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INFORMAÇÕES GERAIS

O Complexo Cultural da Marinha não abre nos seguintes dias:
1º de janeiro; Carnaval (de sexta à quarta-feira de cinzas); Eleições; e nos dias 24, 25, e 31 de dezembro

LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO DE ATENDIMENTO

LOCAL ENDEREÇO HORÁRIO TELEFONES ACESSO 
ELETRÔNICO

MUSEU NAVAL
(Sede)

Rua Dom Manoel 15 
Centro – RJ 

CEP 20.010-090

Atendimento Administrativo
Segunda a sexta-feira 

  8h10 às 11h45
13h15  às 15h50

Visitação de terça a domingo 
12h às 17h

(21) 2104-5506
(21) 2104-6691

Agendamento grupos
(21) 2532-5992
(21) 2233-9165

Locação de eventos
(21) 2104 5274

INTRANET                                               
www.dphdm.mb

INTERNET
www.marinha.mil.br/dphdm 

dphdm.agendamento@marinha.mil.br

ARQUIVO 
DA

MARINHA

DEPARTAMENTO DE 
HISTÓRIA

Praça Barão de Ladário 
s/nº - Ilha das Cobras 

Centro- RJ
CEP 20091-000

(Antigo prédio SDM) 

Atendimento Administrativo, 
consultas, pesquisas e vendas de 

publicações
Terça a sexta-feira 

  8h30 às 16h

(21) 2104-6994
(21) 2104-6723
(21) 2253-5488

dphdm.arquivo@marinha.mil.br
www.marinha.mil.br/dphdm 

BIBLIOTECA DA 
MARINHA

Rua Mayrink Veiga 28
Centro-RJ

Atendimento Administrativo, 
consultas e pesquisas 
Segunda a sexta-feira 

8h às 15h50

(21) 2516-8784
(21) 2516-4104 dphdm.biblioteca@marinha.mil.br

www.marinha.mil.br/dphdm 

ESPAÇO
CULTURAL DA MARINHA

(ECM)

Boulevard Olímpico, 
Praça XV, Rio de 

Janeiro, RJ - próximo 
à Pira Olímpica

Terça a domingo
Horários: 11h às 17h

 De segunda a sexta-
feira, exceto feriado:
Horário: 8h30 às 11h45 

e 13h15 às 16h
Telefones: (21) 2532-

5992 / 2233-9165

Sábados, domingos e 
feriados : 2104-5506 / 
2104 5493 / 2104-6691

www.marinha.mil.br/dphdm 

ILHA FISCAL

O passeio poderá 
ser feito por outras 

embarcações ou vans

Saída dos Passeios:
Espaço Cultural 

Boulevard Olímpico, 
Praça XV, Rio de 

Janeiro, RJ - próximo 
à Pira Olímpica.

 Quinta a domingo
Saídas:

12h30, 14h e 15h30
Bilheteria abre às 11h

De segunda a sexta-
feira, exceto feriado:
Horário: 8h30 às 11h45 

e 13h15 às 16h
Telefones: (21) 2532-

5992 / 2233-9165
Sábados, domingos e 

feriados : 2104-5506 / 
2104 5493 / 2104-6691

dphdm.agendamento@marinha.mil.br
www.marinha.mil.br/dphdm 

PASSEIO 
MARÍTIMO

O passeio poderá 
ser feito por outra 

embarcação que não 
seja o Rebocador 
Laurindo Pitta

Saída dos Passeios:
Espaço Cultural 

Boulevard Olímpico, 
Praça XV, Rio de 

Janeiro, RJ - próximo 
à Pira Olímpica.

Quinta a domingo 
Saídas:

 13h15 e 15h 
Bilheteria abre às 11h

De segunda a sexta-
feira, exceto feriado:
Horário: 8h30 às 11h45 

e 13h15 às 16h
Telefones: (21) 2532-

5992 / 2233-9165
Sábados, domingos e 

feriados : 2104-5506 / 
2104 5493 / 2104-6691

www.marinha.mil.br/dphdm 

(21) 2104-6722
(21) 2104-5491

(21) 2104-5492
(21) 2104-5486
(21) 2104-6991

dphdm.historia@marinha.mil.br
www.marinha.mil.br/dphdm 

dphdm.publicacoes@marinha.mil.br
www.marinha.mil.br/dphdm 

DEPARTAMENTO DE 
PUBLICAÇÕES E 
DIVULGAÇÃO

“Preservar a memória para construir a História”

IDENTIDADE INSTITUCIONAL

PROPÓSITO
Preservar e divulgar o patrimônio histórico 
e cultural da Marinha, contribuindo para 
o desenvolvimento da conservação de sua 
memória e para o desenvolvimento da 
consciência marítima brasileira. 

NEGÓCIO
Levando em consideração que a expressão 
“negócio” refere-se às funções-fim da 
organização e ao conjunto de produtos e 
serviços que ela oferece a segmentos da 
sociedade, o “negócio” da Diretoria de 
Patrimônio Histórico e Documentação da 
Marinha é: “Preservar a memória da Marinha e 
divulgar a História Naval brasileira e Marítima”.

MISSÃO (TAREFAS)  
A Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Documentação da Marinha (DPHDM) tem o 
propósito de preservar e divulgar o patrimônio 
histórico, documental e cultural da Marinha, 
contribuindo para a conservação de sua memória 
e para o desenvolvimento da consciência 
marítima brasileira. 

