das ondas, unidos pela labuta constante ao sol, ao sal e às intempéries,
bem como pelas atitudes de solidariedade,
universais entre todos os marinheiros.
Ao mesmo tempo que nos sensibiliza, despertando profundas emoções, o mar representa um desafio àqueles que nele operam, exigindo esforço, resistência, conhecimento e um
criterioso uso das informações e recursos disponíveis para superar as adversidades.
RMB4 oT/2010
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Experimentamos hoje notável desenvolvimento do nosso tráfego marítimo. Mais
de 95% do volume do comércio exterior do
País é realizado pelo mar e mais de 85% de
todo o nosso petróleo é extraído da plataforma continental. A descoberta de novas
jazidas de petróleo e gás na camada do présal possibilitou a alocação de grandes investimentos em estaleiros, voltados para a
construção de navios petroleiros e de apoio
marítimo. O crescimento da navegação de
interesse nacional também se reflete positivamente no nosso transporte de cabotagem,
contribuindo em muito para a ampliação da
nossa frota de porta-contêineres.
Destaca-se também o significativo crescimento da navegação interior em nossas
principais bacias hidrográficas, decorrente do aumento verificado nas nossas exportações, particularmente no que se refere às commodities.
Fazendo parte desse cenário, a Autoridade Marítima Brasileira acompanha o crescimento que vem ocorrendo na navegação
em nossa Amazônia Azul e está preparada
para atender à demanda gerada com o incremento previsto pelo transporte de petróleo e seus derivados, pela contínua evolução da navegação de apoio marítimo, pela
expansão do comércio exterior, pelo promissor aumento da frota pesqueira, bem
como pelo rápido desenvolvimento de nossa navegação interior.
Assim sendo, veio a ser muito apropriada e oportuna a proposta da Organização
Marítima Internacional (IMO) para o tema
das comemorações do Dia Marítimo Mundial deste ano – “2010: Ano do Marítimo”
–, conforme mensagem do secretário-geral
da IMO, que acabamos de ouvir.
Consciente da importância da navegação
para o desenvolvimento nacional, a Marinha
do Brasil vem adotando uma série de medidas
visando a aumentar a capacidade de formação
de oficiais da Marinha Mercante nos nossos
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Centros de Instrução – o Ciaga e o Ciaba – ,
bem como no sentido de aprimorar a formação, o aperfeiçoamento, a atualização e o adestramento dos profissionais que conduzem
nossas riquezas pelos mares do mundo.
As obras de modernização dos Centros
de Instrução, que vêm sendo realizadas com
o apoio da Petrobras e da Agência Nacional do Petróleo, permitem antever para breve o aumento significativo do número de
oficiais da Marinha Mercante a ser formado a cada ano, atendendo às necessidades
de pessoal da Comunidade Marítima e à
crescente demanda por profissionais
especializados nas novas tecnologias empregadas nos navios.
Além disso, outras medidas tomadas no
sentido de aumentar a capacidade de formação de oficiais dos nossos Centros de
Instrução já estão surtindo o efeito desejado. A nossa expectativa é que, neste ano,
ocorrerá um aumento de 25% do número
de praticantes-alunos formados em relação
a 2009 e que em 2011 ocorra um acréscimo
de 87% em relação a 2009.
Ainda na área do Ensino Profissional
Marítimo (EPM), alcançamos em 2009 um
expressivo incremento na oferta de cursos
de formação e capacitação de aquaviários.
Além disso, a obtenção das Certificações
ISO 9001:2008 pelos setores do EPM do
Ciaga, do Ciaba e de várias Capitanias dos
Portos comprova o acerto de uma política
de qualidade voltada para o aprimoramento
contínuo da formação da mão de obra
aquaviária. Trabalhando em parceria com
diversos órgãos representativos da Comunidade Marítima, a Diretoria de Portos e
Costas alterou, neste ano, as Normas da Autoridade Marítima para o Uso de Uniformes
da Marinha Mercante, instituindo o distintivo de comodoro como forma de reconhecimento do mérito alcançado pelos capitães
de longo curso durante o desenvolvimento
de suas carreiras. Durante esta solenidade,
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serão entregues os distintivos de comodoro
aos dois primeiros capitães de longo curso
indicados pelo Centro dos Capitães da Marinha Mercante a esta Diretoria, o Capitão
de Longo Curso Francisco Cesar Monteiro
Gondar e o Capitão de Longo Curso Roberto
Luiz do Nascimento, aos quais transmito os
meus efusivos cumprimentos.
Com o propósito de enaltecermos a memória da Marinha Mercante brasileira, bem
como expor aos jovens alunos da Escola de
Formação de Oficiais da Marinha Mercante
do Ciaga exemplos dignos de lembrança,
como a do conferente de carga José Francisco Fraga, que faleceu a bordo do Navio Mercante Taubaté em 22 de março de 1941, devido ao ataque de um avião alemão, será inaugurado, logo após o encerramento desta cerimônia, o Memorial em Homenagem aos
Mortos da Marinha Mercante na Segunda

Guerra Mundial. Esse Memorial permitirá também lembrar à Nação os atos de bravura e
determinação perpetrados pelos valorosos
marinheiros da nossa Marinha Mercante.
É, pois, com satisfação que me congratulo com todos os membros da Comunidade
Marítima aqui presentes, bem como com os
homens e mulheres que exercem atividades
no mar e nas nossas águas interiores, contribuindo para o desenvolvimento da Nação brasileira. Expresso os meus cumprimentos aos senhores pela data e apresento os
meus agradecimentos pelas suas presenças.
Por fim, não poderia deixar de destacar
a honrosa presença do comandante da
Marinha, que preside esta cerimônia, Autoridade Marítima Brasileira, que bem retrata a importância deste evento.”
(Fonte: www.mar.mil.br e Bono Especial
no 677, de 23/9/2010)

DIA NACIONAL DO AMIGO DA MARINHA
Foi comemorado, em 6 de novembro último, o Dia Nacional do Amigo da Marinha. Na ocasião, o comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Julio Soares
de Moura Neto, enviou a seguinte mensagem às Sociedades dos Amigos da Marinha (Soamar) de todo o Brasil:
“É com orgulho, satisfação e gratidão
que a Marinha do Brasil exalta e parabeniza todos homens e mulheres pertencentes
às Soamar pelo transcurso do Dia Nacional do Amigo da Marinha.
Tendo origem com a criação, em 1972,
da Associação Santista dos Amigos da Marinha (Asam), as Soamar congregam hoje
mais de 14 mil membros, em 54 associações
(além de uma entidade nacional, a SoamarBrasil) localizadas em diversos pontos do
nosso território.
Sua atuação tem sido de inestimável valor na imprescindível tarefa de fomentar a
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tão necessária mentalidade marítima, que
busca ressaltar a importância de estarmos
cada vez mais atentos aos assuntos relacionados ao mar e às nossas bacias
hidrográficas.
Um país como o nosso, possuidor de
um litoral de 8.500 km, com uma área marítima de 4,5 milhões de km2, que costumamos
chamar de “Amazônia Azul”, e contando
com 40 mil km de rios navegáveis, necessita de uma Marinha forte, bem equipada e
bem adestrada, à altura de sua projeção
político-estratégica no cenário internacional e capaz de garantir a sua soberania e os
seus interesses. Dentro desse enfoque,
ressalto o trabalho dedicado, despretensioso, voluntário e muito significativo dos
nossos amigos que, diuturnamente, buscam aproximar a Força da sociedade brasileira, em prol da qual desenvolvemos todos os nossos esforços.
RMB4 oT/2010
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A data de 6 de novembro, Dia Nacional do
Amigo da Marinha, é também muito significativa, pois marca o aniversário de nascimento
do Almirante de Esquadra Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, ex-ministro da Marinha e
patrono das Soamar, sendo uma justa homenagem àquele insigne chefe naval, possuidor
de uma reconhecida visão de futuro e de um
inegável empreendedorismo, e que foi o gran-

de incentivador da consolidação e ampliação
das Soamar em nível nacional.
Estimados soamarinos e soamarinas!
Recebam o profundo reconhecimento de
todos os marinheiros, fuzileiros navais e
servidores civis pelo belo trabalho que realizam em prol da Marinha e do Brasil! Nós
lhes agradecemos. Sejam muito felizes!”
(Fonte: Bono no 795, de 5/11/2010)

ESPAÇO CULTURAL COMEMORA O DIA DA CRIANÇA
Para comemorar o Dia da Criança, o Espaço Cultural da Marinha, no Rio de Janeiro, promoveu, em 9 e 10 de outubro último,
uma programação especial que incluiu desde apresentação de jipe anfíbio até brincadeiras com atletas olímpicos militares. O
evento, organizado pela Diretoria do
Patrimônio Histórico e Documentação da
Marinha (DPHDM), contou com o apoio
de várias outras organizações militares da
Marinha.

operativos e históricos. Houve também
apresentação da sua Banda de Música. A
área de Medicina Operativa, responsável
pelas ações de saúde nas missões de apoio
humanitário em situações de desastre, junto com a equipe de Odontologia, fez simulações de resgate, primeiros-socorros e

As ações foram montadas para expor as
diversas atividades e carreiras dentro da
Marinha, de forma dinâmica, curiosa e
educativa e com muita brincadeira e música. Entre as atividades programadas, os
Fuzileiros Navais intercalaram a exibição
do jipe anfíbio com um bate-papo sobre os
equipamentos que utilizam nas operações
especiais e exposição dos materiais
RMB4 o T/2010
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palestras educativas, e os mergulhadores
ministraram aulas sobre tudo o que envolve a atividade de mergulho, explicando e
mostrando seus equipamentos.
Já a Comissão de Desportos da Marinha
participou do evento com uma série de brincadeiras envolvendo as crianças e os atletas de diversas categorias que participarão
dos Jogos Mundiais Militares em 2011.
Além dessas ações, o Espaço Cultural
da Marinha manteve os passeios à Ilha Fiscal, as apresentações de teatro infantil e as
atividades da oficina de recreação, que fazem parte das programações normais do
Espaço Cultural.

JUBILEU DE OURO DA ERMB
Foi realizada, em 23 de novembro último, a cerimônia oficial de abertura das comemorações dos 50 anos (Jubileu de Ouro)
da Estação Rádio da Marinha em Brasília
(ERMB). Estiveram presentes autoridades
civis e militares, além de ex-comandantes e
imediatos. Na ocasião, foi lançado o livro
comemorativo e selo personalizado Jubileu de Ouro da ERMB.
Como parte das comemorações, aconteceu, em 27 de novembro último, a I Corrida Cross Country Jubileu de Ouro da
ERMB. Os percursos foram realizados nas
trilhas das instalações daquela Organização Militar.
Outro evento esportivo comemorativo
dos 50 anos da ERMB foi o Torneio de Futebol de Campo Jubileu de Ouro da ERMB,
com a participação dos times do Centro de
Instrução e Adestramento de Brasília
(Ciab), Centro de Inteligência da Marinha
(CIM), Clube Naval de Brasília, ERMB, Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia Rodoviária Federal, Universidade Estadual de
Goiás (Unidade de Luziânia) e Secretaria
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Nacional de Segurança Pública. Sagrou-se
campeã a equipe da Polícia Militar do Distrito Federal.
A Estação Rádio da Marinha em Brasília
(ERMB) foi criada pelo Decreto no 49.324,
de 23 de novembro de 1960, para ser a Estação Central do Serviço Fixo da Marinha do
Brasil. Entretanto, as primeiras transmissões
foram realizadas em abril de 1960 a partir de
um prédio da Caixa Econômica Federal
(CEF), e em maio do mesmo ano a ERMB
iniciou provisoriamente suas atividades.
Devido ao aumento do tráfego de mensagens e à atribuição de novas tarefas,
surgiu a necessidade da construção de
novas instalações, passando a ERMB a
operar na atual sede a partir de 13 de novembro de 1985.
Em junho de 1987, a ERMB assumiu a
função de estação rádio principal do serviço fixo da Marinha do Brasil (MB) e passou a operar a Rede Naval Interamericana
de Telecomunicações (RNIT), a Rede LusoBrasileira e a Rede Operativa da Marinha
(Reomarinha).
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A missão da ERMB, conforme a Portaria
no 0023 de 2003, do Comando de Operações
Navais, é proporcionar comunicações entre
as OM da Marinha do Brasil ou entre estas
e outras organizações de interesse da MB,
pela operação das redes e circuitos do Sistema de Comunicações da Marinha
(Siscom); cumprir e fiscalizar a doutrina, as

normas, os procedimentos e as demais instruções de comunicações vigentes na MB,
em suas jurisdições, a fim de contribuir para
o pleno exercício do comando pelas autoridades navais, o controle das comunicações
navais e as atividades de Inteligência da MB.
(Fontes: Bono no 795, de 5/11/2010,
www.cdm.mar.mil.br e www.ermb.mb)

SECRETARIA-GERAL DA MARINHA DIFUNDE O CONCEITO
DE OFFSET NA FORÇA
A Secretaria-Geral da Marinha promoveu, em 1o de setembro, a palestra “Práticas de offset no âmbito da Marinha do Brasil – síntese histórica, situação atual e perspectivas”, proferida pelo coordenador do
Orçamento da Marinha, Contra-Almirante
(IM) Anatalicio Risden Júnior. O offset é a
prática, geralmente utilizada por um governo, de obter compensações de fornecedores estrangeiros pela compra de bens e serviços de vulto.
O evento foi realizado no auditório do
Comando do 7o Distrito Naval, em Brasília,
para um público de cerca de 120 pessoas,
entre oficiais e servidores civis das Organizações Militares sediadas na capital do
País. De acordo com o secretário-geral da
Marinha, Almirante de Esquadra João Afonso Prado Maia de Faria, que proferiu as

palavras finais do encontro, o propósito
principal foi conscientizar o público interno da importância do tema para a Marinha.
O offset pode ser definido como toda e
qualquer prática compensatória acordada
entre as partes, como condição para a importação de bens e serviços, com a intenção de gerar benefícios de natureza industrial, tecnológica ou comercial ao importador. É uma prática bastante comum nas relações comerciais internacionais, tendo em
vista os ganhos embutidos que, eventualmente, conseguem ser superiores aos dos
valores dos contratos negociados entre as
partes. A prática consta hoje, inclusive,
como cláusula obrigatória em contratos que
envolvem valores superiores a 5 milhões
de dólares, realizados pela Marinha.
(Fonte: www.mar.mil.br)

FRÁGIL FISCALIZAÇÃO NAS FRONTEIRAS
O combate à insegurança no País passa
obrigatoriamente pela ampliação da presença da Receita Federal do Brasil (RFB) nas
fronteiras. Essa é uma das conclusões do
estudo Fronteiras Abertas, apresentado em
outubro último aos representantes do governo federal, parlamentares, autoridades
1

das áreas de segurança pública e comércio
exterior, governos dos estados fronteiriços
e representantes de setores produtivos da
economia nacional. O estudo foi produzido pelo Sindicato Nacional dos AnalistasTributários da Receita Federal do Brasil
(Sindireceita).1

N.R.: As Forças Armadas não participaram do referido estudo.
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Durante dez meses, uma equipe percorreu mais de 15 mil km de rodovias federais
e estaduais, estradas vicinais e rios que
marcam a fronteira do Brasil com Uruguai,
Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana
Francesa. “Nesses pontos, caminhões carregados com carvão, madeira, bebidas e
produtos agrícolas entram no Brasil diariamente, sem passar por nenhuma fiscalização. Em veículos leves, motoristas também
aproveitam a fragilidade no controle na fronteira para transitar livremente. Embarcações
cruzam rios que marcam as fronteiras brasileiras nas regiões Norte, Centro-Oeste e
Sul sem serem fiscalizados”, constatou o
estudo.
Para cobrir uma extensão de mais de 16,8
mil quilômetros de fronteiras com esses
países, a Receita Federal do Brasil mantém
31 postos aduaneiros, distribuídos pelos
estados do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso, Acre, Rondônia, Amazonas,
Amapá e Roraima. Nessas unidades, o efetivo de servidores é de 596 funcionários,
245 auditores fiscais e 351 analistas-tributários, um número considerado baixo pelo
Sindireceita. Esse contingente representa
3% da força de trabalho da Receita Federal, que atualmente conta com cerca de
19.600 servidores – 12.300 auditores fiscais e 7.300 analistas-tributários.
Segundo a legislação brasileira, a Receita
Federal tem a precedência sobre os demais
órgãos no controle aduaneiro, ou seja, cabe
prioritariamente à RFB e seus servidores controlar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de pessoas, veículos e mercadorias de portos, aeroportos, pontos de fronteira e recintos alfandegados, ou o embarque
e desembarque de viajantes procedentes do
exterior ou a ele destinados.
A própria Receita Federal admite que
para atender somente às 31 inspetorias se230

riam necessários 1.032 servidores, sendo
380 auditores e 652 analistas-tributários.
Nesses postos de controle, o deficit de
analistas-tributários passa de 70%, conforme estudo da Subsecretaria de Gestão
Corporativa (Sucor) e da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (Cogep) da Receita Federal.
Algumas conclusões do estudo para
ampliação do controle aduaneiro são:
– ampliação do quadro atual de servidores para atuar especificamente na área
aduaneira;
– ampliação do número de postos aduaneiros nas fronteiras e nas estradas que
dão acesso aos países vizinhos;
– estabelecimento urgente de outorga
legal aos analistas-tributários da Receita
Federal da área aduaneira para porte de arma
de fogo visando à defesa funcional e pessoal (quanto a este item, ressalte-se que,
mesmo após o cumprimento de seus expedientes de trabalho, os servidores ficam sujeitos a ameaças e retaliações de fiscalizados
e, principalmente, do crime organizado);
– inserção da Receita Federal na
abrangência do art. no 144 da Constituição
Federal, que trata da segurança pública,
pois faz-se necessário que o órgão tenha
também prerrogativas especiais para fazer
frente à pirataria, à lavagem de dinheiro, ao
narcotráfico e a outras ações requintadas
do crime organizado; e
– desenvolvimento de estudos para a
criação, no âmbito da Receita Federal, de
um corpo de agentes especializados, com
características de polícia, para atuar na vigilância ostensiva de instalações aduaneiras e mercadorias, acompanhamento em
trânsitos aduaneiros e apoio tático policial
no combate e repressão ao contrabando,
descaminho e outros ilícitos que possam
ocorrer na área aduaneira.
(Fonte: Press release da Assessoria de
Comunicação do Sindireceita)
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INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO CASNAV
Foi inaugurada, em 4 de novembro último, a nova sede do Centro de Análise de
Sistemas Navais (Casnav), no Edifício 23,
localizado nas dependências do Arsenal de
Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ). Com
uma área de 5.200 m² distribuídos no térreo, parte do 3o pavimento e os novos 5o e
6o andares que foram construídos sob o
telhado do edifício 23, a nova área otimizará
o aproveitamento do espaço disponível,
sem alteração de sua fachada. As instalações dispõem de auditório e salas adequadamente projetadas para o efetivo do
Casnav, com sistema de ar condicionado
central, energia estabilizada e moderna rede
de distribuição de dados. A obra teve início em novembro de 2008.
O Núcleo do Centro de Análises de Sistemas Navais, que completou 35 anos de
existência neste ano, foi criado para funcionar, inicialmente, na antiga Diretoria de
Comunicações e Eletrônica da Marinha.
Pouco depois, o Casnav passaria a funcionar nas dependências da Escola de Guerra
Naval, até ser transferido, em junho de 1995,
para o 3o andar do edifício 8 do AMRJ, onde
ocuparia uma área de 1.700 m².
A partir do primeiro desafio, lançado em
1975, que foi a avaliação do desempenho
operacional e otimização do emprego das
fragatas classe Niterói, o Casnav, nas décadas seguintes, ampliou a atividade de

Avaliação Operacional para outros meios,
como aeronaves, submarinos e sistemas de
armas dos fuzileiros navais, e estendeu sua
atuação para outras áreas de competência,
tais como a simulação de guerra naval, sistemas de comando e controle, sistemas de
apoio à decisão, sistemas administrativos
corporativos e desenvolvimento de recursos criptográficos.
Nesse processo de evolução, o Casnav
transformou-se em uma Organização Militar Prestadora de Serviços de Ciência e
Tecnologia (OMPS-C), passando a ser responsável pela sua autossustentabilidade;
formalizou, com a Secretaria-Geral da Marinha, o Contrato de Autonomia de Gestão,
adotando um modelo de gestão contemporâneo, com metas estratégicas a serem atingidas; certificou seus processos finalísticos
pela norma ISO 9001:2008; obteve o nível
G pelo método MPS.BR, na qualidade de
seus produtos de software; e alcançou a
classificação, na faixa bronze, do Prêmio
de Qualidade do Governo Federal, nos
anos de 2004, 2005, 2007 e 2010.
A produção tecnológica do Casnav aumentou de 12 projetos em 2003 para 45 neste ano, atendendo a Marinha do Brasil e
outros órgãos e instituições do País e empregando cerca de 250 militares, servidores civis e assessores especializados.
(Fonte: Bono Especial no 794, de 4/11/2010)

PRAÇA MARINHA DO BRASIL É REVITALIZADA
NO RIO DE JANEIRO
Foi concluída a execução do primeiro
projeto do programa “A Praça é Sua”, de
revitalização de praças públicas pela Prefeitura do Rio de Janeiro. A Praça Marinha
do Brasil, localizada em Botafogo, Zona Sul
RMB4 o T/2010

do Rio, foi entregue ao Comando do 1o Distrito Naval (Com1oDN) pela Secretaria de
Conservação e Serviços Públicos, em uma
cerimônia realizada no dia 27 de outubro
último.
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los reparos ainda fará a limpeza do monumento em homenagem ao Almirante
Tamandaré, Patrono da Marinha do Brasil.
No programa de revitalização de praças
estão previstas, ainda, ações de conscientização junto à população para mostrar a
importância do cuidado com os espaços
públicos.
(Fonte: www.mar.mil.br)
Representação do Comando do 1o Distrito
Naval na cerimônia de entrega da praça

A Banda do Grupamento de Fuzileiros
Navais do Rio de Janeiro e uma representação do Com1oDN compareceram à solenidade, que também contou com as presenças do secretário de Conservação e
Serviços Públicos da Prefeitura do Rio de
Janeiro, Carlos Roberto Osório, e do presidente da Rio Luz, Henrique Pinto.
Além da limpeza, pintura, instalação de
refletores e recuperação do mobiliário urbano do local, a gerência responsável pe-

Secretário de Conservação e Serviços Públicos (dir.),
presidente da Rio Luz (esq.) e representante do
Com1oDN descerram a placa alusiva ao evento

NAVIO-PATRULHA MACAU É INCORPORADO
À MARINHA DO BRASIL
Foi realizada, em 30 de novembro último, nas instalações da Indústria Naval do
Ceará (Inace), Fortaleza-CE, a cerimônia de
Batismo e Mostra de Armamento do Navio-Patrulha Macau. O comandante da
Marinha, Almirante de Esquadra Julio Soares de Moura Neto esteve presente com
várias outras autoridades e a senhora Alice Martha Chaves Rodrigues Pereira (esposa do Almirante de Esquadra Mauro
Cesar Rodrigues Pereira, ex-ministro da
Marinha), foi a madrinha do navio. Na ocasião, assumiu o comando do Macau o Capitão de Corveta Mauricio do Nascimento
Pinto.
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Em construção desde 2007 pelo Inace, o
Navio-Patrulha Macau recebeu este nome
em homenagem à cidade do litoral potiguar,
famosa por suas salinas e pela produção
de petróleo. O navio teve seu batimento de
quilha realizado em 17 de julho de 2007 e é
o segundo de uma nova classe de naviospatrulha em construção. Utilizou-se o projeto do navio-patrulha francês classe Vigilante 400 CL54, que foi alterado e aperfeiçoado, incorporando desenvolvimentos
tecnológicos e melhorias no desempenho.
Sua construção faz parte de um estudo
realizado pela Marinha do Brasil em novembro de 2005 para a construção de uma nova
RMB4 oT/2010
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classe de navios-patrulha que realiza,
prioritariamente, fiscalização das Águas
Jurisdicionais Brasileiras (AJB), atividade de
patrulha, inspeção naval e salvaguarda da
vida humana no mar, contribuindo para a
segurança do tráfego marítimo nacional e
defesa dos interesses estratégicos do Brasil. A tripulação do navio é composta por 34
militares, sendo quatro oficiais e 30 praças.
O navio tem as seguintes características:
Comprimento total – 55,6 m
Boca máxima – 8,0 m
Calado máximo – 2,5 m
Deslocamento – 500 t
Sistema de propulsão – 2 MCP MTU
16V 4000 M90
Geração de energia – três grupos diesel-geradores MTU
Velocidade maxima – 21 nós
Raio de ação a 15 nós – 2.500 MN
Autonomia – 10 dias
Armamento – 1 canhão 40mm L70 (AOS)
e 2 metralhadoras 20mm GAM B01-2
Operações aéreas: capacidade de operar com aeronaves em fainas de recebimento de cargas e de pessoal.
O chefe do Estado-Maior da Armada
expediu a seguinte Ordem do Dia:
“Fruto do Programa de Reaparelhamento da Marinha e em cumprimento ao disRMB4 o T/2010

posto na Portaria n o
411, de 10 de novembro
de 2010, do comandante da Marinha, realizamos, hoje, a Mostra de
Armamento do NavioPatrulha Macau, conforme preconizado na
Ordenança Geral para o
Serviço da Armada.
A escolha da denominação Navio-Patrulha Macau é uma justa
homenagem ao Município de Macau, localizado em região salineira do Rio Grande do
Norte, na várzea terminal do Rio Piranhas
Açu, e distante 180 km de Natal. O nome
“Macau” é originário da corruptela da palavra Chinesa “A-ma-kao”, que significa “Porto de Ama”, a deusa dos navegantes. Impulsionado pela grande produção de sal marinho, o então povoado de Macau foi crescendo e, no dia 2 de outubro de 1847, tornou-se Município do Rio Grande do Norte.
O Navio-Patrulha Macau, construído no
Estaleiro Inace (Indústria Naval do Ceará),
cujo batimento de quilha ocorreu em 17 de
julho de 2007, é o primeiro navio da Marinha do Brasil a ostentar este nome e, em
breve, estará patrulhando o setor nordeste
de nossa imensa Amazônia Azul.
Possuidor de tão significativo nome, com
certeza, este segundo integrante da nova
classe de Navios-Patrulha, que paulatinamente começa a ser incorporada à Marinha,
terá, aos moldes da promissora cidade de
mesmo nome, uma importante participação
no processo de desenvolvimento de nosso
País, seja na geração de empregos durante
sua construção e nos períodos de manutenção, bem como na proteção de nossas águas
jurisdicionais que, com as recentes descobertas ocorridas na camada pré-sal, se tornam cada vez mais cobiçadas.
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Nesse contexto, teremos intensificadas
nossas ações de patrulha naval, fiscalização do tráfego aquaviário em águas costeiras e oceânicas, além do aumento da capacidade de Busca e Salvamento (SAR),
ao longo da extensa área sob a responsabilidade do Brasil.
O Navio-Patrulha Macau atuará na área
marítima sob jurisdição do Comando do 3o
Distrito Naval, compreendendo o litoral do
Estado do Ceará até Alagoas, bem como a
área marítima correspondente aos arquipélagos de Fernando de Noronha, de São Pedro
e São Paulo e Atol das Rocas, ficando subordinado diretamente ao Comando do
Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste.
Neste especial momento em que, com
alegria, começamos a ver concretizar-se
mais uma etapa do nosso programa de
reaparelhamento, congratulo-me com os

tripulantes desse brioso navio, formulando ao comandante, oficialidade e guarnição votos de saúde, sucesso e felicidades
no cumprimento de suas futuras missões e
os exorto a manter em elevado patamar os
valores, princípios e tradições dos homens
do mar, na certeza de que a atual e as futuras tripulações terão pleno êxito na execução de sua nobre tarefa. Cumprimento, ainda, o Estaleiro Inace pelo empenho com
que conduziu este projeto, permitindo a
construção, mais uma vez, em território
nacional, de um excelente navio para a
Marinha do Brasil.
Navio-Patrulha Macau, bons ventos e
mares tranquilos! Que Nosso Senhor dos
Navegantes o proteja em todas as suas
comissões!”
(Fontes: Bono no 853, de 25/11/10, e Centro de Comunicação Social da Marinha)

LANÇAMENTO DO LOG-IN JATOBÁ
O Estaleiro Ilha S/A (Eisa) lançou ao mar,
em 25 de outubro último, o navio Log-In
Jatobá, um porta-contêiner de 218 metros
de comprimento e com capacidade máxima
de 2.700 contêineres de 20 pés. Esse é o
segundo navio da Log-In lançado pelo
Eisa, de um total de cinco porta-contêineres
e dois graneleiros.
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O Presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, participou da cerimônia de lançamento do porta-contêiner, no Rio de Janeiro, sendo a madrinha do navio a primeiradama, Marisa Letícia Lula da Silva. O Presidente, na ocasião, comentou sobre a
reativação da indústria naval, com a geração
de empregos, e a importância do transporte
de cargas por via marítima.
As características do Jatobá
são semelhantes às do Jacarandá, lançado em maio último.
Os 2.700 contêineres de 20 pés
serão armazenados em seus porões de carga com 271 cavernas
em seus 218 metros de comprimento, 29,8 m de boca, altura
total acima da quilha de 51,5 m e
calado de 11,6 metros. O número total de acomodações é para
30 pessoas.
RMB4 oT/2010
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Em 2010, foram totalizados 132 projetos
de construção nos estaleiros brasileiros, incluindo rebocadores, plataformas, empurradores, navios e outros, o que deixa os estaleiros nacionais com sua capacidade máxima.
O Eisa atualmente emprega direta e indiretamente cerca de 3 mil pessoas.
Devido ao grande numero de navios
programados para serem construídos na

carreira do Eisa, atualmente o controle de
qualidade conta com um grupo próprio de
aproximadamente 30 inspetores técnicos e
engenheiros, todos capacitados a responder e resolver qualquer situação diante dos
classificadores da Lloyd’s, ABS e armadores da Log-In.
(Fonte: Marcelo Sá, inspetor de Ultra
Som N. II do Eisa, por e-mail)

MOSTRA DE ARMAMENTO DO
NAsH SOARES DE MEIRELLES
Foi realizada na Estação Naval do Rio
Negro, Manaus-AM, em 23 de novembro
último, a Mostra de Armamento do Navio
de Assistência Hospitalar (NAsH) Soares
de Meirelles.
A solenidade contou com a presença do
comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Julio Soares de Moura Neto. Na ocasião, a Diretoria-Geral do Material da Marinha transferiu o navio para o setor do Comando de Operações Navais. Assumiu o comando do NAsH Soares de Meirelles o Capitão de Corveta Rubinei dos Santos Silva.
ORDEM DO DIA DO CHEFE DO
EMA
A seguir, transcrevemos a Ordem do Dia
do chefe do Estado-Maior da
Armada (EMA), Almirante de
Esquadra Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, sobre a Mostra
de Armamento:
“Em cumprimento ao disposto na Portaria no 431, de 17 de
novembro de 2010, do comandante da Marinha, e conforme
previsto no artigo 1-3-1 da Ordenança Geral para o Serviço da
Armada, se realiza, na presente
data, a Mostra de Armamento do
RMB4 o T/2010

Navio de Assistência Hospitalar (NAsH)
Soares de Meirelles.
A aquisição do navio foi motivada pela
necessidade de ampliar, de forma quantitativa e qualitativa, a capacidade de prover o
atendimento médico-odontológico e o apoio
sanitário em geral às populações ribeirinhas
da região amazônica, tarefas essas executadas há anos, fruto de parceria entre a Marinha do Brasil e o Ministério da Saúde.
Será empregado em conjunto com outros três ‘Navios da Esperança’, como carinhosamente são conhecidos na região os
navios que já realizam Assistência Hospitalar (Asshop): navios de assistência hospitalar Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e
Doutor Montenegro. Atuam em todos os
rios navegáveis dos estados do Acre, Ama-

