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AS  OPERAÇÕES  DE  PAZ,  O  ERRO  DE  DESCARTES
E  OS  PRESSUPOSTOS  DO  IMAGINÁRIO  DE

CASTORIADIS

ALVARO  AUGUSTO  DIAS  MONTEIRO
Almirante de Esquadra (FN)

INTRODUÇÃO

Este artigo é uma adaptação de uma con-
ferência que proferi no encerramento do

Seminário Europe and Latin America in Peace
Operations: Comparative Perspectives and
Practices, realizado na Pontifícia Universida-

de Católica do Rio de Janeiro (PUC/Rio), nos
dias 14 e 15 de abril de 2010.

Como um dos propósitos do seminário
era o de estabelecer laços entre os militares
e a Academia, julguei que não deveria abor-
dar tema estritamente técnico, relacionado à
doutrina ou aos procedimentos do emprego

NOSSA  CAPA
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militar. Melhor faria se abordasse algo co-
mum aos militares, executantes por excelên-
cia das operações de paz, e aos civis da Aca-
demia, estudiosos e intelectualmente inte-
ressados nessas operações e que, por sua
vez, também, são executantes, na medida
em que delas participam, por intermédio das
diversas agências e organizações civis que
atuam nas operações de paz.

Assim, na busca do tema a comentar,
optei por uma abordagem mais ampla, mais
superficial do que detalhada, com o intuito
de, no tempo destinado à conferência, ser
capaz de trazer à ponderação dos partici-
pantes do seminário
algumas influências
que, a meu ver, as ope-
rações de paz estão
trazendo ao pensa-
mento militar. Por isso
o tema: “As opera-
ções de paz, o erro de
Descartes e os pres-
supostos do imaginá-
rio de Castoriadis”.

Embora esse tema tenha mais pompa que
circunstância, mais título que conteúdo,
decidi abordá-lo porque julgo interessantes
as influências das operações de paz sobre o
pensamento militar, particularmente os im-
pactos que as novas modalidades de opera-
ções de paz, denominadas robustas, com
certeza trarão a esse pensamento1.

Uma dessas influências incide no erro de
Descartes, expressão que “roubei” do título
de um dos livros de Antonio Damásio, em
que este renomado neurobiólogo aborda a
emoção, a razão e o cérebro humano.

Talvez, no caso militar, o erro não tenha
sido propriamente de Descartes, mas da
equivocada generalização que o pensamen-

to militar cometeu ao aplicar seu método
dedutivo, racional, baseado no rigor da
evidência e na precisão da lógica matemá-
tica para encontrar soluções para quais-
quer problemas militares, a despeito de suas
diferentes naturezas.

Subordinando-se incondicionalmente ao
racionalismo cartesiano, o pensamento mili-
tar parece ter abandonado completamente
qualquer sentido de intuição, embora ele
mesmo, Descartes, tenha atribuído o insight
que resultou no desenvolvimento de seu
método a uma intuição, a uma revelação da
natureza que cria, mas que não foi criada.

De tal forma assimi-
lamos o método de
Descartes que nos tor-
namos talvez uma de
suas maiores expres-
sões. Somos, os mili-
tares, por definição,
cartesianos; somos re-
conhecidamente dota-
dos de mentalidade

cartesiana.
A submissão ao rigor intelectual de Des-

cartes, que, de certo modo, privilegia o
método em detrimento do talento, certa-
mente contribuiu para as interpretações e
aplicações equivocadas de suas ideias ao
pensamento militar, cuja total e irrestrita
obediência aos ditames doutrinários cris-
talizou-se com o passar do tempo, trans-
formando o estamento militar em uma insti-
tuição doutrinariamente dogmática, plena
de verdades consideradas absolutas. Uma
instituição que, como toda instituição
dogmática, muitas vezes define ela própria,
para si mesma, tanto novas maneiras de
responder às suas necessidades como no-
vas necessidades, enquadrando-se no

1 Operações de paz ditas “robustas” seriam operações de paz complexas e críticas, como aquelas que se
destinariam à proteção de civis “sob ameaça iminente de violência física”, nas quais há limitado, ou
nenhum, consentimento dos partidos no terreno e em que o uso do armamento não estaria restrito
à proteção individual do combatente e sim, também, ao efetivo cumprimento da missão.

Somos, os militares, por
definição, cartesianos;

somos reconhecidamente
dotados de mentalidade

cartesiana
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modelo de sociedade, no sentido de orga-
nização, tão criticado por Castoriadis.

Já me encontro, portanto, no terreno
perigoso de Castoriadis e seu imaginário
social. Imaginário que para ele, Castoriadis,
não é imagem e sim criação. Sendo que o
essencial da criação não é a descoberta do
que já existe, mesmo que ainda seja desco-
nhecido, muito menos
o mero desenvolvi-
mento ou a evolução
do que já existe.

Para Castoriadis, cri-
ação é a constituição do
novo, é o rompimento
com parâmetros e
paradigmas institu-
cionais para alcançar
um novo patamar de
atuação. Processo que
ele viveu, não sem an-
gústia, quando rompeu
com o marxismo. Rom-
pimento que justificou
como uma decisão, da
qual não pôde fugir,
“entre a fidelidade a
uma doutrina que há
muito tempo já não es-
timula nem uma reflexão
nem uma ação e a fide-
lidade ao projeto de uma transformação radi-
cal da sociedade”.2

Este pensamento síntese de Castoriadis
está, de certo modo, refletido também com muita
clareza e, por que não, com idêntica angústia
nas já notórias palavras do Major-General
Fuzileiro Naval James Mattis, comandante da
1a Divisão de Marines (Fuzileiros Navais dos
Estados Unidos), durante a invasão do Iraque

em 2003, quando, ao planejar o emprego de
sua Divisão na Fase IV da Guerra – Fase de
Estabilização –, que estava prestes a se iniciar,
inconformado com a postura de alguns co-
mandantes que se escudavam inflexivelmente
em preceitos e princípios doutrinários para
nortear suas ações, declarou: “A doutrina é o
último refúgio dos sem imaginação”.3

Ainda que para
muitos, principalmen-
te para estudiosos e
analistas militares da
América do Sul, as
operações no Iraque e
no Afeganistão não
devam ser enquadra-
das como operações
de paz (embora todos
os palestrantes euro-
peus do seminário as
considerassem como
tal), é forçoso, pelo
menos, constatar que
as condicionantes da-
queles ambientes
operacionais não dife-
rem muito das que se
espera encontrar nas
operações de paz fu-
turas, ditas robustas
pelo menos no que

concerne à sua natureza, embora possam
diferir no grau de intensidade.

São justamente essas operações (Afe-
ganistão e Iraque) que, atualmente, estão pon-
do em cheque o pensamento militar e sua dou-
trina de emprego, previamente estabelecida
para atuação nesses cenários, que não tem
conseguido responder, como se esperava, ao
ambiente operacional que condiciona essas

2 Castoriadis. A Instituição Imaginária da Sociedade, página 25.
3 Esta frase do General James Mattis logo se tornou notória e vem sendo frequentemente citada. Uma boa

visão do contexto em que foi pronunciada pode ser obtida no paper preparado por Frank G. Hoffman
para o Foreign Policy Research Institute, em 2006, possível de ser acessado no sítio http://www.fpri.org/
books/Hoffman. Changing Tyres on the Fly. The Marines and Postconflict Stability Ops.

A doutrina não pode ser
considerada um dogma;

portanto, imutável,
inflexível, rígida. Ela não
deve cercear a iniciativa,
ela não pode justificar a

inação.
O racionalismo cartesiano
da supremacia do pensar,

da absoluta supremacia da
razão, não pode, de modo

algum, anular por completo
o sentir, não pode anular o

intuir
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operações. Para tanto, para fazer face adequa-
damente às ameaças ali presentes, o pensa-
mento militar deve não apenas evoluir, mas
sim, como ensina Castoriadis, romper com a
linearidade cartesiana para formular outros
patamares, outros modelos de atuação.

A doutrina não pode ser considerada
um dogma; portanto, imutável, inflexível,
rígida. Ela não deve cercear a iniciativa, ela
não pode justificar a inação.

O racionalismo cartesiano da suprema-
cia do pensar, da absoluta supremacia da
razão, não pode, de modo algum, anular por
completo o sentir, não pode anular o intuir.

Não foi outro o propósito do General
Petraeus ao divulgar sua nova doutrina de
enfrentamento. Em síntese, essa doutrina é
uma tentativa de rom-
per com a inflexível
aplicação do modelo
convencional de com-
bate a um ambiente
não convencional, em
que as ameaças exis-
tentes (e são terríveis!)
são, ou estão, difusas.

Penso, portanto,
que as novas opera-
ções de paz vão levar-
nos ao resgate de uma
concepção de ação militar, outrora mais co-
mum, caracterizada pela supremacia da ma-
nobra sobre o fogo, do combatente sobre
o técnico, do existir sobre o pensar, do sen-
sível sobre o inteligível.

UMA  LIGEIRA  DIGRESSÃO

As guerras, as ações militares, em suma,
sempre foram conduzidas apoiando-se em
dois pilares: a arte da guerra e a ciência (a
tecnologia) da guerra.

A arte da guerra clama pelo combatente,
enquanto a ciência da guerra, pelo técnico. A
arte da guerra é a expressão do que é sensí-
vel, a ciência da guerra do que é inteligível.

O combatente, como ser sensível, é o pro-
tagonista da manobra, enquanto o técnico,
com base no que é inteligível, busca o desen-
volvimento do armamento, das munições, en-
fim, dos sistemas de armas; busca o aprimo-
ramento da acurácia do seu emprego, o au-
mento letal de seus efeitos, em um conjunto
de ações e medidas que neste artigo vou sin-
tetizar como o fogo. Manobra e fogo com-
põem, portanto, as ações militares.

Embora avanços tecnológicos, por mais
simples que hoje possam parecer, tenham in-
terferido na arte da guerra, introduzindo no-
vos procedimentos e técnicas, a manobra
sempre preponderou sobre o fogo. Sempre
se aplicou o fogo para facilitar a manobra.

Ninguém talvez tenha elevado tão alto a
arte da guerra quanto
Napoleão, que privile-
giava sobremaneira a
manobra. Quanto me-
lhor a manobra, menos
combate. Houve situ-
ações em que o sim-
ples perceber da mano-
bra francesa levou as
tropas oponentes à
rendição, como ocor-
reu com os austríacos
em Ulm (1805); quan-

do não se renderam, foram destruídas,
como aconteceu com os prussianos em
Jena (1806).

Após sua fragorosa derrota para Napo-
leão, na Batalha de Jena, a Prússia iniciou a
reestruturação do seu Exército, tarefa que,
inicialmente, ficou a cargo de dois gene-
rais: Scharnhorst e Gneisenau.

Em meados do século XIX, Bismarck, na
condução da unificação da Alemanha, sob a
liderança da Prússia, em que sobremaneira exal-
tou o espírito nacionalista alemão, logo perce-
beu que a consecução do seu projeto não
seria possível sem a derrota militar da Áustria,
o que demandaria um Exército poderoso.

A arte da guerra clama
pelo combatente, enquanto
a ciência da guerra, pelo

técnico. A arte da guerra é
a expressão do que é
sensível, a ciência da

guerra do que é inteligível
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Todavia, como era tradição que os prínci-
pes, particularmente os filhos do imperador,
fossem designados para comandar os exérci-
tos prussianos, foi necessário criar um staff
capaz de assessorar os príncipes em suas
decisões quanto ao emprego das tropas que
comandavam, dando origem, assim, ao Esta-
do-Maior, organização consagrada posteri-
ormente em todas as forças armadas do mun-
do, particularmente após as retumbantes vi-
tórias prussianas contra a Áustria, em 1866
(Königgrätz), e a França, em 1871 (Sedan).

É interessante registrar que o Estado-
Maior Geral alemão e sua respectiva Esco-
la de Estado-Maior, paradigma de todos os
demais, adquiriu tanta
notoriedade que uma
cláusula do Tratado
de Versailles, assinado
ao final da Primeira
Guerra Mundial, deter-
minava sua extinção.

Os estados-maiores
passaram a adotar
como modelo para a solução dos problemas
militares o método cartesiano, que, em sín-
tese, parte do princípio que todo problema
pode ser decomposto em suas partes mais
simples, as quais, estudadas detalhadamen-
te de per si, levam a uma solução global
para o problema. Com a irrestrita obediência
ao princípio da evidência, o método de Des-
cartes procura conferir uma abordagem pre-
cisa, rigorosa, quase matemática, a todos os
aspectos humanos.

Em decorrência do impacto das grandes
inovações tecnológicas provenientes da
revolução industrial, tais como o fuzil de

retrocarga, a artilharia de retrocarga, a me-
tralhadora, os sistemas de comunicação a
fio e, particularmente, o trem, que passou a
possibilitar o deslocamento de grandes efe-
tivos, antes inimagináveis, para as frentes
de combate, a matematização da guerra foi,
então, questão de tempo.

Desse modo, no limiar da Primeira Guer-
ra Mundial, o combatente, o ser pensante
e a manobra tinham sido completamente
dominados pelo inteligível, pelo técnico e
pelo fogo. A equação invertera-se: ao in-
vés de se empregar o fogo para facilitar a
manobra, manobrava-se para oferecer me-
lhores condições para aplicação do fogo,

principalmente o de
artilharia, chegando-
se ao paradoxo dos
movimentos da infan-
taria serem limitados
pela extensão dos fios
de comunicação da ar-
tilharia de campanha.

A guerra, ou melhor,
sua percepção tornara-se uma questão mate-
mática, como procuraram demonstrar as fa-
mosas equações de Lanchester, publicadas
em 1916. A guerra passara a ser mera questão
de superioridade de efetivos, como deixa
transparecer Lanchester em uma de suas
equações, na qual o resultado de uma bata-
lha estaria na razão direta do quadrado dos
efetivos empregados (Lei dos Quadrados de
Lanchester).4

Nesse contexto, não causa espécie que,
em 1916, o General Von Falkenhain, coman-
dante do Exército alemão, apoiando-se no
fato de possuir maiores efetivos mobiliza-

4 A Lei dos Quadrados de Lanchester estabelece que o poder combativo de uma força é resultante do
produto do quadrado dos efetivos empregados pelo coeficiente de eficácia da força (um coeficiente
decorrente de vários aspectos, tais como: treinamento, armamento, cultura militar etc.). Assim,
sempre será mais fácil incrementar-se o poder combativo de uma força pelo aumento de seu efetivo
(valor que é elevado ao quadrado) do que pelo aumento de seu coeficiente de eficácia. Ainda hoje se
encontram muitas aplicações das Leis de Lanchester na doutrina militar. A razão de 3 x 1 entre o
atacante e o defensor talvez seja a mais famosa delas.

Ultrapassado o limiar
nuclear, não havia mais

lugar para a manobra, tudo
seria resolvido pelo fogo
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dos e considerando que a França defende-
ria Verdun até o fim, pelo simbolismo histó-
rico daquela localidade, tenha decidido
“sangrar” a França em Verdun até a última
gota de sangue.

Em nove meses de luta, 770 mil mortos
de ambos os lados. Perdas incomensurá-
veis e inaceitáveis, só superadas por outra
bestialidade humana: a Batalha do Somme,
também em 1916. Em cinco meses de lutas,
1 milhão e 200 mil baixas, 76.710 mortos
somente no primeiro dia dos combates, o
fatídico dia 1o de julho de 1916.

O ser humano, inteiramente desprovido
de sua condição humana, passara a ser
contabilizado como se
fosse mero item do in-
ventário militar.

A Segunda Guerra
Mundial, embora nela
não tenha havido tan-
ta imobilização nas
frentes de combate,
terminou sob total do-
mínio do fogo, repre-
sentado pelos cogu-
melos atômicos de
Hiroshima e Nagasaki.

A própria decisão de
lançar as bombas atô-
micas resultou, em últi-
ma instância, de uma
razão entre perdas. Para conquistar o Japão,
previa-se um total de 10 milhões de baixas
americanas; então, que morressem uns tan-
tos milhões de japoneses e, de preferência,
nenhum americano.

Ultrapassado o limiar nuclear, não ha-
via mais lugar para a manobra, tudo seria
resolvido pelo fogo. O técnico e o inteligí-
vel passaram a dominar integralmente o
pensamento militar.

A estatística, a pesquisa operacional e
a análise matemática substituíram a arte do
general – a estratégia –, como se fosse pos-

sível reduzir o intangível a uma simples
questão matemática, como se fosse possí-
vel “modelar” a alma humana.

Sob a batuta desses princípios matemá-
ticos, os americanos travaram a Guerra do
Vietnã, na qual, em regra geral, a estatística
e a razão entre perdas passaram a guiar as
operações militares.

A derrota americana no Vietnã permitiu
que pensadores militares como Boyd, Lind
e Friedman, posteriormente denominados
“os reformadores”, tentassem romper com
esse modelo de atuação militar, condicio-
nado pelo rigoroso planejamento detalha-
do e cuidadoso, pela tentativa de se prever

todas as ações, com
pouca ou nenhuma
margem de erro, pela
busca do monitora-
mento e controle de
todas as ações, inde-
pendentemente do es-
calão considerado,
fato que o avanço
tecnológico das comu-
nicações passara a
possibilitar.

A tentativa de rom-
per com a linearidade
do pensamento militar
cartesiano, com a mu-
dança do paradigma de

comando, que segundo Van Creveld passa-
ria a ser exercido por influência, em que as
ações correntes e a iniciativa dos coman-
dantes de campo indicariam a linha de ação
a adotar, ao invés de ser exercido por meio
de planos e ordens de operação resultantes
de rigorosos planejamentos prévios que per-
mitem pouca flexibilidade, esbarrou, contu-
do, no avassalador avanço da tecnologia
que levou ao movimento denominado “re-
volução dos assuntos militares”.

Esta é uma revolução que, no entanto,
não se enquadra exatamente no tipo de que

A estatística, a pesquisa
operacional e a análise

matemática substituíram a
arte do general – a

estratégia –, como se fosse
possível reduzir o intangível

a uma simples questão
matemática, como se fosse
possível “modelar” a alma

humana
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nos fala Castoriadis, pois se trata basica-
mente de uma evolução, embora substan-
cial, do pensamento militar dominante, e
não efetivamente do rompimento com esse
pensamento, uma vez que a revolução dos
assuntos militares está quase que inteira-
mente focada na tecnologia e nos seus im-
pactos na doutrina militar, e não nos as-
pectos menos tangíveis da arte da guerra.

A revolução dos assuntos militares con-
duz, em todos os níveis, ao aumento do
controle e do monitoramento sobre as
ações dos escalões mais inferiores, inclu-
sive das ações dos próprios soldados, que
assim se veem cerceados em suas iniciati-
vas individuais, uma vez que, constante-
mente supervisionados pelos escalões
mais elevados, habituam-se a aguardar as
decisões vindas desses escalões. Perdem,
assim, a sua já limitada autonomia e habi-
tuam-se à falta de iniciativa individual.