Para sua consecução, cabe à DPHDM 
executar as seguintes tarefas:  
I – promover estudos e pesquisas, consolidar 
e publicar documentação sobre assuntos 
concernentes à cultura marítima;
II – propor normas relativas às atividades 
histórico-culturais da Marinha; 
III – manter o registro da história marítima do Brasil; 
IV – administrar a Biblioteca da Marinha, o 
Arquivo da Marinha, a Editora Serviço de 
Documentação da Marinha, os Navios-Museus e 
os Museus que lhe são subordinados, incluindo 
os diversos espaços para exposição;
V – controlar o inventário de todo acervo histórico, 
cultural, documental e artístico da Marinha; 
VI – planejar e controlar, no âmbito da DPHDM, 
o emprego e o aperfeiçoamento técnico dos 
profissionais que exerçam atividades ligadas 
à história, à cultura e à documentação na 
Marinha;

VII – promover intercâmbios com entidades 
públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, 
envolvidas com a história e a cultura 
marítimas;
VIII – promover programas comemorativos e a 
divulgação de eventos histórico-culturais da 
Marinha;
IX – administrar as atividades técnicas de 
preservação, inclusive quanto à preservação 
digital, relativas ao acervo sob sua guarda;
X – assessorar a Secretaria-Geral da Marinha 
(SGM) na determinação das necessidades de 
pessoal e material para as atividades histórico-
culturais da Marinha;
XI – propor e incentivar a divulgação da cultura 
e história marítimas para a sociedade em geral; 
e
XII – manter o registro dos naufrágios de 
interesse histórico dos sítios arqueológicos 
submersos localizados em Águas Jurisdicionais 
Brasileiras e orientar, tecnicamente, as ações 
da Autoridade Marítima na preservação e 
proteção do Patrimônio Cultural Subaquático, 
em conformidade com a legislação vigente. 

Visão de Futuro
“Preservar e divulgar o patrimônio histórico 
e a memória da Marinha, com qualidade 
compatível em criatividade e originalidade, ao 
melhor padrão internacional”.

Valores
Honra; Ética; Profissionalismo; Tradições 
Navais; Busca pela Excelência; 
Responsabilidade
Social; Respeito ao Meio Ambiente; 
Sensibilidade; Trabalho em Equipe; 
Transparência; Credibilidade; 
Comprometimento; Patriotismo.
Responsabilidade Social; 
Respeito ao Meio Ambiente; Sensibilidade; 
Trabalho em Equipe; Transparência; 
Credibilidade; Comprometimento; Patriotismo.
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APRESENTAÇÃO

 A DPHDM trabalha para preservar e divulgar o patrimônio 
histórico e cultural da Marinha, contribuindo para a conservação 
de sua memória e para o desenvolvimento da consciência marítima 
brasileira.
 Para atingir este propósito, desenvolve pesquisas no 
Departamento de História; realiza o atendimento de consultas 
no Arquivo da Marinha e na Biblioteca da Marinha; comercializa 
publicações concernentes à cultura naval; conduz visitas e passeios 
ao Complexo Cultural da Marinha.
 Além do atendimento ao público em geral, com profissionais 
envolvidos em um serviço de excelência, também atende às demais 
Organizações Militares da Marinha, bem como entidades públicas e 
privadas.
 Dentro deste contexto, a presente Carta de Serviços ao Usuário 
da DPHDM visa informar os serviços oferecidos, suas formas de acesso 
e o respectivo compromisso e padrão de qualidade de atendimento 
ao público, de modo a ampliar a transparência e visibilidade de suas 
atividades.
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DEPARTAMENTO DE MUSEOLOGIA

Localizado no Museu Naval
Rua Dom Manuel nº 15
Centro –  Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20010.090
Funcionamento: segunda a sexta-feira, 8h às 16h30
Telefone: (21) 2178-6098
e-mail: dphdm.museologia@marinha.mil.br
sítio eletrônico: www.marinha.mil.br/dphdm 

Responsável pelos espaços expositivos do Museu 
Naval (MN), do Espaço Cultural da Marinha (ECM) 
e da Ilha Fiscal (IF), e pela consulta e assessoria 
às Organizações Militares (OM) da Marinha do Brasil 
(MB) para:
1. conservação, preservação e restauração de bens 
culturais;
2. registro e conservação de bens tombados;
3. emissão de pareceres técnicos, registro e 
manutenção de acervos museológicos da MB; e
4. assessoria no planejamento e coordenação de 
projetos de exposições.

Exposições que percorrem espaços culturais e 
educacionais com a iniciativa de despertar o 
interesse de alunos e visitantes pela cultura 
naval e promover a difusão dos conhecimentos 
sobre a realidade marítima do País. 
As exposições englobam os seguintes temas:

1. “O Poder Naval”
2. “Amazônia Azul”
3. “Batalha Naval do Riachuelo”
4. “Almirante Tamandaré”

Entrar em contato com a Divisão de Museogra-
fia pelo telefone (21) 2104-6851 ou pelo e-mail 
dphdm.museologia@marinha.mil.br para verifi-
car a possibilidade de empréstimo.

EXPOSIÇÕES ITINERANTES (EMPRÉSTIMO)

MUSEU NAVAL

Importante: Não é permitido fotografar com flash, 
nem portar alimentos e bebidas no interior do circuito 
expositivo. Disponibilizamos guarda-volume.

Visitas guiadas para escolas e grupos diversos 
mediante agendamento.

Informações e agendamento para grupos:
 (21) 2233-9165 / 2532-5992
e-mail: dphdm.agendamento@marinha.mil.br

Locação para eventos:

 (21) 2104-5274/(21) 99632-4973

sítio eletrônico: www.marinha.mil.br/dphdm

SEDE: Rua Dom Manuel nº 15 (próximo à Praça 
XV)
Centro – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20010-090

Apresenta a exposição de longa duração 
intitulada “O Poder Naval na Formação do 
Brasil”, que ocupa sete salas do pavimento 
térreo. O tema destaca a participação do Poder 
Naval na história do Brasil, sua importância na 
formação do País e nos dias atuais.
O descobrimento, a colonização e a maioria 
das invasões e ameaças vieram do mar. Daí a 
importância da História Naval Brasileira, ainda 
tão pouco conhecida. 