235

NOTICIÁRIO MARÍTIMO

zonas, Pará, Rondônia, Roraima e Amapá,
atendendo cerca de 500 localidades,
contabilizando, anualmente, mais de 150 mil
procedimentos ao ano, nas mais variadas
vertentes, tais como: vacinação, exames
laboratoriais, palestras sobre higidez física
e saúde bucal, orientações às gestantes e
outros assuntos não menos importantes.
O navio teve seu início de construção
em 2004, pela empresa W. A. Companhia e
Transporte e Navegação Ltda, tendo ocorrido sua primeira viagem em 5 de outubro de
2008. Ostentava o nome Ludovico Celani e
era empregado, pela mesma empresa que o
construiu, como embarcação de passageiros e carga no trecho Tefé-Manaus. Foram
realizados no navio, até agora, pequenas
alterações estruturais e serviços simples,
existindo a previsão de um futuro período
de conversão, para uso pela Marinha do
Brasil. É hoje incorporado à Armada como
navio de 3a Classe, ficando subordinado ao
Comando da Flotilha do Amazonas, exibindo o indicativo de costado U-21.
A escolha da denominação Soares de
Meirelles é uma justa homenagem ao Dr.
Joaquim Cândido Xavier Soares de
Meirelles, nascido em 5 de novembro de
1797, que foi cirurgião-mor da Armada, político brasileiro e médico de Dom Pedro I e
Dom Pedro II. Foi o fundador, idealizador e
primeiro presidente da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro (hoje Academia
Nacional de Medicina) e realizou doutorado em Medicina Cirúrgica pela Faculdade
de Medicina de Paris. Foi médico do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro, chefiou
o Corpo de Saúde da Armada Imperial entre 1849 e 1868, notadamente por ocasião
da Guerra do Paraguai. Foi patrono e membro titular da Cadeira Número 1 da Academia Nacional de Medicina e patrono da Cadeira Número 28 da Academia Brasileira de
Medicina Militar. Destacou-se também nas
seguintes ações: exigência de vacinação
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antivariólica no pessoal dos navios, quartéis e hospitais; recomendação de profilaxia
de doenças venéreas e sifilíticas; manifestação contrária a castigos corporais e má
alimentação do pessoal dos navios; e defesa da criação de uma Escola de Ginástica
e Natação para desenvolver o físico dos
recrutas admitidos como grumetes. Foi o
primeiro médico da Corte a tratar da lepra.
Merecidamente, foi, posteriormente, escolhido como patrono do Corpo de Saúde da
Marinha do Brasil.
Neste especial e solene momento, com
orgulho e alegria, expresso ao comandante, oficialidade e guarnição do Soares de
Meirelles votos de felicidades em suas futuras comissões e de pleno êxito em sua
nobre e relevante missão. Tenho a certeza
de que serão dedicados, profissionais e
extremamente zelosos com esse belo
patrimônio que lhes é entregue pela nação
brasileira e, acima de tudo, concito que sigam o exemplo de seriedade, denodo, patriotismo e destemor daquele que hoje tem
o seu nome gravado na popa deste navio.
Nesta oportunidade, ressalto ainda a colaboração e o particular esforço do Ministério da Saúde em proporcionar à Marinha do
Brasil mais um meio naval para colaborar com
esta gratificante missão, que requer trabalho
árduo, continuado e incansável.
NAsH Soares de Meirelles, que o Senhor dos Navegantes seja integrante permanente em suas ‘partes de saída’, para
que bons ventos sempre o acompanhem e
que o lema dos ‘Navios da Esperança’ paire sempre em todas as ações executadas
pelo navio: ‘Saúde onde houver vida!’.”
ORDEM DO DIA DO DIRETORGERAL DO MATERIAL DA
MARINHA
Palavras do diretor-geral do Material da
Marinha, Almirante de Esquadra Arthur
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Pires Ramos, sobre a Transferência de Subordinação do NAsH Soares de Meirelles:
“A data de hoje se reveste de especial
significado para todos aqueles que participaram direta ou indiretamente da obtenção
do Navio de Assistência Hospitalar Soares de Meirelles, não só pela concretização
dos esforços desenvolvidos durante esse
processo, mas também pelo êxito da parceria entre a Marinha do Brasil e o Ministério
da Saúde, por meio de Termo de Cooperação, assinado no presente exercício, entre
o Comando do 9o Distrito Naval e o Fundo
Nacional de Saúde.
O Navio de Assistência Hospitalar Soares de Meirelles, ex-Ludovico Celani, já
incorporado à Marinha do Brasil, será submetido a um processo de conversão, a fim
de adaptá-lo ao serviço naval e às atividades de saúde.
Como um breve histórico, cabe ressaltar que a extensão territorial e as particularidades geográficas da Amazônia dificultam a expansão, ou mesmo a utilização, dos
serviços do Sistema Único de Saúde (SUS)
por parte da população carente dos municípios da região. A dificuldade de transporte, a dispersão da população e as grandes distâncias entre as localidades
interioranas e os grandes centros limitam o
acesso aos recursos de saúde, além da
interiorização das facilidades médicas e das
ações de saúde.
Os meios de transporte, particularmente os fluviais (navios e lanchas) e aéreos
(helicópteros) são de extrema valia na região, por permitirem que sejam levados recursos e ações de saúde até as localidades
mais remotas.
A Marinha do Brasil, por operar estes
vetores na região e possuir pessoal de saúde capacitado em seu contingente, é parceira natural das autoridades sanitárias
dos governos federal, estaduais e municipais, no suporte logístico às ações a seRMB4 o T/2010

rem empreendidas na Amazônia, em especial aquelas direcionadas às populações
ribeirinhas.
Com a aquisição de mais um navio de
assistência hospitalar para a área do Comando do 9o Distrito Naval, será ampliada
a capacidade de assistência hospitalar à
população ribeirinha, e de remoção de feridos em situações de calamidade pública
na região amazônica. O navio também contribuirá, prioritariamente, com a ampliação
da presença da Marinha na Amazônia, atuando como mais um ‘Navio da Esperança’.
Na qualidade de diretor-geral do Material da Marinha, apresento ao Ministério
da Saúde, que disponibilizou os recursos
necessários para a aquisição do meio, o
reconhecimento do mérito e do bom serviço prestado à Marinha do Brasil e ao País.
Ressalto também o trabalho das Organizações Militares responsáveis por todos
os processos que envolveram a obtenção
do meio, desde a busca e seleção do navio
até a assinatura do termo de cooperação e
a preparação para a incorporação.
Nesta ocasião, em que transfiro a subordinação do Navio de Assistência Hospitalar Soares de Meirelles ao Comando de
Operações Navais, não poderia deixar de
congratular-me com seus tripulantes, formulando ao comandante, oficialidade e guarnição os melhores votos de felicidades no
processo de conversão do navio e, posteriormente, em suas futuras singraduras, desejando pleno êxito na sua nobre e principal
missão – a de promover o atendimento médico e odontológico e ações cívico-sociais
às populações ribeirinhas.
Navio de Assistência Hospitalar Soares de Meirelles, que o Senhor dos
Navegantes, em sua infinita bondade, lhe
conceda sempre bons ventos e águas
tranquilas!”
(Fontes: Bonos no 843, de 2/11/2010; 847
e 848, de 23/11/2010)
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ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO DO CADIM
Foi alterada, por meio da Portaria no 377/
MB, de 27 de setembro último, a denominação
do Centro de Adestramento da Ilha da
Marambaia, localizado no Rio de Janeiro-RJ,

para Centro de Avaliação da Ilha da Marambaia
(Cadim). Permaneceram inalterados a sigla e o
indicativo naval da OM.
(Fonte: Bono no 711, de 4/10/2010)

ASSUNÇÃO DE CARGOS POR ALMIRANTES
– Almirante de Esquadra João Afonso
Prado Maia de Faria, comandante de Operações Navais e diretor-geral de Navegação, em 26/11;
– Contra-Almirante José Luiz Ribeiro Filho, diretor do Departamento de Política e
Estratégia da Secretaria de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais, em 26/11;
– Almirante de Esquadra Eduardo
Monteiro Lopes, secretário-geral da Marinha, em 2/12;
– Contra-Almirante (FN) Alexandre José
Barreto de Mattos, comandante do Material de Fuzileiros Navais, em 3/12;
– Almirante de Esquadra Luiz Umberto
de Mendonça, chefe do Estado-Maior da
Armada, em 6/12;
– Contra-Almirante (FN) Washington
Gomes da Luz Filho, comandante da Divisão Anfíbia, em 7/12;
– Contra-Almirante (FN) Paulo Martino
Zuccaro, comandante da Tropa de Reforço, em 7/12;
– Vice-Almirante Wilson Barbosa Guerra,
comandante em chefe da Esquadra, em 8/12;
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– Contra-Almirante Edervaldo Teixeira
de Abreu Filho, subchefe de Organização
do Estado-Maior da Armada, em 8/12;
– Contra-Almirante Carlos Alberto
Matias, subchefe de Estratégia do EstadoMaior da Armada, em 8/12;
– Vice-Almirante (FN) Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro, comandante da
Força de Fuzileiros da Esquadra, em 10/12;
– Contra-Almirante Renato Rodrigues
de Aguiar Freire, diretor do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, em
10/12;
– Vice-Almirante (FN) Carlos Alfredo
Vicente Leitão, Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais, em em 14/12;
– Contra-Almirante Marcos Nunes de
Miranda, chefe do Estado-Maior do Comando de Operações Navais, em 16/12;
– Contra-Almirante (FN) Nélio de
Almeida, comandante do Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo, em 16/12.
– Almirante de Esquadra (FN) Marco Antonio Corrêa Guimarães, comandante-geral
do Corpo de Fuzileiro Navais, em 17/12.
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TRANSMISSÃO DO CARGO DE CEMA
Foi realizada em 6 de dezembro último,
no Grupamento de Fuzileiros Navais de
Brasília, a cerimônia de transmissão do cargo de chefe do Estado-Maior da Armada
(Cema). Assumiu o Almirante de Esquadra
Luiz Umberto de Mendonça, em substituição ao Almirante de Esquadra Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos.
DESPEDIDAS E AGRADECIMENTOS
DO AE VINICIUS
“Às vésperas de completar 48 anos de
Serviço Ativo na Marinha, vejo que é chegada a hora de arriar o meu pavilhão e afastar-me da labuta diária dos assuntos da
nossa querida Marinha e da convivência
leal e fraterna das nossas praças-d’armas.
Foram 48 anos de completa felicidade, plena realização profissional e permanente retribuição à instituição por tudo aquilo que dela
recebi nestes longos anos. E ainda hoje, mais
uma vez, me vejo contemplado com uma nova
e dignificante tarefa: representá-la como ministro do Superior Tribunal Militar.
Foram 48 anos vividos intensamente e
que, agora, me trazem a feliz dúvida de identificar quais teriam sido os melhores anos e
as melhores comissões.
Não pretendo fazer
aqui uma recordação de
toda a minha carreira
naval, mas gostaria de
compartilhar com todos
os senhores e senhoras
um pouco dessas experiências que, por si só,
justificam a minha inquietação, anteriormente
mencionada.
Retornando no tempo, e acredito que hoje
seja o momento adequado para isto, não podeRMB4 o T/2010

ria esquecer do período da minha formação
acadêmica, iniciada aos 15 anos de idade, no
Colégio Naval, nos idos de 1963, sequenciado
nos bancos escolares da Ilha de Villegagnon
e complementada na viagem de instrução de
guardas-marinha, a bordo do saudoso Navio-Escola Custódio de Mello.
As minhas dúvidas aumentam quando
vêm à minha mente os primeiros anos do
oficialato, anos especiais e inesquecíveis,
vividos nas praças de máquinas do Cruzador
Tamandaré, e que me levaram a optar, com
orgulho, pela carreira de oficial de Máquinas.
Seguiram-se os anos operativos a bordo
dos eficientes contratorpedeiros Sergipe,
Alagoas e Mato Grosso. Tudo lá era desafiador, instigante e gratificante. Foi a realização como oficial operativo que viria a ser
coroada, anos mais tarde, ao assumir o comando do Contratorpedeiro Sergipe. Era
feliz, sabia disso e aproveitei ao máximo.
Um pouco mais antigo e experiente, passei
por outras tantas comissões em que, igualmente, só colhi alegrias e agreguei novos conhecimentos. Fui capitão dos portos do estado da Paraíba e depois capitão dos portos dos
estados do Pará e Amapá; fui adido naval na
Inglaterra, Suécia e Noruega e fui oficial de
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estado-maior por diversas vezes. Continuo a
refletir, e as minhas dúvidas só aumentam.
Seguiram-se os anos como oficial-general, e exerci maravilhosas direções e comandos: Centro Tecnológico da Marinha em São
Paulo, a bordo do Projeto Aramar; Comando da Força de Superfície; diretor da Escola
de Guerra Naval; Comando do 4o Distrito
Naval; e Comando em Chefe da Esquadra.
Não poderia ter esperado carreira mais digna e completa, exercendo funções nas áreas
operativas, de pessoal e de ciência e
tecnologia. Medito e ainda assim não consigo concluir onde fui mais feliz e realizado.
Foram todas extraordinárias oportunidades.
E eis que, finalmente, recebo a quarta estrela, símbolo maior da carreira militar e aspiração permanente de todo oficial. Com ela
vieram os exercícios de diretor-geral do Material da Marinha, comandante de Operações
Navais e diretor-geral de Navegação e o
coroamento, com a chefia do Estado-Maior
da Armada, minha penúltima comissão. Foram todos cargos de extrema responsabilidade, em que pude contribuir para as decisões
dos rumos da nossa instituição e nos quais,
além de grandes realizações, pessoais e profissionais, pude conviver com os meus pares
do Almirantado num clima sempre de
integração, cooperação e muito respeito e
amizade. Sou extremamente grato por isto.
E agora, sim, posso olhar para trás, com
um quadro completo da minha vida na Marinha e dizer que não me restam mais dúvidas e inquietudes. Eu, agora, posso afirmar
que sempre fui, pura e simplesmente, um
oficial de Marinha; que tive a ventura e a
honra de ter envergado o nosso uniforme
branco; que fui feliz, não em um ou outro
período, mas sim por todos os 48 anos, e
que a minha grande comissão foi uma só:
ter servido à Marinha do Brasil.
Senhoras e senhores, não tenho mais dúvidas, e a conclusão obtida me leva à gratidão
e a alguns necessários agradecimentos finais.
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Ao ministro de Estado da Defesa, Dr.
Nelson Jobim, agradeço o privilégio de ter
trabalhado sob sua orientação, pelas repetidas provas de apreço e, particularmente, pela
indicação do meu nome ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da República.
Ao comandante da Marinha, Almirante
de Esquadra Julio Soares de Moura Neto,
agradeço a consideração e a amizade sempre demonstradas e, em particular, a minha
indicação para o Superior Tribunal Militar.
Foi um privilégio o convívio com Vossa Excelência durante tantos anos, especialmente no nosso harmonioso Almirantado.
Aos senhores comandante do Exército,
General de Exército Enzo Martins Peri; comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Juniti Saito; e ao General de
Exército José Carlos de Nardi, chefe do
Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o meu reconhecimento pela cordialidade e fidalguia com que sempre fui distinguido, especialmente no período em que
exerci o Comando Interino da Marinha.
Aos membros do Almirantado, agradeço
a amizade sempre recebida e o clima de cordialidade e cooperação com que trabalhamos durante todos esses anos. Sejam muito
felizes na condução da nossa Marinha.
Aos almirantes subordinados: o representante permanente do Brasil junto à IMO; o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da
Marinha; o diretor da Escola de Guerra Naval; o
diretor do Centro de Análises de Sistemas Navais; o diretor do Instituto de Pesquisas da
Marinha; o diretor do Instituto de Estudos do
Mar Almirante Paulo Moreira; e o secretário da
Comissão de Promoções de Oficiais e às suas
tripulações, agradeço pela excelência na execução das suas respectivas tarefas.
Aos meus almirantes, oficiais e praças do
Estado-Maior da Armada, cuja proficiência e
lealdade me permitiram levar a bom termo a
minha derradeira etapa da carreira naval, o
meu muito obrigado pelo magnífico trabalho.
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Aos oficiais e praças do meu Gabinete, que
por tanto tempo têm me acompanhado, o meu
reconhecimento pelo convívio, lealdade,
profissionalismo e perfeito relacionamento.
Aos componentes da querida turma Almirante Cox, que estiveram ao meu lado
todos esses anos, com incentivo e amizade, manifesto o meu agradecimento e o orgulho em tê-los representado.
Aos meus pais, que me ensinaram os
valores fundamentais e que, tenho a certeza, lá de cima olharam por mim em toda essa
jornada, ofereço a minha gratidão.
À minha querida esposa Tania, companheira, amiga e amorosa nos dias de presença e mãe zelosa nos muitos e muitos dias de
ausência, o meu eterno agradecimento. Será
muito bom tê-la comigo nesta nova fase que
se inicia.
Aos meus filhos Guilherme, Sabrina e
Maurício, o reconhecimento pelos sempre
presentes estímulos, amor e apoio.
Finalmente, o agradecimento maior ao bom
Deus e a Nossa Senhora de Nazaré pela proteção recebida e por me permitirem exercer
com extremo orgulho essa singradura e, com
otimismo e energia, iniciar uma nova derrota.
Ao grande amigo Almirante de Esquadra Luiz Umberto de Mendonça, a quem
mais uma vez transmito o timão, os meus
votos de muitas felicidades, bons ventos e
mares tranquilos.
Seja muito feliz.”
AGRADECIMENTO E BOAS-VINDAS
DO COMANDANTE DA MARINHA
“Estamos participando hoje da passagem
da chefia do Estado-Maior da Armada, ocasião em que o Almirante de Esquadra Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos prepara-se para
deixar o cargo, após um período relativamente curto, porém repleto de eficazes atividades à frente daquele Órgão de Direção
Geral. O presente momento, no entanto, reRMB4 o T/2010

