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ORDEM DO DIA Nº 4/2019
Assunto: Dia Internacional dos Auxílios à Navegação Marítima

Cerca de três séculos antes de Cristo, foi construído o primeiro farol, tal como o
conhecemos, o “Pharos, em Alexandria”, classificado como uma das “Sete Maravilhas do Mundo
Antigo”. Consolidado o uso dos faróis, chamados de sinais fixos, surge o emprego do
balizamento flutuante, boias cegas ou luminosas, que passaram a ser uma opção a mais para
sinalizar os perigos próximos da costa. Em que pese a significativa contribuição desse tipo de
sinalização náutica para tornar mais seguras as vias navegáveis, sua extensiva utilização
acarretou uma grande possibilidade de confundir o navegante, tendo em vista a proliferação de
diferentes sistemas de balizamento. Em Conferências Internacionais específicas para tratar
sobre Auxílios à Navegação concluiu-se ser imperativa a necessidade de padronizar o uso desses
sinais.
Na 5ª Conferência, realizada em 1955 na Holanda, foi decidida a criação de uma entidade que
congregasse Autoridades Nacionais responsáveis pelos Auxílios à Navegação, fabricantes e
outros interessados nesse importante campo da Indústria Marítima. Dessa resolução resultou a
criação, em 1º de julho de 1957, da IALA – “International Association of Lighthouse
Authorities”, anos depois renomeada “International Association of Marine Aids to Navigation
and Lighthouse Authorities”, mantendo a mesma sigla.
O Brasil, por meio da DHN, aderiu à IALA em 1961 e, desde 1998, vem sendo eleito, a cada
quatro anos, ao Cargo de Membro do Conselho daquela entidade. Desde então, vem incrementando a
sua participação nesse importante fórum internacional. Exemplo disso é a confirmação de que o
País será anfitrião do principal evento da IALA, em 2022, na cidade do Rio de Janeiro, a 20ª
Conferência Internacional, que será o maior evento voltado à Segurança da Navegação já
realizado na América Latina. Além desse evento, em 2020, também, será realizado, na cidade de
Salvador, o 4º Seminário de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural dos Auxílios à
Navegação seguido, no mesmo local, da 11ª Sessão do Comitê de Engenharia e Sustentabilidade.
Em 2021, na cidade do Rio de Janeiro, será realizada a 70ª Sessão do Conselho da IALA. A par
da realização desses eventos, o Brasil assumiu, para o quadriênio de 2018-2022, o Cargo de
Vice-Presidente da IALA, podendo assumir a sua Presidência no quadriênio de 2022 a 2026.
Com o objetivo de elevar a conscientização sobre essa atividade de fundamental relevância
às atividades marítimas, a qual, de forma discreta e diuturna, contribui para a evolução das
relações entre as nações ao elevar o nível de segurança do tráfego marítimo internacional, a
Assembleia Geral, realizada por ocasião da 19ª Conferência Internacional, na cidade de
Incheon, República da Coreia, em 1º de julho de 2018, estabeleceu o “Dia Internacional dos

Auxílios à Navegação Marítima”, cuja data coincide com o aniversário de criação da IALA. Essa
efeméride, pela primeira vez comemorada neste ano, tem por tema: “Marine Aids to Navigation –
Successful Voyages, Sustainable Planet”.
No Brasil, essa comemoração será marcada pelo lançamento de Selo Personalizado e Carimbo
Comemorativo alusivos ao “Dia Internacional dos Auxílios à Navegação Marítima”, em cerimônia
oficial da Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos, a ser realizada na Diretoria de
Hidrografia e Navegação, no dia 9 de julho.
À eterna e romântica figura do "Faroleiro", hoje associado a profissionais atuando em
diversos campos do conhecimento, no mar e em terra, agradeço pelos esforços que envidam para
que o navegante nunca esteja sem uma referência que lhe inspire confiança em sua navegação e
os exorto a se manterem fieis ao cumprimento de sua nobre missão.
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