Funcionamento: terça-feira a domingo, 
das 12h às 17h
Telefones: (21) 2104-5506
 
Entrada Franca
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NAVIO-MUSEU BAURU     Visitação grátis às terças-feiras

Durante a Segunda Guerra Mundial, o Contratorpedei-
ro de Escolta Bauru participou de comboios e efetuou 
missões de apoio no transporte de tropas e patrulha-
mento em zonas de guerra.
Terminado o conflito, foi incorporado à Flotilha de 
Contratorpedeiros e, posteriormente, ao Esquadrão 
de Avisos Oceânicos, onde continuou a cumprir im-
portantes e diversificadas missões.
Nos quase 40 anos de atividade, o Bauru navegou 
295.405 milhas, perfazendo 1.423 dias de mar. 
Após sofrer reformas de adaptação, foi aberto à visi-
tação pública no ano de 1982 como navio-museu.

Visita ao Navio-Museu Bauru:  terça-feira a domingo, 
das 12h às 17h
Endereço: Boulevard Olímpico – Praça XV – Rio de Ja-
neiro – RJ.
Ingressos:
Os ingressos para o Navio-Museu Bauru serão vendidos 
das 11h às 17h na bilheteria do Espaço Cultural, Bou-
levard Olímpico, Praça XV, Rio de Janeiro.
Inteira: R$ 10,00 (dez reais) Meia: R$ 5,00 (cinco reais)
Importante: Não haverá visitação em caso de mau 
tempo ou manutenção, por motivo de segurança.

NAU DOS DESCOBRIMENTOS Visitação grátis às terças-feiras

O modelo de uma embarcação da época dos 
descobrimentos, em escala natural, que 
abriga uma exposição sobre a vida a bordo no 
final do século XV e início do XVI. O projeto 
de adaptação foi elaborado pela Diretoria 
do Patrimônio Histórico e Documentação da 
Marinha com base em fontes iconográficas do 
século XVI.
Observação da Nau dos Descobrimentos: 
terça-feira a domingo, das 12h às 17h
Endereço: Boulevard Olímpico – Praça XV – Rio 
de Janeiro – RJ.

Em seu interior, o visitante pode conhecer a 
exposição de longa duração “Participação da 
Marinha do Brasil na Segunda Guerra Mundial”

ESPAÇO CULTURAL DA MARINHA       Visitação grátis às terças-feiras

Endereço: Boulevard Olímpico – Praça XV – Rio 
de Janeiro – RJ.
Ao visitar o Espaço Cultural da Marinha (ECM), 
você vai embarcar numa sensacional viagem 
pela história do Brasil e da navegação. 

Funcionamento: terça-feira a domingo, das 11h 
às 17h.

Informações e agendamento pelos telefones: 
(21) 2532-5992 / 2233-9165 / 
e-mail: dphdm.agendamento@marinha.mil.br

Ingressos:
Os ingressos para o Submarino-Museu Riachuelo e 
Navio-Museu Bauru serão vendidos das 11h às 17h na 
bilheteria do Espaço Cultural.
Inteira: R$ 10,00 (dez reais) Meia: R$ 5,00 (cinco 
reais)
Pagam meia: estudantes, militares e dependentes, 
maiores de 60 anos, menores de 21 anos, profes-
sores e portadores de necessidades especiais. Não 
pagam: crianças até 2 anos e guia de turismo em 
exercício da atividade.
  
sítio eletrônico: www.marinha.mil.br/dphdm 
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ILHA FISCAL

Conhecida como o local do “O Último Baile do 
Império” realizado alguns dias antes da Proclamação 
da República, a Ilha Fiscal continua sendo um elo 
entre o presente e o passado. Décadas se passaram e 
o castelinho, que testemunhou tantos fatos históricos, 
é hoje uma das principais atrações turísticas do Rio 
de Janeiro. 
Destacam-se na visitação o Torreão, a Ala do 
Cerimonial e a exposição “Azul da Cor do Mar” .
Visita guiada com saídas do Espaço Cultural de quinta 
a  domingo.
O translado dura cerca de 1h20.
Horários: 12h30, 14h e 15h30

O acesso à Ilha Fiscal poderá ser feito por outras 
embarcações ou vans.

Importante: 
– É vedado ultrapassar a capacidade máxima de 90 
(noventa) pessoas. O embarque iniciará 15 minutos 
antes do horário da saída do ônibus ou embarcação;
– Venda de ingressos: 
Os ingressos para a Ilha Fiscal serão vendidos de 
quinta a domingo, no período de 11h às 15h10, na 
bilheteria do Espaço Cultural, Boulevard Olímpico - 
Praça XV- Rio de Janeiro, RJ.

–Valores: Inteira: R$ 30,00 (trinta reais) - 
                  Meia:  R$ 15,00 (quinze reais). 
Pagam meia: estudantes, militares e dependentes, 
maiores de 60 anos, menores de 21 anos, professores 
e portadores de necessidades especiais. Não pagam: 
crianças até 2 anos e guia de turismo em exercício 
da atividade.

Atendimento presencial:
De segunda a sexta-feira, exceto feriado:
Horário: 8h30 às 11h45 e 13h15 às 16h
Telefones: (21)2532-5992/(21) 2233-9165
Sábados, domingos e feriados: 2104-5506/ 
21045493/ 2104-6691.

Agendamento (grupo acima de 10 pessoas): 
e-mail: dphdm.faleconosco@marinha.mil.br
sítio eletrônico: www.marinha.mil.br/dphdm 

Carta de Serviços ao Cidadão - DPHDM

Importante: Não haverá visitação em caso de mau     
tempo ou manutenção, por motivo de segurança

 

HELICÓPTERO-MUSEU REI DO MAR Visitação grátis às terças-feiras

Helicóptero antissubmarino SH3 Sea King (Rei 
do Mar). 
Este helicóptero esteve a serviço da Força 
Aeronaval da Marinha do Brasil até 2005. 
Empregado para detectar submarinos com 
sonar. Podia, também, ser armado com torpedo 
para combater submarinos ou com míssil ar-
superfície para atacar navios.