presenta bem mais do que a despedida de
sua Organização Militar, pois envolve o encerramento de uma brilhante carreira de mais
de 47 anos dedicados à Marinha do Brasil.
Ao comandante da Marinha, cabe a difícil tarefa de transmitir ao Almirante Vinicius
a tristeza da nossa instituição em vê-lo partir. Por outro lado, como sabemos que ele
está próximo de assumir o importante cargo
de ministro do Superior Tribunal Militar, tal
sentimento é minimizado e somos envoltos,
paradoxalmente, por um clima de alegria, resultante do sucesso de sua nomeação.
Declarado guarda-marinha em 13 de dezembro de 1968, sua trajetória, entretanto,
remonta ao ano de 1963, quando ingressou no Colégio Naval, seguindo, posteriormente, para a Escola Naval, locais onde
lhe foram ministrados os primeiros
ensinamentos em sua formação.
Iniciou sua vida como oficial a bordo do
Cruzador Ligeiro Tamandaré, amealhando conhecimentos no Contratorpedeiro Alagoas,
Navio-Escola Custódio de Mello e Contratorpedeiro Mato Grosso, entre outras OM.
Como oficial superior, esteve à frente
de duas Capitanias dos Portos, no estado
da Paraíba e nos estados do Pará e Amapá,
tendo sido também adido naval na Inglaterra, Suécia e Noruega.
Exerceu o comando no mar ao timão do
Contratorpedeiro Sergipe, onde pode consolidar, plenamente, a sua liderança.
Em 31 de julho de 1999, teve a satisfação
de compartilhar, com todos do seu convívio, a satisfação de ser promovido a contraalmirante, fruto da excelência de sua atuação e de suas competência e capacidade.
Seu pavilhão tremulou nos mastros de
diversas organizações, com destacadas
passagens nos Centro Tecnológico da
Marinha em São Paulo; Escola de Guerra
Naval; Comandos da Força de Superfície,
do 4o Distrito Naval e da Esquadra; Diretoria-Geral do Material; Comando de Opera241
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ções Navais/Diretoria-Geral de Navegação;
e, por fim, no Estado-Maior da Armada,
coroando sua trajetória de notórias contribuições à Marinha e ao Brasil.
Como Cema, seus evidentes atributos,
realçados ao longo de uma singradura vitoriosa, dentre os quais gostaria de citar
dinamismo, inteligência, criatividade,
tranquilidade, objetividade, seriedade e lealdade, garantiram-lhe, mais uma vez, uma
atuação segura e irretocável na condução
dos trabalhos inerentes ao ODG, cabendo
ressaltar as seguintes realizações:
– a orientação do posicionamento da
Marinha do Brasil no Grupo de Trabalho
de Medidas de Incentivo à Cabotagem, presidido pela Casa Civil da Presidência da
República; na revisão da Política Marítima
Nacional; e quanto à minuta de decreto que
institui o Plano Nacional de Contingência
para Incidentes de Poluição por Óleo nas
Águas Jurisdicionais Brasileiras;
– a condução da Comissão Coordenadora dos Assuntos da Organização Marítima Internacional (CCaimo), estabelecendo
a posição brasileira sobre os assuntos tratados naquele fórum;
– a realização de reuniões de EstadosMaiores com as Marinhas da África do Sul,
Canadá, França e Paquistão; a VIII Reunião de Conversações entre o Estado-Maior de Defesa do Brasil e as Forças Militares da Colômbia; e a VI Reunião da
Subcomissão Naval do Grupo de Trabalho
Conjunto Brasil-Argentina;
– a realização da XXIV Conferência Naval Interamericana (CNI);
– a incorporação à Armada do Navio de
Assistência Hospitalar Soares de Meirelles
e do Navio-Patrulha Macau;
– o aditamento ao contrato de obtenção
dos Helicópteros de Múltiplo Emprego
(HME), para a aquisição de mais duas aeronaves S-70B Seahawk, aprovado pelo
Comandante da Marinha e em tratativas
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com a Marinha dos Estados Unidos da
América; e
– a concretização de três Termos de
Cooperação com a Força Aérea Brasileira,
para a qualificação de pilotos para a Marinha do Brasil.
Almirante Vinicius! Esse breve resumo
não faz jus a todo o histórico da sua longa
jornada de quase meio século de doação
exclusiva à nossa instituição. Estou certo
de que a sua liderança e a sua maneira gentil de relacionar-se com todos os setores
da Força levaram a resultados concretos
na implantação das orientações da Alta
Administração Naval, trazendo-me muita
tranquilidade.
O ato singelo do arriar de seu pavilhão
pela última vez certamente lhe trará à mente os bons momentos de convivência nas
diversas praça-d’armas; a camaradagem; a
lembrança dos chefes, pares e subordinados; as ocasiões felizes, assim como as difíceis; os desafios superados; as tarefas
realizadas; e tantas outras experiências
vivenciadas. Resta-me garantir-lhe a certeza do dever cumprido e a satisfação de termos compartilhado de sua companhia nessa feliz singradura.
Apresento ao prezado amigo os mais sinceros votos de alegrias e continuado sucesso nas funções que exercerá em breve
como ministro do Superior Tribunal Militar,
extensivos à sua esposa Tania e família.
Bons ventos, Almirante de Esquadra
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, e que
Deus o acompanhe. Seja muito feliz!”
Ao Almirante de Esquadra Luiz Umberto
de Mendonça, apresento as boas-vindas,
com a convicção de que, respaldado em sua
sólida bagagem marinheira, suas qualidades
pessoais e profissionais e seu elevado tirocínio, V.Exa. obterá pleno êxito na missão que
ora lhe é confiada, implementando o ritmo
adequado e garantindo a continuidade dos
trabalhos desenvolvidos pelo EMA.”
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PALAVRAS INICIAIS DO AE
MENDONÇA
“É com extrema satisfação que, após
quatro anos, retorno ao Estado-Maior da
Armada, nesta oportunidade como seu chefe. Órgão de Direção-Geral com a atribuição básica de assessorar adequadamente
o comandante da Marinha na condução da
nossa Força, representa o coroamento de
uma carreira iniciada em 3 de março de 1966,
quando ingressei na Escola Naval.
Honrado pela indicação para o cargo,
confiança depositada e oportunidade ímpar que me concede, sou grato ao comandante da Marinha, Almirante de Esquadra
Julio Soares de Moura Neto, a quem renovo minha disposição em exercê-lo com dedicação, profissionalismo e lealdade.
Tenho plena consciência da responsabilidade que me é confiada em face do relevante papel das atividades de assessoria
nos processos de decisão do mais alto nível da Marinha, sejam de ordem política,
diplomática, militar ou administrativa.
Para conduzi-las, tenho certeza que poderei contar com o profissionalismo, a dedicação e a criatividade de meus oficiais, praças e servidores civis, que, associados ao elevado espírito de equipe que encontrei no EMA e nas Organizações Militares subordinadas, me permitirão contribuir para o engrandecimento da Marinha
com proficiência.
Por abrilhantarem, partilhando comigo
este significativo momento da minha vida,
não poderia deixar de agradecer:
– aos estimados chefes navais, ex-chefes do Estado-Maior Armada e comandantes, dentre os quais destaco o ex-ministro
da Marinha Almirante de Esquadra Alfredo
Karam, pelas suas presenças, que me trazem no momento lembrança dos grandes
exemplos de liderança e autoridade marcas
de suas carreiras;
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– ao Excelentíssimo Senhor Chefe do
Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, General de Exército José Carlos de
Nardi, e senhores secretários do Ministério da Defesa;
– ao Excelentíssimo Senhor Chefe do
Estado-Maior da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar João Manoel Sandim de
Rezende;
– ao Excelentíssimo Senhor General de
Exército Antônio Gabriel Esper, comandante
de Operações Terrestres, neste ato representando o comandante do Exército;
– aos Excelentíssimos Senhores membros do Almirantado;
– aos Excelentíssimos Senhores ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, Dr. Carlos Alberto Marques Soares, e
ministros dessa egrégia corte;
– aos senhores almirantes, generais e
brigadeiros;
– às autoridades civis e militares presentes ou representadas;
– aos adidos navais e de defesa das
nações amigas;
– aos oficiais e colegas da Turma Almirante Grenfell;
– amigos, senhoras e senhores, pela
demonstração de amizade e consideração
ao se fazerem presentes; e
– a minha família, em especial minha esposa Albertina, parceira inseparável de minha singradura.
Ao Almirante de Esquadra Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, estimado
amigo desde os bancos escolares do
Curso Brasil, a quem mais uma vez
tenho o privilégio de suceder, muito
agradeço pela fraterna recepção e pela
forma cordial, profissional e detalhada
com que me transmitiu o cargo. Desejo
que Vossa Excelência seja muito feliz
como ministro do Superior Tribunal Militar, votos estes extensivos a sua esposa Tania e família.”
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TRANSMISSÃO DO CARGO DE SGM
Foi realizada, em 2 de dezembro último,
em Brasília, a cerimônia de passagem do
cargo de secretário-geral da Marinha. Assumiu o Almirante de Esquadra Eduardo
Monteiro Lopes, em substituição ao Almirante de Esquadra João Afonso Prado Maia
de Faria. A cerimônia foi presidida pelo comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Julio Soares de Moura Neto.
AGRADECIMENTOS E DESPEDIDA
DO ALMIRANTE PRADO MAIA
“Inicialmente, devo agradecer ao comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Julio Soares de Moura Neto, pelo
apoio, irrestrita confiança e constantes orientações, permitindo que pudesse conduzir o setor da Secretaria-Geral da Marinha,
neste período em que estive no seu timão,
da melhor maneira que minha capacidade
permitiu.
Foram também de importante participação os Almirantes de Esquadra Marcos
Martins Torres e Marcus Vinicius Oliveira
dos Santos, chefes do Estado-Maior da Armada, pois juntos pudemos levar ao comandante da Marinha as linhas de ação identificadas para enfrentar
os diversos óbices que
surgiram na execução
do orçamento, e deles
recebi as diretrizes e
metas necessárias para
o exercício da Secretaria-Executiva.
Aos demais membros do Almirantado,
agradeço a colaboração, a compreensão
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com as eventuais restrições de crédito e de
caixa, o fraterno convívio e os ensinamentos. Atuamos sempre de forma sinérgica e
consensual, somando esforços, fazendo
nossas divergências convergirem no interesse da Marinha e no propósito de bem
assessorar o comandante da Marinha.
Em minha cerimônia de posse no cargo,
afirmei que tinha plena noção das responsabilidades que assumia, do desafio que
seria o exercício do cargo de secretáriogeral da Marinha e das dificuldades a serem transpostas. Acrescentei que tinha a
certeza da competência de meus subordinados, de todas as organizações militares
do setor e de meus assessores diretos.
Comprovei, no dia a dia, que estava
certo. Vi de perto a competência dos oficiais do setor, sua dedicação, conhecimento técnico, criatividade, a liderança de seus
chefes, a lealdade de seus subordinados.
Não tenho qualquer dúvida de que, se
algo realizei, devo ao fato de terem efetivamente engajado nos assuntos, temas,
aprimoramentos e inovações com entusiasmo e persistência.
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Desde o momento em que fui nomeado
para o cargo, recebi de vários oficiais que
também tiveram a honra de exercê-lo depoimentos em que afirmavam ter sido este um
dos períodos mais felizes de sua vida profissional. E referências as mais elogiosas com
relação aos oficiais do setor, em especial os
do Corpo de Intendentes da Marinha.
Creio que nós, do Corpo da Armada, ao
longo de nossas carreiras, procuramos, corretamente, manter o foco de nossas atenções e de nossos estudos na atividade fim,
em nossas qualificações como oficial embarcado, no aprimoramento dos conhecimentos técnicos de nossas especialidades.
Mas nada mais enganoso do que a expressão ‘isto é coisa de intendente’, nada mais
danoso para nossas futuras responsabilidades como comandantes, chefes, diretores ou oficiais-generais. Pois o oficial de
Marinha completo deve possuir um nível de
profundidade razoável no entendimento dos
assuntos orçamentários, de administração,
finanças, controle interno e de abastecimento. O pleno exercício do comando depende
de termos a visão abrangente de todos os
aspectos que envolvem as tarefas de nossa
Organização Militar.
Apesar de minha experiência de carreira
na área de logística, tive nesse período um
proveitoso aprendizado em que recebi informações, novos conhecimentos e técnicas. Sou grato a todos e, não há dúvida, no
tempo que me resta no Serviço Ativo da
Marinha, vou aplicar o que aprendi, praticar
o que vi, mas, principalmente, serei mais um
divulgador do Corpo de Intendentes da
Marinha, cujos componentes podem se considerar como dignos do orgulho e do reconhecimento dos demais marinheiros pelo que
são, pelo que fazem e pelo legado que já
deixaram na história de nossa instituição.
Cabe registrar os contatos externos à
Marinha, importantes e necessários, e os
devidos agradecimentos: à Secretaria de
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Organização Institucional, na pessoa de seu
titular, Dr. Ari Matos Cardoso, que, com seus
assessores, sempre me distinguiu com sua
amizade, com o acolhimento de nossos pleitos, o pleno entendimento das bases de
nossas solicitações, as atendendo na medida do possível e na necessária visão do conjunto das Forças. À Dra. Célia Corrêa, secretária do Orçamento Federal, que não mediu esforços para que esse difícil primeiro
ano do Programa de Desenvolvimento do
Submarino Nuclear fosse assimilado na estrutura orçamentária federal, sabedora de
que é um Programa de Estado, ratificado pelo
Presidente da República, e de vital importância para o futuro da Marinha e do País.
Aos meus correspondentes no Exército Brasileiro, General de Exército Arantes, e na
Força Aérea Brasileira, Tenente-Brigadeiro
do Ar Azevedo, pela irrepreensível colaboração, lealdade e amizade que demonstraram nas lides dos orçamentos de nossas
Forças, quando trabalhamos juntos, visando sempre ao interesse comum e ao crescimento de todos. Aos senhores ministros do
Tribunal de Contas da União, a quem agradeço na pessoa de seu presidente, Dr.
Ubiratan Diniz de Aguiar, e ao titular da Secretaria de Controle Interno do Ministério
da Defesa (Ciset-MD), Dr. Sebastião
Eurípedes Rodrigues, pela importante contribuição para o aprimoramento do Controle
Interno da Marinha e pela maneira profissional com que conduziram suas atividades
de controle externo e interno na Marinha,
demonstrando claramente o seu interesse
no bem do País e de nossa instituição.
Ao Almirante de Esquadra Eduardo
Monteiro Lopes, cujos méritos e qualificações o Almirantado recentemente reconheceu ao incluí-lo em lista de escolha para
promoção, desejo que seja muito feliz no
timão da Secretaria-Geral da Marinha, pois
lhe sobram competência e liderança para
alcançar o sucesso que almeja.
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Finalmente, que o Senhor dos Navegantes
abençoe e ilumine os homens e mulheres do
setor da Secretaria-Geral da Marinha e lhes
proporcione mares e ventos à feição.”
AGRADECIMENTO E BOAS-VINDAS
DO COMANDANTE DA MARINHA
“O Almirante de Esquadra João Afonso
Prado Maia de Faria deixa, no dia de hoje, o
cargo de secretário-geral da Marinha, após
cerca de nove meses de proficiente administração à frente daquele importante Órgão de Direção Setorial.
Durante esse período, o Almirante Prado Maia teve uma destacada atuação, mercê da dedicação e do profissionalismo que
lhe são peculiares. Ademais, proeminentes
virtudes, entre as quais ressaltam seriedade, dinamismo, inteligência, criatividade e,
sobretudo, lealdade, aliadas ao seu tirocínio, permitiram-lhe suplantar, de forma correta e muito eficiente, as dificuldades inerentes às complexas tarefas e atribuições
do setor, dando prosseguimento a uma série de projetos essenciais para a Marinha.
Sob sua orientação segura, a SGM logrou
diversos êxitos na busca incessante por patamares orçamentários mais elevados, não só
capazes de atender às crescentes necessidades dos diversos setores da Força, como também permitindo dar cumprimento aos compromissos financeiros internacionais assumidos
pelo País, dentre os quais desponta o Programa de Desenvolvimento de Submarinos
(Prosub), de grande magnitude e importância.
Das realizações ocorridas durante a sua
gestão, cabe-me apontar:
– a ativação do Centro de Adestramento
Almirante Newton Braga, materializando um
anseio do Corpo de Intendentes da Marinha
de, em complemento ao Sistema de Ensino
Naval, possuir uma organização voltada para
a manutenção e o aperfeiçoamento constante do conhecimento na sua área de atuação;
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– a realização do 1o Simpósio de Fardamento, com foco em qualidade e segurança,
tendo a participação do Exército e da Força
Aérea, além de diversos órgãos técnicos e
empresas das áreas têxtil e de calçados;
– o recebimento da primeira chata de
transporte de óleo combustível, a Biguá,
construída no Arsenal de Marinha do Rio
de Janeiro;
– a inauguração, no Espaço Cultural da
Marinha (ECM), da exposição temporária
comemorativa dos 30 anos da mulher militar na Marinha do Brasil, complementada
pela realização do seminário ‘Mulheres na
Carreira Militar’, ocorrido no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro;
– a idealização e o desenvolvimento do
projeto ‘Visitando a História’, que pretende despertar o interesse pela história naval, suas conquistas e seus vultos notáveis, por meio de visitas guiadas ao Museu Naval e ao ECM;
– a modernização conceitual e
tecnológica do Sistema de Pagamento de
Pessoal (Sispag-2), tendo sido concluídas
as fases de concepção e elaboração do projeto e iniciada a última fase de construção;
– a participação ativa na implementação
das novas diretrizes para compensação
comercial, industrial e tecnológica (offset)
na Força, por meio da divulgação do tema
no âmbito da instituição e do empenho para
que o Conselho de Compensação da Marinha do Brasil se torne efetivo; e
– o incremento do número de financiamentos imobiliários, concedidos pela Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha, aos nossos militares e servidores civis.
Almirante Prado Maia! Reitero o meu reconhecimento pelo excelente trabalho realizado
e registro meus sinceros agradecimentos pelos resultados granjeados, certo de poder continuar contando com o seu imprescindível
apoio e oportuno assessoramento no ComanRMB4 oT/2010
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do de Operações Navais/Diretoria-Geral de Navegação, cujo timão assumiu recentemente.
Desejo-lhe bons ventos e mares
tranquilos e que Deus o acompanhe!
Ao Almirante de Esquadra Eduardo
Monteiro Lopes, dou as boas-vindas e
apresento os meus cumprimentos no momento em que assume o seu primeiro cargo
como almirante de esquadra, seguro de que
seus reconhecidos atributos profissionais
e morais, somados aos seus conhecimentos e vivência, garantirão a continuidade
das atividades desenvolvidas pela SGM,
formulando votos de pleno sucesso na missão que lhe está sendo confiada.”
PALAVRAS INICIAIS DO AE
EDUARDO MONTEIRO LOPES
“Ao assumir o importante cargo de secretário-geral da Marinha, creio ser tempo de
muito ouvir e pouco falar. Entretanto, é tempo também de agradecer. Assim, farei da gratidão o norte das minhas poucas palavras.
Primeiramente, torno público meus agradecimentos ao Exmo. Sr. comandante da
Marinha, Almirante de Esquadra Julio Soa-
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res de Moura Neto, pela confiança em mim
depositada ao indicar-me para este cargo.
Ao prezado chefe retribuirei com a dedicação de sempre e a indispensável lealdade.
Aos Exmos. Srs. membros do Almirantado, apresento a minha gratidão por me
terem aceito entre os membros do Alto-Comando da Marinha. É uma honra fazer parte de grupo tão seleto.
Aos meus antigos chefes e subordinados, alguns aqui presentes, que me deram
a régua e o compasso com os quais tracei
os rumos da minha carreira na Marinha,
desejo externar meus agradecimentos pelos ensinamentos, orientações e ajudas
prestadas. Tê-los como companheiros de
singraduras foi uma grande satisfação.
À minha esposa Neilda, amiga e companheira, agradeço a extrema dedicação que
garantiu sempre ao longo da minha vida a chegada a portos seguros. Sem você tudo teria
sido muito mais difícil ou mesmo impossível.
A todos aqueles que aqui comparecendo emprestaram a mim parte do seu precioso tempo, dando a esta cerimônia um brilho todo especial, apresento meu emocionado ‘muito obrigado’.”
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TRANSMISSÃO DOS CARGOS DE CON/DGN
Foi realizada, em 26 de novembro último, no Navio-Aeródromo São Paulo, a
cerimônia de transmissão dos cargos de
comandante de Operações Navais e de diretor-geral de Navegação. O Almirante de
Esquadra João Afonso Prado Maia de Faria assumiu os cargos, em substituição ao
Almirante de Esquadra Luiz Humberto de
Mendonça. A cerimônia foi presidida pelo
comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Julio Soares de Moura Neto.
DESPEDIDA E AGRADECIMENTOS
DO AE MENDONÇA
“Por apenas três meses exerci o Comando de Operações Navais e a Direção-Geral
de Navegação, missão que, apesar de curta, me permitiu avaliar a dimensão dos cargos e a responsabilidade a mim atribuída.
Contribuir para garantir ao nosso país o
uso do mar, destacada forma de afirmação
de soberania das nações ao longo da história, foi para mim um privilégio, razão pela
qual agradeço ao comandante da Marinha
a oportunidade que me conferiu ao me indicar para os cargos.
Ao assumi-los, externei minha crença de
que poderia contar com
a dedicação e o
profissionalismo de
meus subordinados e
seu elevado espírito de
equipe, essenciais na
busca do preparo e aplicação de nossas forças
navais, aeronavais e de
fuzileiros navais, bem
como no atendimento
às atividades da Autoridade Marítima.
Hoje tenho certeza
de que fui atendido.
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Foram cem dias, durante os quais pude
observar inquestionáveis demonstrações
de lealdade, elevado profissionalismo e
extrema dedicação ao serviço de marinheiros e fuzileiros navais, oficiais, praças e de
servidores civis que tive o privilégio de
comandar e dirigir.
Ressalto a forma acurada e irrepreensível
pela qual meus comandantes diretamente subordinados compreenderam e implementaram
minhas decisões. Ela foi fundamental para o
exercício dos meus cargos, e se hoje tenho a
consciência do dever cumprido devo-lhes gratidão e reconhecimento, razão pela qual também externo meu orgulho de tê-los liderado.
Mas este é um momento de despedida,
oportunidade na qual devo reconhecer
àqueles que contribuíram para que eu vivesse essa magnífica experiência pessoal
e profissional.
Portanto agradeço:
– ao comandante da Marinha, Almirante
de Esquadra Julio Soares de Moura Neto,
pelo apoio, liberdade no trato dos assuntos
deste órgão de direção setorial, orientação
segura, permanente deferência e amizade;
– aos senhores membros do Almirantado, pelas demonstrações de apreço, cordi-
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al convivência e contribuição na solução
de minhas dificuldades;
– a todos os demais setores, pela especial
colaboração e irrestrito apoio, sem o que não
teria sido possível levar a cabo as múltiplas
atribuições do Comando de Operações Navais e da Diretoria-Geral de Navegação;
– ao meu chefe do Estado-Maior, ViceAlmirante Paulo José Rodrigues de Carvalho, aos meus subchefes, aos titulares de
OM direta ou indiretamente subordinadas
e às suas tripulações, militares e servidores civis, pelo muito que fizeram;
– ao meu Gabinete, do seu chefe, Capitão de Mar e Guerra José Carlos Batista
Ferreira, à praça mais moderna, pela atenção, profissionalismo e excelente ambiente
de trabalho; e
– a minha família, em especial a minha
esposa Albertina, mais uma vez, pelo estímulo e compreensão.
Finalmente, externo minha satisfação em
transmitir os cargos de CON e DGN ao meu
colega da Turma Grenfell e amigo Almirante
de Esquadra João Afonso Prado Maia de
Faria, na certeza de deixá-los em mãos seguras e competentes. Seja muito feliz, votos
estes extensivos à sua esposa Magali.”
AGRADECIMENTO E BOAS-VINDAS
DO COMANDANTE DA MARINHA
“Os compromissos e os desafios que a
Força tem enfrentado, nestes últimos tempos, vêm colaborando para que se tenha a
sensação de que o tempo está transcorrendo de maneira muito célere. Assim é que,
por ter sido nomeado chefe do EstadoMaior da Armada, o Almirante de Esquadra Luiz Umberto de Mendonça despedese, na presente data, do Comando de Operações Navais e da Diretoria-Geral de Navegação, após um breve, mas intenso, período à frente daqueles Órgãos de Direção
Setorial.
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Possuidor de uma bagagem profissional invejável, o Almirante Mendonça valeu-se de seus reconhecidos atributos profissionais e morais, dentre os quais permito-me ressaltar competência, objetividade,
segurança, dedicação e lealdade, para superar os obstáculos que se apresentaram,
alcançando significativos êxitos na condução de relevantes atividades e proporcionando a necessária tranquilidade ao comandante da Marinha, para a sua tomada
de decisão.
Dentre algumas importantes realizações,
destacam-se:
– a participação nas operações
multinacionais Ibsamar II, na África do Sul;
Atlasur VIII, na Argentina; e Cruzex V,
conduzida pela FAB;
– o planejamento da Operação Vigiar
Atlântico, que é o primeiro exercício de que
a Marinha do Brasil participa em conjunto
com a Joint Interagency Task Force-South
(JIATF-S), visando combater o narcotráfico;
– a participação em uma operação conjunta conduzida pelo Ministério da Defesa, envolvendo as três Forças, denominada Operação Amazônia;
– a coordenação do primeiro exercício
de Guerra Cibernética, com apoio do Setor
do Material;
– o lançamento de dois mísseis superfície-ar Mistral e seis mísseis anticarro Bill
pelo Comando da Força de Fuzileiros da
Esquadra, em Formosa-Goiás;
– o início da implantação e modernização do link operacional que integra o Comando e Controle do Teatro de Operações
Marítimo (CCTOM), os Centros de Comando e Controle Distritais e o Centro de Comando e Controle da Força no Mar;
– o início da implantação dos Centros
Locais de Tecnologia e Informação nos
Comando do 4o e do 9o Distritos Navais;
– a realização de obras de modernização
das instalações do CCTOM;
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– a realização da Jornada de Manutenção do Setor Operativo; e
– a realização do Seminário do Plano de
Desenvolvimento do Programa Oceano
(Pladepo/2010), na Diretoria de Hidrografia
e Navegação.
Prezado Almirante Mendonça! Gostaria de
expressar o meu apreço e a minha consideração pelo exemplar desempenho à frente dos
Setores Operativo e da DGN, garantindo-lhe
a certeza de ter executado um trabalho muito
bem feito e desejando-lhe novas conquistas
e realizações no cargo que assumirá em breve, de chefe do Estado-Maior da Armada. Sei
que o seu assessoramento oportuno e correto naquele Órgão de Direção-Geral em muito
auxiliará o comandante da Marinha.
Muito boa sorte, Almirante de Esquadra Luiz Umberto de Mendonça, e que
Deus continue iluminando o seu caminho!
Apresento as boas-vindas ao Almirante
de Esquadra João Afonso Prado Maia de
Faria, formulando os meus sinceros votos
de felicidades e sucesso na sua nova e relevante comissão. Estou convicto de que os
seus inegáveis conhecimentos profissionais
e suas qualidades pessoais, que todos conhecem, permitirão alcançar o êxito esperado na missão que lhe está sendo confiada.”
PALAVRAS INICIAIS DO AE PRADO
MAIA
“Minhas primeiras palavras são de agradecimento ao comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Julio Soares de Moura
Neto, ao ministro da Defesa, Dr. Nelson
Jobim, e ao Presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, pela proposição, indicação e nomeação para os cargos de comandante de Operações Navais e de diretor-geral de Navegação.
A dimensão da responsabilidade dos
cargos que assumo pode ser medida pela
dispersão das Organizações Militares
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(OM) subordinadas de norte ao sul do País,
os Distritos Navais, que, com suas forças
distritais, executam as tarefas de patrulha
naval por toda a Amazônia Azul, e em nossas bacias fluviais na Amazônia e no Pantanal. Pela inclusão, em suas tarefas, daquelas essenciais do Poder Naval, ligadas
à defesa da soberania. Por ter, no Comando de Operações Navais, a essência do
Poder Naval: a Esquadra e a Força de Fuzileiros da Esquadra.
O dia a dia das atividades de socorro e
salvamento tem mostrado nossa capacidade de resposta, pela participação em operações como o resgate do voo da Air France
ou do veleiro de treinamento canadense. A
sociedade nos vê e nos percebe, e a medida dessa percepção está na última pesquisa de opinião da Fundação Getúlio Vargas,
que colocou as Forças Armadas como a
instituição de maior credibilidade dentre
todas, resultado direto de nosso trabalho.
Como diretor-geral de Navegação, chefiarei dois setores de suma importância para
a Marinha e para o País, a Diretoria de Portos e Costas e a Diretoria de Hidrografia e
Navegação. As atividades que exercitam,
além da contribuição vital para o desenvolvimento e aprimoramento do Poder
Marítimo, são as que mais expõem nossa
instituição aos olhos da sociedade. Os seus
tripulantes sabem desta responsabilidade
e têm respondido aos anseios do povo brasileiro e aos investimentos e incentivos que
a Alta Administração Naval lhes dedica.
Será minha responsabilidade toda a estrutura da Autoridade Marítima, com suas
múltiplas atividades que têm importante
contribuição para a segurança da navegação e salvaguarda da vida humana no mar.
À comunidade marítima, aí entendida em
toda sua abrangência, os vejo como parceiros na busca da eficiência e da eficácia
nas tarefas que a tem como foco de suas
atenções. Além dos objetivos comuns, nos
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une o mesmo instrumento de trabalho, os
mares, que, na linguagem da Câmara
Cascudo, não guardam vestígios das quilhas que os atravessaram, mas infundem
nos marinheiros a ilusão cordial do descobrimento. Em visão objetiva, mares do
Atlântico Sul, carregados de dúvidas,
encapelados de desafio.
A certeza de que nossas tarefas serão
cumpridas vem da qualidade dos mais de 40
mil homens e mulheres, marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis que guarnecem os meios e OM de terra do Comando de
Operações Navais e da Diretoria-Geral de
Navegação. Homens e mulheres que estão
respondendo aos desafios, especialmente
nesta época em que a Marinha está navegando por novos mares, novas tecnologias,
buscando novos horizontes e vendo o crescimento contínuo dos bens e recursos que
deve proteger e cuidar.
Tenho consciência do impacto, em uma
organização, da mudança de seu chefe. Devo
fazer o que puder para que as alterações de
rumo e velocidade sejam as necessárias, pois
competentes e profissionais foram os timoneiros que me antecederam. Planejamentos,
planos, diretivas, regras, normas e procedimentos estão prontos e entendidos. Cabeme exercer a liderança; trabalhar com os demais membros do Almirantado no sentido
de contribuir para suas metas e deles receber o necessário apoio; seguir a esteira do
comandante da Marinha, mantendo o Comando de Operações Navais e a DiretoriaGeral de Navegação, com suas OM subordinadas, no rumo do guia.
Devo registrar e agradecer o comparecimento de distintos chefes navais, de autoridades civis e militares presentes ou representadas, da família e amigos, pois suas
presenças trazem o calor da distinção e do
reconhecimento, da amizade e do carinho,
e a certeza de seus apoio e incentivo, que
nunca me faltaram.
RMB4 o T/2010

Especial menção cabe à querida Turma
Grenfell, companheiros de 46 anos de travessias, que vem testemunhar uma inédita
passagem entre grenfellianos no cruzamento de duas carreiras que derivam desse grupo unido e entusiasmado de amigos e companheiros, agora agregados de esposas,
filhos e netos. Não duvidem da importância de sua participação, de sua distante,
mas intensa, torcida, de sua antiga, mas
forte, amizade.
Ao Almirante de Esquadra Luiz Umberto
de Mendonça, agradeço a acolhida, a organizada e meticulosa passagem e desejo, já
em nome do Comando de Operações Navais e da Diretoria-Geral de Navegação, que
seu período no Estado-Maior da Armada,
que em breve assumirá, seja pleno de realizações e alegrias. Fique certo de que, em
sua passagem por este Comando e esta Direção-Geral, Vossa Excelência deixou
marcadas sua competência e sua liderança;
pude acompanhar no Almirantado as ações
empreendidas em seu comando e as sábias
decisões que tomou, embasadas em sua experiência ao longo de sua brilhante carreira.
Aceite os nossos votos de felicidades, extensivos a minha amiga de infância Tininha,
filhos e ao querido neto Miguel.
Mais uma vez, sigo os passos de meu
pai, Almirante de Esquadra Newton Braga
de Faria, e novamente me vejo na obrigação de citar as palavras que proferiu ao
assumir este cargo há 30 anos:
“O comandante de Operações Navais
deseja dividir o desafio entre comandantes, tenentes e subalternos.
Aos comandantes, sobraçando os comandos e as chefias, eu apregoo o
despojamento da vaidade e da presunção,
em benefício da arte de conduzir.
Aos tenentes, eu invoco a vontade, a emoção e a criatividade, sem a superestima das
novas descobertas, sem a soberba dos jovens,
sem a autossuficiência dos prodígios.
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Aos subalternos, eu arregimento para o
trabalho organizado e duradouro, que não
se dissipa no tempo fugidio de uma
investidura.
As Bases, as Forças e os Distritos Navais, distribuídos em todo o País, deverão
representar a vontade do chefe. Que não
seja, porém, a vontade-capricho, a vontade-gosto ou a vontade-prazer. Que sejam a
vontade-ânimo e a vontade-desígnio, ao
pé das quais estarei sempre presente, nos
aconselhamentos e nas decisões.”
O então Vice-Almirante Arthur Ricart da
Costa, que substituiu meu pai quando de

seu falecimento, em gesto digno dos verdadeiros oficiais de Marinha, cavalheiro
que era, entregou-me o pavilhão de comandante de Operações Navais, que recebeu
ao passar o cargo ao Almirante de Esquadra Paulo de Bonoso Duarte Pinto.
No ato da troca de pavilhões agora executado, aquele foi o pavilhão içado na adriça do
Navio-Aeródromo São Paulo, capitânia da
Esquadra. Que eu seja digno dele enquanto
ao timão do Comando de Operações Navais
e da Diretoria-Geral de Navegação, e que o
Senhor dos Navegantes me abençoe e ilumine nesta nova singradura que ora inicio.”

PROGRAMA MEMÓRIA DO MUNDO
O Comitê Nacional do Brasil do Programa Memória do Mundo da Unesco aprovou os conjuntos arquivísticos propostos
pela Diretoria do Patrimônio Histórico e
Documentação da Marinha (DPHDM) e
pela Diretoria de Hidrografia e Navegação
(DHN) à nominação
no registro do referido Programa.
Os dois conjuntos foram “Arquivo
Tamandaré uma janela para o Estado
Imperial Brasileiro”,
da DPHDM, e
“Abrindo Estradas
no Mar: Folhas de
bordo e relatórios de levantamento
hidrográfico da Costa do Brasil concluído
em 1975 – 1901 a 1975”, da DHN.
O Programa Memória do Mundo (MOW)
da Unesco registra conjuntos notáveis do
patrimônio documental, à semelhança da
Lista do Patrimônio Mundial, do mesmo
órgão. Grande parte dessa Memória do
Mundo está nos arquivos, bibliotecas,
museus e outros locais e abrange o
patrimônio documental ao longo de toda a
252

História, seja textual (manuscrito ou impresso), audiovisual (filme, vídeo ou arquivo
sonoro), iconográfico (fotografia, gravura
ou desenho) ou cartográfico, tanto em suporte convencional quanto digital.
O Programa reconhece patrimônio documental de significado internacional, regional e nacional.
Para o Brasil, existe
um Comitê Nacional
da MOW, criado
pela Portaria no 259,
de 2 de setembro de
2004, do Ministério
de Estado da Cultura. Esse comitê é
composto por um máximo de 17 membros,
representantes dos diversos principais setores nacionais referentes a arquivos ou interessados neles, o que inclui a representação permanente do Arquivo Nacional, da
Comissão Nacional da Unesco/Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura –
Ibeec/Ministério das Relações Exteriores, do
Conselho Nacional de Arquivos, da Fundação Biblioteca Nacional, do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
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(Iphan) e do Ministério da Cultura. Além
desses, são também representados os setores do audiovisual, da história militar, da história eclesiástica e religiosa, dos arquivos
estaduais e municipais, dos arquivos privados, das associações de ensino e pesquisa.
Há também especialistas convidados com
renomado conhecimento.
Cabe ao Comitê Nacional da MOW “assegurar a preservação das coleções documentais nacionais de importância mundial,
por meio de seu registro na lista do
patrimônio documental da humanidade,
democratizar o seu acesso e criar a consciência sobre a sua importância e a necessidade de preservá-lo”. Tem, entre outras
atribuições, a de trabalhar em consonância
com o Comitê Regional da América Latina
e do Caribe (Mowlac) e com o Comitê Mundial, inclusive indicando as nominações
que possam ter valor regional ou mundial.
Todos os anos, o Comitê Nacional Brasil da Memória do Mundo vem publicando
editais que estabelecem as regras para a
candidatura de acervos de documentos à
nominação brasileira do MOW. Podem propor candidatura, individualmente ou em
grupo, pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado. Dos documentos
e conjuntos documentais candidatos, são
escolhidos os que são julgados merecedores da nominação, de acordo com as Diretrizes do Programa MOW/Unesco, citadas
nos editais.
Destacam-se dentre os critérios de
avaliação:
– a autenticidade, que significa que sua
fidedignidade e procedência são atestáveis;
– a unicidade e a singularidade, o fato de
ser único e insubstituível, ou seja, algo cuja
deterioração ou desaparição constituiria uma
perda para o patrimônio da humanidade; não
se qualificam para a nominação os que apenas traduzam atividades rotineiras de uma
instituição pública, pois isso indicará a exisRMB4 o T/2010

tência de documentação semelhante em
outros acervos congêneres;
– a relevância para a história, a cultura e
para a sociedade, levando-se em conta as
pessoas ou atores envolvidos em sua geração, os assuntos, os temas tratados e sua
forma e estilo;
– a organicidade do conjunto documental de natureza arquivística, que deve respeitar os limites do fundo ou coleção a que
se refere, de maneira que sua formação orgânica e integridade sejam identificáveis;
– a acessibilidade ao público, ressalvadas as limitações necessárias à sua preservação e segurança; e
– a integridade do documento ou conjunto documental, de natureza arquivística
ou bibliográfica.
A nominação é um título a ser considerado ao se concorrer a um patrocínio no
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por exemplo, para
melhorar as condições de conservação ou
para divulgação.
Ao todo, foram recebidas 12 proposições
de diversas organizações nacionais, das
quais oito foram nominadas, de acordo com
o disposto no Regulamento do Edital, em
Sessão Plenária do Comitê Nacional do Brasil, reunido com maioria de seus membros,
no dia 27 de setembro do corrente ano, na
cidade do Rio de Janeiro. São elas, além das
já citadas da DPHDM e da DHN:
– “Agência Nacional”, do Arquivo Nacional/Fundação Cinemateca Brasileira;
– “Atlas Vingboons: mapas e cartas da
costa atlântica da América do Sul no século XVII”, do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano – IHGP
(Recife);
– “Viagem Filosófica: expedição científica de Alexandre Rodrigues Ferreira nas
capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato
Grosso e Cuiabá – 1783-1792”, da Fundação Biblioteca Nacional/Museu Nacional;
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– “Diário das viagens do Imperador D.
Pedro II pelo Brasil e pelo mundo”, do
Museu Imperial;
– “Fundo Secretaria de Governo da Capitania: Período Colonial do Brasil – 1649-

1823”, do Arquivo Público do Estado do
Pará;
– “Registros de Entrada de Passageiros
no Porto de Salvador (Bahia) – 1855-1964”,
do Arquivo Público do Estado da Bahia.

REBOCADOR LAURINDO PITTA É MEMBRO HONORÁRIO
DA CLASSIC YACHT ASSOCIATION
Neste ano em que comemora um centenário de plena atividade, o Rebocador
Laurindo Pitta, navio da Marinha que
realiza passeios marítimos e culturais na
Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro,
ganhou o título de Membro Honorário
da Classic Yacht Association (CYA).
Com sede em Seattle (EUA), desde 1970
a CYA promove e apoia a preservação,
restauração e manutenção de embarcações antigas a motor que ainda estejam
em funcionamento.

Além da participação efetiva na Primeira
Guerra Mundial (1914-1918), o Laurindo Pitta
prestou serviços ao Arsenal de Marinha do
Rio de Janeiro e à Base Naval do Rio de Janeiro até a década de 90. Em 1997, passou por
uma adaptação para acomodar 90 passageiros em passeio pela Baía de Guanabara.
Mais detalhes sobre o Rebocador
Laurindo Pitta e os navios-museus da
Marinha podem ser obtidos no site
www.dphdm.mar.mil.br.
(Fonte: www.mar.mil.br)

O diretor do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, Vice-Almirante (EN-Refo)
Armando de Senna Bittencourt (esquerda), recebe a placa da Classic Yacht Association
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PROMOÇÃO DE ALMIRANTES
Foram promovidos por decreto presidencial, contando antiguidade a partir de 25 de
novembro de 2010, os seguintes oficiais:
– no Corpo da Armada: ao posto de Almirante de Esquadra, o Vice-Almirante Eduardo Monteiro Lopes; ao posto de Vice-Almirante, os Contra-Almirantes Paulo Cezar de
Quadros Küster e Antônio Fernando
Monteiro Dias; e ao posto de Contra-Almirante, os Capitães de Mar e Guerra Renato
Rodrigues de Aguiar Freire, Edervaldo
Teixeira de Abreu Filho, Carlos Henrique Silva Seixas e Carlos Alberto Matias.

– no Corpo de Fuzileiros Navais: ao posto de Almirante de Esquadra, o Vice-Almirante Marco Antonio Corrêa Guimarães; ao
posto de Vice-Almirante, o Contra-Almirante Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro;
ao posto de Contra-Almirante, os Capitães
de Mar e Guerra Jorge Armando Nery Soares e Cesar Lopes Loureiro.
– no Corpo de Engenheiros da Marinha: ao posto de Contra-Almirante, os Capitães de Mar e Guerra Luciano Pagano
Junior e Sydney dos Santos Neves.
(Fonte: Bono Especial no 854, de 25/11/2010)

COMANDANTE DA MARINHA DA CHINA VISITA O BRASIL
O comandante da Marinha do Exército
Popular de Libertação da China, Almirante
de Esquadra Wu Shengli, esteve no Brasil,
entre os dias 3 e 7 de novembro útimo, conhecendo a Esquadra brasileira e discutindo
assuntos estratégicos de interesse das duas
Marinhas. A visita da Comitiva da Marinha
da China ao Brasil foi mais uma etapa do processo de aproximação entre as duas nações,
que vem acontecendo nos últimos anos.
Na manhã do dia 3, no Comando do 1o
Distrito Naval, no Rio de Janeiro, o coman-

Comandante da Marinha do Brasil, AE Moura Neto
(esq.), cumprimenta o comandante da Marinha do
Exército Popular de Libertação da China, AE Wu Shengli
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dante da Marinha do Brasil, Almirante de
Esquadra Julio Soares de Moura Neto, presidiu a cerimônia de imposição da Comenda
da Ordem do Mérito Naval ao Almirante
Wu Shengli. Após a solenidade, seguiram
para uma audiência reservada sobre temas
de interesse das Forças, visando elaborar
uma agenda de trabalho conjunta.
Apontada pelo comandante da Marinha
da China como local prioritário no roteiro,
a Escola Naval (Rio de Janeiro) foi a Organização Militar (OM) visitada no período

Comandante da Escola Naval (esq.), CA Puntel,
apresenta as instalações da instituição ao Almirante
Wu Shengli (centro), acompanhado do comandante da
Marinha do Brasil, AE Moura Neto, e do diretorgeral do Pessoal da Marinha, AE Wiemer (dir.)
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Lopes, no Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão, também no
Rio de Janeiro, onde conheceu simuladores de treinamento. “A visita dessa
Delegação complementa a ida de um
navio brasileiro à China, em virtude das
comemorações do aniversário da Marinha chinesa em 2009”, explicou o Almirante Monteiro Lopes.
Por fim, a comitiva chinesa visitou
os meios navais brasileiros de maior interesse para o grupo: o Submarino
Chegada do comandante da Marinha do Exército
Tamoio, a Corveta Barroso e o NavioPopular de Libertação da China ao Submarino Tamoio
Aeródromo São Paulo.
da tarde. Na instituição, os convidados
assistiram a uma palestra sobre o sistema
de ensino da Marinha brasileira e conheceram camarotes e laboratórios. Ao final
da tarde, uma homenagem especial encerrou a visita: o Desfile Escolar do Corpo de
Aspirantes, em continência ao comandante da Marinha do Exército Popular de Libertação da China.
Na manhã do dia 5, a comitiva foi recebida pelo comandante em chefe da Esquadra, Vice-Almirante Eduardo Monteiro

AE Wu Shengli em visita ao
Navio-Aeródromo São Paulo

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DA MARINHA RECEBE
VISITA DO COMITÊ NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA
O Laboratório Farmacêutico da Marinha
(LFM) recebeu, em 4 de outubro último, a visita de integrantes do Comitê Nacional de
Biotecnologia (CNB). A comitiva foi acompanhada pelo diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Defesa,
Major-Brigadeiro do Ar Álvaro Knupp dos
Santos, e pelo diretor do Centro de Medicina
Operativa da Marinha, Contra-Almirante (Md)
José Antonio Rodrigues Cordeiro.
Os membros da comitiva tiveram a oportunidade de conhecer as instalações do LFM,
sendo informados dos medicamentos em
desenvolvimento no laboratório, tais como:
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a pomada cicatrizante à base do extrato de
açaí, projeto em parceria com a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj); o Ofloxacino, um antibacteriano com início de processo de certificação
perante a Organização Mundial da Saúde; o
Azul da Prússia, utilizado em emergências
nucleares e radiológicas; o Raloxifeno, para
tratamento da osteoporose; e o antipsicótico
Ziprasidona, os dois últimos em parceria com
o Ministério da Saúde.
O Comitê foi criado em 2007, sendo composto por representantes da Casa Civil da
Presidência da República; dos Ministérios
RMB4 oT/2010
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Comitiva do CNB em visita ao Laboratório Farmacêutico da Marinha

da Saúde, da Ciência e Tecnologia, da Agricultura, do Meio Ambiente, da Educação,
do Desenvolvimento Agrário e da Justiça,
além de órgãos como o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Quatro setores recebem investimentos
do CNB: saúde, agropecuária, indústria e

meio ambiente. Na área de saúde, o propósito é estimular a geração e controle de
tecnologias e a consequente produção nacional de itens estratégicos, posicionando
competitivamente a bioindústria brasileira,
com potencial para gerar novos negócios
e estimulando novas demandas por produtos e processos inovadores, levando em
consideração as atuais políticas de saúde
do País.
(Fonte: www.mar.mil.br)

MINISTRO DA DEFESA DA CHINA VISITA O BRASIL
O ministro da Defesa da República
Popular da China, General Liang
Guanglie, esteve em visita oficial ao Brasil em setembro último. No dia 8, ele foi
recebido pelo ministro da Defesa, Nelson Jobim, e pelos comandantes militares brasileiros. À noite, foi realizado um
jantar oficial para o general no Clube do
Exército.
Na oportunidade, foram estabelecidos
pontos para aprofundar as relações político-militares entre os dois países. Esses
pontos já haviam sido discutidos quando
RMB4 o T/2010

da visita do ministro Nelson Jobim à China, em novembro de 2009.
Os dois lados decidiram aumentar os
grupos de visitas entre os dois países e
fortalecer a troca de oficiais jovens e de
meia idade (até capitães de corveta). Eles
também procuraram expandir a cooperação
em treinamento de pessoal e a condução e
coordenação de Operações de Paz.
A China e o Brasil fortalecerão também
a cooperação na área de indústrias de defesa, ciência e tecnologia.
(Fonte: http://www.defesanet.com.br)
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PROJETO SOCIAL DA ESCOLA DE SAMBA PORTELA
VISITA A MARINHA

Crianças sendo transportadas de escuna
até a Ilha Fiscal

Sambistas da terceira idade visitam o Espaço
Cultural da Marinha

Sambistas da 3a idade, 120 jovens e instrutores ligados às oficinas de arte do “Projeto Gente que Samba é Feliz”, da Escola de
Samba Portela, participaram, na manhã do dia
12 de novembro, de uma visita ao Espaço
Cultural da Marinha e à Ilha Fiscal, no Complexo Cultural da Marinha, no Rio de Janeiro.

tos, o Submarino-Museu Riachuelo e o Helicóptero-Museu Rei do Mar, todos no Espaço Cultural. Em seguida, a comitiva fez um
passeio de escuna até a Ilha Fiscal, onde conheceu a história do último baile da monarquia brasileira, realizado no local dias antes
da Proclamação da República.
Atendendo a sugestão da Marinha, a
Portela estuda um meio de inserir o conceito
“Amazônia Azul” em um dos segmentos do
enredo de 2011, “Rio, azul da cor do mar”. (Fotos: Revista da Portela/Luiz Antônio Soares)
(Fonte: www.mar.mil.br)

O grupo, recebido por oficiais da Marinha
e monitores, visitou a exposição “30 Anos da
Mulher Militar na Marinha do Brasil”, o Navio-Museu Bauru, a Nau dos Descobrimen-

PROJETO VISITANDO A HISTÓRIA
Por orientação do comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Julio Soares
de Moura Neto, a Diretoria do Patrimônio
Histórico e Documentação da Marinha
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(DPHDM) vem desenvolvendo o projeto
“Visitando a História”, que visa despertar
o interesse do pessoal da Marinha pela história naval, suas conquistas e seus líderes.
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Isso vem sendo feito por meio de visitas
guiadas ao Museu Naval e ao Espaço Cultural da Marinha. Entre as Organizações
Militares (OM) que já participaram do projeto estão o Gabinete do Comandante da
Marinha, o Centro de Apoio a Sistemas
Operativos (Casop), a Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da
Marinha (DCTIM) e o
Colégio Naval.
No Museu Naval,
os visitantes podem
conhecer a exposição
principal, “O Poder Naval na formação do
Brasil”, com os seguintes módulos:
– Rumo à Terra Pressentida – as grandes
navegações realizadas
pelos portugueses, incluindo o descobrimento do Brasil pela segunda armada que
Portugal enviou à Índia;
– Intrusos e Invasores – diversos corsários, piratas e outros intrusos que desafiaram os interesses ultramarinos de Portugal durante os séculos XVI, XVII e início
do XVIII;
– Expansão e Independência – durante
o século XVIII, o futuro território brasileiro
se expandiu para o sul, em frequentes
disputas com os espanhóis. Em 1808, chegou ao Brasil a família
real portuguesa e o Rio
de Janeiro se tornou a
sede do império colonial português. Com o
retorno de D. João VI a
Portugal, D. Pedro proclamou a independência em 1822, e a Marinha do Brasil, recémcriada, levou essa independência para as
províncias que ainda não haviam aderido a
ela, como o Maranhão, o Pará e a Cisplatina.
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A ação eficaz da Marinha garantiu a integridade territorial do Brasil;
– O Poder Naval como Instrumento da
Política Nacional – após a independência,
o poder naval brasileiro foi empregado
como instrumento da política nacional do
Império, projetando o poder militar para debelar as rebeliões que poderiam ter
fracionado o Brasil,
atuando na região do
Rio da Prata e coibindo
o tráfego negreiro;
– A Guerra da
Tríplice Aliança (18651870) – o maior e mais
sangrento conflito da
América do Sul, com
papel relevante da Marinha, já que os rios da
região, o Paraná e o
Paraguai, eram as principais vias da comunicação. A Batalha Naval do Riachuelo,
primeira grande vitória dos aliados nessa
guerra, foi decisiva, garantindo o bloqueio
que impediu o Paraguai de receber armamentos do exterior;
– O Emprego Permanente do Poder Naval – participação da Marinha nas duas
Guerras Mundiais: na Primeira, com a Divisão Naval de Operações de Guerra, cuja
tarefa era o patrulhamento de um trecho da
costa africana, e, na Segunda, com a proteção
aos comboios de navios mercantes que asseguravam o abastecimento das cidades brasileiras e transportavam matérias-primas
vitais para o esforço de
guerra aliado.
No Espaço Cultural da Marinha, o visitante tem a oportunidade de ir a bordo do
Contratorpedeiro-Escolta Bauru, que operou na Segunda Guerra Mundial, conhecer
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um modelo da Nau dos Descobrimentos e
visitar o Submarino-Museu Riachuelo, o
Helicóptero-Museu Sea King e, ainda, a
exposição temporária “30 Anos da Mulher
Militar na Marinha”.

