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Comemorados os 161 anos da Capitania dos Portos 

do Ceará 

correu hoje, dia 13 de julho, a cerimônia cívico-militar alusiva aos 

161 anos de Criação da Capitania dos Portos do Ceará. Além da 

tripulação da Capitania, estavam presentes autoridades militares, 

autoridades civis, militares da reserva, a diretoria da SOAMAR-CE e demais 

convidados. 

Em suas palavras, o 

comandante da Capitania dos 

Portos do Ceará, Capitão de Mar 

e Guerra Madson Cardoso 

Santana, destacou a importância 

do transcurso da data, da 

missão da Capitania e da 

presença das organizações 

militares da Marinha do Brasil no 

Ceará. Após a cerimônia cívico-

militar, o Capitão dos Portos 

convidou os presentes a participar de um almoço cujo menu era a tradicional 

“rabada”, iguaria servida aos presentes.  

Antes do encerramento, a Capitania dos Portos do Ceará e sua 

tripulação foram saudados pelos presentes com o tradicional “Parabéns pra 

Você”, sendo também servidas fatias do bolo comemorativo confeccionado 

especialmente para a ocasião. 

Marinha do Brasil incorpora Navios de Apoio 

Oceânico da classe Mearim 
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Marinha do Brasil realizou no dia 9 de julho, no Arsenal de Marinha do 

Rio de Janeiro-RJ, a Cerimônia de Batismo, Mostra de Armamento e 

Transferência de Subordinação dos Navios de Apoio Oceânico 

(NApOc) “Mearim”, “Iguatemi” e “Purus”. A cerimônia foi presidida pelo 

Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior, Chefe do Estado-Maior da 

Armada, e contou com a presença do Comandante da Marinha, Almirante de 

Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira, e demais membros do Almirantado. 

“Após os procedimentos de leitura da Portaria de Incorporação à Armada e 

da Ordem do Dia da Mostra de Armamento, as tripulações em formação no 

cais embarcaram nos respectivos navios e os Comandantes empossados 

foram recebidos a bordo por seus Imediatos”. 

Os navios foram adquiridos por meio de um pregão eletrônico 

internacional, sob a responsabilidade da EMGEPRON – Empresa de 

Gerenciamento de Projetos Navais, conforme especificações técnicas 

ajustadas para as 

disponibilidades de aquisição no 

mercado de navios do tipo AHTS 

- Anchor Handling Tug Supply. 

A empresa vencedora do 

certame foi a empresa 

norueguesa Deep Sea 

Shipowing, com os navios “Sea 

Stoat”, “Sea Vixen” e “Sea Fox”, 

que foram adaptados para a 

Marinha do Brasil. 

Os Navios de Apoio Oceânico “Mearim”, “Iguatemi” e “Purus” estão 

aptos a desempenhar as seguintes tarefas: apoio logístico móvel, patrulha e 

inspeção naval, busca e salvamento – “Search and Rescue” (SAR) e 

minagem, nas áreas do Comando do 5º Distrito Naval (NApOc “Mearim”), 

Comando do 4º Distrito Naval (NApOc “Iguatemi”) e Comando do 1º Distrito 

Naval (NapOc “Purus”). 

Os Navios possuem as seguintes características e equipamentos: 

 Comprimento Total: 63,40 m 

 Comprimento Entre Perpendiculares: 56,53 m 

 Boca Moldada: 15,80 m 
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 Pontal: 6,80 m 

 Deslocamento Carregado: 1.943 t 

 Calado de Navegação: 5,5 m 

 Velocidade Máxima:13,5 nós 

 02 metralhadoras 12,7 mm (0,50 pol) 

 02 metralhadoras 7,62 mm 

 Máquina de Reboque com Bollard Pull de aproximadamente 90 t. 

Fonte: Marinha do Brasil e Poder Naval 

Marinha do Brasil participará de manobras navais 

multinacionais na África do Sul 

 convite do Ministério da Defesa da África do Sul, a Marinha do Brasil 

participará de manobra naval multinacional no litoral sul-africano, no 

período compreendido entre o dia 31 de agosto e 14 de outubro do 

corrente ano. As manobras ou operações denominadas, Atlasur XI e Ibsamar 

VI estão sendo organizadas e comandadas pelas autoridades navais sul-

africanas, e terá como base de apoio a Base Naval de Simon’s Town. 

A Operação Atlasur XI 

reunirá navios das marinhas 

da África do Sul, Brasil e 

Uruguai, e os exercícios terão 

como tema: o combate ao 

comércio ilegal de seres 

humanos, drogas e armas. 

Serão simuladas várias “ações 

hipotéticas que vão focar as 

buscas por embarcações 

suspeitas de atos ilícitos e o 

monitoramento desses alvos, 

além de incursões de abordagem e de ataque apoiadas por navios e 

aeronaves”. A corveta Barroso V34 participará da operação, e levará a bordo 

um destacamento do GRUMEC, Grupamento de Mergulhadores de Combate 

da Marinha do Brasil. Será simulada a bordo do navio de pesquisas 

hidrográficas SAS Protea, a invasão do barco por “forças de elite”, para o 

seu resgate das mãos de piratas.  
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A Operação Ibsamar VI ocorrerá num segundo momento, com forças 

navais da África do Sul, da Índia e do Brasil, e escopo bem diferente da 

Atlasur XI. As manobras de alto-mar envolverão técnicas de guerra de 

superfície, de detecção submarina, vigilância aérea, procedimentos para o 

engajamento de ameaças que se aproximem pelo ar e guerra eletrônica.    

Fonte: Poder Naval 

 

                                              