Visita ao Helicóptero-Museu Rei do Mar: terça-
feira a domingo, das 12h às 17h.

Endereço: Boulevard Olímpico – Praça XV – Rio 
de Janeiro – RJ.

Importante: Não haverá visitação em caso de 
mau tempo ou manutenção, por motivo de 
segurança.

Sétimo navio da Marinha do Brasil a ostentar 
este nome, recorda a batalha naval de 11 de ju-
nho de 1865, entre a Esquadra paraguaia e uma 
fração da Esquadra brasileira, sob o comando 
do Almirante Barroso, ocorrida nas proximida-
des de um riacho do mesmo nome.
Após 20 anos de operatividade, foi desincorpo-
rado do Serviço Ativo da Armada. Sua Mostra de 
Desarmamento foi realizada em 12 de novembro 
de 1997, sendo reclassificado como submarino-
-museu. 
Utilizado pelo Poder Naval na dissuasão pela 
dificuldade apresentada na sua localização pe-
los navios.

Visita ao Submarino-Museu Riachuelo: terça a 
domingo, das 12h às 17h. 
Os ingressos para o Navio-Museu Bauru serão vendi-
dos das 11h às 17h na bilheteria do Espaço Cultural.
Inteira: R$ 10,00 (dez reais) Meia: R$ 5,00 (cinco 
reais)

SUBMARINO-MUSEU RIACHUELO    Visitação grátis às terças-feiras
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Visitas guiadas ao ECM ou ao Museu Naval. 
Inclui transporte gratuito em ônibus da DPHDM, 
lanche e fotografia do grupo visitante.
Proporciona aos alunos da Rede Pública 
de Ensino do município do Rio de Janeiro e 
Grande Rio um maior conhecimento sobre a 
História Marítima do Brasil.
As visitas ao ECM contemplam: Navio-Museu 
Bauru, Submarino-Museu Riachuelo, Nau dos 
Descobrimentos e Helicóptero Rei do Mar; e 
ao Museu Naval: Pátio D’Armas e sua exposição 
permanente “O Poder Naval na Formação do 
Brasil”.

Importante: Os locais de visitação estão condi-
cionados ao tempo disponível de cada grupo de 
escolares.

Visitação: de terça a sexta-feira para escolas 
previamente agendadas.

Informações para agendamento: 
(21) 2104-6851
e-mail: dphdm.educativo@marinha.mil.br
sítio eletrônico: www.marinha.mil.br/dphdm  

PROJETOS DE AÇÃO EDUCATIVA

PROJETO ESCOLAPASSEIO MARÍTIMO A BORDO DO REBOCADOR LAURINDO PITTA

O Navio-Rebocador Laurindo Pitta foi construído na 
Inglaterra, em 1910, por encomenda do governo 
brasileiro, para compor a Divisão Naval em Opera-
ções de Guerra (DNOG). Participou, em 1918, da Pri-
meira Guerra Mundial. Sendo o último navio rema-
nescente da guerra, em 1997 o Rebocador Laurindo 
Pitta foi restaurado, remodelado e adaptado para a 
realização de passeios marítimos pela Baía de Gua-
nabara. No seu interior, há um compartimento onde 
apresenta a exposição permanente “A participação 
da Marinha na Primeira Guerra Mundial”.

A embarcação parte do ECM (1), passa ao largo da 
Estação das Barcas (2), Aeroporto Santos Dumont 
(3), Ilha de Villegagnon – Escola Naval (4), Aterro do 
Flamengo (5), Pão de Açúcar (6), Fortaleza de São João 
(7), Ilha da Lage (8) Fortaleza de Santa Cruz (9), Museu 
de Arte Contemporânea – MAC (10), Ilha de Boa Viagem 
(11), Niterói (12), Diretoria de Hidrografia e Navegação 
(13), Ponte Rio-Niterói (14), Ilhas das Enxadas (15), 
Fiscal (16) e das Cobras (17).

O visitante conhecerá a história de cada ilha, 
suas utilizações pela Marinha e as principais 
características dos navios de guerra atracados 
na Ilha das Cobras. 
Outros pontos turísticos e históricos também 
podem ser avistados durante o trajeto. 
O passeio tem duração de 1h20.

Importante:
– Em caso de mau tempo, por motivo de 
segurança e, para a realização de manutenção 
periódica, o passeio poderá ser cancelado.

Horários: 13h15 e 15h (quinta a domingo)

Venda de ingressos: somente nos dias de passeio 
a partir de 11h na bilheteria do Espaço Cultural, 
Boulevard Olímpico, Praça XV, Rio de Janeiro.

Valores: Inteira: R$ 30,00 (trinta reais) – Meia: 
R$15,00 (quinze reais) - Pagam meia: estudantes, 
militares e dependentes, maiores de 60 anos, 
menores de 21 anos, professores e portadores 
de necessidades especiais. Não pagam: crianças 
até 2 anos e guia de turismo em exercício da 
atividade.

Atendimento presencial:
De segunda a sexta-feira, exceto feriado:
Horário: 8h30 às 11h45 e 13h15 às 16h
Telefones: (21)2532-5992/(21) 2233-9165
Sáb., dom. e feriados : 2104-5506/ 5493/ 6691
Agendamento (grupos acima de 10 pessoas):
e-mail: dphdm.faleconosco@marinha.mil.br

Trajeto do Passeio Marítimo

Carta de Serviços ao Cidadão - DPHDM
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Aulas ministradas no Museu Naval pelos 
militares da DPHDM formados em História, 
utilizando o espaço como instrumento de 
aprendizado no estudo da História do Brasil, 
a partir da formação e da aplicação do Poder 
naval, disseminando a consciência marítima.