Acentua-se, portanto, e drasticamente, a
separação estabelecida por Descartes entre
o “corpo pensante”, a res cogitans, que nas
instituições militares seria representada pelo
corpo de oficias, do “corpo não pensante”,
a res extensa, representada pelo corpo de
praças, cuja formação é eminentemente téc-
nica, na qual não há preocupação em ofere-
cer-lhes (às praças) uma consciência de so-
ciedade, uma consciência cultural, ferramen-
tas que lhes possibilitariam discernir, que
lhes possibilitariam agir com propriedade.

Essa situação agrava-se na medida em
que, diante das possibilidades oferecidas
pelos extraordinários avanços nos sistemas
de comunicações, cada vez mais os altos
escalões controlam as ações dos escalões
inferiores, inclusive as ações dos oficiais
que comandam esses escalões, estabelecen-
do a fronteira entre a res cogitans e a res
extensa, não mais entre oficias e praças e
sim entre os escalões de comando mais ele-
vados e os escalões táticos, que são, efeti-
vamente, os executores das ações militares.

Raciocinando por absurdo, poderíamos
chegar à seguinte conclusão: na medida em
que cada vez mais os altos escalões passam
a controlar as ações, o corpo pensante tende
a zero, e o corpo não pensante ao infinito.

Ao analisar as instituições, Castoriadis
também se refere às divisões, às separações
que lhes são inerentes. Todavia, não em ter-
mos de res cogitans e res extensa e sim en-
tre os que ordenam e os que obedecem.

Dentre as iniciativas que integram a re-
volução dos assuntos militares, penso que
a concepção de guerra centrada em redes
tende a restringir o grupo dos que orde-
nam aos altos escalões.

Como a iniciativa normalmente pertence a
quem ordena, esses escalões mais elevados,
por não se encontrarem fisicamente no cená-
rio da ação, embora possam visualizá-lo,
dissociam-se de suas condicionantes factuais.
Decidem com base nas incontáveis informa-
ções que chegam, e que chegam em números
tais que impossibilitam seu correto proces-
samento, o que os leva a decidir com base em
dados distorcidos ou equivocados.

AS  OPERAÇÕES  DE  PAZ

É contra essas tendências que as ope-
rações de paz contrapõem-se, e o fazem por
diversos fatores.

Primeiro, porque alijam grande parte da
tecnologia representada pelos sofisticados
sistemas de armas que, em princípio, não são
autorizadas nas operações de paz, nas quais
os capacetes azuis contam apenas com seu
armamento individual para defesa própria.

Segundo, porque normalmente as opera-
ções de paz desenvolvem-se em centros urba-
nos de toda ordem, os quais, por sinal, a dou-
trina militar convencional considera como obs-
táculos a evitar pelas dificuldades que trazem
ao controle das operações, em virtude da des-
centralização que impõem à tropa, obrigando
à pulverização das organizações táticas bási-
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cas, que se veem forçadas a operar, na maioria
das vezes, em pequenas frações, atuando iso-
ladamente. Embora as comunicações tenham
chegado ao nível individual, ao nível do sol-
dado, a pulverização dessas frações sobrema-
neira dificulta (em certas circunstâncias impe-
de) o efetivo controle de sua atuação pelos
escalões mais elevados.

Por fim, e talvez por mais importante, as
operações de paz requerem dos militares,
ou porque eles são os primeiros a chegar à
área de operações ou porque, devido a ques-
tões de segurança, só
eles chegam em certas
áreas, a execução de
um sem-número de ta-
refas e atividades, tan-
to no campo cívico-
social como no da re-
construção de infraes-
trutura, que, de modo
algum, relacionam-se
com o emprego militar.
Essas atividades obri-
gam os militares a
interagir, sem estarem
convenientemente
preparados para tal,
com diversos e dife-
rentes atores, inclusive com agências e or-
ganizações civis que atuam nos cenários
das operações de paz, as quais nem sempre
veem com bons olhos a atuação militar. Mui-
tas possuem regulamentos e normas que
proíbem qualquer contato ou até mesmo
qualquer ajuda do setor militar, a fim de não
perderem sua isenção, sua imparcialidade.

Ora, em qualquer sistema a quantidade
de interações é aproximadamente igual à
metade do quadrado do número de atores
envolvidos, o que torna o ambiente
operacional de uma operação de paz emi-

nentemente incerto. Se o ambiente
operacional é incerto, os sistemas nele en-
volvidos são não lineares, são sistemas
adaptativos complexos, que, por definição,
não podem ser controlados, embora pos-
sam sofrer algum grau de interferência.

Nesses ambientes, a abordagem carte-
siana, própria para sistemas lineares, não
encontra espaço para aplicação plena.

A abordagem desses ambientes de in-
certeza requer a flexibilização da rigidez de
ideias, das atitudes e dos comportamentos

fundamentados em
modelos tradicionais e
em ensinamentos dou-
trinários dogmáticos.
A abordagem desses
ambientes deve pau-
tar-se também, e obri-
gatoriamente, na auto-
nomia individual, pois,
nesses ambientes in-
certos, a ação indivi-
dual entrelaça-se com
todo o sistema.

A clássica divisão
do pensamento militar
cartesiano entre os ní-
veis de emprego tático,

operacional e estratégico torna-se difusa;
às vezes, inexiste, pois a ação equivocada
de um simples soldado pode ter implicações
estratégicas que comprometam não só a
operação de paz em curso, mas a própria
instituição que patrocina a operação.

Esta é uma preocupação que a própria
Organização das Nações Unidas (ONU) já
manifestou no seu documento, denomina-
do New Horizon,5 sobre as operações de
paz futuras, em que identifica claramente
esses ambientes de incerteza e ressalta que
tais incertezas, presentes no cumprimento

5 “A New Partnership Agenda: Charting a New Horizon For UN Peacekeeping” é um documento oficioso
da ONU, lançado em 2009, o qual, simplificadamente denominado de “New Horizon”, vem sendo
considerado o documento norteador das futuras operações de paz.

Se o ambiente operacional
é incerto, os sistemas nele

envolvidos são não
lineares, são sistemas

adaptativos complexos,
que, por definição, não
podem ser controlados,
embora possam sofrer

algum grau de
interferência
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das missões de paz, tendem a multiplicar-
se quando a força de paz é constituída por
estrangeiros que não falam o idioma local,
que não conhecem os hábitos, a cultura e
os costumes da população que pretendem
proteger, ou, se os conhecem, é apenas
muito superficialmente.

As incertezas tendem a multiplicar-se tam-
bém se os motivos para a presença da força
de paz não estão inteiramente claros ou per-
feitamente compreendidos. Ou, o que é pior,
se há desconfianças quanto à real intenção
da presença da tropa no país considerado.

Esta é uma situação que se torna ainda
mais crítica à medida que as operações de
paz não mais signifiquem a mera interposição
de forças entre dois partidos antagônicos
que aceitam essa mediação, que concordam
que a força interposta supervisione a paz
ou o armistício assinado, como ocorreu na
primeira operação de paz da ONU, em 1948,
entre árabes e israelenses.

As operações de paz que se avizinham
serão robustas, multidimensionais, terão
outros propósitos principais, inclusive o
de proteger populações civis, ameaçadas
ou atacadas por grupos armados.

Nessas circunstâncias, muito provavel-
mente com alguma frequência, os capacetes
azuis terão que recorrer ao emprego de seu
armamento não com o propósito de prote-
ger-se, mas com o intuito de assegurar o cum-
primento da missão para a qual forem desig-
nados. Situação que poderá ensejar, inclusi-
ve, o emprego de armamento mais pesado.
Como ressalta o documento New Horizon:
“No nível tático uma abordagem robusta sig-
nifica que os contingentes podem ser obri-
gados a usar força em defesa do Mandato”.6

Nesse contexto é relevante considerar que
as forças de paz tudo devem fazer para asse-
gurar que o armamento empregado destina-se
a garantir a segurança e o bem-estar da popu-

lação do país hospedeiro e que as forças de
paz são a garantia de seu bem-estar e da
tranquilidade da população, que não seriam
alcançados sem a presença das forças de paz.

Essa é uma recomendação que leva a pro-
funda reflexão, pois constitui meta de muito
difícil consecução, particularmente quando
a operação de paz dura além do previsto,
sem alcançar os propósitos de estabilidade
política e social, de fortalecimento das insti-
tuições e instâncias estatais, de melhoria da
infraestrutura para os quais foi estabelecida.

Não se pode esquecer que, com o passar
do tempo, os capacetes azuis, por mais amis-
tosos que sejam, assumem conotação de
tropa de ocupação, uma vez que tropa es-
trangeira será sempre tropa estrangeira, por
mais afinidade que se obtenha com a popu-
lação local. Os procedimentos doutrinários
adotados pela força de paz para sua própria
segurança, o ostensivo portar do armamen-
to diante da população, a prioridade para
seus deslocamentos, o deslocar de suas vi-
aturas blindadas que, por si só, já conotam
certa agressividade, tudo leva à degrada-
ção do seu ambiente operacional, aumen-
tando significativamente a possibilidade e a
probabilidade de conflitos com a população
que pretendem proteger, gerando distúrbi-
os e inquietudes, facilmente manipuladas por
grupos com interesses antagônicos.

Nesses ambientes operacionais, parece
óbvio que o excessivo, desproporcional ou
desnecessário emprego da força para a ma-
nutenção da ordem pública claramente tra-
rá consequências negativas. Mas, por ou-
tro lado, pareceria tão óbvio que a inabili-
dade, a excessiva aversão ao risco que im-
pede a ação, mesmo que necessária ou
requerida, poderá igualmente causar iguais
danos negativos?

Ora, estamos diante de um tênue estado
de equilíbrio, diante de um dilema, no qual

6 New Horizon, seção III. A Robust Approach to Peacekeeping.
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o acerto da decisão torna-se crucial para o
sucesso da própria operação de paz.

Mas a quem caberá tomar essa decisão?
Na maioria das vezes, provavelmente, ao

cabo ou ao sargento, pois, em decorrência
do emprego descentralizado das forças de
paz, normalmente são eles, os cabos e os
sargentos, que lideram as frações táticas
desdobradas nas diversas patrulhas ou nos
pontos fortes. Sem terem tempo suficiente
para submeter suas intenções aos escalões
superiores, são obrigados a decidir, em am-
bientes de extrema tensão, se devem ou não
(e em que nível de vio-
lência) empregar seu
armamento.

Cabe aqui uma
questão: os atuais mo-
delos de treinamento
das forças de paz pre-
param os graduados
para decidir com pro-
priedade? Levam es-
sas circunstâncias em
conta? Talvez não,
uma vez que não há
como o militar decidir
com propriedade sem
que lhe seja conferida
autonomia.

A autonomia é a condição básica para
que se possa conviver com riscos e com
incertezas, para que se possa atuar em am-
bientes complexos nos quais a quantidade
de possíveis interações é imensa, nos quais
é impossível prever todas as circunstâncias
intervenientes e muito menos controlá-las.
Ensinamento que a embaixadora Regina
Maria Cordeiro Dunlop, representante per-
manente do Brasil junto às Nações Unidas,
com muita propriedade assinalou: “Líderes
no terreno são responsáveis por sucessos

e fracassos. Ao mesmo tempo, eles devem
ter autonomia para implementar os manda-
tos da missão de acordo com sua experiên-
cia e conhecimento (grifo meu)”.7

Normalmente, o treinamento dos milita-
res que se preparam para integrar contin-
gentes que serão empregados em opera-
ções de paz concentra-se em aspectos téc-
nicos, em procedimentos de conduta indi-
vidual e em noções genéricas sobre hábi-
tos, tradições e cultura locais, que são, con-
tudo, insuficientes para assegurar-lhes o
embasamento cultural adequado.

Mesmo em relação
aos oficiais, durante
sua formação muito
pouco lhes é formal-
mente apresentado
sobre as instâncias
paradigmáticas do ser,
sobre as instâncias
paradigmáticas da
sensibilidade do ser.

Literatura, arte, po-
esia e música, com ra-
ras exceções, não in-
tegram os currículos
das escolas de forma-
ção de oficiais e pra-

ças, que, desta forma, não conseguem de-
senvolver uma competência cultural que
os permita lidar convenientemente com os
aspectos humanos dos conflitos presen-
tes nas operações de paz. A formação de
nossos oficiais e praças está excessivamen-
te lastrada na tecnologia e nos seus des-
dobramentos, o que nos torna autocráti-
cos, críticos, controladores, excessivamen-
te centralizadores e, sobremaneira, orien-
tados para a execução de tarefas, portanto
focados mais nos aspectos específicos do
que na visão geral do conflito.

7 Discurso proferido pela embaixadora Regina Maria Cordeiro Dunlop no Debate-Geral da Comissão
Especial de Operações de Paz, Assembleia-Geral – IV Comitê, Nova York, em 22 de fevereiro de 2010.

É necessário, pelo menos,
equilibrar o conhecimento

do sensível com o
conhecimento do inteligível,
a fim de possibilitar que o

militar seja capaz de
reconhecer e definir o
limite de sua própria

autonomia
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Obviamente, refiro-me às Forças Arma-
das brasileiras, embora se eu generalizar
talvez não cometa um equívoco muito gran-
de, uma vez que a significativa maioria dos
países contribuintes de forças de paz se-
gue semelhante padrão de adestramento.

A tomada de decisão em ambientes com-
plexos, incertos e competitivos, nos quais
vontades antagônicas se fazem presentes,
impõe que os militares empregados nesses
ambientes tenham autonomia.

Porém, como nos alerta Castoriadis, a
condição fundamental para a autonomia é a
possibilidade de questionar tradições; algo
que, por definição, exclui todas as socieda-
des fundamentadas em
sistemas fechados de
princípios doutrinários,
em verdades consagra-
das, dentre as quais,
sem dúvida, enqua-
dram-se as instituições
militares.

Assim, se é absolu-
tamente necessário
conferir ao soldado
mais autonomia, faz-se
necessário também que
a instituição aceite pelo menos algum grau
de questionamento de seus dogmas doutri-
nários. Não se trata simplesmente de descum-
prir normas e preceitos doutrinários, mas sim
de poder debatê-los, de poder analisá-los,
embora obedecendo-lhes.

Por outro lado, para que tais questio-
namentos não sejam levianos ou incon-
sequentes, para que o soldado possa ques-
tionar com algum grau de razoabilidade, é
indispensável oferecer-lhe mais cultura,
mais conhecimento. É necessário, pelo me-
nos, equilibrar o conhecimento do sensí-
vel com o conhecimento do inteligível, a
fim de possibilitar que o militar seja capaz
de reconhecer e definir o limite de sua pró-
pria autonomia.

Pois, como apontou Castoriadis, o indi-
víduo não é separável de sua sociedade, a
qual cria seu próprio significado, cria sua
própria estrutura. Nesse sentido, o militar,
o soldado, precisa ser tanto autônomo
como capaz de conviver e integrar-se har-
moniosamente na sua instituição, o que,
penso, só será possível mediante uma mu-
dança no enfoque de sua formação militar,
que deverá deixar de ser primordialmente
voltada para a tecnologia para focar-se tam-
bém nos aspectos humanos e intelectuais
da guerra.

Há necessidade, portanto, de alterações
na formação, no preparo e no treinamento

dos militares a serem
empregados em mis-
sões de paz. Altera-
ções que começam
muito antes de eles
serem selecionados
para tais missões.

Sem dúvida, o alvo
primeiro dessa trans-
formação deve ser o
Corpo de Praças, cuja
formação, como já res-
saltei, não só é emi-

nentemente técnica como restrita aos ní-
veis técnicos das funções que normalmen-
te irão desempenhar, sem maiores preocu-
pações com o estímulo à reflexão e ao dis-
cernimento. Mudança que também, ainda
que em menor grau, deve ser estendida à
formação dos oficiais, cuja base acadêmi-
ca terá que encontrar um equilíbrio entre
as ciências exatas e as ciências humanas.

Ora, esta transformação da instituição
militar, tão necessária para a adequada con-
dução das operações de paz robustas que
se avizinham, fascina e amedronta; talvez
mais amedronte que fascine.

Fascina pela busca de novas capacida-
des, fascina pelo desafio de identificar quais
novas capacidades serão capazes de pro-

A formação militar deverá
deixar de ser

primordialmente voltada
para a tecnologia para
focar-se também nos
aspectos humanos e

intelectuais da guerra
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porcionar ao soldado o discernimento e a
autonomia que dele se
esperam.

Por outro lado,
amedronta pela neces-
sidade, talvez, de rom-
per com as atuais es-
truturas de ensino e
treinamento de que
tanto nos orgulha-
mos. Nunca é demais
lembrar que, normal-
mente, nossas escolas
gostam de ensinar so-
mente aquilo que ob-
jetivamente podem
avaliar.

Amedronta por-
que as Forças Armadas não existem para

realizar operações de paz; elas existem para
o cumprimento de seu
dever constitucional
de defesa e manuten-
ção da soberania ple-
na da Pátria, da pre-
servação e garantia
dos interesses nacio-
nais diante de amea-
ças, externas ou inter-
nas, decorrentes dos
diferentes conflitos
inerentes à conjuntu-
ra internacional.

Uma conjuntura na
qual o estado moderno,
como concebido após
Westfália, tornou-se

pequeno para enfrentar as grandes questões

As Forças Armadas não
existem para realizar

operações de paz; elas
existem para o cumprimento
de seu dever constitucional
de defesa e manutenção da

soberania plena da Pátria, da
preservação e garantia dos

interesses nacionais diante de
ameaças externas ou internas
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globais, o que o obriga a coligar-se ou inte-
grar-se regionalmente em blocos – e não se
pode perder de vista que integração traz, ne-
cessariamente, conflitos de interesse. Por
outro lado, os blocos regionais assim forma-
dos tornam-se grandes demais para resolver
os problemas das comunidades que passam
a englobar, o que, por sua vez, também pode
gerar conflitos, embora de diferentes vieses.

Amedronta porque não sabemos se, ao
prepararmos adequadamente nossas tro-
pas para emprego em operações de paz, as
estaremos preparando também para as ope-
rações militares ditas convencionais. Ou
será que, à medida que as operações de
paz se robustecem e o uso da força torna-
se mais previsível, os treinamentos para
ambas as operações se assemelham?

Amedronta porque teremos que corrigir o
pseudoerro de Descartes e eliminar, ou ate-
nuar significativamente, a separação, o fos-
so hoje existente entre oficiais e praças, inte-
grando todos em um mesmo corpo pensante.

Amedronta porque não sabemos se nós,
militares, seremos capazes de identificar e de
introduzir as alterações necessárias na forma
como os planejamentos das operações de paz
deverão ser conduzidos, de modo que aspec-
tos culturais tenham peso preponderante no

cumprimento da missão e não apenas uma fun-
ção acessória, pois, como ressalta Castoriadis,
é necessário que se compreenda primeiro aqui-
lo que se quer transformar.

