
 

 

Vice-Almirante Paulo de Castro Moreira da Silva 

 

(Acervo: Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha) 

Nasceu em 18 de outubro de 1919, na cidade do Rio de Janeiro. Ingressou na Escola 

Naval em 4 de abril de 1936, sendo declarado Guarda-Marinha em 30 de dezembro de 1939. 

Foi nomeado Segundo-Tenente em 31 de janeiro de 1941. Cerca de dois meses depois, foi 

designado para servir no Encouraçado São Paulo. Em 6 de novembro de 1942, foi promovido 

a Primeiro-Tenente, ano em que apresentou-se para servir no Tender Ceará. Em 29 de 

dezembro de 1944, ascendeu ao posto de Capitão-Tenente.  

Em 20 de junho de 1945, foi colocado à disposição do Ministério da Guerra com a 

missão de trazer da Itália para o Brasil o 1º Escalão da Força Expedicionária Brasileira, 

embarcando a bordo do navio da Marinha dos Estados Unidos, USS General Meigs. Em 18 de 

dezembro de 1945, foi designado para a Força Naval do Nordeste, embarcando no 



 

Contratorpedeiro Marcílio Dias. Em 1947, foi designado Imediato do Contratorpedeiro de 

Escolta Bauru.  

Ainda como Capitão-Tenente, realizou em Paris os cursos de Oceanografia e Geologia 

Marinha na Universidade de Sorbonne; de Gravimetria e Magnetismo no Observatório de 

Paris; e de Biologia Marinha no Museu de História Natural.  

Em 1948, foi instrutor de Meteorologia e Geometria Descritiva na Escola Naval. No 

ano seguinte apresentou-se à Diretoria de Hidrografia e Navegação para ser Ajudante de 

Ordens. Em 1951, realizou o Curso de Meteorologia na Real Escola Naval de Meteorologia, 

no País de Gales. Ainda na Diretoria de Hidrografia e Navegação, exerceu a função de 

instrutor de Meteorologia, Oceanografia e Marés do Curso de Especialização de Oficiais 

Hidrógrafos. Em 22 de março de 1953, foi promovido a Capitão de Corveta.  

Em 1955, foi criado o Departamento de Geofísica da Diretoria de Hidrografia e 

Navegação, resultado de estudos anteriores realizados pelo então Comandante Paulo Moreira, 

e que contribuíram para o incremento desse elemento organizacional naquela Diretoria. Neste 

mesmo ano, foi designado para servir no Gabinete do então Ministro da Marinha Almirante 

de Esquadra Eduardo Jordão Amorim do Valle. Ainda em setembro de 1955, foi promovido a 

Capitão de Fragata.  

Entre 1956 e 1959, realizou diversas viagens no nosso mar territorial com o intuito de 

realizar pesquisas oceanográficas, destacando-se a montagem de um projeto em que 

reconheceu a região de Cabo Frio, influenciada pelo fenômeno da Ressurgência, como 

propícia a pescados de diversas espécies, sendo a gênese do Projeto Cabo Frio, iniciado 

efetivamente em 1971. Ressaltam-se também as atividades de pesquisas no que veio a ser, em 

1957, o Posto Oceanográfico da Ilha da Trindade (POIT), subordinado então à Diretoria de 

Hidrografia e Navegação.  

Ainda em 1959, foi designado Comandante do Navio-Oceanográfico Almirante 

Saldanha. Como este navio tinha sido até então um veleiro que serviu para o aprendizado dos 

aspirantes, durante o comando do então Capitão de Fragata Paulo Moreira, o Almirante 

Saldanha passou por uma série de obras e melhoramentos, tornando-se apto para a realização 

de pesquisas oceanográficas, graças, em parte, aos recursos provenientes da Comissão 



 

Oceanográfica Intergovernamental da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO), da qual foi membro consultivo entre 1961 e 1968. Em 21 de 

setembro de 1962, foi promovido a Capitão de Mar e Guerra. 