A visita é conduzida com ênfase na importância 
do mar para a formação do país. Dinâmica e 
interativa, apresenta imagens, documentos, 
maquetes e o acervo museológico da coleção 
da Marinha do Brasil que enriquecem as aulas. 
A duração é de 1h30.

A metodologia é discutida previamente com a 
coordenação pedagógica de cada uma das escolas, 
o que permite potencializar o conhecimento dos 
alunos, uma vez que os temas a serem vistos durante 
a visita foram anteriormente abordados em sala de 
aula.

Além da Aula no Museu Naval, as escolas 
podem optar por estender a visita ao ECM, com 
a possibilidade de fazer o Passeio Marítimo a 
bordo do Rebocador de Alto-Mar Laurindo Pitta.

Dias do projeto: quarta-feira e quinta-feira.

Informações e agendamento: 
e-mail: dphdm.educativo@marinha.mil.br 

sítio eletrônico: www.marinha.mil.br/dphdm 

Importante: São atendidos grupos de até 60 
alunos, e existe a possibilidade de aquisição do 
material paradidático  “Aprendendo no Museu 
Naval”.

PROJETOS DE AÇÃO EDUCATIVA

PROJETO UMA AULA NO MUSEU NAVAL

Visita à exposição “O Poder Naval na Formação 
do Brasil” com o propósito de despertar o 
interesse pela história marítima brasileira em 
estudantes do ensino fundamental e médio.

O transporte é fornecido gratuitamente em 
ônibus  de turismo (grupo de 30 pessoas). 
Projeto patrocinado pela Granado.

Informações para agendamento: 
(21) 2104-6851

e-mail: dphdm.educativo@marinha.mil.br

sítio eletrônico: www.marinha.mil.br/dphdm  

Visita de militares e servidores civis das 
diversas Organizações Militares da Marinha do 
Brasil ou das outras Forças (grupo de 20 a 30 
pessoas) guiada por um oficial desta Diretoria 
aos circuitos expositivos do Museu Naval ou 
ECM, com o intuito de conhecer um pouco mais 
sobre a história naval, suas conquistas e seus 
líderes.

Dias do Projeto: terça a sexta-feira 

Informações para agendamento pelos telefones: 
(21) 2104-5506/ 2104-6691 – ramal: 202 (de segunda a 
sexta-feira)

e-mail: dphdm.educativo@marinha.mil.br 

sítio eletrônico: www.marinha.mil.br/dphdm 

PROJETOS DE AÇÃO EDUCATIVA

PROJETO UMA TARDE NO MUSEU

PROJETO VISITANDO A HISTÓRIA
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ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

O acesso à documentação sob a custódia do Arquivo 
da Marinha é irrestrito para os documentos osten-
sivos, sendo restrito aos documentos classificados 
como sigilosos e aos documentos que possam com-
prometer a honra e a imagem das pessoas, con-
forme disposto na Lei nº 8.159/1991,  no art. 2º 
do Decreto nº 4.073/2002 e na Lei nº 12.527/2011, 
regulamentada pelo Decreto  nº 7.724/2012.

As solicitações de certidões poderão ser feitas por 
meio de ofício ou mensagem e serão expedidas no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do reg-
istro do pedido, conforme o disposto no art. 1º da 
Lei nº 9.051/1995.

A reprodução total ou parcial será permitida, desde 
que sejam observadas as restrições do disposto na 
Lei nº 8.159/1991, referente aos documentos sigilo-
sos ou que contenham informações pessoais. As so-
licitações de acesso e reprodução dos documentos 
sigilosos deverão ser direcionadas à análise da Sub-
comissão Permanente de Avaliação de Documentos 
(SPAD) da OM produtora e, quanto aos documentos 
de pessoas, deverão ser previamente autorizadas 
pelas próprias ou, em caso de falecimento desta, 
por seus descendentes diretos ou ascendentes, 
conforme disposto no art. 37 da referência e.

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h10
às 15h50 

Telefones: (21) 2104-5487/2104-5488/2253-6883

e-mail: dphdm.arquivo@marinha.mil.br

sítio eletrônico: www.marinha.mil.br/dphdm 

Os documentos que, devido ao seu estado decon-
servação, não puderem ser copiados poderão ser 
transcritos por meio de certidões com os dados ne-
cessários para fazer prova em juízo.
Os documentos de valor permanente que constituem 
o acervo sob custódia do Arquivo da Marinha são 
um bem patrimonial de relevância administrativa 
e histórica para a Marinha do Brasil. A pessoa que 
vier a danificá-los ficará sujeita à responsabilidade 
penal, civil e administrativa, conforme disposto na 
Lei nº 8.159/1991.

Após a consulta aos documentos, os consulentes 
devem preencher o Formulário de Consultas e 
Pesquisas, onde se identificam e comprometem-se 
a cumprir as normas vigentes quanto ao manuseio e 
à consulta à documentação, bem como especifica-
rem as fontes consultadas. 

IMPORTANTE
Tendo em vista que os documentos arquivísticos 
são únicos e que se prestam, principalmente, a 
dar provas das atividades de uma instituição, es-
tes, normalmente, não são emprestados. 
A documentação de pessoal, tais como Cader-
neta-Registro e Caderneta-Sanitária, poderá ser 
solicitada pela Diretoria do Pessoal Militar da 
Marinha – DPMM, Comando do Pessoal de Fuz-
ileiros Navais – CPesFN e Diretoria de Saúde da 
Marinha – DSM, por meio de ofício, devendo ser 
restituída a esta Diretoria após a devida consul-
ta, por se tratar de documentação de custódia 
do Arquivo da Marinha, pertencente àquelas OM.