Julgo que nesse aspecto reside o valor
maior do encontro entre os militares e a Aca-
demia. Encontro que, atualmente, vem sen-
do insistentemente buscado por esses dois
atores em todos os países atualmente en-
volvidos com operações de paz, indepen-
dentemente de suas diferentes naturezas.
Encontro que enseja a perfeita compreen-
são das possibilidades e limitações das ins-
tituições militares e civis que participam das
operações de paz, cujo sucesso não pode
prescindir da ação coordenada e do enten-
dimento mútuo desses dois vetores.

Nós – o vetor militar – e a Academia, as
agências e as organizações não governamen-
tais – o vetor civil – das operações de paz
precisamos identificar os pontos de contato
entre as funções militares e as funções civis,
a fim de fortalecê-los, ao invés de apartá-los,
pois, como nos lembra Castoriadis, o modo
como as sociedades são organizadas impede
que seus integrantes possam ver que as coi-
sas podem ser diferentes.

Nós, militares, certamente não consti-
tuímos a exceção dessa regra...
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A SEGUNDA REVISTA MAIS ANTIGA DO  MUNDO

A Revista Marítima Brasileira completou 159 anos em
 1o de março de 2010. Fundada em 1851 pelo

 Primeiro Tenente Sabino Elói Pessoa,
foi a segunda revista mais antiga do mundo

a tratar  de assuntos marítimos e navais.
Conforme os registros obtidos, a  Rússia foi o primeiro

país a lançar uma revista marítima,
a Morskoii Sbornik, (1848).

Depois vieram:
Brasil – Revista Marítima Brasileira (1851),

França – Revue Maritime (1866),
Itália – Rivista Marittima (1868),

Portugal – Anais do Clube Militar Naval (1870),
Estados Unidos – U.S Naval Institute Proceedings (1873)
República Argentina – Boletín Del Centro Naval (1882).
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INTRODUÇÃO

Embora no mar não existam áreas de re-
ferência notáveis com o significado po-

lítico-estratégico que os centros urbanos,
industriais ou governamentais em terra fir-
me normalmente têm, ele sempre foi, e per-
manece sendo, lugar de atividades e acon-
tecimentos decisivos na vida das nações.
Imenso espaço comum, aberto à circula-
ção de homens e mercadorias em todas as
direções, não poucas vezes deixou de ser
o espaço natural de intercâmbio entre os

povos para transformar-se em uma arena
de competição e conflito.

À luz dessa realidade, patente no curso
da história, proponho-me a examinar neste
artigo o Atlântico Sul como cenário
inseparável das exigências de segurança e
defesa do Brasil e, ao mesmo tempo, aber-
to à aproximação e ao fortalecimento da
confiança entre as nações situadas às suas
margens ou que nele estão presentes.

São vários os significados que a pala-
vra segurança pode sugerir. Ela é aqui en-
tendida como uma condição na qual os
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Estados consideram que não correm o ris-
co de uma agressão militar, não estão ex-
postos a pressões políticas e a imposições
ou coerção econômicas, de modo que po-
dem livremente se dedicar ao próprio de-
senvolvimento e progresso.1 A abrangência
da segurança é relativa. Ela nunca é abso-
luta; é sempre alguma coisa que se perse-
gue. De fato, é muito pouco provável que
um Estado possa sentir-se, em qualquer
momento, inteiramente livre de eventuais
constrangimentos ou pressões, sejam po-
líticos, econômicos ou mesmo militares.

Já a defesa, embora possa estar associ-
ada aos aspectos da segurança acima men-
cionados – e não é raro que isso aconteça
–, diz respeito mais apropriadamente ao
emprego do poder mi-
litar. É de praxe conce-
ber-se a segurança
como um estado e a
defesa, um ato.

Alerto o leitor para
o fato de que o Atlân-
tico Sul a que me refi-
ro se estende por lati-
tudes acima da linha
do equador. Não é o
mesmo Atlântico Sul geográfico. Vale lem-
brar que o extremo norte do litoral brasilei-
ro e as águas jurisdicionais que lhe são
contíguas situam-se ao norte do equador.
Evita-se, assim, além disso, com esse “ajus-
te” na geografia, a divisão artificial de uma
das suas principais áreas estratégicas: a
passagem entre os salientes nordestino, no
Brasil, e o do noroeste da África.

Começo o artigo com um resumo das
atividades que representam interesses bra-
sileiros no mar e são, por conseguinte, fa-
tores relacionados à segurança do país no

Atlântico Sul. Examino, em seguida, os fo-
cos de tensão e instabilidade e a atuação
de potências extrarregionais nesse ocea-
no. Destaco-os como argumentos da dis-
cussão, como fatores essenciais de refe-
rência na avaliação do panorama da segu-
rança no Atlântico Sul. Dou remate ao arti-
go com algumas observações sobre as
eventuais implicações desse panorama
para o Brasil.

OS  INTERESSES  BRASILEIROS  NO
MAR

As atividades de interesse do Brasil no
Atlântico Sul contribuem de forma consi-
derável para o seu desenvolvimento eco-

nômico e social. Vale a
pena aqui relembrá-
las, ainda que de modo
sucinto.

Uma dessas ativi-
dades é o transporte
marítimo, responsá-
vel por mais de 95% de
nosso comércio exte-
rior. Centenas de navi-
os mercantes por dia

circulam no Atlântico Sul em linhas de co-
municação marítimas de interesse do Bra-
sil. Embora em 2009 tenha sofrido uma que-
da de 24%, causada pela crise financeira
internacional, em 2008 esse comércio al-
cançou a cifra de US$ 371 bilhões, corres-
pondente a algo entre 15 e 20% do Produto
Interno Bruto (PIB) do País.2 A importância
do transporte marítimo não se limita à con-
sideração dos benefícios econômicos que
ele viabiliza diretamente. Tende a ter um
efeito interativo e estimulante em outras
áreas da economia: na Marinha Mercante,

1. Esse conceito de segurança se baseia naquele proposto por um grupo de cientistas políticos reunido em
Tashkent, capital do Uzbequistão, sob os auspícios da ONU, em maio de 1990.

2. Do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Acesso em 8/5/2010.

As atividades de interesse
do Brasil no Atlântico Sul

contribuem de forma
considerável para o seu

desenvolvimento
econômico e social
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na construção naval, no desenvolvimento
dos portos.

Outra atividade relevante é a explora-
ção de petróleo no mar. Em 2009, 91% da
produção de petróleo – cerca de 2 milhões
de barris diários – foram extraídos do mar.
Nesse mesmo ano, as reservas provadas
do País eram de 13 bilhões de barris. Se-
gundo especialistas, as reservas de óleo e
gás do pré-sal podem chegar a mais de 100
bilhões de barris de “óleo equivalente” (uni-
dade usada para expressar volumes de pe-
tróleo e gás natural na mesma unidade de
medida). Assumindo um valor médio por
barril durante a vida útil dos campos do
pré-sal, estimam esses especialistas que a
exploração de reservas desse porte poderá
resultar em uma receita de US$ 11 trilhões
em 30 anos ou, em média, US$ 366 bilhões
ao ano.3

Embora a pesca não tenha uma projeção
econômica e financeira em níveis similares
aos do comércio e da exploração de petró-
leo no mar – a geração de renda por ela pro-
porcionada se situa em torno dos US$ 5 bi-
lhões anuais –, dá razoável contribuição, em
especial no Norte e no Nordeste, onde se
destaca a pesca artesanal, às economias lo-
cais. No Sul e no Sudeste predomina a pes-
ca industrial, efetuada por uma frota estima-
da em cerca de 3 mil embarcações. Digno de
nota na exploração dos recursos vivos do
mar é o avanço da aquicultura. Nos últimos
anos ela vem sendo responsável por um
apreciável aumento anual das exportações
brasileiras de pescado.4

Outro tipo de atividade é o de levanta-
mentos e pesquisas no mar. A exploração
científica do mar, além de facultar ao País
maior independência no campo das ciênci-

as e da tecnologia marítimas, reforça o po-
tencial de defesa de sua soberania e, no fim
de contas, sua própria segurança, ao pro-
porcionar um conhecimento mais confiável
e exato do ambiente e, portanto, do espaço
marítimo de sua atuação. Abre caminho para
o aproveitamento racional de recursos até
então inexplorados, como, por exemplo, os
nódulos polimetálicos do fundo do mar, ou
a utilização da energia, que, sob a forma de
ondas e marés, encontra-se armazenada nos
oceanos. O Brasil conta atualmente com mais
de duas dezenas de instituições participan-
tes de vários programas nacionais, como
Levantamento da Plataforma Continental
(Leplac) e Avaliação dos Recursos Vivos da
Zona Econômica Exclusiva (Revizee), coor-
denados pela Marinha.

Pode-se concluir, enfim – é o que pre-
tendo aqui ressaltar, ainda que a partir des-
sa resumida e incompleta menção às ativi-
dades marítimas de interesse do País –, que
a importância do mar para o Brasil deriva
de sua caracterização como um prolonga-
mento natural e complementar do espaço
continental. No mar se realizam atividades
que se articulam e das quais dependem, em
larga escala, as atividades em terra.

Por isso mesmo, o livre uso do mar é
condição indispensável ao desenvolvimen-
to e ao progresso do País. As agressões
ou restrições a que as atividades marítimas
possam estar sujeitas, em caso de conflito,
ou mesmo em tempos supostos de paz, afe-
tariam, em maior ou menor grau, a prosperi-
dade e o bem-estar social da nação. A pro-
moção desses objetivos sem entraves ou
antagonismos depende dos fatos e circuns-
tâncias que balizam o panorama da segu-
rança no Atlântico Sul.

3. Fantine, José & Alvim, Carlos Feu – Petróleo e Soberania – Scientific American – Oceanos 4 –
Petróleo, Poluição e Energias Alternativas – p. 17 a 21 – s/data.

4. Vidigal, Armando Amorim Ferreira e outros – Amazônia Azul: o mar que nos pertence – Rio de
Janeiro: Record, 2006 – p.149 a 152.
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FOCOS  DE  TENSÃO  E
INSTABILIDADE  NA  REGIÃO

Alguns dos elementos essenciais na
avaliação desse panorama são os focos de
tensão e instabilidade na região. A instabi-
lidade nos países ribeirinhos põe em risco
os interesses brasileiros. Tende a atropelar
o andamento harmonioso de nossas rela-
ções com esses países. A estabilidade e a
paz no Atlântico Sul e a evolução dos paí-
ses ribeirinhos de maneira equilibrada, sem
sobressaltos, são condições favoráveis à
segurança e à liberdade de manobra políti-
ca do Brasil no campo internacional.

Nessa perspectiva, pode-se dizer que
ocorreram na margem africana, nos últimos
20 e poucos anos, acon-
tecimentos bastante
positivos. A Namíbia
conquistou sua inde-
pendência. O apartheid
ruiu na África do Sul. A
guerra civil terminou em
Angola. Com o fim da
Guerra Fria, desvanece-
ram-se os receios rela-
tivos à presença de uni-
dades navais e aeronaves soviéticas na mar-
gem ocidental do continente.

Não se pode dizer, no entanto, que esses
fatos inauguraram uma era de paz e seguran-
ça na região. Os alinhamentos da Guerra Fria
se desfizeram, mas deixaram o campo livre
para o agravamento de tensões e a ocorrên-
cia intermitente de conflitos com raízes em
rivalidades ou causas locais: étnicas, religio-
sas, separatistas ou, simplesmente, disputas
pelo poder em âmbito nacional ou regional.
Mais de uma dezena de países do continente
passaram, nos últimos dez ou 15 anos, por
guerras civis ou outros tipos de conflito.
Muitas dessas guerras terminaram, mas a paz
permanece frágil, muitos focos de luta conti-
nuam acesos.

Voltando a atenção para o sul da mar-
gem sul-americana, logo se destaca o
Mercosul como um polo aglutinador da
cooperação entre os países da sub-região.
O futuro do Mercosul é, no entanto, hoje
em dia, uma incógnita. O processo de
integração entre seus membros encontra-
se, há alguns anos, paralisado. A percep-
ção dos países menores, Uruguai e
Paraguai, é a de que o Mercosul tem se
limitado a beneficiar o Brasil e a Argentina.
O governo argentino cria restrições alfan-
degárias às importações de produtos bra-
sileiros. As prováveis implicações
ambientais da construção de duas fábricas
de celulose na margem uruguaia do Rio Uru-
guai levantam protestos na Argentina. Nes-

se mesmo contexto do
Cone Sul, as preten-
sões paraguaias põem
em risco a solidez do
Tratado de Itaipu.

É bem verdade, no
entanto, que esses
desencontros não se
traduzem na geração
de níveis insuportá-
veis de tensão; não se

projetam sob a forma de divergências que
não possam ou já não tenham sido mesmo
superadas. Podem até ser vistos como na-
turais. O apego à precedência do interesse
nacional nunca está ausente das relações
internacionais.

Já a conjuntura no norte da América do
Sul apresenta-se de forma bem mais inqui-
etante. A guerrilha associada ao narcotráfi-
co engolfa a Colômbia em um conflito cujos
rescaldos atravessam as fronteiras do país.
O ataque colombiano, em março de 2008, a
um grupo de guerrilheiros em território
equatoriano deu motivo à ocorrência de
uma séria crise na região. Equador e
Venezuela retiraram seus embaixadores de
Bogotá e mobilizaram forças na fronteira

O futuro do Mercosul é,
hoje em dia, uma incógnita.
O processo de integração

entre seus membros
encontra-se, há alguns

anos, paralisado
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com a Colômbia. Já em julho deste ano, o
Presidente da Venezuela foi acusado de
tolerar a presença de guerrilheiros colom-
bianos em seu país. Não é de todo impro-
vável, enfim, que o antagonismo, até então
retórico, entre os governos americano e
venezuelano possa assumir um tom mais
grave e hostil, envolvendo, inclusive, ou-
tros países.

A aproximação entre os governos da
Venezuela e da Rússia é mais uma variável
a alterar o equilíbrio geopolítico na região.
Desde 2005, a Vene-
zuela é o principal cli-
ente da indústria béli-
ca russa na América
Latina. Um acordo en-
tre os dois países pre-
vê a ajuda de Moscou
à construção de uma
usina nuclear na Vene-
zuela. Na mesma épo-
ca da assinatura do
acordo, as Marinhas
dos dois países reali-
zavam exercícios no
Caribe. Em abril deste
ano, foi anunciado, na
visita do Primeiro-Mi-
nistro Vladimir Putin a
Caracas, o apoio russo à implantação da
indústria espacial venezuelana.

Os contenciosos territoriais reforçam
o ambiente de tensão. O Lago de Mara-
caibo é alvo de disputas entre a Colôm-
bia e a Venezuela. A Venezuela não reco-
nhece a fronteira com a Guiana e reivin-
dica nada menos que três quartos do ter-
ritório vizinho.

Outro desafio à estabilidade e à segu-
rança no Atlântico Sul é representado pe-
las organizações criminosas transnacio-

nais, atuantes no tráfico de drogas, armas
e pessoas, e na pirataria. Tais atividades
criminosas tendem, à medida que seus efei-
tos se alastrem, a degradar os laços de con-
vivência social, a solapar a confiança dos
cidadãos nos governantes e nas institui-
ções. Um relatório da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) divulgado em junho
deste ano destaca a grave situação de áre-
as da África Ocidental, transformadas nos
últimos anos em importantes centros de trá-
fico de cocaína.5 Os números referentes à

pirataria também não
são animadores. Se-
gundo a Câmara Inter-
nacional de Comércio,
foram registrados em
2009 28 ataques de pi-
ratas a navios mercan-
tes em águas ao largo
da Nigéria.6

A  PRESENÇA  DE
POTÊNCIAS
EXTRARREGIONAIS
NO  ATLÂNTICO
SUL

Outro elemento es-
sencial de referência é

a presença e atuação de potências
extrarregionais no Atlântico Sul.

A presença do Reino Unido se manifes-
ta na posse de territórios insulares, utiliza-
dos como pontos de apoio e controle de
áreas no Atlântico Sul: Ascensão, Santa
Helena, Tristão da Cunha, Malvinas,
Geórgias do Sul, Sandwich do Sul e
Órcadas do Sul. A importância estratégica
da Ilha de Ascensão, situada em posição
central no Atlântico Sul, ficou demonstra-
da na Guerra das Malvinas, em 1982.

A conjuntura no norte da
América do Sul

apresenta-se de forma bem
mais inquietante

  
A aproximação entre os

governos da Venezuela e da
Rússia é mais uma variável

a alterar o equilíbrio
geopolítico na região

5. Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime – Relatório Mundial sobre Drogas 2010 –
Divulgado em junho/2010, citado no site DefesaNet. Acesso em 26/6/2010.

6. Segundo o Escritório Marítimo Internacional, órgão da Câmara Internacional de Comércio.
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A disputa pelas Malvinas (Falklands
para os ingleses) continua. As pretensões
da Argentina em relação ao arquipélago
permanecem inalteradas. Após a guerra, o
Reino Unido reforçou a defesa das ilhas
com a presença de navios, aeronaves e mais
de mil soldados. Em
fevereiro deste ano, o
contencioso experi-
mentou um novo pico
de tensão com o anún-
cio pelo governo bri-
tânico do início da ex-
ploração de petróleo
no subsolo em torno
das ilhas. Em represá-
lia, o governo argenti-
no adotou medidas de
controle mais rigoro-
sas, dificultando o trá-
fego para as ilhas a
partir do continente
ou passando por suas
águas jurisdicionais.

Não é muito prová-
vel – pelo menos a
curto ou médio prazo
– uma solução políti-
ca definitiva para a
disputa entre os dois
países. A relutância de
Londres em negociar
com Buenos Aires pa-
rece ter outro motivo
além das jazidas de
petróleo das Malvi-
nas. Juntamente com
as ilhas vizinhas, também ocupadas pelo
Reino Unido, elas são, de fato, uma posi-
ção estratégica privilegiada, um portão de
entrada e controle de amplas áreas da An-

tártica, com seus imensos recursos vivos,
energéticos e minerais, e a maior reserva
de água doce do planeta.7

No final de fevereiro, representantes dos
32 países da América Latina e do Caribe,
reunidos em Cancun, respaldaram “os le-

gítimos direitos da Ar-
gentina na disputa de
soberania com o Rei-
no Unido relativa às
Ilhas Malvinas”.8 Vol-
tando os olhos para o
outro lado da disputa,
não é descabido sus-
peitar que, no caso de
uma crise mais grave,
o Reino Unido tenha
o apoio de seus alia-
dos da Organização
do Tratado do Atlân-
tico Norte (Otan).9

Outra presença ex-
trarregional importante
no Atlântico Sul é a dos
Estados Unidos, única
potência mundial capaz
de projetar e sustentar
operações em larga es-
cala a grandes distânci-
as. Alguns fatos suge-
rem o crescimento, nos
últimos anos, do inte-
resse americano no
Atlântico Sul.

