
SESSÃO SOLENE EM HOMEAGEM AO ALMIRANTE PAULO MOREIRA
(22OUT2019)

PALAVRAS DO COMANDANTE DA MARINHA

Com  grande  satisfação  venho  a  este  plenário  para  render  justa

homenagem ao Almirante Paulo de Castro Moreira da Silva. No dia 18 de

outubro, celebramos os 100 anos de nascimento deste distinto marinheiro,

que contribuiu para o elevado prestígio que a Marinha do Brasil  possui

junto à sociedade brasileira e à comunidade internacional.

Digno de  ser  lembrando por  seus  importantes  feitos,  o  Almirante

Paulo Moreira, “Patrono da Oceanografia na Marinha do Brasil”, foi um

visionário  das  ciências  do  mar  e  modificou  a  forma  de  enxergar  este

ambiente, além, da tradicional importância oceanopolítica, também, como

uma fonte quase inesgotável de recursos.

Sua trajetória em nossa Força começou em 1936, com o seu ingresso

na Escola Naval onde, três anos depois, quando o mundo se atemorizava

com a eclosão da Segunda Grande Guerra Mundial, foi declarado Guarda-

Marinha. Em junho de 1945, à disposição do Ministério da Guerra, o então

Capitão-Tenente Paulo Moreira organizou o retorno do 1º Escalão da Força

Expedicionária Brasileira da Itália para o Brasil.
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A  partir  de  1948,  de  volta  à  Escola  Naval  como  instrutor  de

Meteorologia e Geometria Descritiva, iniciava sua trajetória acadêmica e

científica.  No ano seguinte,  implementaria  a  Divisão de Meteorologia  e

Oceanografia na Diretoria de Hidrografia e Navegação. Sua vocação para

os  estudos  ligados  ao  Mar  e  à  Meteorologia  o  conduziram  a  diversos

cursos, no país e no exterior, fomentando o seu crescimento científico.

Em 1953, escreveu seu primeiro livro para o Curso de Oceanografia

Dinâmica, abordando os primeiros conceitos físicos sobre os oceanos, até

hoje válidos, além dos estudos sobre o potencial de energia aproveitável a

partir  de  ondas  e  marés,  eventuais  fontes  de  energia  renováveis  para  o

Brasil.

 Enquanto Diretor do Instituto de Pesquisas da Marinha, elaborou um

projeto de reconhecimento das condições de fertilização das águas ao largo

da  costa  do  Brasil  que  identificou  a  região  fronteira  ao  Cabo  Frio,

influenciada pela Ressurgência, como interessante para o desenvolvimento

de um empreendimento com o propósito de produzir proteínas a partir da

riqueza natural dessas águas.
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O  Projeto  Cabo  Frio,  instalado  em  Arraial  do  Cabo,  tinha  por

propósito desenvolver a fertilização das enseadas fronteiriças a Arraial do

Cabo,  e  ser  uma  universidade  do  mar,  onde  estudantes  das  diferentes

profissões  adquiririam  conhecimentos  oceanográficos,  visando  à

materialização  da  audaciosa  ideia  do  Almirante  Paulo  Moreira  de

conscientizar a juventude sobre a importância do oceano para a vida e para

o futuro.

Como  Comandante  do  Navio-Escola  “Almirante  Saldanha”,

protagonizou a conversão deste meio no primeiro Navio Oceanográfico do

País, com execução de obras e modificações técnicas, alterando a propulsão

a vela por motor, e dotando o navio de equipamentos para a realização de

pesquisas oceanográficas.

O  legado  do  Almirante  Paulo  Moreira  está  reconhecido  junto  ao

Instituto  de  Estudos  do  Mar,  que  carrega  o  nome  desse  eminente

marinheiro  e  executa  pesquisas,  desenvolvimentos,  inovações  e  serviços

tecnológicos  na  área  de  Ciências  do  Mar,  a  fim  de  contribuir  para  a

ampliação  do  conhecimento  e  a  eficaz  utilização  do  meio  ambiente

marinho  no  interesse  da  Força  Naval  e  do  desenvolvimento

socioeconômico do País.
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Senhoras  e  senhores,  se  a  ciência  é  "o  conhecimento  atento  e

aprofundado de algo", podemos dizer que o Almirante Paulo Moreira foi

um valoroso  cientista,  de  fato.  Interessado  em ampliar  as  fronteiras  do

conhecimento, empenhou seu tempo, capacidade e muito trabalho para que

hoje possamos navegar em águas do saber, outrora desconhecidas.

Um dos mais notáveis cientistas da história, o grande Isaac Newton,

disse que “o que sabemos é uma gota; o que ignoramos é um oceano.” O

Almirante Paulo Moreira, que antes de tudo era um verdadeiro marinheiro,

demonstrou sua coragem frente a esse oceano. Recolheu as espias, ajustou

as  velas  e  traçou  sua  navegação  com destino  a  um único  rumo:  o  do

conhecimento. Registro, hoje, o reconhecimento a este grande homem, que

nos deixou um valioso legado científico e concito a todos a se inspirarem

em seu exemplo de vida e trabalho, cujos frutos poderão ser colhidos por

várias gerações.