ARQUIVO DA MARINHA

Praça Barão de Ladário s/nº – Ilha das Cobras s/nº.
Centro – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20091-000

Funcionamento: terça a sexta-feira, das 8h30 
às 16h.

e-mail: dphdm.arquivo@marinha.mil.br

sítio eletrônico: www.marinha.mil.br/dphdm 

SERVIÇOS

 Criado pelo Decreto nº 6.510, de 1907, o Ar-
quivo da Marinha destina-se à custódia, ao processa-
mento técnico e à conservação de todos os documen-
tos produzidos no âmbito das Organizações Militares 
da Marinha do Brasil, sendo integrante do Sistema 
Nacional de Arquivos (SINAR) e reconhecido como In-
stituição Arquivística Pública pelo § 1º do art. 17º da 
Lei nº 8.159/1991.
 Teve o seu acervo tombado pelo Instituto Es-
tadual do Patrimônio Cultural do Estado do Rio de 
Janeiro (INEPAC) em 13 de julho de 1982, nos ter-
mos do inciso II, do artigo 5o do Decreto no 5.808, de 
acordo com o processo E-18/001.681/2002.
 
O Arquivo da Marinha está organizado de acordo com 
a seguinte estrutura:
a) Divisão de Documentos Escritos;
b) Divisão de Documentos Especiais; e 
c) Divisão de Acesso à Documentação.

 A Divisão de Documentos Escritos é respon-
sável por arquivar e preservar os documentos manu-
scritos e impressos relativos às atividades adminis-
trativas e operativas da Marinha.

 A Divisão de Documentos Especiais reúne foto-
grafias, negativos, filmes, vídeos, slides que procuram 
mostrar um panorama da Marinha, através da ima-
gem. A Seção de Iconografia possui um acervo de 130 

mil fotografias, desde o século XIX até os nossos dias. 
É responsável também pela guarda e divulgação dos 
distintivos das Organizações Militares. Conta, tam-
bém, com uma seção de gravações sonoras.
 Além dos assuntos de Marinha, a Divisão 
possui um rico acervo sobre o Rio de Janeiro.
Subordinado a esta Divisão encontra-se o Centro de 
Microfilmagem, responsável por toda a microfilma-
gem da Marinha.
 A Divisão dispõe de serviços de reprodução, 
por meio de escaneamento ou fotografia digital, 
mediante o preenchimento de um termo de com-
promisso e atende pesquisas temáticas para o pú-
blico em geral, por agendamento.

 A Divisão de Acesso à Documentação é re-
sponsável pelo acesso aos documentos manuscritos 
e impressos e disponibiliza os acervos para servirem 
tanto de fonte de consulta para a produção de tra-
balhos acadêmicos quanto para prova documental 
das atividades desempenhadas pela MB e destina-se 
ao público em geral. Possui uma Sala de consulta, 
que fica aberta ao público em geral, para pesquisas 
e consultas aos documentos, com funcionamento de 
segunda a sexta-feira, das 8h10 às15h50, além do at-
endimento via e-mail, ofício, cartas, fax, mensagem 
e telefone. Possui, ainda, o serviço indenizável de 
fotocópia de documentos, pois os originais dos mes-
mos não podem ser retirados do Arquivo da Marinha. 
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Documentos necessários para cadastro: iden-
tidade, comprovante de residência e preenchi-
mento do formulário Novos Usuários, disponív-
el no salão de leitura.

Busca do acervo pela Internet: www.redebim.
dphdm.mar.mil.br:8080/pergamumweb/
home_geral/login.jsp ou Intranet: www.dph-
dm.mb/pergamum/biblioteca/index.php
sítio eletrônico: www.marinha.mil.br/dphdm  

EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS

O usuário cadastrado deverá entregar o formu-
lário preenchido de empréstimo entre biblio-
tecas para que seja providenciado o encamin-
hamento do livro a ser retirado no salão de 
leitura da Biblioteca da Marinha. O formulário 
encontra-se disponível em: http://dphdm.mb/
pesq/downloadbim/EmprestimoRedeBIM.zip

Importante:
As instituições que poderão obter empréstimo 
de materiais bibliográficos são as Bibliotecas 
Integrantes da Rede de Bibliotecas da Marinha 
– Rede BIM, Rede de Bibliotecas do Ministério 
da Defesa – REBIMD, bibliotecas de entidades 
públicas, privadas e sem fins lucrativos.

Ressalta-se que o empréstimo entre bibliote-
cas só será possível caso a obra possa ser em-
prestada pela Biblioteca cooperante. Da mes-
ma forma que os prazos para o empréstimo, 
renovação e reserva serão estabelecidos de 
acordo com as normas da biblioteca possuidora 
da obra.

BIBLIOTECA VOLANTE

Serviço de extensão da Biblioteca da Marinha 
onde um micro-ônibus adaptado atende às Or-
ganizações Militares (OM) de terra da Marinha 
do Brasil, com empréstimo de livros de litera-
tura recreativa, totalizando cerca de 1.900 
(mil e novecentos) títulos.
 

Anualmente, no início do mês de janeiro, é 
divulgado em BONO, periódico interno da 
Marinha, o serviço da Biblioteca Volante. As OM 
interessadas devem encaminhar por mensagem 
sua solicitação de inclusão no calendário anu-
al. Em fevereiro é divulgada a programação das 
visitas no período de março a novembro, além 
da reunião com os elementos de ligação (pre-
viamente indicados pelas OM por mensagem), 
com o objetivo de receber instruções para a di-
vulgação das visitas, controle e restituição dos 
livros emprestados pela OM requisitante.

Poderá ser obtido o empréstimo de, no máximo, 
3 (três) livros por vez, mediante apresentação 
da carteira de identidade. A renovação poderá 
ser feita na próxima visita da volante na OM, 
por uma vez, desde que não haja reserva.

BIBLIOTECA ROTATIVA

Serviço de extensão da Biblioteca da Marinha 
que disponibiliza em caixas o empréstimo de 100 
(cem) a 140 (cento e quarenta) livros de literatura 
recreativa somente para os navios em comissão.