Um deles se mani-
festa na intensificação
das operações de na-

vios da Marinha americana na costa oci-
dental da África, em especial no Golfo da
Guiné, acompanhada de ofertas de treina-
mento e assistência. A criação, em 2007, do

7. Rozoff, Rick – South Atlantic: Britain may provoke new conflict with Argentina – Noticiarionaval.
Acesso em 25/2/2010.

8. Apoio em bloco à Argentina – O Globo, 23/2/2010.
9. Rozoff, Rick – idem.

Outro desafio à
estabilidade e à segurança

no Atlântico Sul é
representado pelas

organizações criminosas
transnacionais, atuantes no
tráfico de drogas, armas e

pessoas, e na pirataria
  

A disputa pelas Malvinas
continua. As

pretensões da Argentina
em relação ao arquipélago
permanecem inalteradas

  
Alguns fatos sugerem o

crescimento, nos últimos
anos, do interesse

americano no
Atlântico Sul
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Comando África, abrangendo os países da
África Ocidental, antes vinculados ao Co-
mando Europeu, é mais um desses fatos a
ressaltar. Não estaria longe da verdade afir-
mar que a importância da África Ocidental
para os EUA vem crescendo à medida que,
diante das incertezas políticas do Oriente
Médio, crescem suas importações de pe-
tróleo da região. Nigéria e Angola estão
entre os dez maiores fornecedores do país.

Já na margem sul-americana, a presença
militar americana na Colômbia é outro fato
expressivo. Fora os países do Oriente Mé-
dio, a Colômbia é aquele que mais recebe
ajuda militar dos EUA: cerca de US$ 6 bi-
lhões desde 1999. O acordo entre os dois
países, com vistas à utilização pelos EUA,
por dez anos, de sete
bases colombianas em
operações – conforme
declarado – de comba-
te ao narcotráfico e ao
terrorismo, suscita
desconfianças e reser-
vas da parte dos paí-
ses sul-americanos.
Duas dessas bases se situam no litoral les-
te da Colômbia: a Base Naval de Cartagena
e a Base Aérea de Malambo, de onde ope-
ram aeronaves de patrulha marítima.

A reativação, em 2008, da 4a Esquadra,
subordinada ao Comando Sul dos EUA, é
mais uma decisão sinalizadora do foco ame-
ricano no Atlântico Sul. Um contingente
de 120 militares na Base Naval de Mayport,
na Flórida, é responsável pelo planejamen-
to, comando e controle e apoio logístico às
unidades da Esquadra. Navios serão des-
tacados, quando necessário, da 2a Esqua-
dra, baseada no Atlântico Norte.

A atribuição da responsabilidade pelo
Atlântico Sul, de forma direta e exclusiva, a
um novo comando não é necessariamente
– ressalto esse ponto – produto de uma
irredutível disposição intervencionista ou

uma medida vinculada à aplicação de uma
nova política de emprego da força em qual-
quer situação em que os interesses ameri-
canos se vejam ameaçados. Longe disso.
Mas é um evidente sinal da maior atenção
do governo americano às mudanças que
se processam no panorama político-estra-
tégico e à salvaguarda de seus interesses
no Atlântico Sul.

Várias razões – ou todas elas em con-
junto – poderiam explicar a reativação da
4a Esquadra: a postura desafiadora e a apro-
ximação do governo venezuelano com o da
Rússia, cujos navios passavam a ser vis-
tos em exercícios no Caribe; o monitora-
mento das novas descobertas e da explo-
ração de petróleo na plataforma continen-

tal de países como o
Brasil, a Nigéria e An-
gola; como um contra-
peso à expansão da
presença econômica
da China nos países ri-
beirinhos, em particu-
lar na África.

E, de fato, nos últi-
mos anos, essa presença é cada vez mais
forte e difusa. Não se vincula à posse de
territórios ou à exibição de força militar, mas
se revela – não creio que seja exagerado
usar essa palavra – avassaladora no cam-
po da economia. A indústria de construção
naval chinesa é uma das três maiores do
mundo. Entre os 20 maiores portos, nove
estão na China, inclusive o maior, o de Xan-
gai. A maior frota do mundo em número de
navios transporta grande parte de seu co-
mércio. O crescimento do país aguça seu
apetite por energia e matérias-primas e es-
timula a realização de vultosos investimen-
tos no exterior.

Em 2009, a China superou os Estados
Unidos como o maior parceiro comercial
do Brasil. Segundo dados do Banco Cen-
tral, os investimentos diretos chineses no

Em 2009, a China superou
os Estados Unidos como o
maior parceiro comercial

do Brasil
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primeiro trimestre deste ano colocaram o
país na posição de quinto maior investidor
estrangeiro no Brasil. Com as aquisições
em andamento ou já realizadas após o pri-
meiro trimestre, nos setores de petróleo e
mineração, deve assumir posição ainda
mais elevada.10

Cresce o comércio chinês com os de-
mais países do Mercosul. Entre 2007 e 2009,
as exportações chinesas para a Argentina,
o Paraguai e o Uruguai tiveram um aumen-
to de 7,3%, enquanto as vendas brasileiras
para os mesmos países
caíram 18%.11

O comércio com a
África como um todo
passou de US$ 10 bi-
lhões em 2000 para
US$ 90 bilhões em
2009, superando os
US$ 86 bilhões dos
EUA nesse último
ano. Segundo uma
matéria publicada em
julho na revista Time,
com o sugestivo títu-
lo “China’s new continent”, mal passa um
mês sem que haja o anúncio de um novo
investimento chinês de bilhões de dólares
na África: em refinarias na Nigéria; na ex-
ploração de petróleo no mar em Angola;
no sistema bancário na África do Sul.12

A presença chinesa suscita, enfim, dúvi-
das quanto a seus eventuais desdobramen-
tos. Dúvidas que se refletem, por exemplo,
na preocupação demonstrada, ainda em
março de 2006, pelo General Bantz J.
Craddock, então chefe do Comando Sul dos

EUA, em depoimento à Comissão das For-
ças Armadas da Câmara, com a crescente
participação em cursos e treinamentos de
militares latino-americanos na China.13

Dúvidas que também são passíveis de
aflorar das palavras do contra-almirante
chinês Zhang Huachen, quando associa,
em entrevista à agência de notícias estatal
Xinhua, a estratégia naval à expansão dos
interesses econômicos de seu país: “Com
as mudanças de nossa estratégia naval,
passamos da defesa costeira à defesa ma-

rítima de longa distân-
cia”.14 É bem verdade
que o almirante tinha
em mente, ao usar a
expressão “longa dis-
tância”, a projeção do
poder naval chinês
para além de suas
águas costeiras até os
portos petrolíferos do
Oriente Médio e linhas
de navegação do Pa-
cífico. Mas não seria
um absurdo suspeitar

que os interesses do país possam levar seu
poder naval a frequentar, no futuro, mares
ainda mais distantes.

Deve-se lembrar, por fim, a presença da
França no Atlântico Sul. Ela se manifesta
na América do Sul com a Guiana Francesa,
Departamento Francês Ultramarino. Na
margem africana, a França procura
aprofundar laços de cooperação com as
antigas colônias. A “parceria estratégica”
entre o Brasil e a França, centrada na cons-
trução dos submarinos previstos na Estra-

10. Desembarque chinês – O Globo, 22/5/2010.
11. China beats Brazil in its own backyard as BRIC summit seeks unity – Noticiarionaval – Acesso em

21/4/2010.
12. China’s new continent – Time, 5/7/2010.
13. A batalha pela América Latina – O Globo, 2/4/2006.
14. Citado em Forças Armadas chinesas querem expandir seu poder naval – Matéria do New York Times,

transcrita em notícias.terra.com.br/mundo. Acesso em 24/4/2010.

O Brasil não se depara
com adversários ou

inimigos, com uma ameaça
concreta, direta, muito

menos sufocante ou
inexorável, a seus

interesses e segurança, no
ou a partir do Atlântico Sul
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tégia Nacional de Defesa (END), deve oca-
sionar uma maior aproximação entre os dois
países no campo militar naval.

CONCLUSÃO

O Brasil não se depara com adversários
ou inimigos, com uma ameaça concreta, di-
reta, muito menos sufocante ou inexorável,
a seus interesses e segurança, no ou a partir
do Atlântico Sul. Os focos de tensão ou
instabilidade na região potencializam riscos,
podem ser vistos como incubadoras de con-
flitos passíveis de se alastrarem pelo contá-
gio, mas não represen-
tam propriamente uma
ameaça. O mesmo
pode ser dito da atua-
ção das potências
extrarregionais. Elas
introduzem no cenário
– é verdade – elemen-
tos de força e poder
que tendem a ter, em
certos casos mais es-
pecíficos, um efeito
desestabilizador, mas
essa não é uma tendên-
cia generalizada.

Não é nada improvável, contudo, que,
na hipótese – insisto nesse ponto: apenas
por hipótese, pois só os incautos e temerá-
rios se julgam capazes de prever o futuro –
de um eventual agravamento das tensões,
alimentadas pela instabilidade, por pres-
sões voltadas à satisfação de interesses
na região, a ameaça possa se concretizar
sob a forma de contestações à soberania
nacional sobre certas áreas marítimas, de
hostilidades contra o tráfego marítimo e o
patrimônio brasileiros.

Mas também não se deve esperar que
as questões de segurança e defesa no
Atlântico Sul se limitem a refletir a influên-
cia de fatores originários exclusivamente

da região. Em um mundo plano, globaliza-
do, tais questões não podem conservar-se
impermeáveis às mudanças em curso no
tabuleiro geopolítico mundial, ao impacto
demolidor das crises financeiras, aos efei-
tos econômicos e sociais dos desequi-
líbrios na distribuição de alimentos ou da
escassez de água e energia. Seria impru-
dente supor que o Brasil possa estar sem-
pre livre de riscos ou sobressaltos, que
nunca possa deparar-se com iniciativas
externas mais agressivas ou hostis. É con-
cebível que as sequelas de um mundo em
transição tornem esse mundo mais nervo-

so e inseguro.
O livre uso do mar

pelo Brasil, diante de
ameaças com que,
eventualmente, possa
vir a defrontar-se no
Atlântico Sul, depen-
derá em grande parte,
e em primeiro lugar, da
capacidade de suas
Forças Armadas os-
tentarem uma imagem
capaz de desencorajar
agressões. Uma ima-

gem capaz de suscitar, em suma, um efeito
inibidor.

Essa capacidade de ação militar não
pode prescindir do efetivo controle de uma
área marítima que tem um significado es-
tratégico mais crítico para o País, equiva-
lente a mais de 50% de seu território conti-
nental, na qual a soberania e a jurisdição
nacionais devem prevalecer sem restrições:
a Amazônia Azul, constituída pela Zona
Econômica Exclusiva e a Plataforma Conti-
nental, que, em alguns pontos do litoral,
chega a 350 milhas marítimas de distância
da costa. Um valioso instrumento desse
controle será o Sistema de Gerenciamento
da Amazônia Azul, concebido pela Mari-
nha como um projeto nacional, à semelhan-

O livre uso do mar pelo
Brasil, dependerá em

grande parte, e em
primeiro lugar, da

capacidade de suas Forças
Armadas ostentarem uma

imagem capaz de
desencorajar agressões
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ça do Sistema de Vigilância da Amazônia
(Sivam) e do Sistema de Proteção da Ama-
zônia (Sipam).

A prioridade atribuída na END, entre
outros objetivos estratégicos, à negação
do uso do mar a qualquer concentração de
forças hostis que se aproxime do Brasil pelo
mar impõe-se como decorrência lógica e
natural de uma concepção estratégica vol-
tada para o controle e proteção da Amazô-
nia Azul. Para isso, a Marinha deverá con-
tar com uma força de submarinos conven-
cionais e de propulsão nuclear. Nesse con-
texto, a END estabelece, ainda, como fo-
cos de atuação da Marinha a defesa das
plataformas petrolíferas, dos arquipélagos
e das ilhas oceânicas nas águas jurisdi-
cionais brasileiras; e a resposta a qualquer
ameaça, por Estado ou forças não conven-
cionais ou criminosas, às vias marítimas de
comércio do País.

Mas já dizia um velho ditado que é me-
lhor prevenir do que remediar. Daí o senti-
do de iniciativas, articuladas com a política
externa, que reforcem a confiança entre as
nações e contribuam para o desenvolvi-
mento e a consolidação de um clima de se-
gurança no Atlântico Sul. Entre tais inicia-
tivas, está o intercâmbio entre as Marinhas
da região.

São exemplos desse intercâmbio: a rea-
lização de exercícios em conjunto, as reu-
niões bilaterais a nível de Estado-Maior
para a discussão de temas militares de in-
teresse comum, a parceria no controle de
áreas marítimas, a mútua participação em
cursos e estágios, em diversos tipos de trei-
namento. Merece aqui especial menção o
apoio dado pela Marinha à criação e à for-
mação do pessoal da Ala Naval das Forças
Armadas da Namíbia. Embora não consista
propriamente em um intercâmbio, não se
deve esquecer também a participação de
unidades ou militares brasileiros em opera-
ções de paz das Nações Unidas no Haiti,
na República Democrática do Congo, em
Angola, na Costa do Marfim, na Guiné-
Bissau e no Senegal.

O Atlântico Sul é, em suma, sob o ponto
de vista das exigências de segurança e de-
fesa do País, um prolongamento espacial
aberto à projeção e atuação dos protago-
nistas de crises, como a da Guerra da La-
gosta, ou de conflitos, como o da Guerra
das Malvinas. Mas pode ser também um
cenário propício à maior cooperação e ao
compartilhamento de interesses entre os
países da região, sobretudo diante dos ris-
cos e incertezas embutidos no panorama
geopolítico de um mundo em transição.

  CLASSIFICAÇÃO  PARA  ÍNDICE  REMISSIVO:
<POLÍTICA> Segurança; Estratégia; Atlântico Sul; Defesa; Poder marítimo; Geopolítica;
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Ao longo de muitos anos de serviços
árduos – 1910 a 1947 – o Almirante Braz

de Aguiar identificou os limites do Brasil com
Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana
Inglesa (Guiana), Guiana Holandesa
(Suriname) e Guiana Francesa, totalizando
cerca de 10.385 quilômetros demarcados. Foi
o árbitro designado para solucionar as diver-
gências entre o Peru e o Equador surgidas
no decorrer da execução do Protocolo de Li-
mites, assinado no Rio de Janeiro, em 29 de
janeiro de 1942. Bem merece Braz de Aguiar
os títulos de “Bandeirante das Fronteiras Lon-
gínquas1” e “Cidadão da América”.

O Almirante Braz Dias de Aguiar nasceu
no Rio de Janeiro, em 3 de fevereiro de 1881,
e faleceu no dia 17 de dezembro de 1947.

ALMIRANTE  BRAZ  DIAS  DE  AGUIAR
–  GIGANTE  DA  NACIONALIDADE!

PAULO  CEZAR  DE  AGUIAR  ADRIÃO
Contra-Almirante (Refo)

Seus pais foram o Capitão-Tenente Joaquim
Dias de Aguiar e D. Amélia Siqueira Dias
de Aguiar. Teve dois irmãos: o Guarda-
Marinha Álvaro Dias de Aguiar, falecido
no naufrágio do Cruzador Aquidabã, em
1906; e Mário Dias de Aguiar. Casou-se
com Esther Neiva Dias de Aguiar, com
quem teve três filhas: Maria Amélia Neiva
de Aguiar Nelson, Maria Magdalena Neiva
de Aguiar Adrião e Maria Luiza de Aguiar
Neiva. Teve quatro netos: Maria Helena de
Aguiar Neiva, Ronaldo de Aguiar Neiva
(médico), Paulo Cezar de Aguiar Adrião (al-
mirante) e Roberto de Aguiar Neiva.

Entrou para a Escola Naval como aspi-
rante a guarda-marinha, em 7 de abril de
1899. Foi declarado guarda-marinha aluno

1 N.R.: Matéria publicada na RMB do 3o trimestre de 2001, p. 39, com o título Bandeirante das
Fronteiras Remotas, de autoria do Almirante Roberto Gama e Silva.
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em 13 de janeiro de 1902 e guarda-marinha
confirmado (segundo-tenente) em 9 de ja-
neiro de 1903. Embarcado no Navio-Escola
Benjamin Constant, participou da viagem
de instrução de guardas-marinha realizada
de 17 de agosto de 1903 a 24 de março de
1904, quando foram visitados os portos de
Nova York, Plymouth, Cherbourg, Ferrol,
Lisboa e Las Palmas. Nessa viagem, segun-
do testemunho do Capitão de Mar e Guer-
ra Didio Iratym Affonso da Costa, “Braz
de Aguiar era um dos que mais
praticavam a contemplação
dos astros e a observação
instrumental correspon-
dente, entremostrando o
seu destino de astrôno-
mo e demarcador de
fronteiras”.

Em outubro de 1904,
a bordo do Encouraçado
Deodoro, viajou para
Montevidéu e Buenos
Aires a fim de assistir à
posse do Presidente
Manoel Quintana.

Entre 1904 e 1906, per-
maneceu embarcado em na-
vios da Esquadra, entre eles
os encouraçados Deodoro e
Floriano, até que, em 1907, foi de-
signado para servir no Comandante
Freitas, subordinado à Repartição da Car-
ta Marítima, onde ganhou destaque pelos
serviços de levantamento hidrográfico que
executou.

Ainda como reforço à sua futura voca-
ção amazônica, os últimos trabalhos de Braz
de Aguiar como oficial do Comandante
Freitas foram executados na Amazônia bra-
sileira. Além dos levantamentos executa-
dos na calha do Amazonas, até a altura de
Manaus, o nosso herói foi destacado para
selecionar os sítios, definidos por coorde-
nadas precisas, para instalação dos faróis

projetados para o Cabo Orange, ponto mais
setentrional do litoral brasileiro, e do Cabo
Norte, também no litoral do Amapá.

Nessa mesma comissão, embarcado no
Aviso Jutaí, em lanchas ou canoas, insta-
lou estações termopluviométricas em diver-
sos pontos, depois de determinadas as res-
pectivas coordenadas geográficas, todos
eles localizados no interior da região, tais
como: Manaus, Boa Vista, São Gabriel da

Cachoeira, Benjamin Constant, Fonte
Boa, Coari, Canutama, Manicoré e

Parintins.
Regressando ao Rio, em-

barcou no Tiradentes em 29
de junho de 1909, quando

integrou a comissão que
empreenderia campa-
nha hidrográfica no li-
toral sul, desde Iguape
até o Chuí, incluindo as
lagoas Mirim e dos Pa-
tos. Vale destacar que
coube a Braz de Aguiar,

nessas comissões, esco-
lher e determinar as coor-

denadas dos locais onde
seriam estabelecidos os fa-

róis do Oiapoque e do Chuí,
os extremos norte e sul do nosso

litoral.
Em 1910, já primeiro-tenente antigo, foi

chamado pelo Almirante José Cândido
Guillobel, chefe da Comissão Brasileira de
Limites com a Bolívia, para integrar a sua
equipe de trabalho, inicialmente como co-
missário-demarcador, mais tarde como sub-
chefe, situações nas quais participou dire-
tamente das operações de demarcação das
nossas fronteiras com a Bolívia.