As OM interessadas podem agendar
visita na Seção de Ação Educativa,
pelos telefones 2104-6851 ou 81106851
(Retelma) e pelo e-mail
educativo@dphdm.mar.mil.br.

MARINHA APOIA APLICAÇÃO DE PROVAS DO ENEM
A Marinha prestou apoio à realização
do Exame Nacional do Ensino Médio 2010
(Enem 2010) em localidades remotas na
Região Norte do País.
O Navio-Patrulha Bracuí, do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, transportou para as cidades de Monte Alegre e
Alenquer, no Pará, as provas do exame,
aplicadas em 6 e 7 de novembro.
Equipe da Marinha em apoio ao Enem 2010

Navio-Patrulha Bracuí em Alenquer (PA)

Devido ao baixo nível dos rios naquela
época do ano, não foi possível o
abarrancamento do navio nas margens.
Dessa forma, a embarcação se manteve
fundeada próximo às localidades, enquanto as provas foram transportadas até o seu
local de destino por pequenas embarcações. Aproveitando a presença nessas
duas cidades, o Navio-Patrulha Bracuí realizou ações de Inspeção Naval, em proveito da Segurança do Tráfego Aquaviário.
Já o Navio-Patrulha Fluvial Roraima, da
Flotilha do Amazonas, suspendeu de
Manaus (AM), em 3 de novembro, com funcionários da Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos, transportando os malotes das
provas do Enem para as cidades de Anamã,
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Anori e Codajás, às margens do Rio
Solimões. A bordo, os funcionários dos Correios puderam conhecer um pouco das atividades do navio e da Marinha do Brasil.
Depois da aplicação das provas, o Navio-Patrulha Fluvial Roraima recolheu os
funcionários dos Correios e os malotes
contendo os cartões-resposta, atracando
em Manaus em 9 de novembro.
(Fonte: www.mar.mil.br)

Recolhimento dos malotes com os
cartões-resposta pelo Roraima
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SETOR NAVAL GANHA NORMA COM FOCO EM
SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Desde outubro último, a indústria da
construção e reparação naval brasileira conta
com a Norma Regulamentadora sobre Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria Naval (NR-34), que visa evitar acidentes nas diversas áreas do setor.
Segundo fonte do setor naval, a ausência de norma própria impunha a utilização
da Norma Regulamentadora 18, elaborada
para a construção civil, que não atende às

especificidades do setor naval. “A NR-34
estabelecerá uma regulamentação para, por
exemplo, o trabalho a quente, montagem e
desmontagem de andaimes, jateamento e
hidrojateamento, movimentação de cargas,
instalações elétricas provisórias e trabalhos em altura”, afirma Cristiana Souto, de
escritório com experiência no setor.
(Fonte: Press release da In Press Porter
Novelli Assessoria de Comunicação)

RESPOSTA E PRONTIDÃO A VAZAMENTOS DE
PETRÓLEO NO MUNDO
A empresa finlandesa Lamor Corporation
teve papel preponderante na operação de
contenção e limpeza no vazamento de petróleo no Golfo do México, em abril de 2010. A
empresa prontamente colocou seus planos
de ação em movimento e, em 36 horas, por
meio de sua rede global, enviou equipamentos e funcionários qualificados ao local.
A explosão do poço em águas profundas
da Lousiana ameaçou todo o ecossistema na
área, assim como a subsistência de dezenas
de milhares de pessoas, com uma taxa de vazamento de mais de 5 mil barris de petróleo
por dia.
Barreiras de contenção e recolhedores de
óleo foram enviados pela Lamor para auxiliar
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nas operações de limpeza. A fim de responder à urgência dos equipamentos necessários, a empresa aumentou os turnos de sua
força de trabalho globalmente para que houvesse maior disponibilidade de produção das
barreiras de contenção de óleo necessárias
no local. Cerca de 300 mil metros de barreiras
de contenção foram enviados ao Golfo.
As barreiras de contenção da empresa
concentram o óleo na (e abaixo da) superfície da água, e seus recolhedores são montados em embarcação para recuperá-lo.
Recolhedores menores foram utilizados nas
praias. Além disso, a Lamor forneceu
consultoria ao centro de comando que foi
montado para incumbir-se das operações.
Na mesma época do acidente no Golfo,
três outros vazamentos ocorreram: na China, em Cingapura e em Michigan (EUA). A
Lamor atuou em todos esses acidentes. A
empresa possui instalações ao redor do
mundo com estoque de equipamentos que
garante sua resposta e prontidão, oferece
soluções industriais para otimizar a recuperação de óleo e prepara planos de contingência e organiza operações de rápida
resposta a derramamentos.
(Fonte: http://ins-news.com)
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MARINHA REALIZA MANUTENÇÃO NA ECASPSP
O Rebocador de Alto-Mar (RbAM) Triunfo realizou, de 9 a 19 de agosto, comissão
de apoio à manutenção da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ECASPSP), em Pernambuco. O navio
chegou ao Arquipélago transportando material e pessoal para a execução de serviços.
A comissão contribuiu para que a Secretaria da Comissão Interministerial para os
Recursos do Mar (Secirm), a Diretoria de
Obras Civis da Marinha (DOCM) e a Base
Naval de Natal (BNN) conduzissem importantes reformas estruturais na estação.

O Arquipélago
O Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP) é um conjunto de pequenas
ilhas rochosas localizado a cerca de mil
quilômetros da cidade de Natal. Foi descoberto acidentalmente em 20 de abril de 1511,
quando uma frota portuguesa composta
por seis caravelas com destino à Índia ali
registrou seu primeiro naufrágio.
Com área total emersa de 17 mil m2 e
altitude máxima de 18 metros, é um dos lugares mais inóspitos do País. Apenas a
maior das ilhas possui vegetação, rasteira
e rala, estando todas elas sujeitas a abalos
sísmicos e a condições muito severas de
mar e vento, servindo de abrigo a diversas
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espécies de aves marinhas, a caranguejos
e diversos tipos de insetos.
A área marítima circunvizinha, em virtude do fenômeno da ressurgência, abriga
surpreendente biodiversidade e tem imenso potencial para o desenvolvimento de
atividade pesqueira sustentável.
A Convenção das Nações Unidas sobre
os Direitos do Mar (CNUDM), assinada pelo
Brasil em 1982 e ratificada em dezembro de
1988, instituiu o direito dos Estados costeiros de soberania para fins de exploração e
aproveitamento, conservação e gestão dos
recursos naturais, vivos ou não vivos, das
águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito e seu subsolo, presentes na sua Zona
Econômica Exclusiva (ZEE).
No entanto, em relação ao “Regime das
Ilhas”, o artigo 121 da Convenção estabelece que “os rochedos que, por si próprios,
não se prestam à habitação humana ou à
vida econômica não devem ter Zona Econômica Exclusiva nem Plataforma Continental”.
Diante disso e da importância estratégica do arquipélago para a projeção do País
no mar, afigura-se imperativo promover a
habitação do local em caráter permanente.
Como resposta a esse desafio, foi inaugurada, em 25 de junho de 1998, na Ilha
Belmonte, a Estação Científica do Arqui-
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pélago de São Pedro e São Paulo, dando
início ao Programa Arquipélago de São
Pedro e São Paulo (Proarquipélago), sob a
coordenação da Secirm.
Desde então, a presença permanente de
quatro pesquisadores na Estação Científica, além de viabilizar a realização de pes-

quisas de alto nível em diversos ramos da
ciência, conferiu ao Brasil o direito a 450
mil km2 de Zona Econômica Exclusiva em
torno do Arquipélago, área equivalente a
cerca de 15% de toda a ZEE brasileira ou
6% do território nacional.
(Fonte: www.mar.mil.br)

NOVA ESTAÇÃO CIENTÍFICA DA ILHA DA TRINDADE
As atividades científicas na Ilha da Trindade ganham um novo rumo com a construção, este ano, da nova Estação Científica da Ilha da Trindade (Ecit) pela Marinha
do Brasil. Por sua localização, próxima às
principais bacias petrolíferas e à região de
maior desenvolvimento econômico do país,
Trindade é um posto avançado vital para a
defesa nacional, o que torna a nova Estação peça importante dentro da Estratégia
Nacional de Defesa.
A nova Estação Científica faz parte do
Programa de Pesquisas Científicas da Ilha
da Trindade (Protrindade), criado no âmbito da Comissão Interministerial para os
Recursos do Mar (Cirm) com o objetivo de
promover e gerenciar o desenvolvimento
de pesquisas na área. O Protrindade aten-

RMB4 o T/2010

de às diretrizes da Política Nacional para
os Recursos do Mar, de Defesa Nacional e
Nacional de Meio Ambiente. Localizada a
1.167 quilômetros de Vitória (ES) e a 1.416
quilômetros do Rio de Janeiro, Trindade,
além de ser estratégica para a defesa nacional, vai propiciar a obtenção de dados essenciais para a previsão meteorológica.
A Marinha conta hoje com 30 militares
na ilha, operando uma estação meteorológica para o serviço de previsão do tempo
que conta com geração de energia, refeitório, frigorífico, telefone, televisão e acesso
à internet. Trindade é a única ilha oceânica
brasileira com água potável.
A cada dois meses são realizadas viagens de reabastecimento, ocasião em que
os militares selecionados embarcam para
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lá servir durante quatro meses. A seleção
do pessoal para servir na estação leva em
conta a capacitação específica e a vocação
para a situação peculiar de se ficar longo
tempo afastado da família.
Para a construção da estação foram superados diversos desafios, entre eles a dificuldade de acesso à ilha. Não há praias
que facilitem o desembarque por superfície, em função da existência de um anel de
corais. É necessário cuidado também com
a arrebentação e com a mudança repentina
do tempo. Cem toneladas de material foram
embarcadas no navio Mattoso Maia, em
Vitória, com destino à ilha. Após quatro
dias de viagem, foram necessários 126 deslocamentos de helicóptero entre o navio e
a terra, com duração de mais quatro dias. A
concepção do projeto da Estação Científi-

ca foi feita por uma equipe da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com
larga experiência em construções em lugares inóspitos.
Assessor da Secretaria da Cirm, o Capitão de Mar e Guerra Camilo de Lellis de Souza explica que o projeto buscou soluções
arquitetônicas para minimizar os impactos
ambientais, como ventilação natural e sistema de energia solar. O PVC foi usado como
material para a construção, por ser mais eficiente para obras em locais de difícil acesso.
A ilha possui uma extensão de 8,2 quilômetros quadrados e é fortemente acidentada, com elevações de até 600 metros. Surgiu
há três milhões de anos. Devido à sua origem vulcânica, a presença de lavas, cinzas e
areias vulcânicas pode ser constatada, mas
a última erupção ocorreu há 50 mil anos.
Desde 1700, a ilha foi intermitentemente usada como ponto de apoio marítimo.
Em 1916, foi ocupada pela primeira vez
por brasileiros, em função da Primeira Guerra Mundial. Ao término da guerra, foi
desguarnecida. Em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, foi novamente
guarnecida para impedir que submarinos alemães a utilizassem como base de apoio e
para garantir a sua posse efetiva pelo Brasil.
(Fonte: http://www.naval.com.br/blog/
category/estrategia/)

ESCOLA NAVAL É SEDE DA MAIOR REGATA
DA AMÉRICA LATINA
Mais de 5 mil pessoas foram à Escola
Naval (Rio de Janeiro-RJ) em 10 de outubro último prestigiar a 65a edição da tradicional regata organizada anualmente pelo
Grêmio de Vela da Escola Naval. O evento
contou com o apoio de vários iates clubes
e com a participação das Marinhas de Chile, Colômbia, Estados Unidos da América
(EUA) e Itália, além das Escolas de Marinha Mercante do Rio de Janeiro e do Pará.
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Velas navegando no momento
da competição
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Meninas de oito anos em apresentação
de nado sincronizado

Durante o dia aconteceram dois eventos: pela manhã, a 21a Meia Maratona de
Canoagem; à tarde, a 65a Regata da Escola
Naval. A regata contou com mais de 800
barcos de 80 categorias diferentes, num
total de 2 mil competidores e mais de 3.500
pessoas participando do evento.
Diversas atividades paralelas foram realizadas na Escola Naval: apresentação de nado
sincronizado, exposição de patrocinadores,
feira de artesanato da Casa do Marinheiro,
encontro de nautimodelismo, exposição de
carros antigos, exposição de aeronave e material de Aviação Naval, sessões no planetário e visita ao museu, entre outras. O evento

contou com o apoio e patrocínio de diversas
entidades públicas e privadas.
De acordo com o comandante da Escola
Naval, Contra-Almirante Leonardo Puntel,
a regata era, originalmente, um evento pequeno; ao longo dos anos, foi crescendo
até se tornar a maior regata da América Latina. Para ele, ela traduz o espírito marinheiro
que é ensinado aos futuros oficiais e é uma
ótima oprtunidade para mostrar ao público
externo algumas das atividades da Escola
Naval e da Marinha.
(Fonte: www.mar.mil.br)

Largada da 21a Meia Maratona de Canoagem

NACIONALIZAÇÃO DA BOMBA DE
INCÊNDIO PORTÁTIL P-100
A Diretoria de Engenharia Naval (DEN)
homologou e cadastrou, no Sistema de Informações Gerenciais de Abastecimento (Singra), a bomba portátil MB-100, Codeq
C01D270027193 e NSN 19-003-6121. Esta bomba é dotada com as mesmas características
da motobomba importada P-100 e é resultado
de um longo período de desenvolvimento do
produto, realizado pela empresa Bombas
Triglau Indústria e Comércio Ltda., Codemp
01BZK, com sede em Caçador, Santa Catarina.

A nacionalização desse equipamento de segurança dos meios da Marinha do Brasil é resultado do esforço
da DEN, com o apoio do Centro de
Adestramento Almirante Marques Leão
(CAAML), para suprir as necessidades logísticas da Força, incentivando
a participação de empresas genuinamente nacionais no projeto e desenvolvimento de equipamentos.
(Fonte: Bono no 818, de 12/11/2010)

INTERSLEEK 900 INOVA NO MERCADO
DE TINTAS MARÍTIMAS
O Brasil já pode contar com um
produto pioneiro no mercado de tintas:
o Intersleek 900, um revestimento de
RMB4 o T/2010

desprendimento de incrustações livre
de biocidas. O produto é da International Paint, marca da unidade de
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Revestimentos Marítimos e Industriais
da AkzoNobel.
As tintas anti-incrustantes convencionais possuem biocidas, que são liberados
para a redução e controle de incrustação. O
novo produto não possui biocida, ou seja,
não libera material químico no meio ambiente marinho. O mecanismo de controle de
incrustação é físico. Ele atua por meio da
lisura e da tensão superficial do filme seco,
facilitando o desprendimento das
incrustações. Com tecnologia patenteada,
o produto é à base de fluorpolímero, que
apresenta melhor propriedade de desprendimento em velocidades menores (abaixo de
15 nós) e em condições estáticas.
O Intersleek 900 também melhora o desempenho da embarcação significativamente, pois, por amenizar o atrito com a
água causado pela incrustação, propicia
uma economia de combustível que chega

até a 9% em um ano. Considerando que, de
acordo com um estudo da IMO (International Maritime Organization – Organização Marítima Internacional), as embarcações do mundo consomem cerca de 300
milhões de toneladas de combustíveis ao
ano e emitem 1 milhão de toneladas de gás
carbônico (CO2) na atmosfera, a ecoeficiência do produto representa um grande
passo ambiental para o setor.
Além disso, o Intersleek 900 possui durabilidade de 10 anos e pode ser aplicado
em embarcações que navegam por todos os
tipos de mares e de águas (densas ou leves;
quentes, mornas ou frias). Mais de cem navios no mundo já contam com a tecnologia
do produto, que, recentemente, tem sido
aplicado também em monoboias que ficam
no mar e em plataformas marítimas.
(Fonte: Press release da Perspectiva
Comunicação)

CONFERÊNCIA NAVAL INTERAMERICANA
Foi realizada no Rio de Janeiro, de 13 a 17
de setembro último, a 24a edição da Conferência Naval Interamericana (CNI). O evento acontece a cada dois anos1, desde 1959, e esta é a
terceira vez que é realizado no Brasil2. Este
ano a CNI comemora 50 anos de existência.
A CNI foi criada para proporcionar um
foro para intercâmbio de ideias, conhecimento e entendimento mútuo dos problemas
marítimos que afetam o continente americano. Seu propósito fundamental tem sido estimular os contatos profissionais permanentes entre as Marinhas dos países participantes, a fim de promover a solidariedade
hemisférica. Fazem parte da CNI as Marinhas dos seguintes países: Argentina, Bolí1

2

via, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, El Salvador, Estados Unidos da América (EUA), Guatemala, Honduras, México,

Logotipo dos 50 anos da CNI

N.R.: Este ciclo pode ser alterado se, na opinião da CNI, a situação político-militar estiver sinalizando
para tal. E, a pedido de três ou mais membros, poderá ser convocada uma reunião extraordinária a
qualquer momento.
N.R.: As outras foram em 1964 e 1976, ambas no Rio de Janeiro.
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Moura Neto, ressaltou a importância da
promoção de debates como os que ocorrem na CNI para fortalecer o diálogo entre
Marinhas amigas. “Essa conferência visa
juntar as Marinhas dentro de um mesmo
fórum para que nós possamos aproximar
posições”, afirmou.
CERIMÔNIA INAUGURAL
Comandante da Marinha do Peru, Almirante
de Esquadra Rolando Navarrete, ao lado do
comandante da Marinha do Brasil e do
designer Hans Donner

Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.
Dezessete das 19 delegações que compõem a CNI foram recepcionadas pela Marinha do Brasil no dia 133. Também estiveram presentes à recepção de boas-vindas
representantes das delegações da Junta
Interamericana de Defesa (JID) e da Rede
Naval Interamericana de Telecomunicações
(RNIT). Como convidado especial da noite, o designer Hans Donner autografou
exemplares da sua última obra, o livro fotográfico Rio de Janeiro, ofertado aos chefes de delegações pela Marinha.
Na ocasião, o comandante da Marinha,
Almirante de Esquadra Julio Soares de

Comandante da Marinha, Almirante de
Esquadra Moura Neto, discursa na sessão
oficial de abertura da CNI
3

A cerimônia que abriu oficialmente a 24a
Conferência Naval Interamericana aconteceu na manhã do dia 13, no Hotel Windsor
Barra. Oficiais das Marinhas participantes,
os representantes da JID e da RNIT e convidados assistiram a um vídeo apresentado pela Marinha do Brasil, ao som do Hino
Nacional, contendo imagens da cultura,
fauna, flora e riqueza brasileiras.
Em seguida, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, por meio de um pronunciamento
em vídeo, solicitou aos chefes de delegações e demais membros das comitivas ousadia na formulação de ideias referentes aos
desafios a serem superados com relação à
consciência marítima. Segundo o ministro,
os países das Américas puderam estabelecer uma convivência pacífica, sendo conhecido e admirado o caráter não belicoso do
continente americano, mas ele ressaltou que
a melhor maneira de cultivar a paz é não descuidar da capacidade de dissuasão.
“No mundo de hoje, as forças navais
necessitam estar preparadas para garantir
a defesa da pátria, que é sua tarefa principal, e para se impor perante as novas ameaças, como os delitos transnacionais, assim como o narcotráfico, o contrabando de
armas, a pirataria e a biopirataria e os crimes ambientais”, afirmou Nelson Jobim.
O comandante da Marinha disse acreditar que esse seria um foro que contribuiria
para que as Marinhas participantes forta-

N.R.: Não compareceram os representantes da Guatemala e do Uruguai.
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Comandante da Marinha, Almirante de
Esquadra Moura Neto, inaugura a
Exposição de Defesa

Comandante da Marinha, Almirante de
Esquadra Moura Neto, apresenta o tema
proposto pelo Brasil

leçam suas relações políticas e estratégicas, por meio da troca de experiências. “O
intercâmbio de ideias e o debate franco,
que teremos aqui, fortalecerão os laços que
unem nossos países e nossas Marinhas”.
Ao final da manhã, aeronaves da Marinha cortaram o céu, enquanto o Navio-Patrulha Macaé, a Fragata Independência e
o Navio Oceanográfico Antares marcaram
presença na orla da Barra da Tijuca, em frente ao hotel onde ocorreu o evento.

Moura Neto caminhou pela exposição e mostrou os temas apresentados em cada estande.
A mostra contou com 11 estandes de indústrias ligadas à Defesa e um da Marinha do
Brasil, composto por seis Organizações Militares que apresentaram temas e produtos de
relevância, como a Diretoria de Hidrografia e
Navegação (DHN), que levou Cartas Náuticas eletrônicas e convencionais; a Secretaria
da Comissão Interministerial para Recursos
do Mar (Secirm), que tratou do tema “Amazônia Azul”; e o Centro de Análises de Sistemas
Navais (Casnav), que apresentou o Sistema
de Informações Sobre o Tráfego Marítimo
(Sistram), que acompanha e monitora diversos tipos de embarcações em rotas de longo
curso, cabotagem ou em águas interiores.
Também fizeram parte do estande da
Marinha o Instituto de Pesquisa da Marinha (IPqM), com seus sistemas navais; o
Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), que abordou questões relacionadas ao Sistema de Previsão
do Ambiente Acústico para o Planejamento das Operações Navais (Sispres) e ao Sistema Tático de Fatores Ambientais (STFA);
o Centro Tecnológico da Marinha em São
Paulo (CETMSP), que, por meio de
maquete, apresentou ao visitante o funcionamento interno de um submarino de propulsão nuclear; e, por fim, a Empresa
Gerencial de Projetos Navais (Emgepron),

EXPOSIÇÃO DE DEFESA
Em seguida à Cerimônia Inaugural, foi aberta a exposição sobre Defesa, com o tradicional corte de fita pelo comandante da Marinha. Acompanhado pelos 16 chefes de delegações dos países participantes e dos representantes da JID e da RNIT, o Almirante

Marinhas das Américas conhecem estande da
Marinha do Brasil
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que levou para a exposição exemplares de
munições e maquetes de navios que retratam a construção naval no Brasil.
Do setor privado, estiveram presentes
as empresas Thissenkrupp, Logsub, Consórcio Baía de Sepetiba, Agusta Westland,
Condor, Athec, Aeroeletrônica, CBC, Santos Lab, Embraer e HB Defense.
OS TEMAS DAS DELEGAÇÕES
Na tarde do primeiro dia, teve início a exposição dos temas propostos para a 24a CNI,
pelos chefes das Delegações da JID, da Argentina, do Brasil e do Canadá, a saber:
– JID – “Junta Interamericana de Defesa: sua interação em assuntos navais e de
defesa”;
– Argentina – “A cooperação regional
para o controle do tráfego marítimo como
base da segurança e proteção das linhas
de comércio oceânicas”;
– Brasil – “A Segurança Marítima Interamericana: a consciência do domínio marítimo
regional e mecanismos para seu fomento; o
emprego do Poder Naval na segurança marítima e na defesa dos recursos naturais; e as
questões do ordenamento jurídico; e
– Canadá – “Atingindo consciência
do domínio marítimo integrado”.
No dia 14, foi a vez dos seguintes países,
além da RNIT, abordarem os seus temas:
– Chile – “O papel da Marinha do Chile
no controle e vigilância das atividades pesqueiras na Zona Econômica Exclusiva-ZEE
e alto-mar adjacente”;
– Colômbia – “A importância de dominar o conhecimento marítimo na luta contra o narcotráfico: a experiência da Marinha da Colômbia”;
– Equador – “A consciência do domínio
marítimo regional e mecanismos para seu fomento; o emprego do Poder Naval na segurança marítima e na defesa dos recursos naturais; e as questões do ordenamento jurídico”;
RMB4 o T/2010

– EUA – “Consciência do domínio marítimo e desastres naturais: coordenação
e colaboração melhoram o processo de
recuperação”;
– México – “Visão da Marinha do México em relação à segurança regional”;
– El Salvador – “Gangues em El Salvador: uma ameaça transnacional”;
– Peru – “Contribuição da Marinha do
Peru na segurança marítima internacional
interamericana mediante o emprego do Poder Naval no âmbito aquático”;
– Venezuela – “O emprego do Poder
Naval de Estados americanos na manutenção da segurança no mar: uma visão da
Armada Bolivariana de Venezuela”; e
– RNIT – “Utilização da capacidade da
RNIT de colaborar no apoio interamericano
de segurança marítima”.
AS OPINIÕES DOS
REPRESENTANTES
Para os participantes da 24a CNI, as ilegalidades no mar e a preservação dos recursos naturais foram temas preocupantes,
merecendo a atenção dos chefes das Delegações. O propósito dos assuntos discorridos durante os painéis foi nortear os países em ações de segurança marítima internacional ao longo dos próximos anos.
O chefe da Delegação do Canadá, ViceAlmirante Dean McFadden, destacou a im-

Chefes de Delegações iniciam os trabalhos na
24a Conferência Naval Interamericana
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Fragata Independência fundeada em frente ao
hotel onde acontece a conferência

portância do enfoque na legislação internacional para o combate às ações ilegais no
mar. “Nós criamos um regime de leis internacionais regulado pela Convenção das Nações Unidas, que permite aos Estados terem o controle exclusivo de suas áreas costeiras com autoridade reguladora para a preservação dos seus recursos naturais”.

Chefes de delegações discutem assuntos de
segurança em águas marítimas e fluviais

O tema narcotráfico é um assunto de preocupação mundial e dos organismos internacionais de saúde e segurança. Segundo o
representante da Nicarágua, Capitão de Navio Ángel Eugenio Fonseca Donaire, ele é
um flagelo mundial: “Estamos atuando em
conjunto para enfrentar essa ameaça”.
“A Marinha colombiana tem uma vasta
experiência na luta contra o narcotráfico”,
afirmou o chefe da delegação da Marinha
da Colômbia, Vice-Almirante Alvaro
270

O chefe da Delegação da Marinha da Colômbia, Vice-Almirante Alvaro Echandía Durán, é
entrevistado pela TV Marinha na Web

Echandía Durán. Ele conta que, no ano
passado, a Força conquistou uma cifra recorde na Colômbia – encontrou 97,4 toneladas de cocaína. Uma outra atividade que
tem ocupado aquela Marinha é a caça aos
semissubmersíveis, embarcações clandestinas usadas para o transporte de droga
desde a América do Sul até a América do
Norte. Segundo a autoridade colombiana,
em 1993 foram encontrados pela primeira
vez no país 56 deles. No ano passado, o
número caiu para 20. “Interrompemos grande parte dessas embarcações ainda na fase
da construção. Outras que já estavam navegando, carregadas com drogas, logo foram interceptadas.” O Almirante Echandía
revelou, ainda, que seu país possui uma lei
que penaliza com cárcere o uso de qualquer tipo de semissubmersível.
A pesca ilegal também teve atenção especial dos participantes da CNI, pois concentra uma série de danos ambientais por
operar, quase literalmente, fora do radar de
qualquer fiscalização. Diversas ações para
controlar essa atividade acontecem em todo
o mundo. Segundo o Capitão de Navio Juan
Antonio Calderon Gonzalez, em El Salvador,
ampliou-se o contingente de militares da
Marinha de seu país para assumir o controle das áreas costeiras e portuárias.
Os países participantes da 24a Conferência Naval Interamericana (CNI) possuRMB4 oT/2010
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em extensões de costa marítima variadas.
Nem por isso essas nações se preocupam
menos com a segurança nos mares que circundam o continente.
“Somos um país muito pequeno, com
recursos limitados, mas podemos somar
forças e colaborar com os demais”, argumentou o chefe da Delegação da Marinha
de Honduras, Capitão de Mar e Guerra
Demn Ochoa. Ele acredita que a discussão
dos temas em pauta, relevantes tanto para
as grandes potências quanto para as nações em desenvolvimento, pode culminar
em estratégias únicas de combate às ameaças marítimas.
O chefe da delegação da Marinha da Bolívia, Contra-Almirante Hugo Gonzalo Contreras
Llanos, disse que a prioridade da sua Força é
manter os vínculos com o mar. “O acesso à
hidrovia Paraguai-Paraná, hoje, é fundamental para nós. No futuro, pensamos em uma
saída via Amazonas, pelo lado do Brasil, até o
Atlântico”, revelou. Já o chefe da delegação
da Marinha do Paraguai, Contra-Almirante
Egberto E. Orue Benegas, demonstrou maior
interesse pelos problemas relacionados às
águas interiores, visto que seu país é completamente fluvial e destacou: “Além do esforço
para livrar nossos rios da contaminação, lutamos para combater o tráfico ilegal”.
O principal representante do México na
conferência, Almirante de Esquadra Jose

Jesús Marte Camarena, ressaltou a importância do intercâmbio de informações entre as
Forças e da operação conjunta com todas as
Marinhas da América. “Por isso estamos aqui.
Para expor nosso ponto de vista e conhecer
os pontos de vista dos demais”.