Nesta  manhã  solene,  agradeço  ao  Senado  Federal  e  aos  nossos

parlamentares a oportunidade que nos proporciona de estarmos aqui, nesta

Casa Legislativa, rendendo esta justa homenagem a um distinto filho da

nossa terra.
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Após  homenagearmos  um  marinheiro  brasileiro  pelo  seu  exímio

trabalho em prol do nosso mar, nada mais justo que aproveitar a ocasião

para dividir com os senhores e senhoras, alguns comentários sobre o que

vem ocorrendo nas águas do litoral nordestino.

 

O Brasil combate a contaminação por óleo no litoral do Nordeste,

evento inédito na história do País, pela extensão geográfica (cerca de 2.250

km de extensão de nossa costa foi atingida) e pela duração no tempo.

 
Desde o dia 02 de setembro, quando da detecção da primeira mancha

de óleo em praia brasileira, na Paraíba, o Ministério do Meio Ambiente, o

Ibama, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro, a Força Aérea Brasileira

e a Agência Nacional do Petróleo, assim como a Petrobras, o ICMbio, as

Secretarias Estaduais e Municipais de Meio-Ambiente, a Polícia Federal,

Agências e Instituições federais,  estaduais  e municipais  e universidades,

vêm trabalhando  diuturnamente,  dentro  de  suas  competências,  em duas

frentes:

-  a  investigação  das  causas  do  derramamento  desse  óleo,  que

sabemos, não é produzido ou processado no Brasil; e
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- a monitoração e condução de ações efetivas de limpeza das praias

afetadas por essa poluição.

Autoridades Marítimas de 11 países e outras instituições estrangeiras

também estão atuando para identificação da origem da poluição ambiental.

Poluição essa que causa grande impacto em nossa biodiversidade e

traz prejuízos socioeconômicos às localidades atingidas.

 
Diversos recursos materiais e de pessoal, de todos esses órgãos, estão

sendo  empregados  para  localização  das  manchas  ainda  no  mar,  para

prevenir  a  chegada  ao  continente,  mesmo  sabendo  da  dificuldade  da

missão, pois a poluição se difunde abaixo da superfície do mar e não é

detectável  por  imageamento  satélite  e  esclarecimento  visual,  aflorando

apenas muito próxima ao litoral.

 

Apesar  de  toda  a  complexidade  que  caracteriza  esses  terríveis

incidentes  –  verdadeira  agressão  criminosa  ao  País,  o  Governo  está

inteiramente comprometido com a elucidação dos fatos, buscando todo o

apoio necessário. 
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Nos  últimos  dias,  após  intensos  trabalhos,  desde  o  alvorecer  até

depois  do pôr  do  Sol,  de  todos  os  órgãos  atingidos,  além de valorosos

voluntários, conseguimos recuperar importantes praias turísticas do litoral,

minimizando,  em grande medida,  os  danos  ao  meio-ambiente  nas  áreas

atingidas.

 

O  esforço  coordenado  de  todos  esses  órgãos  e  dos  voluntários,

recuperaram a  maioria  das  praias,  coletando  cerca  de  650 toneladas  de

resíduos.

 

No momento, em todo o litoral brasileiro, registra-se apenas a região

de  Cabo  de  Santo  Agostinho-PE  com resíduos  de  óleo,  com ações  de

resposta em pleno andamento.

Pelo  desconhecimento  da  origem  do  incidente,  não  se  pode

determinar por quanto tempo ainda persistirão as ocorrências de manchas,

apesar  de todo o esforço desenvolvido nesse sentido.  Por  isso,  todas as

equipes envolvidas permanecerão mobilizadas para pronta atuação. Sendo

ainda  importante  destacar  que  está  à  disposição  o  telefone  185,  para

informações sobre novas detecções de poluição ambiental.
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Desta  forma,  encerro minhas  palavras,  reafirmando a  presença  da

Marinha  do  Brasil  e  outros  órgãos  governamentais  federal,  estadual  e

municipal, em ações diretas na monitoração e limpeza das áreas afetadas

pelo  derramamento  de  óleo  que  afeta  o  nosso  litoral,  assim  como  na

investigação  em  busca  de  suas  causas.  Assim  estamos,  como  sempre

estivemos, contribuindo para que nossas águas, detalhadamente estudadas

pelo Almirante Paulo Moreira, a quem rendemos justa homenagem, sejam

preservadas para a nossa e as futuras gerações de brasileiros. Continuemos,

pois, como dizíamos na época da Marinha à Vela, à todo Pano!

Viva o Almirante Paulo Moreira!

Viva a Marinha!

Viva o Brasil!

   ILQUES BARBOSA JUNIOR
Almirante de Esquadra

Comandante da Marinha
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