A entrada do Brasil na Primeira Guerra
Mundial interrompeu por uns anos as ati-
vidades de Braz de Aguiar nas nossas fron-
teiras mais longínquas, eis que o capitão-
tenente de então solicitou dispensa da fun-
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ção que ocupava para cumprir o dever cí-
vico-militar de defender a Pátria, embarca-
do nos navios da Esquadra. Permaneceu
na Esquadra até o final do conflito, sendo
sua última comissão no período a de co-
mandante da Torpedeira Goiás.

Em março de 1920, foi novamente convo-
cado para trabalhar nas fronteiras setentrio-
nais, desta vez pelo Almirante Antônio Alves
Ferreira da Silva, chefe da Comissão
Demarcadora dos Limites com o Peru. Daí por
diante, nunca mais se afastou das fronteiras
amazônicas, senão pouco antes de falecer.

Manteve-se na Comissão de Limites Bra-
sil-Peru, determinando coordenadas astro-
nômicas e plantando marcos de fronteira,
até o dia 6 de agosto de 1929, quando, por
decreto presidencial, foi nomeado chefe da
Comissão de Limites do Setor Norte, com a
incumbência de executar os serviços de fron-
teiras com a Venezuela e as três Guianas.

Em 1928, ao completar 30 anos de servi-
ço na Marinha, sem contar o “tempo de
campanha”, foi transferido para a reserva,
a pedido, por considerar que “não lhe fica-
va bem continuar a usufruir das vantagens
de oficial da ativa, sem prestar serviços à
Marinha”. Que exemplo edificante para um
país em que altas autoridades, ainda hoje,
acumulam proventos de duas ou mais ori-
gens, usufruindo também de todo o con-
forto que o mundo moderno oferece!

Passou para a reserva no posto de capitão
de mar e guerra graduado, mas continuou à
frente da Comissão de Limites do Setor Norte
até que, por outro decreto presidencial, agora
com as assinaturas do Presidente Getúlio
Vargas e do Chanceler Osvaldo Aranha, teve
a sua nomeação retificada para chefe da Co-
missão Demarcadora de Limites – Primeira Di-
visão, com os mesmos encargos anteriores.

Em 1930 foi constituída a Comissão Mis-
ta de Demarcação dos limites entre o Brasil
e a Colômbia, ainda sob a direção de Braz
de Aguiar, e, em 1937, concluída a demar-

cação de toda a fronteira com o estabeleci-
mento de 29 marcos.

Não cabem, num resumo, todos os fei-
tos de Braz de Aguiar no decorrer da sua
prolongada atuação nas fronteiras mais
remotas do território nacional.

Há que se lembrar, todavia, das enormes
dificuldades para se chegar a tais lugares
naquela época. Em 1939, por exemplo, só se
atingia Manaus, a partir do Rio de Janeiro, a
bordo dos navios do Lloyd Brasileiro (a an-
tiga Costeira só chegava até Belém), consu-
mindo-se perto de 20 dias de viagem, pois
havia escalas no caminho. A partir de 1942,
surgiram as primeiras linhas comerciais de
aviação para a região, que abreviaram para
três dias a duração do percurso Rio-Manaus,
com a pernada final, entre Belém e Manaus,
sendo feita em hidroaviões, os famosos
baby-clippers da Pan American.

De Manaus para as regiões fronteiriças,
completamente desguarnecidas à época, só
mesmo embarcando nos gaiolas da Amazon
River Steamship Company, que consumi-
am uma eternidade para chegar aos pontos
extremos da navegação fluvial permanen-
te, e, daí por diante, “motores de linha”
(lanchas que faziam viagens regulares) ou
canoas. Comunicações telegráficas só nas
duas capitais principais, Belém e Manaus,
pois o serviço era executado por uma em-
presa estrangeira, a Western Telegraph and
Telephone Company.

Pois bem, mesmo diante de todas essas
dificuldades, Braz de Aguiar empenhou-se,
entre 1930 e 1934, nos trabalhos de demar-
cação da fronteira com a Venezuela, inician-
do na região de Cucuí, prosseguindo até o
canal de Maturacá e Serra da Neblina e, em
seguida, pulando para a Serra de Pacaraima,
do Monte Roraima para o sul. Os trabalhos
foram suspensos em 1934, a pedido do go-
verno venezuelano, para serem recomeça-
dos apenas em 1938, ainda sob o comando
de Braz de Aguiar, do lado brasileiro.
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Ainda em 1930, foi iniciada a demarca-
ção dos limites com a Guiana Inglesa, hoje
República da Guiana, trabalho que se pro-
longou até 1938, com a definição completa
de 1.605,8 quilômetros de limites.

Em 1935 chegou a vez de demarcar a
fronteira com a Guiana Holandesa, hoje
Suriname, cuja extensão total, 593,04 qui-
lômetros, foi totalmente concluída no ins-
tante da fixação do marco da Trijunção, lo-
calizado entre as nascentes dos rios Jari e
Mapoani. A partir daí, procedeu Braz de
Aguiar à definição da fronteira com a Guiana
Francesa, cuja extensão total, de 655 quilô-
metros, foi devidamente demarcada.

Além desses serviços de pura delimitação
de fronteiras (sua tarefa
básica), o espírito pio-
neiro e a competência
profissional que inte-
gravam o hidrógrafo, o
astrônomo, o geógrafo,
o topógrafo e até o na-
turalista ainda o impeli-
ram a colaborar de for-
ma decisiva para o co-
nhecimento da geogra-
fia regional, numa épo-
ca em que os próprios brasileiros só pensa-
vam na Amazônia como “uma imensa planície
recoberta por uma floresta infinita!”

Deixou, nesse sentido amplo, diversos
trabalhos publicados, que muito contribuí-
ram para desvendar os segredos da Amazô-
nia, dentre os quais devem ser destacados:

• o levantamento completo da bacia do
Rio Branco, compreendendo todos os prin-
cipais afluentes, como o Uraricoera, o
Tacutu e o Mucajaí, bem como vários tri-
butários secundários, como os rios Surumu
e Mau (afluentes do Tacutu), Cotingo e
Uailan (afluentes do Mau), e mais o Amajari,
afluente do Uraricoera;

• o levantamento completo da bacia do
Rio Trombetas, incluindo os perfis dos seus

dois afluentes mais importantes, o Mapuera
e o Erepecuru, este último também conheci-
do, até hoje, como Cuminá ou Paru do Oeste;

• o levantamento completo da bacia do
Rio Jari, compreendendo os afluentes
Ipitinga, Mapari, Culari, Curapi e Cuc; e

• o mapeamento de diversos rios da ba-
cia do Rio Negro, com nascentes localiza-
das nas serras da Neblina, do Imeri,
Taperecó, Gurupira e Urucuzeiro, serviço
executado no afã de identificar com preci-
são os divisores de águas que delimitariam
as fronteiras entre o Brasil e a Venezuela.

Todas as campanhas de Braz de Aguiar
foram registradas em detalhados relatóri-
os despachados para o Ministério das Re-

lações Exteriores, ór-
gão ao qual a Comis-
são Demarcadora era
subordinada.

Além desses relató-
rios específicos, Braz de
Aguiar ainda publicou
trabalhos detalhados
sobre determinadas áre-
as, que muito contribuí-
ram para o conhecimen-
to da Amazônia.

Um desses trabalhos, denominado O
Vale do Rio Negro, classificado pelo chefe
da Comissão Demarcadora de Limites – Pri-
meira Divisão como um subsídio para “a
geografia física e humana da Amazônia”,
foi encaminhado ao Ministério das Rela-
ções Exteriores no mês de janeiro de 1944.

No tocante às tribos indígenas do Vale do
Rio Negro, incluindo as do tributário Rio Bran-
co, afirma o trabalho que “são todas perten-
centes às famílias Aruaque e Caribe, sem alu-
dir à existência de alguns povos cujas línguas
se diferenciam profundamente das faladas
pelas duas coletividades citadas”. Prossegue
o autor: “Tais povos formam as chamadas tri-
bos independentes, que devem ser conside-
radas como restos de antigas populações cuja

Foi, sem sombra de dúvida,
um dos brasileiros que

mais contribuiram para a
soberania brasileira e a

integridade territorial da
nossa Amazônia
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liberdade foi grandemente prejudicada pela
ação opressora de vizinhos poderosos”. Tam-
bém os índios Tucanos constituem uma famí-
lia à parte, complementa o trabalho.

A obra cita os nomes e as localizações
das tribos Aruaques no Vale do Rio Negro
(13 tribos) e das tribos Caribes (sete). Para
completar o quadro, a obra elaborada por
Braz de Aguiar ainda faz menção especial
ao grupo Tucano, composto de 15 famíli-
as, divididas em três ramos: o oriental, que
abrange as bacias dos rios Uaupés e
Curicuriari; a ocidental, ocupando as baci-
as do Napo, Putumaio e Alto Caquetá; e o
setentrional, localizado nas nascentes do
Rio Mamacaua. Completando a listagem
dos povos da bacia do Rio Negro, a obra
ainda faz menção a
uma publicação de
1926, composta pelas
Missões Indígenas
Salesianas do Amazo-
nas, que descreve to-
das as tribos da bacia
do Rio Negro.

No decorrer desses
trabalhos de suma im-
portância, Braz de
Aguiar acabou por lo-
calizar as nascentes do
Rio Orinoco, do outro
lado da fronteira, e de-
terminar o ponto extremo do setentrião bra-
sileiro, que se julgava posicionado no
Monte Roraima, mas que ficou provado si-
tuar-se nas nascentes do Rio Uailan, na
Serra do Caburaí, “que fica 32’ mais a leste
e 4’ mais ao norte” da posição anterior-
mente considerada, na latitude de 05o 16’20"
N e longitude de 060o 12’43" W, numa ele-
vação situada a 1.456 metros acima do ní-
vel do mar.

A seriedade e a serenidade, além da com-
petência, é claro, de Braz de Aguiar torna-
ram-no famoso nos países vizinhos, a pon-

to de ter sido ele indicado como árbitro,
pelos governos do Peru e do Equador, para
solucionar as divergências entre os dois
países, surgidas no decorrer da execução
do Protocolo de Limites, assinado no Rio
de Janeiro, em 29 de janeiro de 1942. Entre
21 de junho de 1943 e 18 de março de 1945,
ei-lo percorrendo toda a zona disputada,
para fundamentar o acordo que logrou fir-
mar entre as duas partes sobre a zona oci-
dental da fronteira e para emitir o seu pare-
cer final sobre o setor oriental, onde per-
sistia a pendência.

A morte o surpreendeu, a 17 de dezem-
bro de 1947, ainda no cargo de chefe da
Comissão Demarcadora de Limites – Pri-
meira Divisão, quando trabalhava na fixa-

ção definitiva dos limi-
tes com a Venezuela.

Foram 46 anos cor-
ridos de serviços rele-
vantes prestados ao
País, sendo que desse
total, 30 anos dedica-
dos de corpo e alma à
Amazônia, que ele de-
marcou por inteiro.

Foi, sem sombra de
dúvida, um dos brasi-
leiros que mais contri-
buiram para a sobera-
nia brasileira e a inte-

gridade territorial da nossa Amazônia.
Se, nos dias atuais, o Brasil já solucio-

nou todas as pendências que recaíam sobre
os 10.948 quilômetros de faixa de fronteira
terrestre que separa a nossa maior região
natural, objeto constante da cobiça interna-
cional, dos países vizinhos, quase tudo se
deve ao trabalho inteligente e incansável
do “Bandeirante das Fronteiras Longín-
quas”, pois de suas observações e dos seus
cálculos resultaram mais de 500 pontos as-
tronômicos que definem, juntamente com
acidentes naturais, essa imensa divisória.

De  suas  observações  e
dos seus cálculos

resultaram  mais  de  500
pontos  astronômicos  que
definem,  juntamente  com

acidentes  naturais,
10.385  quilômetros  de

faixa  de fronteira
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Braz Dias de Aguiar, promovido post-
mortem ao posto de contra-almirante em 23
de julho de 1951, em reconhecimento pelos
serviços prestados à Pátria, bem merece
também ser incluído entre os “Gigantes da
Nacionalidade”.

O brilhante historiador Jaime Corte-
são já o via como tal, quando afirmou

  CLASSIFICAÇÃO  PARA  ÍNDICE  REMISSIVO:
<ATIVIDADES  MARINHEIRAS>; Cartografia; Hidrografia; Trabalhos geográficos; Rela-
ções internacionais;

que Braz de Aguiar “não é daqueles cujo
nome se afoga no túmulo, com os despo-
jos mortais”.

Referindo-se a Braz de Aguiar, Osvaldo
Aranha declarou: “...ele é um dos maiores
brasileiros vivos...”.

Foi um “Cidadão da América”, que hon-
rou o nome do Brasil.
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– Avenida Braz de Aguiar, em Belém, Pará;
– Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba), da Marinha do Brasil –
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O cargueiro liberiano Sea Challenger,
de 6.170 toneladas de deslocamento e

131 metros de comprimento, guarnecido com
uma tripulação grega e afretado pelo Lloyd
Brasileiro, depois de descarregar toda a sua
carga no cais da cidade de Porto Alegre,
suspendeu na tarde do dia 22 de março de
1970 para atravessar a Lagoa dos Patos, RS,
em demanda à cidade de Rio Grande.

Ao anoitecer, por segurança, o prático
resolveu fundear o navio logo depois do
Canal da Feitoria, ainda na Lagoa dos Pa-
tos, para passar a noite.

Por volta das 6 horas da manhã do dia
seguinte, em plena preamar, o prático sus-
pendeu com o mercante e, ao tentar girar o
navio para seguir em direção a Rio Grande,
cometeu um erro, levando o cargueiro a
encalhar perpendicularmente ao talude da
Coroa dos Patos.

UM  DESENCALHE  PARA  OS  ANAIS

OSCAR  MOREIRA  DA  SILVA
Contra-Almirante (Refo)

O comandante do navio, nas tentativas
para sair, deu máquinas atrás toda força,
aumentando o encalhe, pois toda a lama do
fundo na região da popa foi sugada e
deslocada para vante. Depois, com o auxílio
de três rebocadores de porto, tentou puxar
o navio de volta para o canal, mas persistiu,
durante várias horas com máquinas atrás,
agravando mais ainda o encalhe. Sentindo
que não sairia dali, na noite do mesmo dia 23
de março o comandante do cargueiro solici-
tou o auxílio da Marinha do Brasil.

Naquela época, o Comando do 5o Distri-
to Naval, sediado em Florianópolis, SC, não
possuía navios. Um navio de socorro do 1o

Distrito Naval era enviado para o Sul para,
em sistema de rodízio, atender aos socor-
ros naquela área marítima.

Coincidentemente, na data do encalhe
do Sea Challenger, a Corveta Imperial
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Marinheiro, V15, sob o comando do Capi-
tão de Corveta Roberto de Queiroz Guima-
rães, era o navio de socorro na área do 5o

Distrito Naval e estava atracado em
Pelotas, porto próximo do Canal da Feitoria.

Na madrugada do dia 24 de março, a
corveta recebe uma mensagem da Capita-
nia de Rio Grande determinando atender
ao navio sinistrado. Após o embarque de
um prático vindo de Rio Grande, a corveta
suspendeu por volta das 6h30, chegando
duas horas depois próximo ao mercante
encalhado, que marcava o farolete da Co-
roa dos Patos aos 110º na distância de 600
jardas.

Depois do fundeio e feitos os contatos
com o mercante, o comandante da corveta
determinou que seu imediato, Capitão-Tenen-
te Oscar Moreira da Silva, fosse ao navio
colher informação sobre os detalhes do en-
calhe. Ao mesmo tempo, mandou que a lan-
cha de bordo efetuasse um levantamento
hidrográfico nas imediações do cargueiro.

Pelos cálculos feitos a bordo do mer-
cante pelo imediato, levando em conta a
diferença de calado antes e depois do en-
calhe e usando os gráficos pertinentes,
chegou-se à conclusão que o encalhe re-
presentava cerca de 1.200 toneladas. Usan-
do-se o coeficiente de atrito do fundo (ar-
gila compacta) de 0,3, concluiu-se que se-
riam necessárias pelo menos 360 tonela-
das de tração para tirar o navio da posição.
Mesmo retirando as 400 toneladas de óleo
remanescente a bordo (única carga possí-
vel de ser aliviada), não se conseguiria a
tração necessária para tirar o mercante dali.
Além disso, o fato de o navio ter encalha-
do na maré alta, cuja amplitude não era
maior que 15 centímetros, e a ausência de
condições dinâmicas provocadas pelas
águas da lagoa nos fizeram desistir da fai-
na usando-se somente rebocadores. Res-
tava uma solução: remover o terreno sob o
navio.

Reportando-se às observações do Co-
mandante Leonhardt, mencionadas no re-
latório de salvamento da Corveta
Angustura, quanto à eficiência de uma
dragagem, resolveu-se tentar uma draga de
sucção, pois sabia-se da existência de vá-
rias na Lagoa dos Patos. O difícil foi con-
vencer o comandante grego. Levou um
pouco de tempo, mas finalmente ele con-
sentiu em tentar.

Enquanto o comandante do cargueiro
tomava as providências para contratar uma
draga para o serviço, a corveta, no final da
tarde, resolveu suspender da área e aguar-
dar no porto de Pelotas.

Nesta mesma noite foi contratada uma
draga (Antônio Pradel) que se encontrava
disponível e próxima a Pelotas. Por sorte,
tudo era favorável.

Na manhã do dia seguinte, 25 de março,
a draga se deslocou para a área do enca-
lhe. A corveta, em seguida, também deman-
dou o local. Enquanto a draga não chega-
va, o comandante da corveta mandou apri-
morar as sondagens na área. A draga só
chegou à tarde.

O Comandante Guimarães convocou uma
reunião a bordo da corveta para planejar o
serviço. Compareceram, além dos seus ofici-
ais, o comandante do mercante, o mestre da
draga e o prático. Depois que o mestre da draga
explanou o seu funcionamento e relatou a sua
utilização em outro desencalhe, ficou decidi-
do que seria aberto um canal com 40 metros de
largura (mínimo para operação da draga) des-
de a linha de sondagem de 5 metros, na dire-
ção do eixo longitudinal do encalhado, e 5,5
metros de profundidade (o calado a ré do mer-
cante antes do encalhe era de 4,88 m) na altura
da popa, continuando por boreste com 6
metros de profundidade (Gráfico 1).

A ideia de manobra seria a de tracionar
o encalhado, quando possível, para den-
tro do canal aberto. Durante 20 horas a
draga se preparou para o serviço, inclusi-
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ve montando 150 metros de tubulação flu-
tuante (canaria) para a descarga do materi-
al sugado do fundo.