Os navios poderão solicitar por mensagem uma 
ou duas caixas. O navio deverá designar um mil-
itar para controlar o empréstimo e a devolução 
dos livros durante o período que a Biblioteca 
Rotativa permanecer a bordo. A entrega e a 
restituição das caixas aos navios na área Rio de 
Janeiro ficarão a cargo da OM solicitante.

CONSULTA AO ACERVO DE OBRAS RARAS E 
MAPOTECA

O Serviço conta com cerca de 3.000 (três mil) 

BIBLIOTECA DA MARINHA (BM)

Rua Mayrink Veiga 28
Centro – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20090-050

Funcionamento: segunda a sexta feira, das 8h 
às 16h

Secretaria: (21) 2516-0265 

Salão de Leitura: (21) 2516-8784 

e-mail: dphdm.biblioteca@marinha.mil.br

sítio eletrônico: www.marinha.mil.br/dphdm 

SERVIÇOS

CONSULTA AO ACERVO DA BM

Acervo especializado em História do Brasil, História 
Marítima, Naval e Cartografia.
A consulta pode ser feita por meio do site na 
Internet:  www.redebim.dphdm.mar.mil.br:8080/
pergamumweb/home_geral/login.jsp ou 
Intranet: http://www.dphdm.mb/pergamum/
biblioteca
/index.php. 
Importante: Obras de referência (dicionários, 
manuais, etc.) e de periódicos não estão disponíveis 
para empréstimo, somente para consulta no local.

EMPRÉSTIMO DOMICILIAR DE LIVROS

Procedimento: o usuário deverá ser cadastra-
do e possuir senha no sistema de gerenciamento 
do acervo da Biblioteca, devendo para isso ser 

militar (reserva ou ativa) ou servidor civil da 
Marinha. A quantidade máxima de livros para 
empréstimo é de três por usuário. O prazo de 
empréstimo é de 30 dias.

Renovação: poderá ser efetuada na recepção 
do salão de leitura, por telefone ou pelo link 
da Internet. O acesso ao usuário será realizado 
por meio de senha cadastrada na Biblioteca. 
O material poderá ser renovado por duas vez-
es, caso não haja reserva por parte de outro 
usuário.

Reserva: o material em reserva deverá ser re-
tirado pelo usuário no prazo de 48 horas e tam-
bém poderá ser efetuado na recepção do salão 
de leitura ou pelo link Acesso ao Usuário.
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DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

Praça Barão de Ladário s/nº, Ilha das Cobras, 
Centro, Rio de Janeiro, RJ
CEP: 20.091.000

Funcionamento: segunda a  sexta-feira, das 
8h10 às 11h45 e das 13h10 às 16h.

Telefone: (21) 2104-6722/2104-5491

e-mail: dphdm.historia@marinha.mil.br
  
  sítio eletrônico: www.marinha.mil.br/dphdm 

Desenvolve o estudo e a pesquisa da história 
marítima e naval brasileira, e da arqueologia 
subaquática em seus múltiplos aspectos. Coordena 
a edição da Coleção História Naval Brasileira e é 
responsável pela pesquisa e elaboração do histórico 
dos navios de guerra, além do levantamento 
biográfico dos militares e civis que construíram a 
história da Marinha do Brasil.
Orienta o público interno e pesquisadores 
interessados em desenvolver trabalhos nas áreas 
de história marítima e naval brasileira, história 
da Marinha do Brasil e arqueologia subaquática. 
Além disso, acompanha as atividades de pesquisa 
em Arqueologia Subaquática e mantém atualizados 
os registros do Atlas dos Naufrágios de Interesse 
Histórico da Costa do Brasil.

Atendimento:

Público em geral: 
e-mail: dphdm.historia@marinha.mil.br 

Organizações militares subordinadas ao Comando 
da Marinha:
Ofício ou mensagem para a Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Documentação da Marinha.

SERVIÇOS

títulos de obras raras e aproximadamente 
3.200 (três mil e duzentos) títulos no acervo 
cartográfico. Os acervos da mapoteca e de ob-
ras raras estão disponíveis somente para con-
sulta no local. Para agendamento prévio pelo 
telefone (21) 2516-8784 ou no salão de leitura.

ATENDIMENTO ÀS BIBLIOTECAS INTEGRANTES 
DA REDE DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS DA 
MARINHA (REDE BIM)

Orientação em relação ao processamento téc-
nico, como, por exemplo,   a  emissão  de  eti-
quetas ,  a  emissão de relatórios; e
orientação em relação ao suporte técnico do 
software, afeto aos problemas em relação à 
instalação do programa no computador, param-
etrização das bibliotecas no sistema, criação e 
liberação de senha. 

Para abertura de pedido de serviço na Rede, 
deverá ser encaminhado para o e-mail da in-
tranet dphdm-0215 ou contato pelo telefone 
(21) 2516-0265 ou Retelma: (8110) 7989.

ACESSO AO CATÁLOGO DAS BIBLIOTECAS DA 
REDE BIM

O acesso ao catálogo das 42 bibliotecas inte-
grantes da Rede é feito por meio do site da 

Internet: 
www.redebim.dphdm.mar.mil.br:8080/per-
gamumweb/home_geral/login.jsp  e Intranet: 
www.dphdm.mb/pergamum/biblioteca/index.
php

DESENVOLVIMENTO DA REDE BIM

Inclusão de nova biblioteca na Rede
A solicitação de inclusão na Rede BIM deverá 
ser encaminhada por mensagem à DPHDM, com 
as seguintes informações: endereço da Biblio-
teca, bibliotecário responsável, itens do acervo 
e definição dos prazos de empréstimo/reserva/
renovação. A nova Biblioteca integrante de-
verá indicar representante(s) para participar 
de treinamento no Sistema utilizado pela Rede 
BIM. Os treinamentos são direcionados aos pro-
fissionais ligados às bibliotecas integrantes da 
Rede. A DPHDM enviará para as OM integrantes 
da Rede BIM, por mensagem, o programa de 
treinamento que será realizado durante o ano. 
As OM deverão inscrever os participantes de 
acordo com a programação.