Delegado da Marinha americana,
Almirante Jonathan W. Greenert

Diante das catástrofes naturais ocorridas
este ano no Haiti e no Chile, que mobilizaram
Forças Armadas de diversos países, discutiu-se, ainda, como a coordenação e a contribuição entre as Marinhas podem melhorar o
processo de reconstrução nos casos de desastres naturais. De acordo com o chefe da
Delegação da Marinha dos EUA, Almirante
de Esquadra Jonathan W. Greenert, é imprescindível obter o máximo de informações da
Marinha que estiver mais bem informada sobre o desastre. “Quanto antes tivermos dados para formular ações conjuntas no momento crítico, mais rápido conseguiremos
tranquilizar as pessoas e cuidar delas, o que
é o mais importante”, concluiu.
PARADA APÓS O PÔR DO SOL E
VISITA À ESQUADRA

TV Marinha na Web entrevista o chefe da
Delegação da Marinha da Bolívia
RMB4 o T/2010

Na noite do dia 15, os chefes das delegações assistiram à Parada após o Pôr do
Sol no Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, na Ilha das Cobras. Convidados pelo comandante da Marinha, os
presentes tiveram a oportunidade de as271
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Chefes das Delegações participam da
Parada após o Pôr do Sol

sistir a uma cerimônia cívico-militar que
acontece poucas vezes no ano.
Conforme explicou o comandante-geral do
Corpo de Fuzileiros Navais, Almirante de Esquadra (FN) Álvaro Augusto Dias Monteiro,
a tradição da Parada após o Pôr do Sol teve
início há cerca de 15 anos. A cerimônia é uma
raridade, sendo realizada quando ocorre um

dante da Marinha, os 18 delegados conheceram as instalações internas dos navios, atracados na Base Naval de Mocanguê, em Niterói.
Na ocasião, os comandantes dos navios, respectivamente, o Capitão de Fragata
Eduardo Augusto Wieland e o Capitão de
Corveta Marcio Gonçalves Martins
Assumpção Taveira, apresentaram, em uma
visita de proa a popa, os principais compartimentos de seus navios, bem como explicaram as características desses meios navais.
De acordo com o comandante do NPa
Macaé, os convidados ficaram bem impressionados com as características do navio
brasileiro. Para ele, olhando de fora todo
navio é parecido. “As pessoas só conhecem verdadeiramente um navio quando
entram e têm a oportunidade de explorar os
compartimentos”.
COOPERAÇÃO ENTRE AS
MARINHAS – DESTAQUE NO
ENCERRAMENTO

Fragata Independência em postos
de continência

evento de importância para a Marinha, como
a comemoração dos 50 anos da Conferência
Naval Interamericana. Durante a apresentação, foram realizadas pelos Fuzileiros Navais,
no histórico pátio da Fortaleza de São José,
demonstrações da Banda Marcial, de ordem
unida silenciosa e da Banda Sinfônica. Na
plateia, cerca de 350 convidados prestigiaram
o evento.
A Comitiva de Delegados visitou, na manhã do dia 16, dois navios da Marinha do Brasil: a Fragata Independência e o Navio-Patrulha (NPa) Macaé. Juntamente com o coman272

“Os delegados dos países participantes saíram daqui plenamente conscientes
de que devemos trocar informações e cooperar uns com os outros.” Foi com essa
afirmação que o comandante da Marinha
do Brasil avaliou os resultados obtidos na
24a Conferência Naval Interamericana. Em
sua opinião, todos estavam focados no
tema principal do evento: a Segurança
Marítima Interamericana.

Mesa no dia do encerramento da CNI
RMB4 oT/2010
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Foto oficial de encerramento da 24a CNI

Durante a cerimônia de encerramento da
CNI, também foram comemorados os 50
anos de sua existência. O comandante da
Marinha do Brasil e o decano da Conferência, Almirante de Esquadra Jorge Omar
Godoy, chefe da Delegação da Argentina,
descerraram uma placa alusiva à data. Em
seguida, foram entregues réplicas da placa, como lembrança, a cada chefe de Delegação e ao representante da Rede Naval
Interamericana de Telecomunicações.
No Plenário, o Almirante Godoy parabenizou a Marinha do Brasil, em nome de todas as
delegações, pela maneira como a Conferência

foi organizada. “Parabéns pela dedicação,
profissionalismo e compromisso daqueles que
trabalharam na produção deste evento”, expressou-se. Em seguida, foi anunciado que o
próximo país a sediar a Conferência será o
México e, por fim, as atas foram assinadas.
O secretário-geral da 24a CNI, ContraAlmirante Wagner Lopes Moraes Zamith,
da Marinha do Brasil, confirmou ter sido
alcançado o propósito da conferência: aumentar a interoperabilidade entre as Marinhas da América, a fim de estabelecer a
segurança e a paz dos povos.
(Fonte: www.mar.mil.br)

CONGRESSO NACIONAL DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO,
CONSTRUÇÃO NAVAL E OFFSHORE E A EXPONAVAL
Foram realizados, de 25 a 29 de outubro
último, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), o
23 o Congresso Nacional de Transporte
Aquaviário, Construção Naval e Offshore
RMB4 o T/2010

e a Exponaval. Os eventos acontecem a
cada dois anos, promovidos pela Sociedade Brasileira de Engenharia Naval
(Sobena). O tema do Congresso foi “Indústria Naval: Os desafios da competitivi273
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dade e sustentabilidade”. O evento contou com o apoio do Sindicato Nacional da
Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore (Sinaval).
A Sobena foi fundada nos primórdios
da fase moderna da construção naval brasileira, em 15 de março de 1962, com o objetivo de congregar engenheiros, técnicos e
outros profissionais que atuam na indústria marítima nacional.
Paralelamente ao Congresso, foi realizada a Exponaval 2010, que divulgou produtos e serviços da área naval e offshore.
O Congresso Nacional de Transporte
Aquaviário, Construção Naval e Offshore
é o mais tradicional e importante foro para
apresentação e discussão de pesquisas em
andamento e desenvolvimentos técnicos
em projeto, construção e operação de na-

vios e estruturas marítimas, assim como em
engenharia oceânica para a produção de
óleo e gás.
Em sua 23a edição, o congresso realizou-se em fase de grande impulso da atividade marítima no País, abrangendo um amplo programa de construção naval e de exploração e produção offshore.
Nesta edição, o evento incluiu:
– sessões técnicas com mais de cem trabalhos técnicos, abrangendo os principais
tópicos de interesse do setor marítimo;
– painéis de debates sobre os temas
mais relevantes do cenário atual, com a
participação de especialistas; e
– conferências apresentadas por
renomados especialistas nacionais e estrangeiros;
(Fonte: www.sinaval.org.br)

3o DN PROMOVE O IV ENCONTRO DE AMIGOS ESPECIAIS
O Comando do 3o Distrito Naval (NatalRN) promoveu, em 28 de agosto último, o
IV Encontro de Amigos Especiais, realizado no Grupamento de Fuzileiros Navais de
Natal. O evento, que reuniu 4 mil pessoas,
trouxe como tema “Sou como Você: Diferente” e teve a finalidade de estimular as
ações de inclusão social, dar orientação
aos familiares e, sobretudo, proporcionar
às crianças e adolescentes portadores de

Criança se diverte com tirolesa
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necessidades especiais uma tarde de lazer
e alegria.
Durante o encontro, os participantes
usufruíram de várias atrações, entre elas
apresentações circenses, performances
musicais, oficinas lúdicas, visitação aos
navios-patrulha da Marinha atracados na
Base Naval de Natal e distribuição de pipocas e algodão doce pelas Voluntárias Cisne Branco.
Para alegrar ainda mais a garotada, foram disponibilizados brinquedos infláveis,
mesas para tênis de mesa, pista de obstáculos, parede de escalada e tirolesa. Já para
os adultos, houve uma exposição de artesanato, com artigos confeccionados pelas
participantes do Projeto Artesamar, do
Núcleo do Serviço de Assistência Integrado ao Pessoal da Marinha (N-SAIPM), do
Comando do 3o Distrito Naval.

Helicóptero da Força Aérea Brasileira
também atraiu o público

O evento contou também com o apoio de
diversas instituições, entre elas o Exército
Brasileiro, que instalou no local um estande
com material militar, e a Força Aérea Brasileira, que manteve um helicóptero pousado no
campo principal do Grupamento, permitindo
aos visitantes ter contato com a aeronave.
(Fonte:www.mar.mil.br)

MB PARTICIPA DA SEMANA NACIONAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha participou da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em Brasília. O
evento aconteceu de 18 a 24 de outubro último, e seu tema principal foi “Ciência para o
Desenvolvimento Sustentável”. Esta feira de

Representantes das três Forças assistindo à
premiação “Destaque do Ano na
Iniciação Científica”
RMB4 o T/2010

ciência debate estratégias e maneiras de se
utilizarem os recursos naturais brasileiros e
sua rica biodiversidade de forma sustentável
e conjugada com a melhoria das condições
socioeconômicas da população.
No dia 19, o secretário de Ciência,
Tecnologia e Inovação da Marinha, ViceAlmirante Ilques Barbosa Junior, compareceu à cerimônia de premiação “Destaque
do Ano na Iniciação Científica” e ressaltou
que eventos como estes são uma forma de
levar à população o conhecimento no campo da ciência. O ministro da Ciência e
Tecnologia, Sérgio Rezende, falou das conquistas no campo da educação e citou o
Almirante Álvaro Alberto, um dos pioneiros na criação do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq). O ministro fez também uma comparação da evolução acadêmica ao longo
275
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Professor Roberto Germano Costa, diretor
do Instituto Nacional do Semiárido

Alunos visitando os estandes da Marinha

do Submarino com Propulsão Nuclear. O
de 20 anos. “Há 20 anos formávamos 5 mil
público maior, por ocasião da abertura da
mestres e doutores. No ano passado, forSemana Nacional de Ciência e Tecnologia,
mamos cerca de 50 mil. Multiplicamos o
foi o de estudantes, que chegavam em ôninúmero de pós-graduados”, lembrou.
bus lotados para prestigiarem o evento.
O professor Roberto Germano Costa,
Existe hoje, no mundo inteiro, a preocuAmigo da Marinha, falou que a parceria com
pação em associar o crescimento econômias Forças Armadas, especialmente com a
co à proteção do meio ambiente, à preserMarinha, é importante para agregar conhevação da vida no planeta e à melhoria da
cimento. “O mar sempre foi um grande desqualidade de vida das pessoas. A Semana
conhecido, e nada melhor do que a Marinha
Nacional de Ciência e Tecnologia possibipara travar uma parceria em prol da construlitou, com suas ações de popularização da
ção do conhecimento em conjunto”, afirciência, a divulgação e a discussão do tema
mou. Para o professor, a Semana Nacional
“Ciência para o Desenvolvimento Sustende Ciência e Tecnologia é uma grande inicitável” junto à sociedade brasileira.
ativa para mostrar à sociedade que a tecno(Fonte:www.mar.mil.br)
logia não está apenas nas grandes descobertas, mas no cotidiano
das pessoas.
A Marinha do Brasil
participou do evento com
estandes do Centro
Tecnológico da Marinha
em São Paulo (CTMSP), do
Instituto de Estudos do
Mar Almirante Paulo
Moreira (IEAPM) e da Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (Secirm). Nos
estandes, houve exposições sobre a Amazônia
Azul, o Programa Antártico Brasileiro e o Programa
Estande do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo
276

RMB4 oT/2010

NOTICIÁRIO MARÍTIMO

TOC AMÉRICAS 2010
Foi realizada no Rio de Janeiro (RJ), entre
9 e 11 de novembro último, a TOC Americas
2010, feira itinerante focada no setor portuário. O evento, um dos principais do setor,
constou de exposição em que empresas de
todo o mundo trouxeram as novidades em
produtos e soluções para portos e navios.

Também foram realizadas palestras abordando o papel brasileiro no comércio marítimo e as atuais problemáticas e possíveis
soluções para melhorar o rendimento portuário das Américas, entre outros temas.
(Fonte: Press realease da SD&Press
Consultoria)

END PREVÊ REAPARELHAMENTO DAS FORÇAS ARMADAS
E NOVO MERCADO NOS PRÓXIMOS ANOS
Com o intuito de promover uma aproximação entre as Forças Armadas e as indústrias nacionais, o Departamento da Indústria de Defesa (Comdefesa) realizou, em
6 de outubro último, no Centro Cultural
Fiesp Ruth Cardoso, em São Paulo (SP),
um seminário com a presença do ministro
da Defesa, Nelson Jobim, e uma rodada de
negócios para que os industriais conheçam as demandas das Forças Armadas. A
Marinha, o Exército e a Aeronáutica vão
receber investimentos na ordem de 27 bilhões de dólares ao longo dos próximos
dez anos. O projeto de reaparelhamento,
previsto na Estratégia Nacional de Defesa,
também promete abrir um novo mercado
para as indústrias nacionais.

Também estiveram presentes os comandantes das três Forças – Almirante de Esquadra Julio Soares de Moura Neto (Marinha), General de Exército Enzo Martins Peri
(Exército) e Tenente-Brigadeiro do Ar Juniti
Saito (Aeronáutica).
No seminário, o ministro da Defesa ressaltou, entre outros temas, a posição estratégica de cooperação do Brasil na América do Sul, detalhando que a Estratégia
Nacional de Defesa está apresentada em
três vertentes: reorganização das Forças
Armadas, reestruturação da indústria de
defesa e composição do efetivo daquelas.
Nelson Jobim adiantou também algumas
ações que estão sendo planejadas. “Entre essas medidas, podemos citar a criação de um

Ministro Nelson Jobim explica a Estratégia
Nacional de Defesa

Empresários e representantes da Marinha na
rodada de negócios

RMB4 o T/2010
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quadro de especialistas em defesa e o fomento de pesquisa de materiais e equipamentos
com a utilização de tecnologia nacional”, disse. Ele ressaltou, ainda, a importância de valorizar a atividade da indústria nacional e previu
uma mudança na lei, na qual os critérios de

contratação sejam voltados para o aproveitamento dos produtos desenvolvidos no Brasil.
Os integrantes do seminário prestigiaram
a exposição das Forças Armadas e participaram da rodada de negócios.
(Fonte: www.mar.mil.br)

SEMINÁRIO AMAZÔNIA AZUL
Divulgar e fortalecer o conceito de
“Amazônia Azul” junto a líderes e formadores de opinião da sociedade. Foi com
esse propósito que a Marinha do Brasil
promoveu o Seminário Amazônia Azul, em
14 e 15 de outubro último, no auditório da
Escola Naval, no Rio de Janeiro (RJ). Buscou-se identificar as potencialidades científicas, econômicas e energéticas das
Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB),
como também as demandas por proteção
desses interesses nacionais no mar.
O público foi de aproximadamente 800
pessoas. As palestras também foram transmitidas ao vivo pela intranet da Marinha, por
meio da TV Marinha da Web, com a possibilidade de participação dos internautas nos
debates. Foi a primeira vez que a Força realizou esse tipo de transmissão.
De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar
(CNUDM), as AJB somam 3,5 milhões de
km2. O Brasil está pleiteando junto à Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC) a extensão da demarcação da
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área de sua Plataforma Continental, além
das 200 milhas náuticas (370km), correspondente a uma área de 960 mil km2, que
poderá atingir até 4,5 milhões de km2. Na
opinião do diretor do Sistema de Armas da
Marinha, Vice-Almirante Elis Treidler
Öberg, é importante conscientizar a sociedade sobre o valor da Amazônia Azul. “Até
bem pouco tempo, o Brasil vivia de costas
para o mar. É importante que criemos uma
cultura marítima e que a população reconheça a necessidade e a dependência que
nós temos do mar”.
O pré-sal foi colocado em pauta pelo
representante da Petrobras, José Alberto
Bucheb. Segundo ele, a descoberta de riquezas naturais na região valorizou ainda
mais as águas marítimas brasileiras. Prova
disso é que o assunto permanece como
foco das atuais atividades do ex-ministro
da Marinha, Almirante de Esquadra Mauro
César Rodrigues Pereira. “Tenho um relacionamento estreito com o Núcleo de Estudos Estratégicos da Universidade Federal
RMB4 oT/2010
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Almirante de Esquadra Mauro César
Rodrigues Pereira aborda aspectos políticos e
estratégicos da Amazônia Azul

Fluminense. Sempre me convidam para debates”, afirmou. “Meu esforço é colaborar
para que os acadêmicos, formadores de
opinião, se preocupem em desenvolver estudos sobre a Amazônia Azul e disseminar
os resultados à sociedade”.

Almirante de Esquadra (FN) Alvaro Augusto
Dias Monteiro discursa para o público
RMB4 o T/2010

Ministro Nelson Jobim chega ao auditório
da Escola Naval para sua palestra
de encerramento

O ministro da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, embaixador Samuel Pinheiro
Guimarães, e o secretário de Infraestrutura
e Fomento do Ministério de Pesca e
Aquicultura, José Claudenor Vermohlen,
também participaram do seminário como
conferencistas. O comandante-geral do
Corpo de Fuzileiros Navais, Almirante de
Esquadra (FN) Alvaro Augusto Dias
Monteiro, falou sobre o emprego do Poder
Naval na defesa da Amazônia Azul em sua
palestra, enquanto o secretário do Centro
de Estudos Estratégicos para os Recursos
do Mar, Contra-Almirante Marcos José de
Carvalho Ferreira, destacou o trabalho de
divulgação que tem realizado em universidades do Brasil e do exterior.
A apresentação do coordenador-geral do
Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear, Almirante de
Esquadra José Alberto Accioly Fragelli, gerou discussões sobre o aumento da demanda de emprego na área de engenharia naval
e a necessidade de as universidades e escolas técnicas se prepararem para supri-la.
O ministro da Defesa, Nelson Jobim,
encerrou o evento com uma explanação
sobre a Estratégia Nacional de Defesa com
foco na Amazônia Azul.
(Fonte: www.mar.mil.br)
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SEMINÁRIO MULHER NA CARREIRA MILITAR
Sob coordenação da Diretoria do
Patrimônio Histórico e Documentação da
Marinha, foi realizado, em 10 e 11 de novembro último, o Seminário Mulher na Carreira
Militar. O evento, parte das comemorações
do 30o aniversário do ingresso da mulher
militar na Marinha, aconteceu no Salão Nobre do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), no Rio de Janeiro.
Da programação constaram as seguintes palestras: “30 anos da Mulher Militar
na Marinha do Brasil”, pelo diretor do
Patrimônio Histórico e Documentação da
Marinha, Vice-Almirante (EN-Refo) Armando de Senna Bittencourt; “Características
do processo decisório sobre o ingresso da
mulher militar na Marinha do Brasil”, pela
Capitão de Corveta (T) Mariza Ribas
d’Ávila de Almeida, da Diretoria de Assistência Social da Marinha; “As mulheres e

a luta pela profissionalização nas primeiras
décadas do século XX”, pela professora
doutora Ismênia de Lima Martins, da Universidade Federal Fluminense; “O histórico da participação da mulher junto às Forças Armadas e o pioneirismo da Marinha”,
pela doutoranda Suellen Borges de Lannes,
da Universidade Federal do Rio de Janeiro; “Mulher Militar na Marinha do Brasil:
percepção da práxis feminina e suas implicações para a Gestão de Pessoas incluindo Gênero e Cultura Organizacional”, pela
Capitão de Fragata (T) Janaina Silvestre da
Silva, da Diretoria de Pessoal Militar da
Marinha; e “Contribuições para a construção de uma agenda de gênero nas Forças
Armadas”, pela professora doutora Maria
Celina D’Araujo, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
(Fonte: Bono no 795, de 5/11/2020)

Tenente-Brigadeiro do Ar R1 Paulo Roberto Cardoso Vilarinho – Diretor do Instituto HistóricoCultural da Aeronáutica; Professor-Doutor Arno Wehling – Presidente do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro; Vice-Almirante (EN-Refo) Armando de Senna Bittencourt – Diretor do
Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha; e General Juarez Aparecido de Paula Cunha –
Diretor do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército
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COLÉGIO NAVAL É SEDE DA XLII NAE
Foi realizada no Colégio Naval (CN), em
Angra dos Reis (RJ), de 17 a 24 de setembro último, a 42a edição da NAE, tradicional competição esportiva entre o CN, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército
(EsPCEx) e a Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAr). A XLII NAE foi coordenada pela Comissão Desportiva Militar do
Brasil.
A competição inclui a disputa de dez
modalidades esportivas. O Colégio Naval
conquistou 46 medalhas, a EsPCEx 29 e a
EPCAr, 28.
O CN obteve a primeira colocação nas
modalidades de futebol, orientação (individual geral), triatlo, voleibol, judô (por
equipe e categoria ligeiro), esgrima (indivi-

dual geral), natação (100m costas, 200m
medley e revezamento 4 x 4 estilos).
Todos os resultados da competição estão disponíveis na página do CN, endereço: http://www.cn.mar.mil.br ou intranet
http://www.cn.mb.
(Fonte: Bono no 735, de 14/10/2010)

CFN CONDUZ CURSO DE FORMAÇÃO DE
FUZILEIROS NAVAIS NA NAMÍBIA
Teve início, em 11 de agosto último, o
Curso de Formação de Soldados Fuzileiros
Navais da Namíbia 2010, realizado no Centro de Instrução de Fuzileiros Navais de
Rooikop, em Walvis Bay, Namíbia. O curso
visa à formação de 126 soldados fuzileiros
navais.
A equipe de instrutores brasileiros do
Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), chefiada pelo Capitão de Corveta (FN)
Henrique Amaral, conta com dez praças
instrutores que conduzem e apoiam o desenvolvimento do curso e certificam o
correto andamento das instruções e au-

las que serão proferidas aos recrutas
namibianos.
(Fonte: Notanf , jul/ago/set 2010)

ARION, MASCOTE DOS JOGOS MUNDIAIS MILITARES RIO
2011, É APRESENTADO AO PÚBLICO
“Era uma vez um menino chamado Arion,
que adorava praticar esportes e sempre
andava na companhia de uma pomba branRMB4 o T/2010

ca. Uma experiência incrível aconteceu: a
ave se tornou um símbolo mágico, transformou o jovem em um superatleta militar
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Arion e a Tropa da Paz

futurista e deu vida aos seus desenhos de
soldadinhos da infância. Assim surgiu o
herói Arion e a Tropa da Paz, cuja missão é
promover a paz entre as nações, por meio
do esporte”.
Arion, nome de origem grega, significa
“o que tem energia”. O personagem é a
mascote dos V Jogos Mundiais Militares
(JMM) – Rio 2011. Na companhia de personagens que representam as Forças Armadas (Marinha, Exército e Força Aérea) e
Forças Auxiliares (Corpo de Bombeiros e
Polícia Militar), Arion foi apresentado a 650
crianças e à imprensa em 14 de novembro,
no Rio de Janeiro. O evento aconteceu
durante o espetáculo “Trapézio”, encenado na Universidade do Circo (Unicirco), do
ator Marcos Frota, no Parque da Quinta da
Boa Vista.

Criada pelo desenhista Mauricio de
Sousa, a nova família de personagens engloba uma série de produtos: desenho animado 3D, revista em quadrinhos e brinquedos. “Conseguimos criar uma galeria de
super-heróis que levam mensagens de paz,
força, velocidade e amor”, disse o desenhista, conhecido como o criador da Turma da Mônica. Marcos Frota, apresentador do evento, expressou seu entusiasmo:
“Emprestar um pouco da alegria do circo a
esta atividade é contribuir para a cultura
da paz que o esporte propõe e que os Jogos Mundiais Militares querem consolidar
no Rio de Janeiro”.
Atletas militares e crianças integrantes
do Programa Força no Esporte – Segundo
Tempo, dos Ministérios do Esporte e da
Defesa, também se encontraram no Parque
da Quinta da Boa Vista para praticar atividades esportivas. Foi o caso da Marinheira
Aparecida Santana, atleta de taekwondo,

A menina Mayara treina com a atleta de
taekwondo e marinheira Aparecida Santana na
Quinta da Boa Vista

No picadeiro do Unicirco, o ator Marcos
Frota apresenta a mascote Arion e seu
criador, Mauricio de Sousa
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que ensinou técnicas da arte marcial à estudante Mayara Cordeiro, de 12 anos.
A última atividade do evento foi a coletiva de imprensa com o presidente da Comissão Desportiva Militar do Brasil, ViceAlmirante Bernardo José Pierantoni
Gambôa; o coordenador-geral do Comitê
RMB4 oT/2010
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dos Jogos Mundiais Militares, General de
Brigada Jamil Megid Junior; o desenhista
Mauricio de Sousa; e o comandante do
Centro de Educação Física Almirante
Adalberto Nunes, Contra-Almirante (FN)
Fernando Cesar da Silva Motta. Os entrevistados falaram sobre as ações de divulgação do JMM, explicaram como foi o processo de criação da mascote e destacaram,
ainda, a atual fase de treinos e competições dos atletas.
(Fonte: www.mar.mil.br)

Da esq. para a dir.: VA Gambôa, Mauricio de
Sousa, Marcos Frota, General Megid e CA
Fernando

RESULTADOS ESPORTIVOS
CAMPEONATO PAN-AMERICANO
SUB-20
A competição foi realizada pela Confederação Pan-Americana de Judô em 4 e 5
de setembro, na cidade de Orlando-EUA.
A Marinheira (RM2-EP) Giullia Penalber,
integrante da equipe brasileira militar de
judô e pertencente ao Centro de Educação
Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan)
obteve o 1o lugar na Categoria “até 57kg”.
CIRCUITO OCEÂNICO DE NITERÓI
O Marinheiro (RM2-EP) Pedro Trouche,
integrante da equipe militar de vela e pertencente ao Cefan, obteve o 1o lugar na
Classe Benneteau 40.7 e o 3o na classe
ORC-Internacional. A competição foi realizada pelo Clube Naval Charitas, em NiteróiRJ, de 4 a 7 de setembro.
WOMEN’S INVITATIONAL MATCH
RACING REGATTA
Na competição realizada pelo Royal
Canadian Yacht Club, de 4 a 6 de setembro,
em Toronto-Canadá, as Marinheiras (RM2EP) Renata Decnop e Fernanda Decnop,
atletas integrantes da equipe brasileira militar de vela e pertencentes ao Cefan, obtiveram o 2o lugar na Classe Sonar.
RMB4 o T/2010

XI CAMPEONATO BRASILEIRO DE
KARATÊ FBK
Realizado de 10 a 12 de setembro, no
Rio de Janeiro-RJ. Os atletas integrantes
da equipe de Karatê da Marinha obtiveram
os seguintes resultados: – Categoria
Kumitê Adulto – Faixa Verde a Marrom até
80Kg: 1o lugar, Soldado (FN) Dione Manoel
Ferreira (2o Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais – 2o BtlInfFuzNav); – Categoria Kumitê Adulto – Faixa Verde a Marrom acima de 80Kg: 1o lugar, Cabo (FN)
Romulo Cesar Santos (Base de Fuzileiros
Navais da Ilha do Governador – BFNIG); e
– Categoria Kata – Adulto – Faixa Preta:
1o lugar, Cabo (FN) Victor Hugo Maciel (Batalhão de Controle Aerotático e Defesa
Antiaérea – BtlCtAetatDAAe).
COPA DO MUNDO DE NATAÇÃO
2010
Competição organizada pela Federação
Internacional de Natação e realizada de 10
a 12 de setembro, no Parque Aquático Maria Lenk, Rio de Janeiro-RJ. Os atletas integrantes da seleção militar de natação e pertencentes ao Cefan obtiveram os seguintes resultados: MN Tatiana Lemos – 200m
Livre Feminino, 1o lugar e 100m Livre Femi283
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nino, 1o lugar; MN Larissa Cieslak – 400m
Medley Feminino, 2o lugar e 200m Medley
Feminino, 3o lugar; MN Carolina Mussi –
200m Peito Feminino, 2o lugar; MN André
Daudt – 100m Livre Masculino, 3o Lugar;
MN Julia Siqueira – 400m Medley Feminino, 3o Lugar; e Cabo Yana Cléris – 200m
Borboleta Feminino, 3o lugar.
CAMPEONATO MUNDIAL SÊNIOR
DE JUDÔ
Competição realizada de 8 a 13 de setembro, em Tóquio-Japão. A MN Mayra Aguiar
obteve o 2o lugar na Categoria “ – 78 kg” e a
MN Sarah Menezes, o 3o lugar na Categoria “
– 48 kg”. Ambas integram a seleção brasileira
militar de judô e pertencem ao Cefan.
XXIX TROFÉU BRASIL/CAIXA DE
ATLETISMO 2010
Realizada em São Paulo-SP, de 15 a 19 de
setembro. As atletas integrantes da Seleção
Brasileira Militar de Atletismo e pertencentes ao Cefan obtiveram os seguintes resultados: MN Ana Claudia Lemos –100m rasos, 200m rasos e 4x100m – 1o lugar; MN
Geisa Aparecida Muniz Coutinho – 400m
rasos e 4x400m – 1o lugar; MN Vanessa
Chefer Spinola – 4x400m – 2o lugar; MN Ana
Paula Carvalho Pereira – 400m c/barreira –
2o lugar; MN Joana Ribeiro Costa – Salto
com vara – 2o lugar; MN Juliana da Silva
Moreira – 4x100m – 3o lugar; e MN Vanessa
Vieira Seles – 4x100m – 3o lugar.
6a CORRIDA FAESA INTERCAMPI
A CB Denise Paiva Lucas Campos, do
Cefan, obteve o 3o lugar na competição,
realizada em 19 de setembro, em Vitória-ES.
CORRIDA E CAMINHADA DA PRIMAVERA/ILHA DO GOVERNADOR
Competição realizada em 12 de setembro, no Rio de Janeiro-RJ. A CB Denise
Paiva Lucas Campos obteve o 1o lugar.
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50o CAMPEONATO MUNDIAL MILITAR DE BASQUETE 2010
Contando com a participação de treze
países (Brasil, Coreia do Sul, Lituânia, China, Qatar, EUA, Cazaquistão, Uzbequistão,
Síria, Índia, Chipre, Canadá e Sri Lanka), foi
realizado de 8 a 18 de setembro, em SeulCoreia do Sul. A Seleção Brasileira Militar
de Basquete conquistou a medalha de bronze na competição.
CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL FEMININO
A equipe Marinha do Brasil/Vasco da
Gama sagrou-se campeã em 24 de setembro, jogando contra o clube Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, Volta
Redonda-RJ. Com o resultado nessa competição, cuja participação serviu como preparação para os V Jogos Mundiais Militares, a equipe classificou-se para disputar a
Copa do Brasil de Futebol Feminino 2011,
organizada pela Confederação Brasileira de
Futebol.
I CAMPEONATO BRASILEIRO DE
REMO ABERTO
Organizado pela Confederação Brasileira de Remo (CBR). Reuniu durante uma semana, no Rio de Janeiro-RJ, representantes das equipes de todos os estados brasileiros. As finais das diversas categorias foram realizadas em 25 e 26 de setembro, na
Lagoa Rodrigo de Freitas. Sagraram-se campeãs brasileiras em escaler as guarnições
do Corpo de Fuzileiros Navais-CFN
(Sênior) e do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha-Ciaga (Feminino).
X REGATA BAÍA DE GUANABARA
Realizada em 2 de outubro, sob organização do Centro de Instrução Almirante
Wandenkolk (CIAW) e coordenação da
Comissão de Desportos da Marinha, como
parte do X Circuito Poder Marítimo. PartiRMB4 oT/2010
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ciparam 450 atletas, entre militares da Marinha do Brasil e civis de clubes de Remo
do Rio de Janeiro. Resultado final: – Escaler
SUB-24: 1o – Ciaga, 2o – Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), 3o –
Colégio Naval (CN), 4o – Escola Naval;
– Escaler Aspirante 500m: 1o – Esquadra, 2o – Ciaga, 3o – EN, 4o – CIAW, 5o –
Centro de Instrução e Centro de Instrução
e Adestramento Aeronaval Almirante José
Maria do Amaral Oliveira (CIAAN), 6o –
CN e 7o – CIAA;
– Escaler Mista 500m: 1o – Flamengo, 2o
– Ciaga, 3o – Esquadra, 4o – CIAA, 5o –
Centro de Inteligência da Marinha (CIM) e
6o – CIAW;
– Escaler Veterano 500m: 1o – Esquadra,
o
2 – CIAA, 3o – Diretoria de Hidrografia e
Navegação (DHN), 4o – Ciaga, 5o – CIAAN
e 6o – Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN).
– Escaler Feminino: 1o – Esquadra, 2o –
CIAW, 3o – CIAGA, 4o – Diretoria-Geral do
Material da Marinha (DGMM), 5o – DHN,
6o – CFN, 7o – CIAA-A e 8o – CIAA-B;
– Escaler Senior: 1o – Esquadra, 2o –
CGCFN, 3o – EN e 4o – Ciaga.
COPA DO MUNDO DE BIRMINGHAM DE JUDÔ
Realizada em 2 e 3 de outubro, na cidade de Birmingham-Inglaterra. As atletas integrantes da Seleção Brasileira Militar de
Judô e pertencentes ao Cefan conquistaram os seguintes resultados: MN Taciana
Lima, 2o lugar na Categoria “até 48kg”; MN
Camila Minakawa, 3o lugar na Categoria
“até 63kg”.
COPA DO MUNDO DE ROMA DE
JUDÔ
Realizada em Roma-Itália, em 2 e 3 e outubro. Os atletas integrantes da Seleção
Brasileira Militar de Judô e pertencentes
ao Cefan conquistaram os seguintes resulRMB4 o T/2010