Enquanto isso, foi determinado ao mer-
cante que lastrasse seus tanques com 300
toneladas de água da lagoa.

Gráfico  1



42 RMB3oT/2010

UM  DESENCALHE  PARA  OS  ANAIS

Na manhã do dia 29 de março, a draga
chegou na popa do encalhado e iria come-
çar a dragagem naquela área. Neste mesmo
dia, junto com o representante do armador,
recém-chegado de Londres, fez-se um pla-
nejamento mais apurado da operação. Con-
firmou-se a tonelagem de tração calculada
anteriormente. Foi feita também a transfe-
rência de 90 toneladas de óleo dos tanques

de bombordo para os de boreste para for-
çar o desmoronamento do barranco sob o
encalhado.

Em 31 de março, quando a draga che-
gou próximo da proa do mercante, foi feita
uma inspeção submarina, em todo o bordo
de boreste, pelos escafandristas da corveta
(imediato e dois mergulhadores), represen-
tada pelo Gráfico 2.

Gráfico  2
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A partir daí, passamos a fazer, três ve-
zes ao dia, uma inspeção submarina sob o
casco do mercante para avaliar o desmoro-
namento do fundo. Constatou-se que so-
mente após o corte de 8 metros junto ao
costado é que se verificou algum desgaste
do fundo sob o encalhado.

O comandante do mercante, para evitar
a ociosidade a bordo, determinou algumas
tarefas aos seus tripulantes. A lancha da
corveta estava se deslocando para mais
uma inspeção submarina quando um tripu-
lante que pintava, pendurado numa pran-
cha, a popa do cargueiro caiu e se debatia
na água. O imediato determinou ao patrão
da lancha que acelerasse e rumasse para o
local onde o homem tinha caído. Ao che-
gar perto o marinheiro afundou. O imediato
mergulhou e, por sorte, encontrou o grego
se debatendo no fundo. Deu-lhe um “abra-
ço de urso” por trás (ensinado no curso de
mergulho) e o trouxe para a superfície. Os
outros marinheiros da lancha o ajudaram a
subir. Depois soubemos que o marinheiro
grego não sabia nadar.

Verificou-se que a dragagem junto à popa
deveria ser mais aprofundada, mas o mestre
da draga se mostrou temeroso em realizar o
serviço ali, pois o navio poderia tombar so-
bre a draga. Optou-se então por fazer a
dragagem por bombordo na altura da popa.

No dia 2 de abril, por volta das 11 horas,
a draga operava próximo à popa por bom-
bordo. A lancha da corveta estava junto ao
costado de boreste do encalhado. O imedi-
ato estava pronto para mergulhar e efetuar
a inspeção sob o casco, quando, naquele
exato instante, o mercante adernou para
boreste e desbarrancou para o lado, em-
purrando fortemente, com a onda que pro-
vocou, a lancha no seu costado. Por ques-
tão de minutos e pura sorte do destino, o
imediato não ficou esmagado em baixo do
casco do mercante. O Comandante Guima-
rães assistia, angustiado, a tudo do passa-
diço da corveta. (Ver fotos 1 e 2)

Na ocasião foram feitas medidas de cala-
do que serviram para o planejamento do
desencalhe definitivo. Foram contratados
mais três rebocadores de porto para ajudar
na manobra e controlar o encalhado na saí-
da, haja vista as peculiaridades do
desencalhe (pequena área de manobra e a
forte correnteza no local). A draga continuou
dragando por bombordo pela noite adentro.
Foi refeita a transferência de óleo para evi-
tar a banda quando o mercante flutuasse.

No dia seguinte, 3 de abril, bem cedo foi
iniciada a retirada das 300 toneladas de las-
tro e o canal foi todo demarcado com boias
de arinque. A draga desfez toda a amarra-
ção e se afastou da área.

Foto 1 – antes Foto 2 – adernado
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Foram iniciados os posicionamentos e as
passagens dos cabos da corveta e dos rebo-
cadores de porto (Ver Gráfico 3 e fotos 3 e 4).

Exatamente às 13h45, a corveta come-
çou a tracionar com um cabo de 380 metros
com toda força ( 220 rpm e 18,7 toneladas

de tração). O mercante começou a virar sua
máquina com toda a força a ré. Enquanto
isso, os rebocadores também puxavam, e o
da frente mantinha a proa da corveta. Às
14h05, o mercante começou a se deslocar,
agora seguro pelos outros dois rebocado-
res de porto, para evitar que o mesmo en-
calhasse do outro lado do canal dragado.
Dentro do canal, o mercante parou as má-
quinas e fundeou.

Foram largados todos os dispositivos.
O Sea Challenger suspendeu em direção a
Rio Grande com suas próprias máquinas, e
às 16h25 a Corveta Imperial Marinheiro
suspendeu altaneira e orgulhosa pelo de-
ver bem cumprido, indo para Pelotas co-
memorar com toda a tripulação este feito
memorável. Os ensinamentos colhidos na-
quele desencalhe enriqueceram o conheci-
mento sobre socorro marítimo e foram re-
passados a todos os navios da Marinha
que faziam socorro nas águas jurisdicionais
brasileiras.

Foto 4

Foto 3
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INTRODUÇÃO

Com o propósito de manter o registro
da História Marítima do Brasil, o De-

partamento de História da Diretoria de
Patrimônio Histórico e Cultural da Marinha
(DPHDM) desenvolve o Programa de His-

tória Oral da Marinha – Projeto Memória,
para o qual tem realizado entrevistas com
militares que testemunharam eventos histó-
ricos envolvendo a Força.1 A Revista Marí-
tima Brasileira participou, recentemente, de
uma dessas entrevistas, com o Primeiro-Te-
nente2 (Ref.) Antônio Luiz dos Santos, o

1 N.R.: A fim de ampliar cada vez mais o acervo do Departamento de História da DPHDM, a equipe do
Projeto Memória solicita a quem tiver conhecimento da existência de pessoas que possam contri-
buir com seus depoimentos para esse trabalho que entre em contato com o Tenente Daniel, pelo
telefone (21) 2104-6722 ou pelo e-mail daniel@dphdm.mar.mil.br.

2 N.R.: À época do naufrágio, Antônio Luiz dos Santos era sargento. O militar passou para a reserva em
1952, no posto de primeiro-tenente.
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Mosquito, um dos sobreviventes do nau-
frágio com o Cruzador Bahia, ocorrido em 4
de julho de 1945, quando em missão de apoio
a aviões militares no Oceano Atlântico, na
Segunda Guerra Mundial3.

Em 4 de julho último, completaram-se 65
anos do afundamento do navio, o que fa-
zia a ocasião propícia para a publicação do
artigo baseado na referida entrevista. Infe-
lizmente, no dia 30 desse mesmo mês, fale-
ceu nosso entrevistado. Assim, publica-
mos o presente artigo também como forma
de homenagem ao militar, que lutou brava-
mente para salvar sua vida e a de outros
companheiros naquele infortúnio.

O  SARGENTO  MOSQUITO

O fluminense Antônio Luiz dos Santos
nasceu na cidade de Angra dos Reis, em

de 13 de julho de 1914. Em 1928, ingressou
na Marinha pela Escola de Aprendizes-
Marinheiros de Angra dos Reis. Exímio
nadador, fez parte da equipe da Marinha
de natação e foi convocado para ser um
dos representantes brasileiros no Campe-
onato Sul-Americano de Natação de 1935,
realizado no Rio de Janeiro, então capital
federal. De 1940 a 1941, cursou a especiali-
dade de Educação Física, o que certamente
ajudou a lhe proporcionar a boa forma com
a qual contou até o final de sua vida e que,
provavelmente, contribuiu para que sobre-
vivesse ao naufrágio. “Tenho certeza de
que me salvei daquele naufrágio graças à
minha boa condição física, conseguida
como desportista. Também nunca fumei e
nem bebi”, atestava.

O apelido Mosquito foi dado pelo jor-
nalista Idalício Mendes, que assinava, sob

3 A entrevista com o Sargento Mosquito foi sugerida pelo Capitão de Mar e Guerra (RM1) Adolfo Barros
da Silva Júnior.

O Marinheiro Mosquito O nadador medalhista Mosquito
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o pseudônimo Zé Brígido, a colu-
na “Para ler no bonde”, no jor-
nal O Diário de Notícias.
Idalício assistia a um treino
de natação na Marinha e
perguntou ao técnico
quem eram os atletas e
seus apelidos. Como An-
tônio ainda não tinha
apelido, seu técnico su-
geriu Ratinho, pois ele
era magrinho. Idalício
preferiu Mosquito, pelas
pernas finas e longas de
Antônio, e assim o apelido
pegou.

Em 1943, Mosquito serviu
no Tênder Belmonte. Na épo-
ca, cada navio tinha um especia-
lista em Educação Física.
Por troca, acabou depois
embarcando no Cruzador Bahia como
monitor de Educação Física e começou a

participar dos comboios que es-
coltavam navios mercantes

norte-americanos ameaça-
dos por submarinos ale-

mães no Oceano Atlânti-
co, durante a Segunda
Guerra Mundial.

Quando foi decretado
o armistício que pôs fim
à guerra, o Cruzador
Bahia (o “Velhinho”,
como era chamado na

Força Naval do Nordes-
te) estava em comboio Rio

de Janeiro-Recife. Mosqui-
to relembrou: “O coman-

dante autorizou que abrísse-
mos umas garrafas de cerveja,

coisa rara nos navios da Marinha
na época, para comemo-
rar”. Os americanos co-

meçaram a evacuar suas tropas do teatro
de operações, e foram designados navios,

O Sargento Mosquito

Uma das emocionantes chegadas com vitória de Mosquito. Prova de 400 metros, nado de peito
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entre os quais o Bahia, para fazer a cober-
tura do transporte aéreo dessas tropas de
regresso da Europa. Havia um navio a cada
500 milhas, que era designado como “Esta-
ção”. O Bahia era a Estação 13 – “Que nú-
mero, hein...”, dizia,
brincando.

Foi nesse navio
que o então Terceiro-
Sargento Antônio Luiz
dos Santos passaria
pelos momentos mais
difíceis de sua carreira
na Marinha e também
de sua vida. E ali ele vi-
veria, por que não dizer, a sua epopeia.

Quatro dias após o afundamento, foram
salvos apenas 33 tripulantes pelo mercan-
te inglês S/S Balfe. Entre esses tripulantes
estava o Mosquito.

Com 95 anos à época da entrevista (rea-
lizada em outubro do ano passado), ele era
um dos nove sobrevi-
ventes do naufrágio do
Bahia ainda vivos.
Saudável e com uma lu-
cidez louvável, mostra-
va-se um arquivo vivo
da tragédia do navio,
da qual se recordava
com detalhes precisos.
“Lembro-me de tudo
muito bem. Mas isso
não quer dizer que fi-
quei com trauma. O aci-
dente tinha que acon-
tecer e pronto”, disse.

O  NAUFRÁGIO

O Cruzador Bahia
teve seu afundamento
atribuído a um aciden-
te operativo quando
navegava próximo aos

rochedos que hoje constituem o Arquipé-
lago de São Pedro e São Paulo, onde se
encontrava  em  trabalho  de  controle  e
apoio ao transporte aéreo das tropas ame-
ricanas, de regresso da Europa para os Es-

tados Unidos da Amé-
rica (EUA), logo após
o término da Segunda
Guerra Mundial.

Mesmo com o fim
do conflito, 11 subma-
rinos alemães ainda
navegavam ou tinham
os seus destinos des-
conhecidos. Na im-

prensa, eram constantes os relatos sobre o
aparecimento dessas ameaças ao longo de
nossa costa, o que demonstrava o perigo
que eles potencialmente representavam. Por
isso a Marinha do Brasil, em conjunto com
os norte-americanos, permanecia em alerta,
patrulhando as águas do Atlântico.

“Lembro-me de tudo muito
bem. Mas isso não quer

dizer que fiquei com
trauma. O acidente tinha
que acontecer e pronto”

O Cruzador Bahia
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Em 30 de junho de 1945, o cruzador sus-
pendeu de Recife para substituir o
Contratorpedeiro de Escolta Bauru (hoje
navio-museu), rendido em alto-mar no dia
2 de julho. Iniciava-se, com isso, aquela
que seria sua última missão de patrulha.
No dia 3, enviou uma mensagem de rotina,
retomando o silêncio rádio4. Em 4 de julho,
durante os preparativos para um exercício
com as metralhadoras antiaéreas Oerlikon
de 20 mm, conforme versão oficial, parou
momentaneamente para lançar ao mar um
alvo flutuante para exercício de tiro, mas,
às 9h10, foi atingido por uma violenta ex-
plosão provocada por um disparo aciden-
tal, que acertou as cargas de profundidade
na popa.

Sem muito esforço de memória, Mos-
quito detalhou o que aconteceu na manhã
daquele fatídico dia:

“Por volta de 7h30, começou a prepara-
ção para o exercício de tiro. O café fora às 8
horas. Comi, ainda bem, uma substanciosa
farofa de carne-seca. Depois fui descansar
na coberta próxima à proa e a um bailéu5.
Estava lendo um romance e, em pouco tem-
po, ouvi uma forte explosão. Logo ouvi
também um grito de ‘me tira daqui’ vindo
do bailéu, onde havia um preso. Quando lá
cheguei, já haviam quebrado o cadeado e
ele estava sentado numa escada. Subi com
calma e, ao olhar para a popa, vi vários
marinheiros de cueca e camiseta. A forte
onda causada pela explosão rasgara suas
roupas e causara-lhes hemorragias pelo
nariz e pela boca. Prestei socorro a um ra-
paz, deixando-o confortável. Constatei que
a explosão fora na popa, onde ficavam os
camarotes dos oficiais e a secretaria.”

No livro Flores ao Mar, Raul Coelho
Barreto Neto destaca a participação de
Mosquito no socorro prestado ao coman-
dante Garcia D’Ávila, de 47 anos, ferido
por estilhaço quando caminhava pelo con-
vés, a bombordo, no momento da explo-
são. “Garcia D’Ávila foi conduzido à en-
fermaria pelo Terceiro-Sargento Antônio
Luiz dos Santos. Mosquito havia sido cam-
peão sul-americano de 100, 200 e 400 m de
nado de peito”, relata.

Mosquito confirmou a ajuda prestada
ao comandante, e, prosseguindo no seu
relato, extraiu de sua memória detalhes so-
bre o episódio:

“Logo apareceu o Sargento Moraes com
o comandante nos braços. Na ocasião da
explosão, o comandante vinha da popa e
foi jogado longe, daí ter tido uma fratura
exposta no braço direito. Ajudei o Moraes
a conduzi-lo e fiquei com ele enquanto o
sargento fora pegar material para curativo
e contenção do braço. Quando Moraes
chegou, fui ver se havia muita gente na
água. Olhei a bombordo e nada vi, porque
as balsas estavam penduradas a boreste.
A baleeira estava superlotada. Enquanto
isso, o comandante perguntava o que ele
tinha, pois não estava sentindo nada. Res-
pondi que tinha uma fratura exposta. Na-
quela época usava-se só iodo, com o que o
tratamos. Não havia sulfa nem penicilina.
Quando Moraes preparava para pôr o bra-
ço do comandante na tipoia, ouvimos que
o navio estava indo a pique. O enfermeiro
sugeriu pegarmos o material e o coman-
dante e sairmos dali. Em seguida o navio
emborcou. Escorregamos e vi que o enfer-
meiro tinha caído com o comandante.”6

4 N.R.: Silêncio rádio – Praticado para evitar-se denunciar a posição do navio para eventuais submarinos
alemães na área.

5 N.R.: prisão.
6 “O Segundo-Sargento (EF) João Moraes de Lima carregou-o no colo após atendimento médico. D’Ávila

pediu para ser colocado no chão, e para que o sargento se safasse. Ambos foram sugados pelo mar.
(Do livro Flores ao Mar, de Raul Coelho Barreto Neto)
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Mosquito relatou que naquele momen-
to viu, ainda, que o Tenente Lúcio Torres
Dias7 tentava subir para se atirar na água:
“Contornei o tenente, passei debaixo de
um canhão 120 e caí no mar. Ainda vi o
farol vermelho do navio. Nadei e pensava
na sucção, no momento em que a proa fos-
se encoberta pela água. Nadei mais e ouvi
o barulho da sucção. Quando me virei, só
vi gente gritando”.

A  EPOPEIA

Já no mar, Mosquito preocupou-se, en-
tão, em procurar uma das balsas salva-vi-
das8. Avistando uma delas, entrou. “A bal-
sa já estava bem cheia. Seu comandante
[cada uma tinha o seu comandante] era o
Primeiro-Tenente Vergueiro, dentista. Lem-
bro que o sargento de Máquinas Luís
Silveira Souto, de 1,95 m de altura, um ho-
mem que sempre fora muito rígido com seus
subordinados, pediu ao Tenente Vergueiro
para entrar na balsa. Os outros ocupantes

não gostaram muito, mas naquela hora todo
mundo estava na mesma horrível situação.
Silveira Souto estava de cuecas, camiseta e
com um par de sapatos tipo bombeiro. To-
dos estavam com água até quase à cintura,
e eu disse ao comandante que já havia mui-
ta gente na balsa. Tinha que sair alguém,
pois a superlotação aumentava o perigo de
ataque de tubarões. Fui eu então para outra
balsa, mais vazia, onde não havia oficial. As
balsas estavam mais ou menos reunidas, e
houve uma redistribuição dos náufragos. A
média por balsa era para ser de 12 pessoas,
mas a maioria tinha de 19 a 24. O mar ainda
estava bom. À tardinha, porém, começaram
a aparecer caravelas9 coloridas, trazidas pelo
vento. Pedi que as espantassem, mas que
não se coçassem caso fossem queimados,
pois a queimadura viraria ferida, o que pio-
raria com a água salgada. Um rapaz não se-
guiu a instrução e acabou sofrendo uma gan-
grena. Depois de resgatado, sua perna foi
amputada.”

Detalhes como esses fluíam das lembran-
ças de Mosquito. A voz se
tornava mais forte e os ges-
tos aumentavam à medida
que continuava a narrar o
drama dos náufragos do
Bahia: “O pior ainda estava
por vir. Como à noite o mar
fica mais bravio, os cabos
que ligavam as balsas sofri-
am trancos, o que poderia
danificá-las. Então soltamos
os cabos. Na manhã do se-
gundo dia morreu o primei-
ro homem na minha balsa.
Nela havia rações desidra-
tadas e utensílios (talheres

7 N.R.: O primeiro-tenente de Máquinas Lúcio Torres Dias foi o único oficial que sobreviveu ao desastre.
Faleceu em 23 de julho de 2007, de problemas cardíacos, no posto de contra-almirante.

8 N.R.: Dezessete balsas foram jogadas ao mar. Cada uma media 3 metros de comprimento x 1,5 m de altura.
9 N.R.: Animais encontrados na superfície de mares quentes, na forma de grandes colônias. Possuem

longos tentáculos urticantes. O mesmo que caravela-portuguesa e langanho.