Local do Treinamento:
Centro de Adestramento Almirante Newton
Braga – CAANB
Av. Brasil nº 10.500 – Olaria – Rio deJaneiro – 
RJ, CEP: 21012-350.

ACESSO AO CATÁLOGO DAS BIBLIOTECAS DA 
REDE DE BIBLIOTECAS DO MINISTÉRIO DA DE-
FESA (REBIMD)

O acesso ao catálogo das mais de 150 biblio-
tecas integrantes da REBIMD é feito pelo site: 
http://200.198.193.143//redemd.
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Publicação oficial da Marinha do Brasil, editada pela 
DPHDM, a RMB é a revista marítima mais antiga do 
mundo em atividade, sendo publicada desde 1851. 
Com edição trimestral, destina-se à publicação de 
artigos, dissertações, teses e notícias em áreas afetas 
ao Poder Marítimo (nacional e internacional), como 
Artes Militares, Ciência e Tecnologia, Economia, 
Guerras, Forças Armadas, História, Meio Ambiente, 
entre outras.

As opiniões emitidas nos artigos publicados são de 
exclusiva responsabilidade de seus autores, não 
refletindo o pensamento oficial da Marinha. As 
matérias publicadas podem ser reproduzidas, porém, 
com a devida citação da fonte.

Redação: Rua Dom Manuel nº 15 – Praça XV, Centro, 
Rio de Janeiro –  RJ – CEP: 20010-090

Telefones: (21) 2104-5493 / 5506 – Ramal: 215/ 
2262-2754 e 2524-9460.

Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 8h10 às 
11h45 e das 13h10 às 16h.

Contato e remessa de artigos: 
e-mail: rmbmateria@marinha.mil.br

Assinaturas e alterações de dados:  
e-mail: rmbassinatura@marinha.mil.br

REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA (RMB)

Vendas: 
As RMBs poderão ser adquiridas no catálogo de 
vendas disponível em www.cartasnauticasbrasil.
com.br.

Preços: para número avulso e assinatura anual, 
informe-se pelos telefones da Redação.

– Para assinatura, em caso de mudança de 
Organização Militar (OM), residência, posto ou 
graduação, encaminhe as informações abaixo. 
Caso prefira, envie por e-mail, fax ou telefone:
Nome, CPF, endereço residencial, bairro, 
cidade, UF, CEP, telefone e e-mail.

Forma de pagamento e envio para exterior: 
informe-se pelos telefones da Redação.

www.revistamaritima.com.br

Praça Barão de Ladário s/nº
Ilha das Cobras – Centro – Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20091-000

e-mail: dphdm.publicacoes@marinha.mil.br

sítio eletrônico: www.marinha.mil.br/dphdm 

Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
8h10 às 11h45 e das 13h10 às 16h.

Telefones: (21) 2104-5492 / 6991

SERVIÇOS

É responsável pela edição e distribuição de 
livros de cunho histórico-cultural da DPHDM. 

Informações 
Os livros poderão ser adquiridos no catálogo 
de vendas disponível em cartasnauticasbrasil.
com.br.

DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO
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ATENÇÃO, RESPEITO E CORTESIA NO ATENDIMENTO AOS VISITANTES

Nossos profissionais estão comprometidos em oferecer aos visitantes um atendimento claro, 
objetivo e polido, pautado pela ética e pelo respeito à dignidade humana. Assim, mesclando 
cordialidade à atenção individualizada, facilita-se o acesso às informações, procedimentos e 
rotinas em prol da transparência dos serviços prestados.

Os servidores da DPHDM se empenham em atender e solucionar às diversas solicitações recebidas, 
mantendo o requerente sempre atualizado da tramitação do seu pleito. No que tange às demandas 
que carecem de prazo maior por sua complexidade, o solicitante será informado quanto às etapas 
(as já cumpridas e as ainda pendentes) e às estimativas de prazos conforme o seu andamento.

Todas as reclamações ou sugestões recebidas, com identificação e contato, serão respondidas aos 
usuários.

Fale conosco: dphdm.faleconosco@marinha.mil.br

Ouvidoria: dphdm.ouvidoria@marinha.mil.br

COMPROMISSOS  ASSUMIDOS

São aceitas solicitações de pesquisas e consultas por e-mail.

Atendimento prioritário para idosos, portadores de necessidades especiais, gestantes e lactantes.

Condições de limpeza e conforto.

Tempo de atendimento.

Prazo para cumprimento dos serviços.

Forma de comunicação com os usuários.

CRITÉRIO DE ATENDIMENTOA Revista Navigator: Subsídios para a História 
Marítima do Brasil é um periódico científico 
publicado semestralmente pela Diretoria 
do Patrimônio Histórico e Documentação da 
Marinha voltada para as áreas de História e 
Arqueologia, e incluída no sistema de avaliação 
de periódicos Qualis da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). Tem o propósito de promover e 
incentivar o debate e a pesquisa sobre temas 
de história marítima e naval brasileira, e 
arqueologia subaquática.

A Revista Navigator publica a produção científica 
(artigos, ensaios e resenhas) de professores e 
pesquisadores em História e Arqueologia, em 
temas subsidiários que serão avaliados pelos 
membros dos Conselhos Consultivo e Editorial 
da revista.

  

REVISTA NAVIGATOR

Como Adquirir: 
As revistas Navigator poderão ser adquiridos 
no catálogo de vendas disponível em www.
publicacoesnavais.com.br 

Como publicar:
sítio eletrônico: www.revistanavigator.com.br

Assinaturas e envio de trabalhos: 
e-mail: navigator@marinha.mil.br
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