tados: MN Bruno Mendonça, 2o lugar na
Categoria “até 73kg”; MN Walter Santos,
3o lugar na Categoria “+100kg”.
II TROFÉU SUDESTE DE ORIENTAÇÃO
Competição realizada em 25 e 26 de setembro, em Tiradentes-MG. O 1o Tenente
(RM2-T) Ronaldo André Castelo obteve o
1o lugar na Categoria Elite e o Soldado (FN)
Paulo Michel Belarmino ficou com o 1o lugar na Categoria Iniciante. Ambos integram
a equipe de Orientação da Marinha do Brasil e pertencem ao Cefan.
VIII FARJ TOP 16 SWIM MEET – II
RODADA
Na competição de natação, realizada em
2 de outubro no Parque Aquático do
Botafogo Futebol e Regatas, Rio de Janeiro-RJ, o 1oT (RM2-T) Leonardo Dias da Silva, da Equipe Militar de Natação e pertencente ao Cefan, obteve o 1o lugar nos 50m
peito (30"47) e o 2o lugar nos 200m peito
(2’29"02) e 100m peito (1’07"15).
SEMANA DO CADETE NAVAL EM
COMEMORAÇÃO AO BICENTENÁRIO
DA REPÚBLICA DA ARGENTINA
Na Regata a Remo, realizada em 6 de
outubro na Escola Naval Militar em La PlataArgentina, os aspirantes da Marinha
sagraram-se campeões em todas as modalidades (8COM, 4COM e Single Skiff). Além
do Brasil, participaram as Escolas Navais
de Argentina, Chile e Peru.
IX CAMPEONATO NACIONAL MILITAR E TORNEIO INTERNACIONAL
DE PENTATLO NAVAL
A competição, realizada de 4 a 8 de outubro, em San Fernando-Espanha, contou
com a participação das principais forças
mundiais da modalidade (Brasil, Espanha,
Suécia, Alemanha, Noruega e Dinamarca).
Os atletas integrantes da Seleção Brasilei285
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ra Militar de Pentatlo Naval e pertencentes
ao Cefan obtiveram os seguintes resultados: – Individuais: Pista de obstáculos –
CB (FN) Alessandro Barreto, 2o lugar e MN
Simone Gomes de Lima, 2o lugar; Natação
de Salvamento – MN Simone Gomes de
Lima, 2o lugar e CB Ana Brena Kleinschmidit
Militão, 3o lugar; Habilidade Naval – CB
(FN) Alessandro Barreto, 1o lugar e MN
Simone Gomes de Lima, 2o lugar; CrossCountry Anfíbio – SG Ernesto Geisel Nascimento, 3o lugar; Geral Individual Feminino – MN Simone Gomes de Lima, 1o lugar.
– Equipes: Geral Masculino – Brasil, 2o lugar; Geral Feminino – Brasil, 2o lugar.
53o CAMPEONATO MUNDIAL MILITAR DE BOXE
Realizado pelo Conselho Internacional
do Esporte Militar (Cism), de 10 a 16 de
outubro, na Carolina do Norte-EUA. Os
atletas integrantes da Seleção Brasileira
Militar de Boxe e pertencentes ao Cefan
obtiveram os seguintes resultados: MN
Pedro Lima, 1o lugar na Categoria “75kg”;
MN Rafael Duarte Lima, 1o lugar na Categoria “91kg”; MN Julião Neto, 2o lugar na
Categoria “52kg”; MN Gidelson Silva de
Oliveira, 2o lugar na Categoria “+91kg”; e
MN Elber Passos, 3o lugar na Categoria
“81kg”.
III ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE ORIENTAÇÃO
Na competição, realizada de 8 a 10 de
outubro em Canela-RS, os atletas integrantes da Equipe de Brasileira Militar de Orientação e pertencentes ao Cefan obtiveram os seguintes resultados: SD (FN) Paulo Michel Belarmino, 2o lugar na Categoria
Iniciante; CB Mirian Ferraz Pasturiza, 3o
lugar na Categoria Elite; 3oSG (FN) Antônio Cláudio Lins Souza, 2 o lugar no
Revezamento Masculino; CB Tânia Maria
de Jesus Carvalho, 2o lugar na Categoria
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Elite; e SD (FN) Sidnaldo Farias Sousa, 2o
lugar no Revezamento Masculino. O SD
(FN) Paulo Michel Belarmino e a CB Mirian
Ferraz Pasturiza sagraram-se campeões brasileiros da modalidade.
1o CAMPEONATO MUNDIAL DE
CADETES DO CISM
Realizado na cidade de Ankara, na Turquia, com a presença de delegações de 23
países, durante o período de 17 a 24 de outubro de 2010. Participaram aspirantes da
Escola Naval, cadetes da Academia Militar
de Agulhas Negras (Aman) e da Academia
da Força Aérea (AFA). Foram disputadas
provas de atletismo, orientação, pentatlo
militar, tiro e voleibol. Os aspirantes da EN
obtiveram as seguintes classificações: 1o
lugar no Revezamento 4x100m e 3o lugar no
Revezamento 4x400m – ASP Roberto
Hypollito da Costa; 3o Lugar na Orientação
por Equipe – ASP (FN) Paulo Vitor de Souza
Albuquerque; e 1o lugar no Revezamento
4x100m e 3o lugar no Revezamento 4x400m –
ASP Felipe Maciel Sarmento.
CAMPEONATO MUNDIAL DE JUDÔ
POR EQUIPE
Realizado pela Federação Internacional de Judô, de 28 a 31 de outubro, na
cidade de Antalya-Turquia. Os atletas integrantes da Seleção Brasileira Militar de
Judô e pertencentes ao Cefan conquistaram os seguintes resultados: MN Bruno
Mendonça – Categoria “-73kg”, 2o lugar;
e MN Walter Santos – Categoria “+90kg”,
2o lugar.
41o CIRCUITO RIO DE VELA
A MN Juliana Senfft, integrante da Seleção Brasileira Militar de Vela e pertencente ao Cefan, conquistou o 1o lugar na
Classe J/24. A competição aconteceu de 28
de outubro a 2 de novembro, na cidade do
Rio de Janeiro-RJ.
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COPA BRASIL DE CANOAGEM
EQUIPE DE CANOAGEM OCEÂNICA
Após a realização da 3a e última etapa da
competição, a equipe do Colégio Naval obteve os seguintes resultados no ranking de 2010
da Confederação Brasileira de Canoagem:
Classe I Júnior – 6o lugar Aluno Caio; Classe
I Duplo Júnior – 1o lugar Alunos Bryan e
Curcino; Classe I Duplo Sênior – 3o lugar Aluno Leone e Prof. Carlos Eduardo; Classe II
Júnior – 1o lugar Aluno Gian, 2o lugar Aluno
Lucas Amaral, 4o lugar Aluno Diogo e 5o lugar Aluno Dutra; Classe II Sênior – 6o lugar
Aluno Serradas e 8o lugar Aluno Félix.
MUMBAI INTERNATIONAL MATCH
RACE
Competição realizada de 31 de outubro
a 4 de novembro, em Mumbai-Índia. A equipe formada por integrantes da Seleção Brasileira Militar de Vela e pertencentes ao
Cefan conquistou, na Classe J-24, o 2o lugar da prova, com a seguinte tripulação:
Marinheiros Henrique Haddad, Mario Trindade, Felipe Haddad e Pedro Caldas.
SOLDIER MARATHON (MARATONA DO SOLDADO)
O 3o SG Alex Passos Barbosa, atleta militar pertencente ao CEFAN, competindo

entre 356 atletas, sagrou-se o 1o campeão
da prova, com o tempo de 2:35’:54". A competição foi realizada pela primeira vez em
15 de novembro, no Museu Nacional de
Infantaria dos Estados Unidos, localizado
na cidade de Columbus, Geórgia-EUA.
CAMPEONATO MILITAR DE FUTEBOL DAS AMÉRICAS
A Seleção Militar Brasileira de Futebol
Masculino, competindo entre 11 países
participantes, sagrou-se campeã vencendo na final a equipe de Trinidad e Tobago.
A competição, organizada pelo CISM, aconteceu de 5 a 15 de novembro em Paramaribo
– Suriname.
43o CAMPEONATO MUNDIAL MILITAR DE MARATONA DO CISM
Competição realizada junto com a Maratona de Atenas-Grécia, em comemoração aos 2.500 anos da prova. Disputada
em 30 e 31 de outubro, com a participação
de 25 países. A Delegação Brasileira Militar de Atletismo, coordenada pela Comissão de Desportos da Marinha, obteve os
seguintes resultados: equipe feminina –
2o lugar geral e equipe masculina – 4o lugar geral.
(Fontes: Bonos diversos)

COMANDANTE DA MARINHA VOA EM AERONAVE AF-1A
O comandante da Marinha, Almirante
de Esquadra Julio Soares de Moura Neto,
realizou, em 8 de novembro último, seu primeiro voo a bordo da aeronave AF-1A. O
Almirante Moura Neto foi recebido no 1o
Esquadrão de Aviões de Interceptação e
Ataque (EsqdVF-1) pelo comandante em
chefe da Esquadra, Vice-Almirante Eduardo Monteiro Lopes, e pelo comandante da
Força Aeronaval, Contra-Almirante Liseo
Zampronio.
RMB4 o T/2010
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Após o briefing, em que foram repassados os procedimentos de segurança e as
manobras a serem executadas, decolaram
duas aeronaves AF-1A. A N-1022 foi tripulada pelo comandante da Marinha e pelo
comandante do EsqdVF-1, Capitão de Fragata Fonseca Junior.
Foram demonstradas as seguintes manobras para o comandante da Marinha:
decolagem na ala (em formatura), voo em
formatura, manobras básicas, break e circuito de pouso em porta-aviões.
Em seguida, o Almirante Moura Neto
esteve na praça-d’armas do EsqdVF-1,
onde recebeu como recordação o capacete
usado durante o voo. No local, ele agradeceu a acolhida e teceu elogios ao
profissionalismo demonstrado por todos
os pilotos da Marinha do Brasil.
A Sra. Sheila Royo Soares de Moura,
esposa do Comandante da Marinha, integrou a comitiva e, na ocasião, visitou as ins-

Aeronave AF-1A (N-1022), tripulada pelo
comandante da Marinha, AE Moura Neto, e
pelo comandante do EsqdVF-1, Capitão de
Fragata Fonseca Junior

talações das Voluntárias Cisne Branco (VCB)
– Seccional São Pedro da Aldeia e o Edifício
Tamoio I, empreendimento com 36 unidades
residenciais destinado a suboficiais e sargentos e inaugurado em 17 de maio último.
(Fonte: www.mar.mil.br)

CONVÊNIO ENTRE A MB E A FAB PARA
FORMAÇÃO DE PILOTOS
A Marinha do Brasil (MB) e a Força Aérea
Brasileira (FAB) assinaram, em 18 de novembro último, dois Termos de Cooperação para
qualificação de aviadores navais em liderança de esquadrilha e em aeronave multimotor
e um Termo Aditivo para a participação de
um oficial da MB nas atividades de instrução
de voo na Academia da Força Aérea (AFA).

Além do atendimento das capacitações
necessárias aos componentes da Aviação
Naval para operar os meios aeronavais em
fase de modernização e obtenção, os resultados alcançados contribuem para o incremento da interoperabilidade e dos laços de camaradagem entre a MB e a FAB.
(Fonte: Bono no 843, de 22/11/2010)

BRASIL ENVIARÁ MILITARES AO LÍBANO
O Brasil poderá integrar uma nova missão de paz da Organização das Nações
Unidas (ONU) no Líbano. A informação foi
dada pelo ministro da Defesa, Nelson
Jobim, em outubro último. Segundo o ministro, inicialmente o País pretende enviar
apenas alguns oficiais da Marinha.
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O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva já
autorizou o envio dos oficiais, e o Brasil
negocia com o Departamento de Operações
de Manutenção da Paz da ONU uma definição da data de embarque do grupo que integrará a Força de Paz Interina das Nações
Unidas para o Líbano (Unifil).
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A participação do Brasil na Unifil não
será nas bases da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti
(Minustah), onde atuam 2.300 militares brasileiros, incluindo um batalhão de engenharia para ajudar na reconstrução do país,
atingido por um terremoto no início do ano.
Hoje, o Brasil está presente em missões em
11 países – em dez deles apenas como observador.
“Inicialmente teremos uma participação
com militares do Estado-Maior da Marinha.
Em um segundo momento, podemos pensar em enviar tropas”, disse Jobim, ao co-

mentar que “a ONU está interessada na
capacidade dos brasileiros em atuar em situação de conflito, em defesa da paz”.
Criada em 1978, a Unifil tinha por objetivos permitir à ONU acompanhar a retirada
das tropas israelenses do Líbano, ajudar
na restauração da paz e da segurança na
região e prestar assistência ao governo libanês. As afirmações de Jobim foram feitas durante a abertura da 2a Oficina de Trabalho Diagnóstico da Base Industrial da
Defesa.
(Fonte: www.basemilitar.com.br e O Estado de S. Paulo)

2o DN REALIZA RETREX LE-II
O Comando do 2 o Distrito Naval
(Com2oDN-Salvador/BA) realizou, de 18 a
22 de outubro, o exercício Retrex LE-II. O
exercício aconteceu na bacia petrolífera de
Sergipe, com o propósito de adestrar os
meios navais, aeronavais e de fuzileiros
navais, distritais e adjudicados, na realização de ações de resgate de reféns e de retomada de instalações de interesse da
Marinha do Brasil.
Para a realização do exercício foi escolhida a plataforma PCM-4, disponibilizada
pela Petrobras. A plataforma fica no campo
de Camorim, a cerca de 4 milhas náuticas
da costa, próxima à cidade de Aracaju.
Uma força-tarefa, composta por militares
do Com2 oDN, um destacamento do
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Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador e quatro navios (Corveta Caboclo, Navio-Patrulha Guaratuba e navios-varredores
Albardão e Araçatuba), foi deslocada de
Salvador para a área do exercício.
Adicionalmente, foram mobilizados pelo
Comando em Chefe da Esquadra um helicóptero Super Puma e um destacamento de
Mergulhadores de Combate. Militares do
Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal,
empregados como figurativo inimigo, e lanchas da Capitania dos Portos de Sergipe
complementaram o exercício.
Cerca de 310 militares estiveram envolvidos na execução da Retrex LE-II.
(Fonte: www.mar.mil.br)
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APOIO DA MARINHA ÀS FORÇAS DE SEGURANÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
A Marinha do Brasil (MB) está prestando,
desde 25 de novembro último, apoio logístico
de transporte ao Governo do Estado do Rio
de Janeiro, conforme solicitado ao ministro da
Defesa, Nelson Jobim, em face de problemas
de segurança pública ocorridos no Estado.
Para tanto, foi ativado um Grupamento
Operativo de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav), com os meios necessários a prestar
o apoio solicitado.
Em menos de 12 horas após a solicitação, os meios já estavam atuando em apoio
às Forças de Segurança do Estado do Rio
de Janeiro. A rápida mobilização foi decorrente da prontidão operativa e da capacidade expedicionária do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil.

Foram disponibilizadas seis Viaturas
Blindadas sobre Lagartas M113, cinco Viaturas Blindadas sobre Rodas Piranha, quatro Carros Lagarta Anfíbios (CLAnf), duas
Viaturas Blindadas Socorro, além de carretas, caminhões e viaturas leves.
O efetivo de pessoal empregado na operação atualmente foi de 127 fuzileiros navais. Inicialmente, a partir de 25 de novembro, foi prestado apoio ao Batalhão de
Operações Policiais Especiais (Bope) na
ocupação da Vila Cruzeiro. A partir de 28 de
novembro, na ocupação do Complexo do
Alemão, o apoio foi também estendido à
Coordenadoria de Operações e Recursos
Especiais (Core) da Polícia Civil do Estado
do Rio de Janeiro.

OPERAÇÃO POLICIAL PENHA-ALEMÃO
Área: 43,9 km2 – População: 100 mil – Traficantes: 500
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Os Grupamentos Operativos de
Fuzileiros Navais
Os Fuzileiros Navais são uma tropa expedicionária de pronto emprego, que se
desdobra por meio de GptOpFuzNav, os
quais, em decorrência de suas estruturas
organizacionais predefinidas, garantem
respostas imediatas, além de possibilitarem posterior expansão da força inicialmente empregada, caso a evolução da situação
assim o exija. Os GptOpFuzNav são preparados para atuar nos mais variados ambientes, dentro de condições de severa austeridade. A capacidade expedicionária é
assegurada pela autossuficiência dos
GptOpFuzNav, que são estruturados com
todos os meios necessários ao cumprimento da missão.
Os veículos
– Carro Lagarta Anfíbio (CLAnf) – é
empregado em desembarques anfíbios,
RMB4 o T/2010

dando proteção e mobilidade aos Fuzileiros Navais. Guarda grande similaridade
com o veículo de combate de infantaria,
porém é anfíbio, feito e pensado para ser
desembarcado a alguma distância da costa
e dar proteção aos Fuzileiros Navais e tropas no ataque a praias.
– Viatura Blindada sobre Lagartas M113
– veículo com capacidade para transpor

CLAnf (CFN 7A1) – Blindado anfíbio
usado pela Marinha em operações na costa.
Desenvolve grande velocidade mesmo em
terrenos difíceis
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para transporte de Fuzileiros Navais (é
empregado na missão de paz no Haiti). Dispõe de uma torre aberta com blindagem,
onde é instalada uma metralhadora de
12,7mm e outras armas, como um lançador
de granadas de 40 milímetros e metralhadoras de 7,62mm ou 5,56mm.

pequenos cursos d’água e tem grande poder de deslocamento e alta velocidade em
estradas de terra batida. Pode chegar a 64
km/h e levar até dez militares armados e
equipados. O peso máximo para combate é
de 12.809 kg. Possui como armamento orgânico uma metralhadora calibre 12,7 mm.

Blindado Piranha – Veículo blindado leve,
ágil e com grande capacidade de manobra.
Possui proteção especial antiminas e
sistema de reenchimento de pneus

M113 – Blindado de transporte de tropas.
Pode atingir grande velocidade em estradas
de terra ou no asfalto. A blindagem resiste
a tiros de armas calibre 50

– Viatura Blindada Socorro (SK 105) –
possui uma torreta com canhão de l05mm e
sua tripulação é de três homens. Seu canhão é de alma raiada calibre 105mm de fabricação francesa com um tubo de 3,68m
com freio de boca de duplo defletor, provido de camisa térmica. Pode disparar munições de carga oca com capacidade de perfurar blindagens de aço. O fato de possuir seu

– Viatura Blindada sobre Rodas Piranha
– veículo blindado sobre rodas utilizado

SK-105 Adaptado – Blindado leve com
escavadeira adaptado para operações de
resgate e socorro
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canhão quase que no teto da torre reduz em
muito as superfícies expostas ante o inimigo, quando dispara de locais protegidos.
Transcrevemos abaixo a íntegra da nota
da Marinha sobre o apoio solicitado pelo
governo do Estado do Rio de Janeiro:
“Marinha do Brasil – Força de Fuzileiros da Esquadra
Marinha apoia Governo do Estado do
Rio de Janeiro
Em face dos recentes problemas de Segurança Pública ocorridos no Estado do Rio
de Janeiro, a Marinha do Brasil (MB) está
prestando, a partir desta data (25 de novembro), apoio logístico ao Governo do Estado
do Rio de Janeiro, conforme solicitado ao
Ministro da Defesa. Trata-se de cessão temporária de uso de material logístico e trans-

porte, em apoio às Operações Policiais no
Rio de Janeiro, em atendimento aos requisitos operacionais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ).
Serão empregadas viaturas blindadas e
suas respectivas guarnições para operálas. Os efetivos da MB serão limitados às
tripulações que conduzirão as viaturas.
Foram disponibilizados, inicialmente,
para prestar apoio logístico de transporte
ao Batalhão de Operações Especiais (Bope)
da PMERJ, os seguintes meios do Corpo
de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil:
Viaturas Blindadas sobre Lagartas M-113,
Viaturas Blindadas sobre Rodas Piranha e
Carros Lagarta Anfíbios (CLAnf).”
(Fontes: www.mar.mil.br/ffe, www.g1.com
e www.defesanet.com.br)

BRASIL, ÍNDIA E ÁFRICA DO SUL REALIZAM
A OPERAÇÃO IBSAMAR II
Entre 10 e 26 de setembro último, as
Marinhas de Brasil, Índia e África do Sul
realizaram, na zona do Cabo da Boa Esperança, a Operação Ibsamar II.
A operação, cuja sigla significa India
Brazil South África Maritime Exercises –
Exercícios Marítimos de Índia, Brasil e África do Sul, repetiu o sucesso da sua primeira edição, que ocorreu na costa da província do Cabo Ocidental, em 2008.
Os governos dos três países acordaram
que as operações Ibsamar acontecerão
sempre na África do Sul, devido à sua posição geográfica, e que o comando será al-

RMB4 o T/2010

ternado. Dois anos atrás, a Marinha da
África do Sul esteve à frente; neste ano,
foi a vez da Marinha indiana. A frota oeste
da Marinha da Índia foi representada por
quatro de seus navios de primeira linha: o
Contratorpedeiro Mysore, as fragatas Tabar
e Ganga e o Navio-Tanque Aditya.
O Brasil enviou a Fragata Niterói e um
helicóptero orgânico Super Lynx do 1o Esquadrão de Helicópteros de Esclarecimento e Ataque (Esqd HA-1). O país anfitrião,
África do Sul, esteve presente com as fragatas Amatola e Spioenkop, o Navio-Patrulha Oceânica Galeshewe, o Submarino
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Queen Modjadji I e o Navio-Tanque
Drakensberg, além dos helicópteros Oryx
e Lynx e das aeronaves Gripen C/D, Hawk
e Impala, da Força Aérea daquele país.
Os esforços para desenvolver uma conexão multidimensional forte e duradoura
entre as principais economias da América
do Sul, África e Ásia Meridional obtiveram

apoio e sucesso e são resultado da criação
do Fórum de Diálogo IBSA (Índia, Brasil e
África do Sul) em Brasília, em 2003. O objetivo principal é promover o diálogo Sul-Sul
e a cooperação e adoção de posições comuns quanto aos assuntos de importância
internacional.
(Fonte: www.tecnodefesa.com.br)

OPERAÇÃO AMAZÔNIA 2010
A Marinha, o Exército e a Força Aérea
iniciaram, em 13 de setembro último, suas
participações na Operação Amazônia. Trata-se de uma operação de adestramento
conjunto, conduzida pelo Ministério da
Defesa, com duração de 14 dias, desenvolvida ao norte das calhas dos Rios Amazonas e Solimões, em áreas dos Estados do
Amapá, Amazonas e Roraima. O propósito
foi promover o treinamento das Forças Armadas para a defesa da Pátria em uma área
prioritária do território brasileiro. Participaram cerca de 5 mil militares das três Forças.

cia hospitalar, um rebocador de alto-mar,
um navio-auxiliar, um dique flutuante, uma
barca-oficina e três aeronaves pertencentes ao Comando em Chefe da Esquadra e
aos Comandos do 9º e 4º Distritos Navais.

Atendimento na Aciso

O Navio-Auxiliar (NA) Pará iniciou Ação
Cívico-Social (Aciso) na região de Mazagão
(AP), realizando atendimentos médicos,
odontológicos e farmacêuticos para a po-

Ação de Inspeção Naval

A Marinha do Brasil realizou, entre outras atividades, as seguintes ações: controle de tráfego fluvial, defesa de portos,
apoio logístico e ações de assistência hospitalar à população ribeirinha. Foram empregados um navio-desembarque de carros de combate, seis navios-patrulha (sendo três fluviais), dois navios de assistên294

Distribuição de cestas básicas
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pulação local. Na ocasião, foram distribuídas cestas básicas, obtidas por meio do trabalho das Voluntárias Cisne Branco do Comando do 4º Distrito Naval (Belém-PA). Nas
ações do controle do tráfego fluvial, foram
inspecionadas, nas proximidades do porto
de Santana (AP), 319 embarcações em três
dias de operação. Dessas, 53 foram apreendidas por violação às normas da Segurança
do Tráfego Aquaviário.

Apresentação do mamógrafo ao
Tenente-Brigadeiro do Ar Juniti Saito (esq.)
durante a visita

O NA Pará recebeu uma comitiva de 22
oficiais-generais, entre eles o comandante
da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar
Juniti Saito, no exercício do cargo de ministro da Defesa; o comandante do Exército,
General de Exército Enzo Martins Peri; e o
comandante de Operações Navais, Almirante de Esquadra Luiz Umberto de Mendonça,
representando o comandante da Marinha,
Almirante de Esquadra Julio Soares de
Moura Neto. Durante a visita, foi realizada
uma videoconferência do Sistema de Comando e Controle (SisC2) com todos os
Comandos de Força Componente do Teatro
de Operações Amazonas. Também ocorreu,
a bordo de uma Lancha de Ação Rápida
(LAR), a demonstração de uma Ação de Visita e Inspeção (AVI), ocasião em que foi
abordada uma embarcação regional.
Outra atividade desenvolvida durante a
Operação Amazônia foi o deslocamento do
RMB4 o T/2010

Trem Logístico, composto pela Barca-Oficina Alecrim, pelo Dique-Flutuante Almirante Jerônimo Gonçalves e pela balsa da
Estação Naval do Rio Negro (ENRN), de
Manaus até o Terminal de Solimões (Tesol),
num total de 235 milhas náuticas navegadas pelo Rio Solimões.
Após abarrancar nas proximidades do
Tesol, foi realizada a docagem operativa
do Navio de Assistência Hospitalar
(NAsH) Carlos Chagas no Dique-Flutuante Almirante Jerônimo Gonçalves. O
NAsH permaneceu no dique de 19 a 21 de
setembro, sendo realizada, nesta ocasião,
manutenção programada de substituição
dos hélices. A desdocagem também ocorreu de maneira segura, sendo o teste de
máquinas considerado satisfatório. O
apoio logístico móvel é imprescindível nos
rios da Amazônia em apoio a força-tarefa
ribeirinha operando a muitas milhas náuticas do seu apoio fixo.
Participaram também da Operação Amazônia 2010 cerca de 500 fuzileiros navais
do Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra, do Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais, do Batalhão de
Operações Ribeirinhas e do Grupamento
de Fuzileiros Navais de Belém.