Balsas e
lancha do
Cruzador

Bahia
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etc.), mas não mais água de beber. Nas bal-
sas superlotadas, fazia-se um rodízio para
se ficar dentro delas. Como alguns ficavam
na borda, aumentava o perigo de ataques
de tubarões.”

Com o agravamento da situação, começa-
ram a surgir os primeiros casos de loucura.
“No segundo dia, o Sargento Alcântara que-
ria se atirar na água. Eu o agarrei e lutei com
ele. Tive que lhe dar um nocaute. Depois que
ele se mostrou mais calmo, lhe expliquei com
detalhes o que era um ataque de tubarões.
Ele se acalmou, mas na-
quele mesmo dia mor-
reu sobre as minhas
pernas. Fiz uma prece
para ele, esperei seu
corpo enrijecer o máxi-
mo e procurei jogá-lo
onde parecia não haver
muitos tubarões.”

O Suboficial Vival-
do da Rocha Vaz, tam-
bém sobrevivente do
naufrágio, confirma,
em seu livro A epo-
peia do Cruzador
Bahia e o martiroló-
gio de sua guarnição, publicado em 1951,
o que nos relatou Mosquito. Vivaldo diz:
“Nossas balsas se aproximavam com gran-
de sacrifício, pois remávamos com um só
remo e com um sarrafo. A balsa do Sargen-
to Mosquito trazia um homem morto. Mos-
quito mostrava-me o cadáver (...)”. E pros-
segue: “Mosquito tinha três latas de leite e
pacotes de vitaminas. Amarramos nossa
balsa à dele, com um cabo de reboque que
nos foi passado. Essa balsa, que a princí-
pio estava com 20 homens, já perdera um e
tinha mais dois passando mal, deitados no
fundo. Passamos essa noite juntos. Mar
forte. Frio intenso. O jogo da balsa não
nos dava um momento de descanso. Em
dado momento há um grande barulho na

minha balsa e na do Mosquito. Em cada
uma delas e ao mesmo tempo havia enlou-
quecido um homem”.

Mosquito tornou-se naturalmente o lí-
der de sua balsa, o que atribuía não só à
sua reconhecida boa forma física, mas tam-
bém à sua maneira realista de encarar as
situações. “Logo procurei não dar falsas
esperanças a ninguém. Eu dizia sempre: o
objetivo nosso aqui é vender caro a vida.
Ninguém queria a ração, pois não tínha-
mos saliva para dissolvê-la, o que era hor-

rível. Mas mesmo as-
sim eu me obrigava a
comê-la. O que mais
fazia falta era a água
para beber. Além dis-
so, o sol era muito
quente ao nascer, e as
noites eram muito fri-
as. Presenciei outras
três mortes na minha
balsa e joguei os cor-
pos no mar.”

No terceiro dia ha-
via apenas sete ho-
mens na balsa de
Mosquito. “Um deles

se jogou, ou caiu, numa área perigosa. Con-
sultei os outros cinco companheiros se eu
deveria ir atrás, e todos acharam que não,
pois poderia custar também a minha vida.
Decidi não ir. Fiquei depois uns dois anos
pensando naquele momento”, lamentou,
arrematando o relato com silêncio e um olhar
perdido no tempo então distante.

A essa altura, muitos marujos estavam
enlouquecidos e as brigas eram constan-
tes. “Um deles me chamava para ir com ele
para Friburgo. Daí caiu na água. A sorte era
que o mar estava tranquilo, na preamar.
Então o peguei de volta. Ele ainda se atirou
umas duas vezes, mas voltou. De madru-
gada, um marujo, com frio, pediu que o
taifeiro ficasse de costas para que ele colo-

“O objetivo nosso aqui é
vender caro a vida.

Ninguém queria a ração,
pois não tínhamos saliva

para dissolvê-la, o que era
horrível. Mas mesmo assim
eu me obrigava a comê-la.

O que mais fazia falta era a
água para beber”
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casse ali suas pernas. Um outro também
quis a mesma coisa. O primeiro deu um tapa
no segundo, que revidou, enlouquecido.
Pensei: ‘Vai chegar a hora de ele vir para o
meu lado’. Então ‘reagi’ antes. Ele caiu no
mar e o pegamos de novo. Então ele come-
çou a enrolar um fio e dizia que era para içar
a balsa quando chegássemos a bordo. Era
a volta do espírito do marinheiro...”

Algumas das balsas estavam pintadas de
cinza, pois o serviço de pintura estava sendo
feito antes do naufrágio, e algumas não che-
garam a receber a cor amarela, que facilita a
visibilidade para um possível salvamento.
Mas, apesar disso, este acabou vindo.

O RESGATE

Do terceiro para o quarto dia, foi avista-
do o Balfe, navio que vinha de Liverpool
(Inglaterra) com um só passageiro, Jorge
Drummond. “Naquela época eu tinha uma
ótima visão e constatei que era um mercan-
te. No quarto dia o
Balfe pegou a primeira
balsa. Uma hora após
pegou a segunda. De-
pois veio na nossa di-
reção e acenamos com
as madeiras do estrado
para facilitar a localiza-
ção. Eu fazia rodízio
com os outros dois da
minha balsa porque
eles mal aguentavam
suspender as madei-
ras. Eu sentia que eu
era o mais resistente.”

Atribuindo seu sal-
vamento não só ao seu
preparo físico, mas

também à força que adquiria ao pensar em
sua família, Mosquito falou com entusias-
mo dos primeiros momentos passados no
navio que os resgatou: “O Sr. Drummond
conversou comigo e me deu um caderno
para que eu anotasse os nomes dos que
tinham sido salvos. Eu, esgotado e com
muitas dores nas costas, saí andando to-
talmente encurvado para cumprir essa ta-
refa. O primeiro nome que anotei, com enor-
me satisfação, foi o meu, com o apelido do
lado. Não vi o Tenente Lúcio a bordo. Acho
que ele chegou na noite do outro dia”.

Mas nem tudo era alegria no Balfe. “Os
militares estavam muito abatidos. Ficamos
no porão, deitados em cobertores de lã pura
que espetavam muito. Estávamos com um
terrível mau cheiro de suor. Isso sem falar
que alguns náufragos não resistiram e mor-
reram ali.” Raul Coelho Barreto Neto com-
pleta em seu livro10: “O Mosquito e o
Paranhos recebem calça de casimira, cami-
sa de frio e chinelos; metem-se nessas rou-

10 N.R.: Os livros História Naval Brasileira, 5o volume, tomo II (SDGM) e A Marinha do Brasil na
Segunda Guerra Mundial (1982), do Almirante Arthur Oscar Saldanha da Gama, são outras duas
boas referências sobre o afundamento do Cruzador Bahia. O episódio também é enfocado na obra de
ficção Memórias do Porto, de Roberto Sobral.

Balsa do Cruzador Bahia sendo içada vazia pelo Contratorpedeiro
Marcílio Dias, em julho de 1945, um dos navios que

buscou sobreviventes
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pas e vão auxiliar os que estão a ré. Voltam
depois informando que as roupas eram
poucas, de modo que somente quem pu-
desse andar iria vestido”.

No desastre, perderam a vida o seu co-
mandante, Capitão de Fragata Garcia
D’Ávila Pires de Albuquerque, e mais 342
dos 376 homens que estavam a bordo (cem
de imediato), inclusive
quatro marinheiros
americanos, respon-
sáveis pelo contato
com as aeronaves dos
EUA (telegrafistas).
Dos mortos, 16 eram oficiais. Os que mor-
reram nos quatro dias de naufrágio foram
vítimas dos seus ferimentos, do sofrimen-
to causado pela ação do sol sobre seus
corpos salgados pela água do mar, da fome,
da desidratação e da voracidade dos tuba-
rões. Dos 33 tripulantes do Bahia salvos
pelo Balfe, cinco morreram em trânsito para
o Recife e foram sepultados no mar.

Ao afundar, o cruzador tinha um total
de 110 mil milhas navegadas e 390 dias de
mar e contabilizados 728 mercantes escol-
tados. Sua baixa foi oficializada pelo Aviso
no 1.055, de 19 de julho de 1945.

E  A  VIDA  CONTINUOU...

Ao desembarcarem no Recife, os sobre-
viventes foram levados para o Hospital
Centenário. “Não podíamos tomar banho
no hospital, por causa das queimaduras”,
lembrava Mosquito, que, após ter alta, fi-
cou quatro meses em casa. Sua mulher tam-
bém se recuperava ao lado do marido, já
que se adoentara com as notícias de que
certamente não havia sobreviventes. “Ela
emagreceu assustadoramente”, contou.

Após o período em casa, o militar
reembarcou no Belmonte, onde passou
dois meses. “Não tive receio de embarcar
novamente.” Em 1946, Mosquito fez uma

viagem com o Navio-Escola Almirante
Saldanha. Em 1951, foi a Philadelphia bus-
car o Cruzador Tamandaré, adquirido da
Marinha dos Estados Unidos. “Acho que
foi um prêmio que quiseram me dar. Embar-
quei com alegria e viajei sem medo.”

Paralelamente, Mosquito continuava se
dedicando ao esporte. No mesmo ano de

1951, participou dos
Jogos Pan-America-
nos, realizados na Ar-
gentina, integrando,
como goleiro, a equi-
pe de polo aquático,

que obteve a medalha de prata.
O militar ficou na ativa durante 24 anos.

Servindo no Tamandaré, pediu transferên-
cia para a reserva (era então suboficial e
passou a primeiro-tenente), obtida em 30
de dezembro de 1952. Na reserva, passou a
jogar na equipe de polo do Vasco da Gama
e depois foi treinador do time. Recebeu a
Medalha Mérito Tamandaré em 1994.

O Tenente Mosquito recebe a Medalha
Mérito Tamandaré

“Não tive receio de
embarcar novamente”
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Mosquito continuou vivendo no bairro
carioca da Ilha do Governador, onde pas-
sara a morar desde que ingressara na Mari-
nha. Em 1942, casou-se com Dona Maria
de Lourdes (falecida em 1975). Da união
nasceram dois filhos: Maria da Conceição
(falecida em 1997) e Antônio Luiz11. Tam-
bém naquele bairro nasceram os seus qua-
tro netos. “Ele nunca quis sair da Ilha, onde
fomos criados e onde vivo até hoje. E ele
não quis morar conosco depois que nossa
mãe morreu. Ele era muito independente”,
conta Antônio Filho.

Assim, dono de invejável saúde e de boa
disposição, Mosquito seguiu vida tranquila
até os seus 96 anos, cumprindo serenamen-
te sua rotina, que consistia, basicamente,

em manter-se informado por meio da leitura
de jornais e assistindo a noticiários, con-
versando com os vizinhos, relembrando os
velhos tempos com os amigos ou simples-
mente descansando nos jardins que rodei-
am o seu prédio. Nos fins de semana ia para
a casa do filho, desfrutar do convívio com a
família. “Assim era meu pai, assim ele foi até
o final: muito tranquilo, mas ao mesmo tem-
po forte, otimista e guerreiro.”

HOMENAGEM  AOS  MORTOS  EM
GUERRA

Além do Cruzador Bahia, a Marinha
perdeu mais dois navios na Segunda Guer-
ra Mundial: o Navio-Auxiliar Vital de Oli-

11 N.R.: Antônio Luiz dos Santos Filho muito contribuiu para a produção deste artigo, esclarecendo
detalhes sobre a vida de seu pai e fornecendo fotos para ilustrar a matéria, pelo que a RMB agradece.

Da esquerda para a direita, Antônio Luiz dos Santos, Maria Conceição (filha), Maria de Lourdes
Trindade dos Santos (esposa), Antônio Luiz (filho)
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veira (em 19 de julho de 1944, com 99 mor-
tos) e a Corveta Camaquã (em 21 de julho
do mesmo ano, com 35 mortos). No confli-
to, foram atacados e afundados 32 mercan-
tes, contando-se, no total, 972 perdas (mor-
tos e desaparecidos).

A data do naufrágio da Corveta Camaquã
foi escolhida pela Marinha do Brasil para
homenagear a memória de todos os seus
mortos em guerra. Assim, em 21 de julho últi-
mo, ao presidir a cerimônia de homenagem,
realizada no Rio de Janeiro, o comandante de
Operações Navais, Almirante de Esquadra

  CLASSIFICAÇÃO  PARA  ÍNDICE  REMISSIVO:
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Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, citou
não só os heróis da Camaquã, mas também
o Imperial Marinheiro Marcílio Dias e o Guar-
da-Marinha João Guilherme Greenhalgh, que
pereceram lutando a bordo da Corveta
Parnayba na Batalha Naval do Riachuelo (11
de junho de 1865), e os que perderam suas
vidas no mar nas Primeira e Segunda Guerras
Mundiais. Deste último conflito, foram lem-
brados, além dos integrantes da Marinha
Mercante, os mortos no torpedeamento do
Navio-Auxiliar Vital de Oliveira e no aciden-
te operativo do Cruzador Bahia.
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Professor

As guerras não se resumem aos comba-
tes corpo a corpo ocorridos nos cam-

pos de batalha, os canhões troando e vo-
mitando sua carga letal, as cornetas tocan-
do, os soldados com suas bandeiras
desfraldadas, marchando de encontro à mu-
ralha de baionetas das tropas inimigas, tal
e qual nos é dado ver no cinema, pois que
este é o aspecto visível da coisa.

Não é só isso, conforme será explicitado
no presente artigo.

Sem querer me referir ao tema da espio-
nagem, evidentemente que mantido em si-
gilo pelas partes envolvidas, ouso dizer que
as guerras também têm um outro lado tão
discreto e pouco visível quanto a espiona-
gem. Refiro-me aos inventores de novas
armas, cada vez mais sofisticadas, e das

* Professor de economia; modelista naval; colaborador da RMB.
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contramedidas empregadas pelos adversá-
rios na tentativa de neutralizar os danosos
efeitos de cada nova invenção.

No presente artigo, nos limitaremos a citar
apenas um exemplo marcante, relacionado com
a Guerra do Paraguai, qual seja o da produção
de minas flutuantes que eram lançadas contra
os navios da Esquadra Imperial.

MINAS  FLUTUANTES

A história mostra que sempre que um
país mais fraco é atacado por uma força
naval poderosa, contra a qual não pode
oferecer resistência direta, por carecer dos
meios navais adequados, a nação atacada
costuma recorrer a procedimentos de na-
tureza puramente defensivos, a exemplo do
emprego de minas flutuantes.

Foi isso o que fizeram os russos, no de-
correr da Guerra da Crimeia (1854), assim
como também o fizeram os rebeldes sulis-
tas, no decorrer da Guerra Civil norte-ame-
ricana (1861), e também os paraguaios,
após a destruição de sua esquadra, no de-
correr da Batalha Naval do Riachuelo
(1866).

Atacados pela maior força naval do seu
tempo, representada pela combinação das
Marinhas de guerra da França e da Inglater-
ra, pela primeira vez na história lutando lado
a lado como aliados, os defensores da pe-
nínsula russa da Crimeia idealizaram cons-
truir e lançar, rio abaixo, em direção à baía
em frente a Sebastopol, onde se concentra-
vam os navios das esquadras atacantes, uma
série de minas flutuantes, que naquela épo-
ca eram denominadas “torpedos”, tendo por
objetivo atingir e destruir os navios da es-
quadra combinada, inimiga.

Comentaristas especializados no assun-
to afirmam que as minas flutuantes russas
atingiram e danificaram inúmeros navios,
mas que não tiveram maior sucesso devido
à pouca carga de pólvora que conduziam.

APROVEITANDO  A  CORRENTEZA
DOS  RIOS

Os rios correm para o mar. Daí que qual-
quer objeto flutuante deixado livre, à mer-
cê da correnteza de um rio, será
inexoravelmente empurrado águas abaixo.
No Paraguai, quando não se encontravam
em movimento, os navios da Esquadra bra-
sileira se encontravam fundeados a jusante
do Rio Paraguai. Por conseguinte, nossos
navios se tornavam alvos naturais de mi-
nas flutuantes que, libertadas no curso
superior daquele rio, eram levadas pela
correnteza em direção aos seus cascos.

Quando estourou a Guerra de Secessão
americana, o lado que possuía uma Mari-
nha de guerra organizada era dos nortistas
(apelidados de yankees), que disso se apro-
veitaram para impor um bloqueio aos prin-
cipais portos rebeldes. Não dispondo de
navios de guerra em quantidade suficiente
para fazer frente aos vasos de guerra nor-
tistas, os sulistas decidiram apelar para o
emprego de minas flutuantes, do mesmo
modo que haviam feito os russos na
Crimeia, sete anos antes, um assunto am-
plamente divulgado e comentado pela im-
prensa que havia dado cobertura àquela
guerra.

Na Guerra do Paraguai, foi praticamente
a mesma coisa. Após a derrota da Esqua-
dra paraguaia na Batalha Naval do
Riachuelo, o Marechal Solano López resol-
veu partir para a guerra de minas.

CONSULTORES  EXTERNOS

Para um melhor entendimento deste as-
sunto, convém dizer que o Marechal Solano
López não era um tolo. Por isso, ao se pre-
parar para a guerra, coisa que vinha fazendo
em segredo, tratou de contratar vários con-
sultores estrangeiros, dentre os quais cita-
ria o engenheiro naval e projetista inglês
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William Keld Whytehead, que passou a
ocupar o posto de diretor do Astillero San
Geronimo, situado em Assunção, o famoso
Coronel Thompson, um mercenário inglês
que, posteriormente, escreveu um livro mui-
to comentado, descrevendo a Guerra do
Paraguai segundo a observou, e o ex-tenen-
te do Exército norte-americano (nortista)
Thomas H. Bell, que se encarregou da fabri-
cação das minas flutuantes.

É curioso observar que o Tenente
Thomas Bell tinha sido oficial do Exército
nortista que combateu os rebeldes sulis-
tas do seu país de origem.

Do lado brasileiro, quem nos ajudou a
enfrentar a ameaça das minas foi o Tenente
James Hamilton Tomb, ex-oficial do Exérci-
to Confederado (sulista).

Era, por conseguinte, uma situação as-
saz curiosa: um ex-oficial nortista, cuja Ar-
mada nacional havia sofrido os devastado-
res efeitos das minas sulistas – cerca de 40
navios yankees foram afundados ou seria-
mente danificados –, agora fabricava minas
flutuantes, que eram lançadas contra os na-
vios da Esquadra Imperial brasileira, em cuja
defesa passou a trabalhar um ex-oficial da
Marinha Confederada, agora encarregado
de idealizar meios que nos protegessem do
perigo das minas paraguaias.

ATUAÇÃO  DE  HAMILTON  TOMB

James Hamilton Tomb foi um dos enge-
nheiros que ajudaram a transformar em rea-
lidade a ideia de construir um barco-torpe-
deiro, o CNS David, o qual, em outubro de
1864, explodiu um torpedo (como era então
denominado qualquer invólucro contendo
uma carga de pólvora) de encontro ao cas-
co da fragata americana New Ironsides, que
tomava parte do bloqueio do porto de
Charleston, na Carolina do Norte.