A partir de então, acumulou com os comandos e direções exercidos no âmbito da 

Marinha, outros cargos e representações em diversos órgãos governamentais e 

intergovernamentais pelo notório conhecimento e desempenho das atividades no âmbito da 

Oceanografia e da Pesca. Concomitante ao comando do Almirante Saldanha, por exemplo, 

foi o primeiro Superintendente para o Desenvolvimento da Pesca, cargo vinculado ao 

Ministério da Agricultura, exercendo-o entre os anos de 1963 e 1964. Ainda em outubro de 

1963, foi Delegado do Brasil na Conferência da Organização das Nações Unidas para a 

Agricultura e Alimentação (FAO) em Roma e Paris.  

Nesse ano, um imbróglio diplomático entre Brasil e França, que ficou conhecido como 

“Guerra da Lagosta”, contou para o seu desfecho a favor do Brasil com a contribuição 

fundamental do então Comandante Paulo Moreira. Os conhecimentos obtidos com sua 

formação e suas pesquisas, além das representações em eventos acadêmicos e fóruns 

intergovernamentais, sobre Oceanografia e alimentação proveniente da pesca levaram-no a 

defender a tese de que a pesca da lagosta estava sendo ilegalmente realizada por pesqueiros 

franceses no litoral que perfazia o Saliente Nordestino no início da década de 1960, já que 

não havia concessão expressa por parte do Governo brasileiro para tanto, algo definido em 

diplomas internacionais. Tal tese foi endossada pelo Ministério das Relações Exteriores em 

negociação com o Governo francês, fundamentando que a posição do Governo brasileiro em 

apreender barcos pesqueiros da França na citada região, e mandar uma Força Naval para se 

contrapor a um navio de guerra francês era justa e legal. 

Em 1966, foi designado para servir no Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM), onde 

assumiu a função de Cientista-Chefe até 1968. Assumiu interinamente o cargo de Diretor 

desse Instituto entre junho e outubro de 1966. 

Em 1968, foi Chefe da Delegação do Brasil no Colóquio sobre Investigações e 

Recursos do Caribe e Regiões Adjacentes em Curaçau, ano que inicia o exercício da 



 

presidência da Fundação de Estudos do Mar (FEMAR). Em 11 de outubro de 1968, foi 

promovido a Contra-Almirante. Tendo sido nomeado no ano seguinte Diretor do IpqM. 

Entre 10 e 15 de maio de 1971, foi representante do Brasil no Simpósio sobre navios 

nucleares realizado pela Agência Internacional de Energia Atômica em Hamburgo na 

Alemanha. Em 31 de outubro de 1971, foi promovido a Vice-Almirante.  

Foi representante do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

em Estocolmo, Suécia, ocorrida no ano de 1972. Dois anos depois, foi representante do 

Ministério da Marinha da 4ª Reunião da Comissão Mista Teuto-Brasileira de Cooperação 

Científica e Tecnológica realizada em Brasília.  

A sua produção científica, reunida em cerca de 30 trabalhos, esteve voltada para os 

estudos oceanográficos, em especial, os atinentes à atividade pesqueira, tais como: Uma 

Política Nacional de Pesca, publicado em 1975, Usos do Mar, de 1978, e Vida e Energia, em 

1980. Ressaltam-se também as várias publicações produzidas no âmbito do IPqM acerca do 

fenômeno marítimo da Ressurgência.  

Como resultado dessa produção científica, foi laureado com várias premiações no meio 

militar em âmbito nacional e internacional, a exemplo da Medalha de Oficial da Ordem 

Nacional do Mérito da França, e no meio civil, como o troféu “Personalidade Global” 

concedido pelas Organizações Globo, ambas obtidas em 1973. Além disso, ressalta-se o 

Título de Professor Honoris Causa pela Universidade Federal de Pernambuco obtido em 

1976.  

Faleceu em 1º de maio de 1983 aos 63 anos de idade. 

No ano seguinte, como fruto dos esforços do Almirante Paulo Moreira que redundaram 

no Projeto Cabo Frio, foi criado em Arraial do Cabo o Instituto Nacional de Estudos do Mar, 

o qual, em março de 1985, como forma de prestar uma justa homenagem teve seu nome 

alterado para Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira. 

 

 