NAsH Carlos Chagas, Dique-Flutuante
Almirante Jerônimo Gonçalves e BarcaOficina Alecrim em docagem operativa
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A realização de uma operação conjunta
vem a ser a aplicação de um moderno conceito de emprego coordenado de forças
militares para atingir um propósito definido de interesse para o País.
Assim, a Operação Amazônia decorre de
um complexo planejamento realizado por um

estado-maior conjunto, sendo executada
com o emprego de material e pessoal das
três Forças, que, por meio dessa ação, fortalecem suas capacidades para a defesa dos
interesses nacionais relativos à Amazônia
Brasileira e seus vínculos com a sociedade.
(Fonte: www.mar.mil.br)

OPERAÇÃO FORMOSA 2010
O Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) realizou, entre 5 e 13 de outubro último, no
Campo de Instrução de Formosa (pertencente ao Exército Brasileiro e a aproximadamente 70 quilômetros de Brasília), a Operação Formosa 2010. O exercício tem por
finalidade contribuir para a manutenção da
condição de pronto emprego dos meios dos
Fuzileiros Navais, sendo o maior treinamento já realizado pela Marinha do Brasil no
Planalto Central.
AF-1 Skyhawk passando sobre o público
durante a apresentação

Helicóptero Super Puma, da Força Aeronaval

Cerca de 2.000 homens foram deslocados para a operação, que empregou, em
manobras militares ofensivas e defensivas,
os seguintes meios: carros de combate,
veículos anfíbios, veículos blindados anfíbios sobre lagartas, veículos blindados de
transporte de tropas, mísseis superfície-ar,
baterias de artilharia, veículos aéreos não
tripulados (Vant) e aeronaves, entre outros,
que foram usados de forma integrada.
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Participaram dos trabalhos o Batalhão
Logístico (BtlLogFuzNav), Batalhão de Artilharia (BtlArtFuzNav), Batalhão de Engenharia (BtlEngFuzNav), Batalhão de Operações
Especiais (BtlOpEspFuzNav – Batalhão
Tonelero), Batalhão de Controle Aerotático e
Defesa Antiaérea (BtlCtAetatDAAe), o 1o
Esquadrão de Aviões de Interceptação e Ataque (Esqd VF-1, com a aeronave AF-1
Skyhawk, utilizada para prover apoio aéreo.
O exercício simulou uma Operação Anfíbia, considerada por muitos como sendo
a de execução mais complexa entre todas
as operações militares. Priorizando assegurar o máximo realismo durante o exercício, todo o armamento foi empregado com
a utilização de munição real.
O cenário consistiu em uma tomada de
cabeça de praia por meio de desembarque
e operações anfíbias para a chegada de reforços. Para treinar os comandantes e ofiRMB4 oT/2010
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Cenário de ação da
Operação Formosa 2010

ciais de unidades na tomada rápida e
assertiva de decisões, foi criado um revés,
no qual uma unidade do Exército ficou isolada dentro do campo inimigo e precisava
de um canal logístico para receber munição, víveres e reforços.
Segundo o comandante da Força de
Fuzileiros da Esquadra (FFE), Contra-Almirante (FN) Carlos Alfredo Vicente Lei-

Visão aérea do local dos exercícios e
acampamento dos Fuzileiros Navais

tão, o resultado da operação anfíbia foi
satisfatório. O comandante ressaltou, também, que devido ao caráter expedicionário
da FFE, esse tipo de exercício é necessário
e precisa ser contínuo, para que as tropas
estejam sempre adestradas e preparadas.
O Corpo de Fuzileiros Navais, conforme
determina a Estratégia Nacional de Defesa,
é a força de caráter expedicionário por excelência. Assim, a manutenção de sua condição de pronto emprego exige treinamento em vários ambientes operacionais, tais
como áreas urbanas, selva, áreas ribeirinhas e cerrado. Essa condição de prontidão constante materializa a capacitação da
Marinha do Brasil na proteção da Amazônia Azul e na defesa das instalações navais e portuárias, de arquipélagos e de ilhas
oceânicas, além de assegurar a capacidade
de atuação em Operações Internacionais
de Paz e em Operações Humanitárias.
(Fonte: www.tecnodefesa.com.br e
www.mar.mil.br)

Demonstração de exercício de tiro

SUBMARINO NUCLEAR
Inauguração da Escola de Projeto de
Submarinos
Em cerimônia realizada em 16 de setembro último em Lorient, na França, foi oficialmente inaugurada a Escola de Projeto de
RMB4 o T/2010

Submarinos (École de Conception des SousMarins), construída pela empresa francesa
DCNS (Direction des Constructions Navales
et Services) para efetuar a transferência de
tecnologia de projeto de submarino nuclear
aos engenheiros navais da Marinha do Bra297
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Escola de Projetos de Submarinos
para brasileiros

sil (MB), conforme previsto em contrato do
Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub).
A cerimônia de inauguração foi presidida pelo coordenador-geral do Programa de
Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear, Almirante-de-Esquadra (Ref)
José Alberto Accioly Fragelli, e contou com
a presença do prefeito de Lorient, Norbert
Metairie; do comandante Naval em Lorient,
Contra-Almirante Christophe Prazuck; do
encarregado do Escritório Técnico do Programa de Desenvolvimento de Submarinos
na França, Capitão de Mar e Guerra Francisco Antonio de Oliveira Junior; de autoridades locais e da Comissão de Defesa no Parlamento francês, além do diretor da Divisão
de Submarinos da DCNS, Pierre Quinchon,
e do diretor do Programa Prosub da empresa, Philippe Poirier.
Nessa escola, está em andamento um
programa de preparação de 26 engenheiros navais brasileiros, aos quais se juntarão futuramente outros dois grupos de engenheiros da Marinha do Brasil, que realizarão cursos e exercícios práticos de projeto por um período de 18 meses, conforme
previsto no Contrato de Transferência de
Tecnologia de Projeto do Submarino Nuclear. O Prosub tem, entre seus propósitos,
o de projetar o primeiro submarino de propulsão nuclear do Brasil, a ser inteiramente
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construído no futuro Estaleiro Naval de
Itaguaí, no litoral do Rio de Janeiro.
O contrato entre a MB e a DCNS é de 6,7
bilhões de euros (8,765 bilhões de dólares), constituindo-se num dos mais importantes assinados pela empresa francesa.
Ele prevê a construção de quatro submarinos convencionais, um submarino nuclear
de ataque (SNA), uma base de submarinos
e um estaleiro que estará pronto em 2012
em Sepetiba, no estado do Rio de Janeiro.
O primeiro submarino convencional (70
metros de comprimento), cuja construção
começou na fábrica da DCNS em Cherbourg,
com a participação de 130 engenheiros e
técnicos brasileiros, será concluído em
Sepetiba em 2012, onde outros três navios
serão construídos. O futuro SNA brasileiro,
também construído em Sepetiba, deve estar
operando em 2025. Os submarinos convencionais deverão estar prontos em 2017.
Por ocasião da cerimônia de inauguração,
o coordenador-geral do Programa de Desenvolvimento de Submarinos com Propulsão
Nuclear proferiu o seguinte discurso:
“Excelentíssimos senhores e senhoras,
Toda inauguração de uma Escola, ou mesmo de um prédio escolar, é um passo na direção de um futuro maior e mais grandioso.
A festa de hoje tem um sabor muito especial, pois reafirma os laços de amizade que
sempre ligaram culturalmente o Brasil e a
França. Foi a França, durante muito tempo,
um exemplo de conhecimento em que gerações passadas de brasileiros se espelharam.
Era na França que muitos jovens brasileiros
procuravam se aprimorar culturalmente, não
só nos conhecimentos técnicos, mas em diversas artes, como na literatura e no teatro.
Foi em solo francês que um jovem brasileiro, Santos Dumont, no início do século
passado, veio fazer as suas experiências
no campo aeronáutico, na busca de alcançar o caminho dos pássaros, criando um
instrumento voador mais pesado que o ar.
RMB4 oT/2010
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Foi também a França que, nos meados
do século XVI, procurando um local no
novo continente, aventurou-se em águas
de terras recentemente descobertas até
descobrir uma baía de grande beleza, ainda
não explorada, para tentar criar a França
Antártica, escolhendo, entre muitas ilhas,
uma onde se estabeleceu por um bom período e que, por coincidência, hoje aloja a
nossa Escola Naval, guardando nos seus
umbrais o nome do almirante francês que
lá esteve há mais de quatro séculos,
Villegagnon.
Muito mais ligações sempre tivemos irmanando brasileiros e franceses, e no dia
de hoje mais um laço será acrescido com a
inauguração da Ecole de Conception des
Sous-Marins, que acolherá um sem-número de engenheiros brasileiros, procurando
obter gradativamente a transferência de
uma tecnologia de ponta para, obtendo-a,
alcançar um dos altos objetivos do Brasil,
de dominar a tecnologia de poder projetar
e construir um submarino nuclear.
Foi pelo mar que o Brasil foi descoberto
e é por ele que nos unimos a tantas outras
nações no livre comércio de um crescimento incessante e que já nos alçou ao 8o lugar
entre nações economicamente ricas. Mais
do que nunca o mar tem uma importância
vital para o nosso país. Ele não é uma barreira a nos separar de outros continentes,
mas sim uma grande ponte, por onde trafegam mais de 90% de nossas riquezas exportadas ou importadas. É nele que estão
as grandes reservas de petróleo recentemente descobertas. Tudo isto nos obriga a
crescer também no segmento de defesa, em
busca de uma tecnologia que permita termos meios de proteção de grande valor
estratégico, como é o caso do submarino
nuclear.
Esta parceria com a França é extremamente importante, pois nos trará não só
grande incremento nos nossos conheciRMB4 o T/2010

mentos de projetos e construção de submarinos, mas também uma grande
economicidade no tempo, onde a velocidade do relógio tecnológico gira muito mais
rapidamente do que o do passar das horas.
Quero, neste momento, deixar meus sinceros agradecimentos a todos aqueles que,
na DGA, na DCNS e na nossa Odebrecht,
nos ajudam de maneira extremamente profissional e, mais do que isso, com companheirismo. Essa maneira de ser nos leva à certeza
de que dentro do tempo previsto obteremos
o primeiro submarino com propulsão nuclear
construído no hemisfério sul.”
Seminário sobre Apoio Logístico
Integrado no âmbito do Prosub
Com a finalidade de aprimorar o Prosub,
a Coordenadoria-Geral do Programa de
Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear (Cogesn) promoveu, entre
23 de agosto e 2 de setembro últimos, um
seminário sobre Apoio Logístico Integrado (ALI). O evento buscou otimizar a transferência de tecnologia na área logística pela
empresa francesa DCNS. A ideia é gerar
subsídios relevantes para a adequação do
treinamento aos engenheiros e técnicos da
MB a ser conduzido pela DCNS na França.
A primeira etapa teve uma semana de
duração, em que foram apresentadas palestras sobre o tema por parte da equipe da
DCNS e de representantes da MB cujas
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Organizações Militares exercem atividades
relevantes no campo de ALI. Participaram
do evento representantes da Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM), da
Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha (DSAM), da Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha (DCTIM), da Diretoria de Engenharia
Naval (DEN), da Diretoria de Abastecimento da Marinha (DAbM), do Arsenal de
Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ), do
Comando da Força de Submarinos
(ComForS), do Centro de Controle de Inventário da Marinha (CCIM), da Base Almirante Castro e Silva (BACS), do Centro
de Projetos de Navios (CPN), do Centro de
Manutenção de Sistemas da Marinha
(CMS) e do Centro de Apoio a Sistemas
Operativos (Casop). Nesse período, os
participantes da MB tiveram a oportunidade de conhecer a estrutura de ALI da DCNS
e vice-versa.
A segunda semana foi dedicada a visitas ao AMRJ, ao ComForS, à BACS, ao
CCIM, ao Depósito Naval no Rio de Janeiro (DepNavRJ), ao Depósito de Sobressalentes da Marinha no Rio de Janeiro
(DepSMRJ) e ao CMS.
Mão de obra local nas obras do
Estaleiro e Base de Submarinos em
Itaguaí
Em um canteiro de obras com 90 mil m2,
localizado na região de Itaguaí (RJ), 320

homens da Construtora Odebrecht iniciaram uma longa jornada de trabalho, sob a
fiscalização permanente da Marinha. O projeto é construir a Unidade de Fabricação
de Estrutura Metálica (Ufem), primeira etapa do novo Complexo Militar-Naval. O
Complexo é composto também por um Estaleiro e pela Base Naval de Submarinos.

Demarcação da área onde serão construídos a
Base Naval e o Estaleiro de Submarinos

Na Ufem serão produzidas as estruturas internas de submarinos, além da prémoldagem dos materiais e equipamentos
que irão dentro do meio. Responsável pelas obras da Unidade, o engenheiro civil
Marcelo Vieira conta que, desde julho de
2010, foram executadas 700 estacas, de um
total de 1,6 mil. “Trabalhamos hoje com
quatro máquinas de perfuratriz para as estacas do tipo escavada e outras duas para
as estacas do tipo hélice”.

Máquina de perfuratriz para estacas
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os moradores de Itaguaí e a quem se interesse pelo que existe aqui”, anunciou. Ele
falou, ainda, da preocupação da Força em
preservar as residências próximas à área
do Complexo e acrescentou: “A população
será beneficiada pelo incremento que a
construção trará à região”.
Comandante da Marinha visita as obras
(Da esq. para a dir.) No canteiro de obras da
Ufem, o gerente do Empreendimento
Modular de Obtenção da Ufem, Base e
Estaleiro, CA Alan Paes Leme Arthou; o
diretor do Centro de Comunicação Social da
Marinha, CA Paulo Mauricio Farias Alves;
o CMG Álvaro Fernandez e o
engenheiro José Luiz, da Odebrecht

Além da importância estratégica,
tecnológica e industrial do Programa de
Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear, existe uma latente preocupação com o aspecto social. Por esse motivo, foi implementado o Programa de Qualificação Profissional Continuada Acreditar,
que seleciona, capacita e forma a mão de
obra da própria região, com o intuito de
contratá-la para atuar nas obras. “Muitos
dos carpinteiros, pedreiros e armadores
que estão aqui foram alunos do programa”,
revelou o diretor do Contrato da Odebrecht
com a Marinha, Fábio Gandolfo. “Eles passaram por aulas teóricas, práticas e por um
breve estágio antes de se formarem e serem efetivados”, disse.
O gerente executivo do Projeto e da Obra
de Construção da Base Naval e do Estaleiro, Capitão de Mar e Guerra (EN) Álvaro
Rodrigues Fernandez, declarou que, na fase
de elaboração do projeto, a Marinha não se
preocupou apenas com às questões técnicas, mas também em interferir o mínimo possível na vida da comunidade local.
“Está prevista a construção de um centro de informações e esclarecimentos para
RMB4 o T/2010

O comandante da Marinha, Almirante
de Esquadra Julio Soares de Moura Neto,
visitou, em 18 de agosto último, as obras
de construção da Ufem e conheceu, a bordo de uma lancha, a área marítima onde será
instalado o Estaleiro e a Base Naval de
Submarinos, em Itaguaí.
Acompanharam o comandante da Marinha o então chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante de Esquadra Marcos
Martins Torres, hoje ministro do Superior
Tribunal Militar; o diretor-geral do Material
da Marinha, Almirante de Esquadra Arthur
Pires Ramos; o coordenador-geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino
com Propulsão Nuclear, Almirante de Esquadra (Refo) José Alberto Accioly Fragelli; o
diretor de Obras Civis da Marinha, Vice-Almirante Luiz Guilherme Sá de Gusmão; e o
presidente da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep), Jaime Cardoso.
A Ufem possibilitará à Marinha do Brasil realizar os serviços iniciais de equipagem

Comandante da Marinha visita obras da Ufem
301

NOTICIÁRIO MARÍTIMO

Comandante da Cogesn visita o Escritório
Técnico do Prosub

das seções dos submarinos convencionais
e nuclear, provenientes da Nuclep, que,
posteriormente, serão destinados ao Estaleiro Naval. As obras da Ufem encontramse na fase de estaqueamento das fundações. A previsão de término é para o 1º semestre de 2012.
Comitiva da Cogesn visita o Escritório
Técnico do Prosub
Uma comitiva da Cogesn, da DiretoriaGeral do Material da Marinha, visitou, em
15 de setembro último, as instalações do
Escritório Técnico brasileiro do Programa

de Desenvolvimento de Submarinos na
França (ET-Prosub), em Houilles, na base
da Marinha francesa Centre Commandant
Mille.
A comitiva, formada pelo coordenadorgeral do Programa de Desenvolvimento de
Submarino com Propulsão Nuclear; pelo
coordenador executivo, Vice-Almirante
(RM1-EN) César Pinto Corrêa; por membros da Cogesn e por representantes do
Consórcio Baía de Sepetiba, foi
recepcionada pelo encarregado do ETProsub e, após conhecer a sede do escritório, assistiu a uma apresentação sobre as
ações empreendidas pelo Escritório Técnico na França.
Inaugurado em 1o de julho deste ano, o
ET-Prosub foi criado no contexto da parceria estratégica entre a França e o Brasil. A
principal atividade do escritório é a transferência de tecnologias ligadas à concepção de submarinos e apoio ao pessoal. Efetivamente, o ET-Prosub assegura apoio aos
engenheiros que se encontram em localidades como Loriente, Cherbourg, Toulon
e Saint-Tropez, todas na França. O Escritório Técnico funcionará enquanto durar o
contrato de submarinos entre o Brasil e a
França, ou seja, por mais de 20 anos.

EDITAL COSTA ATLÂNTICA BENEFICIA MAIS UM PROJETO
DO RIO DE JANEIRO
Um projeto da Fundação Coordenação
de Projetos, Pesquisas e Estudos
Tecnológicos (Coppetec/Coppe/UFRJ), do
Rio de Janeiro, foi selecionado pelo IV
Edital Costa Atlântica, da Fundação SOS
Mata Atlântica. O Edital foi lançado pelo
Programa de Conservação das Zonas Costeira e Marinha sob influência do Bioma
Mata Atlântica da Fundação e selecionou
cinco projetos que receberão, ao todo, cerca de R$ 200 mil para as duas linhas de
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apoio: “Criação e Consolidação de Unidades de Conservação (UCs) Marinhas” e
“Conservação e Uso Sustentável de ambientes marinhos e costeiros”. Os recursos
são patrocinados por Bradesco Capitalização, Fundação Toyota do Brasil e Repsol.
Com esse resultado, o Rio de Janeiro
passa a ter três projetos apoiados pela Organização Não Governamental (ONG). Os
outros dois foram: “Centro de Informações
Ambientais da Estação Ecológica Tamoios:
RMB4 oT/2010
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Contribuindo com a Conservação da
Biodiversidade e a Sustentabilidade Socio
Ambiental da Baía da Ilha Grande”, da Sociedade Angrense de Proteção Ecológica
– Sape, contemplado no I Edital; e, “Serviços Ambientais em Ecossistemas Costeiros: o papel dos manguezais na mitigação
do aquecimento global”, do Instituto Marés, contemplado no III Edital na linha de
conservação de manguezais ou restingas.
Desta vez, o projeto escolhido formará
multiplicadores de uma inovadora ferramenta
interativa que ajuda a implementar planos
de manejo participativo em UCs costeiras e
marinhas. Trata-se da “maquete interativa”,
uma representação tridimensional da unidade de conservação. O projeto se baseia em
novas tendências da etnoconservação,
aquela onde há cooperação entre os conhecimentos científicos e os tradicionais dos
pescadores artesanais em cursos de formação inicial e técnicos voltados para a gestão
ambiental. A capacitação dos multiplicadores
– para a criação e uso das maquetes interativas como ferramentas didáticas e de gestão de áreas protegidas costeiro-marinhas –
será feita com a participação de pescadores
e gestores de UCs. A ideia é também contribuir com a inserção de conhecimentos ecológicos tradicionais dos pescadores nos
currículos da rede pública de ensino de Arraial do Cabo (RJ).

O Programa Costa Atlântica surgiu para
apoiar o poder público e as demais organizações na ampliação da representatividade
das Unidades de Conservação Marinha no
Brasil e contribuir com a conservação da
biodiversidade, a manutenção do equilíbrio
ambiental, a integridade dos patrimônios
naturais, históricos e culturais e o desenvolvimento sustentável dos territórios costeiros e marinhos.
O Programa é constituído por dois fundos, o Fundo Costa Atlântica e o Fundo
Pró-Unidades de Conservação Marinhas.
O Fundo Costa Atlântica foi criado para
apoiar projetos que visam ao desenvolvimento regional na zona costeira com incentivo ao estabelecimento de novos negócios e atividades sustentáveis, de forma
a promover a melhoria na qualidade de vida
das comunidades locais. Já o Fundo PróUnidades de Conservação Marinhas foi
estabelecido como um fundo de perpetuidade, com vistas a garantir a proteção, gestão e sustentabilidade das áreas marinhas
protegidas existentes, já com projetos sendo desenvolvidos na Reserva Biológica
Marinha do Atol das Rocas (RN) e na Estação Ecológica Guanabara (RJ) em parceria
com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
(Fonte: Press-release da Lead Comunicação e Sustentabilidade)

ECOAGÊNCIA FLUVIAL DE HUMAITÁ
Foi plantada a árvore fundamental da
Ecoagência Fluvial de Humaitá (AgFluHumaitá), na margem esquerda do Rio Madeira, 250 km a jusante de Porto Velho (RO).
Sua área de jurisdição compreenderá os
municípios de Humaitá, Manicoré, Novo
Aripuanã e Apuí.
O projeto de construção da Ecoagência
contempla as mais modernas tecnologias de
sustentabilidade, no que tange à utilização
RMB4 o T/2010
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Projeto da Eco-Agência Fluvial de Humaitá

de água de chuvas e de energia solar, bem
como de prevenção da poluição com um sis-

tema próprio de tratamento de seus afluentes. A AgFluHumaitá e as 11 residências serão construídas com madeira proveniente
de manejo sustentável, o que significa o
corte controlado de árvores em sintonia com
o ciclo de renovação da natureza, que não
compromete a pujança das florestas para as
gerações futuras.
A Agência de Humaitá será subordinada à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental e contribuirá para a segurança do
tráfego aquaviário e para a prevenção da
poluição hídrica na mais promissora das
hidrovias brasileiras.
(Fonte: www.mar.mil.br)

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA AGÊNCIA FLUVIAL
DE CÁCERES
O comandante do 6o Distrito Naval
(Ladário-MS), Contra-Almirante Domingos
Savio Almeida Nogueira, realizou, em 13 de
setembro último, visita à Agência Fluvial
de Cáceres (AgCáceres), no Mato Grosso.
O propósito foi inspecionar a agência após
o término da obra de reforma e ampliação,
que consistiu em um acréscimo de 316 m2
em sua área construída e criação de uma
garagem de 240 metros quadrados para viaturas e embarcações.
No decorrer da visita, o Contra-Almirante Savio concedeu entrevistas, oportunidade em que pôde divulgar para a sociedade local as atividades que norteiam a atu-

ação da Marinha do Brasil naquela região.
Houve também a realização de um encontro com autoridades de diversos segmentos, realizado a bordo do Barco-Hotel Pato
Bravo.
Durante o encontro, o comandante do 6o
Distrito Naval apresentou as peculiaridades
da Hidrovia Paraguai-Paraná, destacando
sua importância para o desenvolvimento da
região e as atividades realizadas pela Marinha do Brasil em prol de sua manutenção. A
viagem a Cáceres incluiu, ainda, visita ao 2o
Batalhão de Fronteira (Cáceres), o Batalhão
General José Miguel Lanza.
(Fonte: www.mar.mil.br)

SETOR NÁUTICO CONFIRMA ASCENSÃO
EM SANTA CATARINA
Foi realizada, em 25 e 26 de setembro
último, em Balneário Camboriú (SC), a segunda etapa do brasileiro de Stock Car
Boat, o campeonato nacional de motonáutica. Participaram da atividade náutica gran304

des nomes do esporte, num total de 12 pilotos que competiram na Barra Sul.
O evento reforçou a constatação de que
o setor náutico a cada dia ganha mais espaço em Santa Catarina. Essa percepção é claRMB4 oT/2010
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ra com os investimentos voltados a esse
segmento. A Tedesco Marina, pioneira em
Balneário Camboriú, por exemplo, já está
com todas as vagas lotadas e projeta a ampliação de seu espaço. No setor da construção civil, a construtora Mendes Sibara lançou recentemente o Marina Beach Towers,
empreendimento com todos os serviços de
marina exclusivos aos seus moradores.
Dados da Associação Catarinense de
Marina, Garagens Náuticas e Afins (Acatmar)
apontam que existem mais de 30 marinas e
píeres, 17 oficinas especializadas no setor náutico e 15 estaleiros que constroem barcos e
lanchas dos mais variados portes em Santa
Catarina. A indústria catarinense é a maior produtora de lanchas maiores de 30 pés.
O estado oferece, ainda, medidas tributárias para favorecer a competitividade com

São Paulo e Rio de Janeiro. O programa PróNaútica, que beneficia a indústria de embarcações de lazer, vai conceder redução de
carga tributária, com alíquota de ICMS passando de 25% para 7%. O objetivo é fomentar o polo náutico catarinense. As embarcações utilitárias já possuem outros benefícios específicos anteriores a 2009, data em
que foi acordado o programa.
Vale destacar que o mercado náutico
movimenta mais de US$ 400 milhões por
ano, segundo dados da Associação Brasileira dos Construtores de Barcos e seus
Implementos (Acobar). Estudos apontam
que esta indústria tem em Santa Catarina
potenciais emergentes que tendem a fazer
do Estado um polo do setor.
(Fonte: Press release da Oficina das
Palavras)

TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ
ANUNCIA AMPLIAÇÃO E COMPRA
O Terminal de Contêineres de Paranaguá
(TCP), no Paraná, vai investir R$ 141 milhões em obras civis e na aquisição de novos e modernos equipamentos de operação portuária. Esse valor vem se somar aos
R$ 343 milhões já investidos pelo TCP desde sua fundação, em 1998.
O projeto de investimento foi aprovado
pela Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (Antaq) e pelo Conselho da Autoridade Portuária (CAP) e contempla a ampliação do cais em 315 metros (totalizando 880
metros), com a construção na extremidade leste de três dolphins de atracação e um de amarração, seguindo e replicando o modelo atual.
Quando concluída, a ampliação permitirá a
operação simultânea de três navios portacontêineres, transformando o TCP num dos
maiores terminais da América do Sul.
RMB4 o T/2010

As obras de ampliação do cais deverão
gerar aproximadamente 200 empregos diretos e 100 indiretos, além de 90 empregos
diretos e 500 indiretos permanentes depois
de concluídas.
O Terminal de Contêineres de Paranaguá
movimentou em 2009 um total de 606.624
TEUs. Esse volume representou um crescimento de 3,8% em relação a 2008 (o TCP
foi o único terminal brasileiro a registrar
crescimento naquele ano de crise mundial)
e um crescimento de 75% em relação a 2004
(quando foram movimentados 345.743
TEUs). Em 2010, até setembro, o TCP movimentou 485.410 TEUs, o que representa
um crescimento de 12% em relação a igual
período do ano passado.
(Fonte: Press release da Página 1
Comunicação)
305

NOTICIÁRIO MARÍTIMO

DCNS ESCOLHIDA PELA UE PARA PROGRAMA
EM SEGURANÇA MARÍTIMA
A União Europeia (UE) escolheu o projeto I2C, liderado pela empresa francesa
DCNS e apoiado por 20 parceiros europeus,
para servir de base a um programa de pesquisa e desenvolvimento visando atender
aos desafios da UE no campo da segurança marítima no Mediterrâneo.
O projeto I2C de pesquisa e demonstração de tecnologia se estenderá por quatro
anos. O sistema detectará (em tempo real,

sob quaisquer condições meteorológicas
e em distâncias de até 400 km da costa)
qualquer comportamento anormal por parte de navios cooperativos e não cooperativos. Exemplos de comportamentos anormais serão velocidades altas ou baixas demais, parada em alto-mar, navios navegando (ou parados) juntos e súbitas mudanças de direção.
(www.segurançaedefesa.com)

POLÍTICA NACIONAL DE
SEGURANÇA DE BARRAGENS
Foi estabelecida, pela Lei no 12.334,
publicada no Diário Oficial da União em 21 de
setembro último, a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB). O novo documento refere-se às barragens destinadas à
acumulação de água para quaisquer usos, à
disposição final ou temporária de rejeitos e à
acumulação de resíduos industriais.
A PNSB será aplicada nas barragens que
apresentarem características específicas,
como, por exemplo, dimensões superiores
a 15 metros de altura, capacidade total do
reservatório maior ou igual a 3 milhões de
metros cúbicos, reservatório que contenha
resíduos perigosos conforme normas técnicas aplicáveis ou apresentem danos potenciais ao meio ambiente ou à segurança
e saúde das pessoas.
O principal objetivo da lei é a regulamentação de ações de segurança a serem
adotadas nas fases de planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento e
primeiro vertimento, operação, desativação
e de usos futuros de barragens em todo o
território nacional, bem como promover ins306

trumentos para se monitorar e fiscalizar tais
áreas. O empreendedor responsável pela
barragem fica obrigado a promover os elementos necessários para a plena segurança da barragem, informando ao respectivo
órgão fiscalizador qualquer alteração que
possa acarretar redução da capacidade de
descarga da barragem.
De acordo com o texto da lei, a Agência
Nacional das Águas (ANA) fica encarregada de organizar, implantar e gerir o Sistema
Nacional de Informações sobre Segurança
em Barragens. A ANA deverá, ainda, promover a articulação entre órgãos fiscalizadores
das barragens e coordenar a elaboração do
Relatório de Segurança de Barragens e
encaminhá-lo anualmente ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH).
A nova lei também instituiu o Sistema
Nacional de Informações sobre Segurança
de Barragens (SNISB), que será o responsável pela efetivação do registro informatizado
das condições de segurança de barragens
em todo o território nacional.
(Fonte: www.almeidalaw.com.br)
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BEBÊ NASCE A BORDO DO NAsH OSWALDO CRUZ
A bordo do Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) Oswaldo Cruz, nasceu, em
6 de outubro último, o menino Daniel de
Almeida Valcasse. Com 49 centímetros e
3,08 quilos, Daniel foi a sétima criança a
nascer em um navio da Marinha do Brasil,
sendo a segunda no Oswaldo Cruz. O parto aconteceu quando o navio estava fundeado nas proximidades da cidade de
Caiambé, no Rio Solimões, distante 742
quilômetros de Manaus (AM).
O nascimento da criança foi motivo de
alegria, comemoração e incentivo para a equipe médica e a tripulação do navio. Uma equipe de nove profissionais participou do parto: o encarregado da Divisão Hospitalar, Primeiro-Tenente Fujiyama; os segundo-tenentes médicos Vitor Ribeiro, Raphael
Genevícius e Thaís Valente; os segundosargentos enfermeiros Vitorino e Carlos
Henrique; e os cabos, também enfermeiros,
Noronha, Maurício e Fabiano.

A mãe, Deuzilene, e sua filha maior observam
o cuidado dos Tenentes Vitor Ribeiro (esq.),
Thaís Valente (centro) e Raphael Genevícius
(dir.) com o recém-nascido

Ao longo da comissão, foram prestados, além do parto, 4.302 atendimentos de
saúde à população da região, sendo 1.059
atendimentos médicos, 2.883 atendimentos
odontológicos, 104 atendimentos de enfermagem, 113 vacinações, uma radiografia e
uma cirurgia.
(Fonte: www.mar.mil.br)

MARINHA APOIA TSE NAS ELEIÇÕES NO AMAZONAS
Para assegurar a tranquilidade e a regularidade do processo eleitoral no primeiro
turno da eleição de 2010, a Marinha do Brasil esteve presente em seis municípios do

Agentes, em Tefé, durante a Operação
“Eleições 2010”
RMB4 o T/2010

Amazonas, por solicitação do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
Ao todo, seis lanchas com tripulação
foram disponibilizadas para atuar em
Manaus, Parintins, Eirunepé, Boca do Acre,
Itacoatiara e Tefé. Nesses locais, militares
apoiaram a prevenção de crimes eleitorais
e o transporte aquaviário ilegal de eleitores. Não houve registro de ocorrências.
Em paralelo, foram realizadas inspeções
navais para garantir a segurança da navegação. Em Parintins, a Marinha, em parceria com a Polícia Federal, abordou 34 embarcações, e quatro delas estavam com
excesso de passageiros. Em Eirunepé, foram constatadas infrações referentes à
falta de material de salvatagem, tripulante
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não habilitado e embarcações sem documentação completa. Já em Itacoatiara, a
Marinha, em parceria com a Polícia Militar, abordou dez embarcações, e em uma
delas ficou constatado excesso de passageiros. Em Tefé, foram verificadas irregularidades quanto à falta do uso de coletes
salva-vidas. Já em Boca do Acre, não foram observadas irregularidades.
(Fonte: www.mar.mil.br)

Lancha de apoio às eleições 2010

NPa MACAÉ CHEGA AO RJ E DIVULGA A CONSTRUÇÃO
NAVAL BRASILEIRA
Atracou na Base Almirante Castro e Silva
(Niterói-RJ), em 8 de setembro último, o Navio-Patrulha (NPa) Macaé, procedente de
Fortaleza-CE, onde estava sendo construído.
O navio, primeiro da classe dos navios-patrulha de 500 toneladas, permaneceu no Rio
de Janeiro, subordinado à Diretoria-Geral do
Material da Marinha, para comissionamento
do armamento e do Sistema de Controle e
Monitoração (SCM) de Máquinas.
De 13 a 17 de setembro, o Macaé participou, também no Rio de Janeiro, de eventos relativos à XXIV Conferência Naval
Interamericana, dentre os quais a visita do
comandante da Marinha e dos chefes das
delegações dos países participantes.

Outdoor na Esplanada dos Ministérios,
em Brasília
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Em Brasília, com o objetivo de divulgar
o lançamento do NPa Macaé, a Marinha
publicou um anúncio em outdoor na
Esplanada dos Ministérios, ao lado de seu
edifício-sede.
O Macaé marca o início da atuação de
uma nova classe de navios da Marinha do
Brasil – os navios-patrulha de 500 toneladas. Sua incorporação vem contribuir para
a defesa do patrimônio brasileiro no mar,
com a participação em atividades de patrulha, inspeção naval, salvaguarda da vida
humana no mar, fiscalização de poluição
marítima, proteção de campos petrolíferos
e segurança do tráfego marítimo nacional.
No total, planeja-se construir 27 desses
navios, que trazem evidentes benefícios
estratégicos e operacionais, tais como:
– intensificação da ação de presença, vigilância, proteção e defesa das áreas onde
se encontram as instalações marítimas de
pesquisa e exploração de petróleo e gás, que
se estende até a Zona Econômica Exclusiva
de 200 milhas (cerca de 370 km do litoral);
– contribuição para a formação de uma
Indústria Nacional de Defesa com capacidade autônoma, pela produção nacional de
navios de guerra e pelo desenvolvimento
no País de uma cadeia logística de reparos e
RMB4 oT/2010
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suprimentos independentes (peças de reposição e serviços especializados);
– aumento da capacidade de Socorro e
Salvamento nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB);
– potencialização da capacidade de patrulha marítima, com o emprego coordenado dos NPa na fiscalização do cumprimento das leis e regulamentos nas AJB; e

– aumento do poder de dissuasão da
Marinha do Brasil, no combate a crimes
transnacionais, pela combinação dos fatores acima mencionados.
O NPa Macaé representa também a busca da nacionalização na execução do projeto, tendo sido alcançado um índice de 60%.
(Fonte: Bono no 639, de 10/9/2010 e
www.mar.mil.br)

1910 – O FIM DA CHIBATA – VÍTIMAS OU ALGOZES
Foi lançado no Clube Naval (Rio de Janeiro-RJ), em 26 de agosto último, o livro
1910 – O fim da chibata - Vítimas ou
algozes, de autoria de Cláudio da Costa
Braga. A obra, com 435 páginas distribuídas
em 18 capítulos, Conclusão e quatro anexos, é “baseada em documentação levantada
em arquivos e relatos da
imprensa e, principalmente, de pessoas”,
conforme esclarece o
autor na Introdução.
Da orelha extraímos:
“Em 1910, o Brasil
viveria uma das maiores crises da história de
sua Marinha de Guerra
com a deflagração de
duas revoltas na Armada, em 22 de novembro
e em 9 de dezembro. A
primeira, conhecida
como ‘Revolta dos
Marinheiros’ ou ‘Revolta da Chibata’, entre outras reivindicações exigia o fim da aplicação do cruel e
desumano castigo da chibata a bordo dos
navios da Armada.
Sete dias após assumir a Presidência da
República, depois de tumultuada campanha política, o Marechal Hermes da FonseRMB4 o T/2010

ca se veria diante da ameaça de bombardeio da capital da República pelos canhões
mais poderosos até então construídos,
provenientes de sua própria Armada. Sem
cunho ideológico ou qualquer motivação
racial ou política declarada, os revoltosos,
numa ação brutal e criminosa, cometeram assassinatos, expulsaram
a oficialidade de bordo,
assumiram os navios e
passaram a ameaçar de
bombardeio as cidades
do Rio de Janeiro e de
Niterói, levando pânico
às populações indefesas. Exigiram que suas
reivindicações fossem
atendidas sem abrirem
mão de permanecer
com os meios de intimidação: os poderosos
canhões dos navios em
revolta.
Pressionado pelas
circunstâncias, o Governo cede e no terceiro dia o Presidente sanciona o Decreto de
Anistia, isentando de culpa todos os
revoltosos das mortes e crimes praticados e
atendendo todas as demais reivindicações.
Estavam quebrados os dois pilares –
hierarquia e disciplina – que sustentavam
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essa Instituição do Estado que tanto fizera
pela integração territorial e a manutenção
da paz no Brasil.
A segunda, em 09 de dezembro, sem uma
motivação específica, provocaria muito mais
mortes e destruições, tendo sido o fator essencial para que o Governo abrisse os inquéritos necessários a fim de levantar responsabilidades, que a anistia concedida na primeira não permitira, além de dar elementos
para a decretação do estado de sítio.
Aspectos deficientes no recrutamento
e formação de seus marinheiros, a
efetivação de uma só vez do ambicioso Plano
de Reaparelhamento da Marinha, com a
aquisição dos mais modernos navios de
guerra já construídos, foram fatores contribuintes para a deflagração de tão violen-

tas revoltas, ficando a ser respondida por
cada leitor se os marinheiros revoltosos
teriam sido vítimas ou algozes.”
Cláudio da Costa Braga é oficial da reserva da Marinha e autor de mais dois livros: A Guerra da Lagosta (2006) e O Último Baile do Império – O Baile da Ilha
Fiscal (2008-2a edição), que foi publicado
também em espanhol na 27a Feira Internacional do Livro, em Santiago-Chile. Também escreveu “Tamandaré nas Guerras da
Independência e Cisplatina”, trabalho vencedor do Prêmio Marquês de Tamandaré
por ocasião da comemoração do Bicentenário de Nascimento do Patrono da Marinha do Brasil (2007) e o trabalho que instituiu o Patrono e o Dia das Comunicações
Navais na Marinha do Brasil (2008).

