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Arraial do Cabo, RJ, 26 de abril de 2020.

ORDEM DO DIA Nº 1/2020

Assunto: 36º Aniversário do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira

Criado pelo Decreto nº 89.588, de 26 de abril de 1984, inicialmente com o nome de
Instituto Nacional de Estudos do Mar, o Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira
(IEAPM) comemora  36  anos  de  criação  com o devido  reconhecimento  de  sua  dedicação  à
pesquisa e à ciência.

A atual nomenclatura faz justa homenagem ao Vice-Almirante Paulo de Castro Moreira
da  Silva,  idealizador  do  Projeto  Cabo  Frio  –  concebido  em novembro  de  1971  e  conceito
embrionário deste  Instituto,  que foi delineado com função didática,  pensado com o ideal  de
“fertilizar a juventude para a conquista do mar por meio da pesquisa” e instalado em Arraial do
Cabo  não  por  acaso.  Aqui  estão  presentes  condições  oceanográficas  e  meteorológicas
excepcionalmente adequadas para as pesquisas marinhas. 

Quando  ninguém ainda  abordava  a  importância  estratégica  do  patrimônio  marítimo
nacional,  tão  discutido  em  tempos  atuais,  este  brasileiro  destemido,  pesquisador  e  grande
expoente da nossa Marinha já exortava: “que nos apropriemos deste mar com uma posse real,
profunda, apaixonada e definitiva”. Esta “posse” seria alcançada, em sua visão, pela verdadeira
compreensão  da  natureza,  vertida  no  conhecimento  científico.  Visionário,  percebeu  que  a
tecnologia  e  a  inovação  eram  imprescindíveis  para  o  cumprimento  da  missão  de  defesa,
monitoramento  e  vigilância  de  nosso  mar,  o  que  só  seria  possível  com  a  construção  e
desenvolvimento de instituições de pesquisa sérias e reconhecidas.

O início da história do IEAPM está intrinsecamente mesclado, portanto, com a carreira
profissional  do  Almirante  Paulo  Moreira.  Por  este  motivo,  comemoramos,  no último ano,  o
centenário  de  seu  nascimento,  cujas  celebrações  reuniram  grandes  nomes  da  pesquisa
oceanográfica e da Ciência, Tecnologia e Inovação de um modo geral, nos âmbitos interno e
externo à Marinha do Brasil. 

Instituição de pesquisa direcionada exclusivamente para a busca do conhecimento e da
utilização  do  ambiente  marinho,  o  IEAPM  é  fundamental  para  a  almejada  soberania  da
“Amazônia  Azul”,  com  seu  amplo  estudo,  defesa  e  preservação.  Sua  missão  baseia-se  em
executar 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 no
interesse da Marinha e do desenvolvimento socioeconômico do País. 

Tal atribuição é fiel à notória necessidade de conscientização da sociedade brasileira
sobre a importância dos oceanos, que perpassa todas as concepções estratégicas da Força Naval,
contribuindo para que a MB e o Brasil prossigam no alcance do desafiador objetivo de conhecer
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o mar nas várias áreas do saber, único caminho para a plena integração da dimensão marítima ao
Estado brasileiro, bem como para a ampliação da eficiência das operações navais.

Assim, o IEAPM desenvolve diversas atividades em parceria com outras Organizações
Militares, órgãos governamentais, empresas públicas e privadas, Universidades e Institutos de
Pesquisa do país e do exterior. 

Dentre  as  várias  conquistas  recentes,  no  último  ano  destacam-se  a  participação  do
Laboratório  de  Geoquímica  Ambiental  Forense  no  atendimento  à  emergência  decorrente  do
maior acidente ambiental já ocorrido na costa brasileira, bem como os avanços alcançados pelo
Projeto  Comunicações  Submarinas  (C-Sub),  pelo  Projeto  Sistema  de  Previsão  do  Ambiente
Acústico  para  o  Planejamento  das  Operações  Navais  (SISPRES)  e  a  manutenção  do
Monitoramento da Qualidade da Água, da Biota e de Correntes da baía de Sepetiba, em apoio ao
Programa de Desenvolvimento de Submarinos  (PROSUB),  além da realização de eventos  já
consagrados no calendário científico, como o XIII Encontro de Bioincrustação, Ecologia Bêntica
e  Biotecnologia  Marinha  (BIOINC)  e  o  XIII  Simpósio  sobre  Ondas,  Marés,  Engenharia
Oceânica e Oceanografia por Satélite (OMARSAT), que já contam mais de vinte anos de suas
primeiras edições.

Nesse contexto, também faz-se mister ressaltar a condução, com sucesso, da Presidência
do Comitê de Prevenção e Resposta à Poluição da Organização Marítima Internacional (IMO),
exercida por Pesquisador do Instituto, que contribui com a projeção internacional do IEAPM; a
aprovação pela CAPES do Programa de Pós-Graduação em Acústica Submarina (PPGAS), que,
junto  com  os  cursos  do  Programa  em  Biotecnologia  Marinha,  ampliam  as  credenciais  do
Instituto  com  a  comunidade  científica;  e  a  manutenção  do  Programa  Forças  no  Esporte
(PROFESP), que oferece oportunidades aos jovens menos favorecidos e viabiliza a integração do
Instituto com a comunidade local.

Neste ano, em razão da situação da Pandemia causada pelo COVID-19, a comemoração
desta data tão importante será efetuada de forma atípica,  sem cerimônias, grandes eventos e
ilustres visitas. A conjuntura atual envolvendo a saúde pública impõe adaptação e novos esforços
a fim de otimizar e racionalizar os processos e projetos, sem, no entanto, esmorecer a chama do
“fogo  sagrado”  que  habita  em  todos  nós,  com  a  convicção  de  que  as  crises  sempre  nos
impulsionam para frente, nos cobrando objetividade, responsabilidade e dedicação, dissipando as
zonas  de  conforto  e  reforçando  os  elos  da  cooperação,  a  sinergia  e  a  busca  incansável  do
conhecimento e da compreensão. 

É, portanto, o momento exato para agradecer a contribuição que cada um doa a este
Instituto. Congratulamo-nos pelas realizações, conscientes de que tudo isso somente foi possível
em face da dedicação e do profissionalismo dos que aqui nos antecederam, concitando a atual
tripulação a permanecer neste mesmo ritmo, mantendo-se abnegada, transparente e confiante. 

Com fé em Deus venceremos a tempestade e a travessia voltará a ser marcada por bons
ventos e mares tranquilos.

Parabéns ao nosso querido IEAPM!

ELIANE GONZALEZ RODRIGUEZ
Pesquisadora Titular

Diretora

  ASSINADO DIGITALMENTE

Distribuição:
AgNSNQ, CASNAV, CTMRJ, DGDNTM, IPqM e Arquivo.
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