FRONTEIRAS ABERTAS
O Sindicato Nacional da Carreira Auditovicinais e rios que marcam a fronteira do
ria da Receita Federal do Brasil (Sindireceita)
Brasil. Nesses pontos, caminhões carregalançou, com o apoio da Frente Parlamentar
dos com carvão, madeira, bebidas e produpela Modernização da Aduana Brasileira, o
tos agrícolas entram no Brasil diariamente
livro-reportagem Fronteiras Abertas – Um
sem passar por nenhuma fiscalização.
retrato do abandono
Para cobrir uma exda Aduana Brasileira.
tensão de mais de 16,8
Por dez meses, o jor- Sem um reforço efetivo no mil quilômetros de
nalista da assessoria de
fronteiras, a Receita
quadro de servidores e,
comunicação
do
Federal do Brasil manSindireceita Rafael principalmente, sem tratar tém apenas 31 postos
Godoi e o analista tribuaduaneiros. Nessas
a aduana como uma
tário e diretor da entidaunidades, o efetivo de
prioridade, o Brasil não servidores é de apenas
de, Sérgio de Castro,
percorreram mais de 15 conseguirá vencer a guerra 596 funcionários – 245
mil km e visitaram os 31
fiscais e 351
contra o crime organizado auditores
analistas tributários, o
postos aduaneiros manque representa apetidos pela Receita Fedenas 3% da força de trabalho da Receita
ral do Brasil (RFB) na fronteira com Uruguai,
Federal. Com esse efetivo e os poucos posArgentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia,
tos aduaneiros, destaca o presidente do
Venezuela, Guiana e Guiana Francesa.
Sindireceita, Paulo Antenor de Oliveira, não
A equipe do Sindireceita percorreu rohá como manter ações efetivas de fiscalidovias federais e estaduais, estradas
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zação, vigilância e controle de veículos,
cargas e pessoas que entram e saem do
País. Sem um reforço efetivo no quadro de
servidores e, principalmente, sem tratar a
aduana como uma prioridade, o Brasil não
conseguirá vencer a guerra contra o crime
organizado.

O objetivo do livro Fronteiras Abertas
é apresentar à sociedade e às autoridades
um retrato das condições de trabalho na
aduana e mostrar como essas falhas na administração aduaneira causam impacto na
vida de toda a população.
(Fonte: Vera Moreira Comunicação)

SEGURANÇA INTERNACIONAL:
PERSPECTIVAS BRASILEIRAS
O Ministério da Defesa e a Fundação
Getúlio Vargas lançaram, em outubro último, o livro Segurança Internacional: Perspectivas Brasileiras, que reúne 39 artigos
representativos da diversidade do pensamento estratégico do País. A obra é resultado de um inédito ciclo de seminários realizado entre março e junho de 2010 no Rio de
Janeiro, São Paulo e
Brasília, com patrocínio do Ministério da
Defesa em parceria
com instituições públicas e privadas de excelência (Fundação Getúlio Vargas, Fundação
Armando Álvares Penteado, Federação das
Indústrias do Estado
de São Paulo – Fiesp,
Comando do Exército e
Comando da Marinha).
O livro, organizado
pelo ministro da Defesa, Nelson Jobim; por
seu assessor militar, General Sergio
Etchegoyen; e pelo diplomata João Paulo
Alsina, foi lançado em eventos em São Paulo
e no Rio de Janeiro, com a presença dos
organizadores e de vários dos autores.
A publicação apresenta abrangente reflexão sobre o lugar do Brasil no mundo sob
RMB4 o T/2010

o prisma das relações de segurança prevalecentes no sistema internacional. Trata-se
de amplo e qualificado painel produzido no
País sobre o assunto, com o confronto das
mais diversas visões. O espectro de temas
abordados, que vão de indagações sobre o
futuro das guerras
interestatais à militarização do espaço e suas
consequências para as
potências médias,
soma-se à qualidade do
conjunto de autores
que contribuíram para
esse trabalho.
Além de sua utilidade como subsídio para
a formulação de políticas públicas no campo
da defesa nacional, Segurança Internacional: Perspectivas Brasileiras pode ser considerado elemento de
consulta indispensável para estudantes e professores de graduação e pós-graduação em Relações Internacionais, Ciência Política, Sociologia e
Estudos Estratégicos.
De modo também inédito, o livro contará com distribuição nacional e poderá ser
adquirido por qualquer cidadão interessado por preço acessível.
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A obra, com introdução do ministro da
gia militar e a compressão do espaço estraDefesa e prefácio do presidente da Fundatégico em escala global, Mário Alberto de
ção Getúlio Vargas, Carlos Ivan Simonsen
Almeida, Daílson Mendes de Oliveira e
Leal, possui cinco partes, a saber: O CenáTarcísio Takashi Muta; A militarização do
rio Global de Segurança; Desafios Contemespaço: desafios para as potências médias,
porâneos de Segurança; A Circunstância
Cleonilson Nicácio Silva.
Regional de Segurança; Perspectivas BraParte 3 – Recursos naturais e conflito na
sileiras de Segurança; e As Realidades ReAmérica do Sul, Marco Aurélio Garcia; El
gionais de Segurança.
espacio sudamericano como “zona de paz” a
Os autores e os temas abordados em
preservar frente a factores de turbulencia intra
cada uma dessas partes são os seguintes:
y extra-regionales, Fabián Calle; Segurança inParte 1 – Grandes tendências da seguranternacional na América do Sul, Monica Herz;
ça internacional contemporânea, Héctor Luis
O Conselho de Defesa Sul-Americano e sua
Saint-Pierre; Guerras e doutrinas militares no
instrumentalidade, Marcos Vinicius Pinta
século XX e em face da Nova Ordem MundiGama; e É viável a formação de um cluster de
al, Francisco Carlos
indústrias de defesa na
Teixeira da Silva; As
América do Sul, Marceguerras interestatais Ao Estado cabe o papel de lo Odebrecht.
são coisa do passado?,
Parte 4 – Vulnerabifomentar a pesquisa de
Domício Proença Júlidades do atual desennior; Guerras de quarta temas de seu interesse com volvimento brasileiro:
geração ou mais uma faesboço de diagnóstico
base em critérios de
lácia travestida de sade indicação de polípluralidade, liberdade de eticas
piência?, Luiz Eduardo
de superação, Luiz
expressão e excelência –, Alfredo Salomão; DiRocha Paiva; A China e
o sistema internacional
afastando ao máximo os plomacia, defesa e a
de segurança, Henridefinição política dos
que Altemani de Olivei- perigos da particularização objetivos internaciora; O futuro das opera- e dos dogmatismos político- nais: o caso brasileiro,
ções de paz das Nações
Maria Regina Soares de
ideológicos
Unidas, Antonio Jorge
Lima; As capacidades
Ramalho da Rocha; Blomilitares necessárias,
cos regionais, democracia e conflito, Renato
Alberto Cardoso; O papel do Congresso nas
G. Flôres Jr.
questões de defesa: entre a abdicação e o
Parte 2 – O conceito de segurança climácomprometimento, Octavio Amorim Neto; Detica: reflexos para os países em desenvolvifendendo o pré-sal, Julio Soares de Moura
mento, Sergio Amaral; Dever de proteger ou
Neto; Construindo hipóteses de emprego na
nova forma de intervencionismo?, Gelson
Amazônia, Eduardo Villas Bôas; FinanciamenFonseca Jr.; Soberania e intervenção em
to de longo prazo em defesa, Ibsen Pinheiro e
questões ambientais, Aldo Rebelo; TerroEstratégia Nacional de Defesa (END), Raul
rismo catastrófico: inimigo real ou imagináJungmann.
rio?, Eugenio Diniz; A proliferação de armas
Parte 5 – América Central e do Norte – As
de destruição massiva: mito ou realidade?,
realidades regionais de segurança: a recriaWilliam Waack; O futuro das armas nucleação da Quarta Esquadra e seu significado,
res, Rex Nazaré Alves; O avanço da tecnoloJosé Alberto Accioly Fragelli; O narcotráfico
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e a segurança nacional mexicana, Alberto
Pfeifer; África – A presença da China na
África, Williams Gonçalves; O Atlântico Sul
e a costa ocidental da África: os interesses
brasileiros e a questão energética, José Sergio Gabrielli; Europa – O futuro da Otan,
Darc Costa; A França e a sua inserção na
segurança europeia, Antônio Carlos Lessa;
Oriente Médio – Perspectivas de resolução
dos conflitos no Oriente Médio, Reginaldo
Nasser; Armas nucleares no volátil Oriente
Médio: algumas interpretações, Márcio
Scalercio; Ásia-Pacífico – A China como potência militar global: se, quando e como?,
Severino Cabral; e As opções estratégicas
do Japão, Carlos Lessa.
Na Introdução, o Ministro da Defesa
assim se manifestou:
“Os artigos que compõem este livro resultam de duas ordens de demandas básicas e inter-relacionadas do ponto de vista
dos interesses do Estado e da sociedade
brasileiros. A primeira tem a ver com a necessidade de minimizar a carência de reflexão sobre segurança internacional prevalecente no País. A segunda, com a
constatação de que o maior protagonismo
assumido pela política externa brasileira no
passado recente coloca em relevo o papel
a ser assumido pela política externa brasileira no passado recente coloca em relevo
o papel a ser assumido pela política de defesa nesse contexto.
Sobre a política de defesa, valeria tecer
algumas considerações que balizem as suas
condicionantes atuais. A associação entre a
ideia de segurança e a de repressão política
– na esteira das sequelas do regime militar –
tolheu a capacidade de Estado e academia
refletirem sobre o tema. No entanto, parece
óbvio que não pode haver políticas públicas consistentes sem massa crítica que
embase solidamente as escolhas políticas
inerentes à sua condução. Nesse sentido,
ao Estado cabe o papel de fomentar a pesRMB4 o T/2010

quisa de temas de seu interesse com base
em critérios de pluralidade, liberdade de expressão e excelência –, afastando ao máximo os perigos da particularização e dos
dogmatismos político-ideológicos.
É de interesse primordial do Estado brasileiro, por meio do Ministério da Defesa
(MD), aprofundar a reflexão sobre segurança internacional como forma de instruir a
ação desse Ministério no seu relacionamento
com governos estrangeiros e organismos
internacionais e na tomada de posições referentes à política externa brasileira lato
sensu. Logo, os insumos contidos neste trabalho servirão futuramente de base, a despeito de seu caráter não oficial, para a elaboração do Livro Branco de Defesa e mesmo para a revisão dos instrumentos
normativos ora existentes, como a Estratégia Nacional de Defesa (END) e a Política de
Defesa Nacional (PDN). Adicionalmente,
este livro, que terá distribuição em todo o
País, servirá de referência incontornável para
um número enorme de estudantes e professores de graduação e pós-graduação interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre a inserção do Brasil no sistema
internacional de segurança, considerada
sob perspectivas brasileiras.
Pensar a defesa, e mesmo a política externa do País, sem qualquer reflexão aprofundada
sobre o sistema internacional de segurança
constitui uma impossibilidade. Nessa linha,
pode-se afirmar que a incerteza constituiria
uma característica definidora das relações
internacionais contemporâneas. Se as imagens do plano internacional como domínio
hobbesiano, em que a anarquia entendida
como ausência de hierarquia entre unidades
soberanas conduziria inevitavelmente à
recorrência do conflito, são em grande medida exageradas, não há como negar que a incerteza sobre a dinâmica do relacionamento
entre os Estados – considerados como os
atores mais relevantes – induz à adoção por
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parte dos estadistas do princípio da precaua equiparar-se militarmente aos Estados Unição. Precaução que, dado o potencial
dos no médio prazo, o que determina a perdestrutivo dos armamentos hoje existentes,
manência de unipolaridade nesse plano ao
sejam eles convencionais ou não, se traduz
menos por uma geração (até 2035).
muitas vezes em posturas estratégicas
Deve-se notar que as capacidades milidissuasórias – como no caso brasileiro.
tares representam apenas a moldura a ser
Assim, o grande dilema enfrentado pepreenchida pela estrutura social dos relacilos responsáveis pelas políticas de defesa é
onamentos entre os principais atores do siso de projetar no futuro a força que, a um só
tema. Nessa linha, pode-se inferir que um
tempo, garanta capacidade dissuasória em
sistema capitaneado pelos Estados Unidos
contextos cambiantes e respalde os interese pela União Europeia teria um grau de conses internacionais de um determinado país
vergência civilizacional bastante mais acensem fomentar percepções adversariais em
tuado do que outro presidido pelos Estaoutros Estados – o que poderia prejudicar o
dos Unidos e pela China. Ainda que a menseu relacionamento com as nações que se
cionada convergência não represente em si
sentissem ameaçadas. Esse dilema não se
mesma garantia de maiores ou menores tendá no vácuo, dependendo de uma complexa
sões sistêmicas, há que se considerar a posteia de fatores doméssibilidade de que a asticos e internacionais
censão gere movimenNão faz sentido do ponto tos profundos de plaque plasmarão o contexto em que as decicas tectônicas, sobrede vista de um país
sões serão tomadas.
tudo em função da forrelevante em termos
Passemos, então, a
te implantação dos Esconsiderar o sistema
tados Unidos na Ásia
internacionais como o
internacional de segue do apoio estaBrasil adotar as
rança tal qual ele se esdunidense a Taiwan e
trutura no presente e as prescrições intelectuais do ao Japão.
suas implicações para
Além do possível
dito Primeiro Mundo
uma potência regional
aumento da confliticomo o Brasil. Temos
vidade interestadual
como eixo central do sistema os Estados
decorrente da eventual transição de um sisUnidos da América, superpotência militar
tema unipolar para outro bipolar (ou mesmo
incontrastável que mantém intacta sua polímultipolar), há que se abordar a temática dos
tica de pesados investimentos em defesa,
ditos conflitos assimétricos, envolvendo
buscando aprofundar a “dissimetria” (entenEstados e grupos subnacionais (organizadida como o aumento de diferencial de poder
ções terroristas, guerrilhas, movimentos
militar entre os Estados Unidos e os demais
messiânicos, senhores da guerra, movimenatores estatais e não estatais do sistema) que
tos separatistas e radicais de toda natureza,
desfruta hoje em relação a todos os demais
entre outros). Assim, tem-se falado muito
Estados e grupos subnacionais. Ainda no
sobre uma suposta mudança estrutural da
plano das capacidades militares, há que se
natureza da guerra, em que haveria a transiconsiderar a União Europeia, a Rússia, a Chição do paradigma calusewitziano (o da
na, o Japão e a Índia como atores relevantes
racionalidade do ato de força capitaneado
no campo da segurança internacional. No enessencialmente por Estados nacionais) para
tanto, nenhum desses atores poderá aspirar
outro em que a irracionalidade da violência
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praticada por grupos subnacionais solaparia a lógica suposta pelo General prussiano.
Nesse contexto, estariam condenados a uma
nota de pé de página na história não só as
guerras totais entre grandes potências, mas
também todo o aparato de defesa dos principais atores do sistema tal qual ele se apresenta estruturado nos dias de hoje. De acordo com essa visão, os exércitos nacionais
deveriam abandonar o paradigma da guerra
industrial – apropriado para conflitos
interestatais – e partir para a sua transformação em forças de contrainsurgência com
forte ênfase em tarefas desenvolvimentistas
e de nation-building. Em suma, para vencer grupos subnacionais altamente virulentos, os Estados deveriam transformar suas
Forças Armadas em um misto de
gendarmerias, forças de paz e agências de
desenvolvimento – forma apropriada de conquistar corações e mentes das populações
infiltradas por grupos insurgentes ou daquelas assoladas pelas mazelas decorrentes de convulsões domésticas.
Sem desconsiderar a importância da flexibilidade na determinação de um projeto de
forças, não faz sentido do ponto de vista de
um país relevante em termos internacionais
como o Brasil adotar as prescrições intelectuais do dito Primeiro Mundo que pregam
esse tipo de transformação estrutural das
Forças Armadas. Além do fato evidente de
que os países desenvolvidos não modificaram substancialmente suas políticas de defesa no sentido da negação do paradigma
clausewitziano, cabe salientar que o Brasil
não abre mão de garantir a sua própria defesa de maneira autônoma – algo expresso de
maneira cabal na Estratégia Nacional de
Defesa. Por essa razão e pelos desafios que
se apresentam ao País no que tange às suas
vulnerabilidades estratégicas, à dimensão
do patrimônio nacional a ser preservado
(Amazônia, pré-sal, infraestrutura energética,
capacidade industrial etc.) e às ambições
RMB4 o T/2010

brasileiras de exercer um papel relevante na
construção de um mundo mais justo e
multipolar, o Brasil não pode, e sobretudo
não deve, abrir mão de possuir Forças Armadas capazes de garantir o poder de
dissuasão necessário à defesa de sua soberania e ao avanço de seus interesses no plano estratégico global.
Feitas essas considerações sobre o sistema internacional de segurança e seus contornos genéricos, caberia acrescentar que o
Brasil do futuro, um país cada vez mais importante no plano mundial, muito provavelmente não poderá se eximir de enfrentar situações em que o choque de interesses contrapostos apresente-se de forma mais aguda do que o ocorrido no passado recente.
Da mesma forma, a perspectiva de degradação ambiental generalizada, a escassez de
água potável em escala global, a progressiva evidência da preservação do meio ambiente como elemento do discurso securitário
dos países desenvolvidos, a redução das
reservas de petróleo, o aumento do nível
dos oceanos e o aumento da viabilidade
comercial da exploração de recursos naturais localizados no leito marinho, entre outros fatores, podem contribuir para o aumento da conflitividade sistêmica.
Todos os fatores aqui elencados fazem
com que o Brasil tenha necessidade premente de incrementar sua capacidade de
defesa, levando em conta o caráter eminentemente dissuasório de nossa política de
defesa. O aumento dessa capacidade trará
como corolário o acréscimo de nosso potencial para contribuir pontualmente com
operações de paz, garantir assistência humanitária a outros países em situações de
catástrofes naturais e salvaguardar a vida
humana no Atlântico Sul. Isso sem falar no
aumento das possibilidades de estabelecimento de parcerias industriais (por exemplo, no âmbito do Conselho de Defesa SulAmericano) e tecnológicas com nações
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amigas (por exemplo, França), sobretudo
de estruturas formais que permitam dar esaquelas que se encontram em nosso entortabilidade e coerência sistêmica de longo
no estratégico imediato: a América do Sul.
prazo às instâncias de interlocução.
Diante do exposto, não resta dúvida
É preciso haver também uma unidade de
acerca das significativas implicações interpropósitos consubstanciada em conhecimento
nacionais do esperado aumento do peso
recíproco profundo e não em desconhecimenda política de defesa no contexto mais amto e em estereótipos superficiais de parte a
plo das relações internacionais do Brasil.
parte. Se Clausewitz permanece atual, a distinPor esse motivo, a boa articulação entre o
ção entre militares e diplomatas encontra-se
Ministério da Defesa e o Ministério das
apenas na forma e não na substância, uma vez
Relações Exteriores (MRE) adquire relevo
que a missão de ambos é a defesa dos interestranscendente, incluses nacionais por intersive em projetos de
médio da política entenlargo espectro como o
Quando o Brasil assume dida em sentido lato.
da conquista pelo BraPortanto, como política
responsabilidades
sil de um assento perde Estado que deve tramanente no Conselho crescentes no plano global, balhar em harmonia com
de Segurança das Nanada mais apropriado do a política externa, a deções Unidas – confesa deve contribuir
quista essa que dificil- que oferecer ao público em para o alargamento da
mente será obtida ape- geral esta obra de extrema margem de manobra innas pela nossa diploternacional do País –
relevância
macia, por mais comampliando a autonomia
petente que ela seja,
do Ministério das Relasem que haja, entre outros, um incremento
ções Exteriores, tarefa em que devemos avanda estrutura político-estratégica brasileira
çar juntos em prol de um futuro melhor para o
relativamente ao presente.
nosso amado país.
Ainda que a natureza mais contundente
O livro que se segue oferece inúmeros eledo militar contraste com a natureza mais
mentos para a reflexão sobre o lugar do Brasil
cautelosa do diplomata, é preciso que o
no mundo, permitindo pensar, de distintas
Brasil institucionalize canais formais de diperspectivas, a inserção internacional do País.
álogo que permitam a melhor sintonia posConstitui, portanto, uma fonte de consulta inessível entre a perspectiva internacional do
timável para todos aqueles interessados em
Ministério da Defesa e do Itamaraty. Como
travar contato com o assunto. Quando o Bravetores tradicionais da política externa dos
sil assume responsabilidades crescentes no
Estados, militares e diplomatas devem atuplano global, nada mais apropriado do que
ar harmonicamente em prol dos interesses
oferecer ao público em geral esta obra de exnacionais. Isso precisa dar-se não somentrema relevância. Tenho convicção de que o
te com base na flexibilidade dos mecanispresente trabalho corresponderá às expectatimos informais, mas também com a criação
vas de seus leitores.”

SÉRIE SUSTENTABILIDADE
Foi lançado, em dezembro último, o livro Energia Nuclear e Sustentabilidade,
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publicada pela Editora Edgard Blücher sob
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coordenação do Prof. José Goldemberg. A
obra, de 146 páginas, é dividida em oito
capítulos mais um anexo.
A série Sustentabilidade surgiu a partir
da análise do panorama histórico com o
início do conceito de desenvolvimento
sustentável formulado pela Comissão
Brundtland, em 1970, e que se estendeu
até o evento da Agenda 21, com enorme
influência no mundo em todas as áreas,
reforçando o movimento ambientalista.
Escrita por renomados pesquisadores
nacionais que apresentam análises do impacto do conceito de desenvolvimento
sustentável no Brasil, tem como objetivo
analisar o que está sendo feito para evitar

um crescimento populacional sem controle e uma industrialização predatória, em que
a ênfase seja apenas o crescimento econômico, bem como o que pode ser feito para
reduzir a poluição e os impactos ambientais
em geral, aumentar a produção de alimentos sem destruir as florestas e evitar a
exaustão dos recursos naturais por meio
do uso de fontes de energia de outros produtos renováveis.
O Volume 10 é de autoria de João
Roberto Loureiro de Matos e Leonam dos
Santos Guimarães. Este último é autor de
diversos artigos publicados na Revista
Marítima Brasileira.
(Fonte: leonam@eletronuclear.gov.br)

YATCH DESIGN
Foi lançado em São Paulo (SP), em 18 de
outubro último, o livro Yacht Design, do
engenheiro e yacht designer Fernando de
Almeida. Esta é a primeira obra da coleção
“Design & Processo” (no total serão quatro), lançada pela C4 Editora. A cada volume da coleção, um tema será abordado, exRMB4 o T/2010

plorando as mais diversificadas facetas do
design brasileiro.
Yacht Design mostra ao leitor como se
dá a criação de embarcações de uso recreativo e alguns conceitos empregados em
sua construção. Além do design, enfoca
também a história da náutica no Brasil e a
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história dos estaleiros e dá um perfil do
autor, mostrando seis projetos seus. A obra
é em edição bilingue, com 120 páginas.
Segundo a diretora da C4 Editora, Cris
Correa, a escolha de Fernando de Almeida
se deu principalmente pela sua vasta experiência em importantes escritórios de projeto e estaleiros do mundo. Formado em
Engenharia Mecânica pelo Mackenzie (SP),
aos 24 anos partiu para a Europa, dando
início à sua carreira no setor náutico, ao
trabalhar no estúdio de projetos Yankee
Delta, em Monza, Itália. De lá para cá, sua
carreira foi marcada por importantes atuações no segmento, sendo uma referência
em projetos de barcos. Projetou, no estaleiro Wally Yachts, em Mônaco, o veleiro
Wally 80, laureado em 2008 com o Compasso d’Oro ADI, prêmio máximo do design
italiano.
Atualmente, Fernando de Almeida trabalha em escritório de projetos próprio. No
Boatshow de São Paulo, realizado de 14 a

19 de outubro, foi exposto pela Intermarine
um novo projeto com sua participação. A
Intermarine, cliente do yatch designer, é
líder na fabricação de lanchas de alta
performance e marca de prestígio nos mares brasileiros.
(Fonte: Marqueterie Assessoria de
Comunicação)

COMANDANTE DA MARINHA ASSINA
ACORDO INTERNACIONAL
O comandante da Marinha, Almirante de
Esquadra Julio Soares de Moura Neto, assinou um Acordo Operacional voltado para o
aprimoramento da segurança marítima, sob
uma perspectiva global. O documento foi
assinado durante o 8o Simpósio Regional
de Poder Naval das Marinhas do Mediterrâneo e do Mar Negro, realizado entre os dias
20 e 22 de outubro, em Veneza (Itália).
Por meio do acordo, de importância estratégica, a Marinha foi admitida como membro de uma rede transregional de troca de
informações marítimas, a Trans-Regional
Maritime Network (T-RMN). A rede é consolidada pela interligação do Sistema de
Informações sobre o Tráfego Marítimo
(Sistram) – sistema brasileiro; do Open and
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Analysed Shipping Information System
(Oasis), sistema de Cingapura; e do Virtual-Regional Maritime Traffic Center (VRMTC), elaborado pela Marinha Militar italiana. O simpósio contou com a participação de delegações de 43 países, além de 18
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organizações internacionais, civis e militares, relacionadas à segurança marítima.
O processo de admissão do Brasil foi
precedido pela aprovação unânime dos 23
países que compõem o sistema V-RMTC. A
assinatura desse acordo e a consequente
admissão da Marinha do Brasil nesse fórum

internacional confirmam o êxito dos esforços empreendidos pela Marinha do Brasil
desde o final de 2007. Durante o período,
inúmeros testes e exercícios foram realizados, visando ao interfaceamento entre o
Sistram e o V-RMTC.
(Fonte: www.mar.mil.br)

INGLATERRA APRESENTA PROPOSTA AO
GOVERNO BRASILEIRO
O Brasil e a Inglaterra assinaram, em 14
de setembro último, um amplo acordo de
cooperação na área de Defesa entre os dois
países. O ministro-adjunto britânico para
Segurança e Estratégia Nacional, Gerald
Howarth, esteve no Brasil para uma visita
de três dias, quando também entregou ao
comandante da Marinha, Almirante Julio
Soares de Moura Neto, a oferta de construção de novos navios para a Marinha brasileira. A bordo do HMS Ocean, maior navio de guerra da Marinha britânica, atracado no Píer Mauá, no Rio de Janeiro,
Howarth concedeu entrevista coletiva sobre o assunto. O navio realizou exercícios
conjuntos com a Marinha do Brasil.
O ministro enfatizou que o acordo de
cooperação de defesa foi projetado para
reforçar o compromisso de longo prazo do
Reino Unido com o Brasil. Na sua opinião,
a Marinha brasileira requer cinco navios
de patrulha de costa, um navio de apoio
logístico e cinco navios de escolta. A proposta inclui um novo navio de combate
global, com defesa antiaérea, com o qual o
Brasil poderá se beneficiar de transferência de tecnologia.

Após encontro com o comandante da
Marinha do Brasil, o ministro da Defesa
Gerald Howarth (centro); o embaixador do
Reino Unido, Alan Charlton; e Richard
Paniguian, da Defence & Security
Organisation, concederam entrevista coletiva
a bordo do HMS Ocean

Em relação ao acordo, Howarth lembrou
que o ambiente marítimo é absolutamente crítico e apontou para os atos de pirataria que
acontecem atualmente no Oceano Índico:
“Cerca de 90% do comércio do Reino Unido
e do Brasil é realizado pelo mar, o que torna
extremamente importante manter as linhas
marítimas abertas.” O acordo estabelece um
arcabouço de cooperação na área de defesa
para os campos de tecnologia, informação,
logística e treinamento, entre outros.
(Fonte: http://www.defesanet.com.br)

DPHDM REALIZA OFICINA EM NATAL
O Comando do 3o Distrito Naval (NatalRN) recebeu, em outubro último, a visita da
Diretoria de Patrimônio Histórico e DocumenRMB4 o T/2010

tação da Marinha (DPHDM), que promoveu
uma oficina sobre como preservar o patrimônio
histórico, enfocando a higienização, a conser319
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vação e a limpeza de peças dos acervos e bens
culturais da Marinha.
Na ocasião, a Capitão-Tenente (T)
Miriam Benevenute Santos descreveu o

que é considerado “bem cultural”, as maneiras de gerenciamento destes, as atribuições do setor e como deve ser a captação,
o controle e a preservação do acervo.
A oficial discorreu, ainda, sobre como
deve ser formado o acervo, as principais
causas de degradação e a maneira como
devem ser descritas as obras. “Temos a
obrigação de manter os acervos da melhor
forma possível, não permitindo que uma
peça pereça por falta de cuidados”, explicou a tenente.
(Fonte: www.mar.mil.br)

MOSTRANDO NOSSA BANDEIRA: PRESIDENTE DO CHILE
VISITA A CORVETA BARROSO
A Corveta Barroso foi visitada pelo Presidente do Chile, Sebastian Piñera, em 20 de
setembro último, quando participou da Revista Naval, ocorrida na cidade de Valparaíso,
em comemoração ao Bicentenário da República do Chile. O evento contou com a participação de 21 meios da Armada chilena, entre fragatas, submarinos, navios-patrulha e
navios anfíbios, além de navios das Marinhas de Argentina, Brasil, Canadá, Estados
Unidos da América e Inglaterra.
As 26 embarcações compuseram uma
formatura em coluna e prestaram honras
ao Presidente chileno, que se encontrava
embarcado no Navio-Veleiro Esmeralda.
Paralelamente à Revista Naval, houve um
desfile aéreo, composto por diversas aeronaves de asa fixa e rotativa das Forças Armadas chilenas.
Após a atividade, foi oferecido, na
Corveta “Barroso”, um Vinho de Honra
pelo comandante da Marinha do Brasil, Almirante de Esquadra Julio Soares de Moura
Neto, em homenagem ao Bicentenário da
Independência do país e ao povo chileno.
Além do Presidente do Chile, estiveram
presentes ao evento o comandante em chefe da Armada daquele país e diversas auto320

Da esquerda para a direita: o embaixador do
Brasil no Chile, Mario Vilalva; o presidente
da Repúblca do Chile, Sebastian Piñera; e o
comandante da Marinha, Almirante de
Esquadra Julio Soares de Moura Neto

ridades locais e de outras Marinhas. O Presidente Piñera foi presenteado pelo comandante da Marinha com uma placa alusiva
ao evento.
No dia seguinte, a Corveta Barroso
iniciou sua viagem de regresso para o
Brasil, tendo como paradas os portos de
Punta Arenas (Chile), Mar Del Plata
(Argentina), Montevidéu (Uruguai), Rio
Grande (RS) e Santos (SP), com chegada
no Rio de Janeiro em 19 de outubro.
(Fonte: www.mar.mil.br)
RMB4 oT/2010