O ataque à Fragata New Ironsides – en-
tão considerada um dos navios mais pode-

rosos do seu tempo – foi como que uma
reedição da luta, narrada na Bíblia, do pe-
queno David – aqui representado pelo mi-
núsculo e esguio CNS David – contra o
novo Golias, representado pela fragata
yankee. A explosão provocou um impacto
tão violento que abriu um rombo no casco
da fragata, que adernou e afundou.

O pequeno David não passava de uma
canoa comprida que navegava quase
submersa – um precursor do moderno sub-
marino – em cuja proa foi instalada uma
lança de grande comprimento, na ponta da
qual havia uma potente carga de pólvora,
então denominada torpedo.

Mal terminou a Guerra Civil norte-ame-
ricana (1865), teve início a Guerra do
Paraguai. Desempregado, e praticamente
sem um país para morar – pois que os esta-
dos sulinos foram ocupados pelas tropas
do Norte durante uma vintena de anos –,
Hamilton Tomb decidiu oferecer os seus
serviços especializados à Argentina. Para
tanto, deslocou-se até Nova York, onde
teve uma entrevista com o ministro pleni-
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potenciário argentino nos EUA, nada me-
nos do que o General Domingos Faustino
Sarmiento, que alguns anos depois iria se
tornar presidente da República Argentina.

Impressionado com o americano, o Ge-
neral Sarmiento forneceu ao ex-oficial re-
belde uma carta de apresentação, dirigida
ao Presidente Bartolomé Mitre, pelo que o
americano se deslocou para Buenos Aires.

Nesse meio tempo, enquanto aguarda-
va a oportunidade para um contato com o
Presidente Mitre, Hamilton Tomb procurou
se inteirar da situação. Foi então que per-
cebeu que a Marinha argentina era bastan-
te diminuta e que um cliente de maior
potencialidade seria a Marinha do Império
do Brasil, que naquela guerra concentrava
em Buenos Aires seus depósitos de supri-
mento, assim como realizava, no seu porto,
a manutenção e reparo dos navios de sua
esquadra.

Aproveitando o ensejo de uma das fre-
quentes visitas que o Almirante Tamandaré
realizava a Buenos Aires, Hamilton Tomb
estabeleceu contato com o referido almiran-
te, o qual, por sua vez, conseguiu que o
americano fosse recebido o quanto antes
pelo Imperador Dom Pedro II no Rio de Ja-
neiro. Dom Pedro II era, ele próprio, um de-
dicado cientista, pelo que o relacionamento
entre os dois homens foi sempre cordial.

Por aquele tempo, as minas flutuantes
paraguaias já se faziam notar. Fabricadas
em Assunção, por uma equipe chefiada
pelo ex-Tenente Thomas Bell, sua produ-
ção era constante, se bem que, para nossa
sorte, a capacidade de produção daqueles
artefatos era bastante limitada. Do contrá-
rio, teria sido um desastre para a nossa es-
quadra. Basta que se tenha em mente o fato
de que, no Rio Paraguai, o espaço no qual
estava concentrada a esquadra brasileira
era bem menor do que aquele da Baía de
Chesapeake, na América do Norte, onde
vários navios yankees foram afundados.

Sendo assim, as chances de uma mina se
chocar de encontro ao casco de um dos
nossos navios era bem maior.

CONTRAMEDIDAS  ADOTADAS

Havia muito pouca coisa a fazer contra
a ameaça das minas flutuantes. Por suges-
tão de Hamilton Tomb, os navios brasilei-
ros passaram a dispor de uma rede de pro-
teção externa do mesmo tipo das que, na
Primeira Guerra Mundial, eram utilizadas
para proteger o casco dos grandes
encouraçados contra a ameaça dos novos
tipos de torpedos.

A segunda medida consistiu em estabe-
lecer um patrulhamento contínuo, por meio
de botes tripulados, nas áreas adiante do
local onde estivessem ancorados os nos-
sos navios, cujos tripulantes tinham por
obrigação localizar e possivelmente desar-
mar as minas que, quase todas as noites,
os paraguaios lançavam contra nós.

Por oportuno, é importante lembrar que
a manutenção de um serviço noturno de
botes de vigilância contra o perigo das mi-
nas flutuantes teve um benefício indireto,
qual seja o encontro inesperado do primei-
ro grupo de canoas paraguaias, cheias de
tropas, que se preparava para abordar de
surpresa alguns dos nossos navios
encouraçados, todos eles de bordo livre
quase rente ao nível da água do rio.

Os brados de alerta do pessoal de um
desses botes foi decisivo para que os
marinheiros dos navios em vias de se-
rem atacados improvisassem uma defe-
sa que resultou na expulsão da tropa de
assalto paraguaia. Ainda assim, as ca-
sualidades foram enormes, donde se
conclui que, não fosse pelo alerta do
pessoal do bote-patrulha, os paraguaios
poderiam ter se apossado de um ou mais
de um dos nossos encouraçados, con-
forme o plano estabelecido.
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ENCOURAÇADO  TAMANDARÉ,  UM
NAVIO-VARREDOR?

Hamilton Tomb era uma pessoa deste-
mida e cheia de iniciativas. Destacado para
servir a bordo do Encouraçado Tamandaré,
convenceu o comandante daquele navio a
instalar uma rede de proteção ao redor do
seu casco. Feito isso, também convenceu
o comandante do Tamandaré a utilizar
aquele navio como “varredor de minas”,
na área conhecida por Passo da Pátria, na
confluência dos rios Paraná e Paraguai.

Desse modo, o Encouraçado Tamandaré
foi o primeiro navio-varredor da esquadra
brasileira de que se tem notícia.

Transferido para o Vapor Apa, Hamil-
ton Tomb convenceu o seu comandante a
utilizar aquele navio na exploração de um
canal navegável no Rio Curuzu, situado nas
proximidades da fortaleza de Curupaiti, um
dos objetivos da esquadra brasileira.

Utilizando uma fateixa – isto é, uma pe-
quena âncora dotada de inúmeras garras –
, o Apa navegou pelo canal, ao mesmo tem-
po em que uma equipe comandada por Ha-
milton Tomb “pescava” as minas
porventura localizadas, que eram então
neutralizadas.

Só não foram removidas três minas de
fundeio, por se encontrarem muito próxi-
mas da margem do rio, de onde uma pe-
quena bateria de canhões os hostilizava.
Navio desarmado, o comandante do Apa
nada poderia fazer contra aquela bateria
de canhões.

Concluída a operação de varredura do
Canal do Curuzu, o Apa retornou ao local
onde se encontravam os demais navios da
esquadra brasileira, oportunidade em que
Hamilton Tomb informou a situação, inclu-
sive alertando os comandantes dos navi-
os brasileiros sobre as três minas de fun-
deio, não desarmadas.

Aquarela da época, representando o
afundamento do Rio de Janeiro

ACIDENTE  COM  O  RIO  DE
JANEIRO

Tendo por finalidade mostrar o real perigo
das minas flutuantes paraguaias, basta dizer
que, no dia 2 de dezembro do ano em que foi
lançado ao mar, o Encouraçado Rio de Ja-
neiro chocou-se contra uma mina de fundeio
que lhe abriu um rombo no casco, que foi

Alvanir Carvalho segurando um modelo do
Encouraçado Tamandaré

Museu Naval, Rio, 10 de março de 2004
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rapidamente para o fundo, levando presa, no
seu bojo, uma boa parte da tripulação, inclu-
indo-se aí o Comandante Silvado.

O afundamento do Rio de Janeiro cons-
tituiu o evento de maior importância da
guerra de minas no Rio Paraguai.
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ESTRATÉGIA  NAVAL  DA  CHINA*

“Quando a China despertar, o mundo
tremerá.”

(Napoleão I)

ROBERTO  KONCKE  FIUZA  DE  OLIVEIRA
Capitão de Mar e Guerra

INTRODUÇÃO

No início do século XV, o almirante chi-
nês Zheng He comandou expedições

marítimas conhecidas no Ocidente como as
“Viagens de Tesouro”1. A China possuía

nesse período o mais eficiente Poder Naval
comparado com as demais potências da
época, como Veneza, Portugal e Espanha.

Não se sentindo ameaçada pelo mar e ne-
cessitando reforçar suas fronteiras continen-
tais, a China orientou seu esforço ao Exérci-

* Monografia apresentada no CPEM 2008.
1 De acordo com Fairbank (2007), foram grandes viagens realizadas pela Esquadra chinesa entre 1405 e

1433, com relatos indicando que seus navios atingiram a costa leste do continente africano.
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to. A dinastia Qing, que sucedeu em 1644 ao
último imperador da dinastia Ming, proibiu
qualquer tipo de comércio com o exterior,
desativando estaleiros e queimando proje-
tos de construção de grandes navios. Uma
extensa e larga faixa de terra ao longo de seu
litoral foi queimada, e sua população foi
transferida para o interior (MENZIES, 2007).

Com um elevado sentimento de xenofo-
bia, a China renunciou à sua tradição marí-
tima, retirando-se para um longo isolamen-
to do mundo exterior.

A partir da década de 1980, a República
Popular da China (RPC) passou a apresen-
tar um vigoroso crescimento econômico,
que a alçou à condição de influente ator
estratégico no cenário internacional.

Para respaldar seus crescentes interes-
ses marítimos territoriais e econômicos, a
China necessita de uma Marinha com
credibilidade. Nesse contexto, os investi-
mentos realizados na área de defesa repre-
sentam a preocupação do Partido Comu-
nista Chinês (PCC) com a modernização de
suas Forças Armadas.

A Marinha do Exército Popular de Li-
bertação (MEPL) estabeleceu uma Estraté-
gia Naval na década de 1980 visando a
obter capacidade de exercer influência glo-
bal até 2050. Para tal, os submarinos pas-
saram a ter prioridade no programa de
reaparelhamento, sendo incorporadas, en-
tre 1995 e 2005, 31 novas unidades.

Nesse contexto, a presente monografia
tem como objetivos discutir os interesses
marítimos econômicos e territoriais da RPC
relacionados ao seu atual cenário
geopolítico; descrever a situação da Força
de Submarinos da China; e analisar a ma-
neira pela qual a Marinha chinesa empre-
gará seus submarinos dentro do escopo
de sua Estratégia Naval.

Desse modo, no Capítulo 2, o trabalho
inserirá a RPC no contexto geopolítico do
Leste/Sudeste Asiático, desde a sua for-
mação em 1949. Em seguida, apresentará
os interesses marítimos territoriais e eco-
nômicos da China, além de examinar as re-
lações da RPC com Taiwan.

No Capítulo 3, o autor discorrerá sobre
a formação da Marinha e sua inclusão na
estrutura militar chinesa. Examinará, ainda,
a Força de Submarinos da China, bem como
sua dependência em relação à ex-União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Em seguida, o autor discutirá, no Capí-
tulo 4, a influência da ex-URSS na Estraté-
gia Naval da China, adotada pelo Almiran-
te Liu Huaqing, e de que forma os submari-
nos poderão ser empregados de modo a
tornar efetiva a referida Estratégia.

CONTEXTO  GEOPOLÍTICO

“A geopolítica é a ciência das rela-
ções da terra com os processos políti-
cos.” Baseia-se nos amplos fundamen-
tos da geografia, especialmente da ge-
ografia política, que é a ciência do or-
ganismo político no espaço e, ao mes-
mo tempo, de sua estrutura. Ademais, a
geopolítica proporciona as armas para
a ação política e diretrizes para a vida
política em seu conjunto.

Assim, a geopolítica se converte
numa arte, a arte de guiar a política
prática. “A geopolítica é a consciên-
cia geográfica do Estado”. (SILVA,
2003, p.24)

A República Popular da China (RPC)

A tradição milenar imperial da China2 é
interrompida em 1912 pelo Partido Naciona-
lista3 de Sun Yat-sen, que ascende ao poder

2 Fairbank (2007) relata indícios da existência da Dinastia Xia desde 2200 a.C. (data aproximada).
3 Ou Kuomitang (KMT).
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após proclamar a República. A China esta-
va, nesse período, sob forte influência cul-
tural e econômica japonesa, devido à sua
derrota em 1895 na Guerra Sino-Japonesa,
conforme descrito por Fairbank (2007):

A inesperada e esmagadora derrota da
China em 1895 para o Japão levou os
chineses a imitarem-no. A preocupação
condescendente do Japão com a China,
embora arrogante, era expressa na dou-
trina de que o sucesso na modernização
do Japão deu-lhe o dever de ajudar os
chineses retardatários. Sociedades se-
cretas expansionistas e militares japo-
neses transformaram-se em investiga-
dores exaustivos da vida e das condi-
ções chinesas, enquanto os eruditos
investigavam a cultura comum aos dois
países. (FAIRBANK, 2007, p. 228)

A primeira década que se seguiu ao iní-
cio da República foi caracterizada, de acor-
do com Fairbank (2007), por uma grande
desordem político-social. Buscando uma
identidade para a nova sociedade chinesa,
e ao mesmo tempo tentando se libertar da
influência japonesa, surgiram movimentos
sociais que acabaram levando à fundação
do PCC, em1921.

Após o rompimento do PCC, de Mao
Tsé-Tung, com o Kuomitang (KMT), a Chi-
na enfrentou uma guerra civil envolvendo
os dois partidos.

O ataque do Japão à Manchúria em 1931 e,
posteriormente, a Xangai e à área de Pequim-
Tianjin despertou na população chinesa um
forte sentimento nacionalista e xenófobo, unin-

do novamente o PCC e o KMT para expulsar
de seu território o inimigo comum.

O grande esforço militar na guerra con-
tra os japoneses desgastou o KMT, tor-
nando-o vulnerável na continuação da
guerra com o PCC, após a derrota japonesa
na Segunda Guerra Mundial, em 1945.

Com a vitória dos seguidores de Mao, o
KMT instala-se na Ilha de Formosa, hoje
Taiwan, dando origem ao grave problema
de disputa de soberania, que será aborda-
do adiante.

Em 1o de outubro de 1949, em palanque
colocado no Portão da Paz Celestial (entra-
da principal da Cidade Proibida, em Pe-
quim), Mao Tsé-Tung declara fundada a
República Popular da China.

O triunfo do PCC gerou expectativas na
população de que a estabilização política e
a redefinição do sistema econômico coloca-
riam a China novamente no caminho do de-
senvolvimento por meio da industrialização,
possibilitando sua inserção como uma po-
tência regional na Ásia (PRIMO, 2007).

Assim, aproveitando a experiência sovi-
ética, o sistema econômico foi definido por
metas dos planos nacionais de desenvolvi-
mento (planos quinquenais) que, inicialmen-
te, previam a reconstrução da economia chi-
nesa, após um longo período de lutas inter-
nas e externas (FAIRBANK, 2007).

Na primeira década da RPC, o sistema
baseado na propriedade coletiva dos mei-
os de produção favoreceu a recuperação
da economia agrícola.

O fracassado experimento do “Grande Sal-
to para Frente”4 e a “Revolução Cultural”5,
além de retardarem a consolidação do proces-

4 Consistiu em várias medidas econômicas, sociais e políticas adotadas pelo PCC, visando à industrializa-
ção da China. Fairbank (2007) cita que cerca de 20 a 30 milhões de chineses morreram no período
de 1958 a 1960, em virtude de desnutrição e fome causadas pelo fracasso do plano, em que salários
seriam reduzidos e substituídos por entusiasmo e autossacrifício.

5 Movimento que gerou a expressão “dez anos perdidos”, permitindo a Mao Tsé-Tung consolidar seu
poder, eliminando intelectuais e críticos do PCC, na maioria das vezes por meio de grupo de jovens
organizados em comitês revolucionários (PRIMO, 2007).
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so de industrialização, impuseram desafios de
ordem política ao PCC (PRIMO, 2007).

Em 1972 esse quadro econômico come-
çou a se reverter, principalmente após o
início da aproximação chinesa com os
EUA. Após a morte de Mao, em1976, as-
cenderam ao poder reformistas liderados
por Deng Xiao Ping, que abriram caminho
para a aplicação das “Quatro Moderniza-
ções” (agricultura, indústria, ciência e
tecnologia e defesa), impulsionando a Chi-
na a um processo de mudança social e eco-
nômica sem precedentes para o mundo em
desenvolvimento (MARRONI, 2007).

Dentro do programa de reformas, a aber-
tura de “Zonas Econômicas Especiais”
(ZEE)6 e o estímulo a joint ventures estran-
geiras e ao setor não estatal outorgaram
grande dinamismo à economia e ao comér-
cio (FAIRBANK, 2007).

De acordo com Goldman (2006), esse
programa de reformas de Deng, intitulado
“Socialismo com Características Chinesas”,
aliava o direcionamento para uma economia
de mercado e para a arena internacional, com
o PCC presente e atuante.

Com a economia se expandindo em uma
média de mais de 9% ao ano nas últimas
duas décadas do século XX e nos anos
iniciais do século XXI, a economia chi-
nesa é a que cresce com mais rapidez no
mundo. De fato, com as receitas per
capita mais que quadruplicando desde
1978, a China obteve um crescimento
econômico sem precedentes na história
(GOLDMAN, 2006, p.372).

Com um crescimento médio de seu PIB
próximo a 10%, enquanto a média mundial
não chegou a 3%, a economia planificada
dos anos 70 deu um grande salto, transfor-
mando a China na primeira economia do
mundo em desenvolvimento, na quarta
potência econômica mundial e na segunda
em Paridade de Poder de Compra (PPP)7,
atrás apenas dos Estados Unidos da Amé-
rica, tornando-se um importante ator no
cenário internacional (GOLDMAN, 2006).

Um dos exemplos da busca pela lideran-
ça estratégica na Ásia, a China, por meio
da Shangai Cooperation Organization
(SCO)8, procura fomentar a cooperação
econômica com a Rússia e países da Ásia
central, priorizando mecanismos de defesa
comuns contra o terrorismo e o suprimen-
to de energia entre seus participantes. A
SCO, de acordo com Marroni (2007, p. 14),
“funciona como instrumento de diploma-
cia, política de defesa e um fórum para co-
ordenação de assuntos econômicos”.

No Leste/Sudeste Asiático, a relação da
China com os países membros da Asean9

vem se estreitando, buscando a China paz
e prosperidade na região, ratificando as pa-
lavras do premier Wen Jiabao declaradas
em 2004: “A Ásia só pode crescer de ver-
dade mediante a cooperação mútua”
(SILVEIRA, 2007).

Conforme previsto na sua Política de
Defesa Nacional, a China busca, além de
um desenvolvimento pacífico, uma convi-
vência harmoniosa, promovendo a paz, a
estabilidade e a prosperidade na região
Ásia-Pacífico (FAS, 2006).

6 Moderno conceito de zonas francas. Podem ser públicas ou privadas. De acordo com Primo (2007),
existem mais de 160 ZEE na China, dos mais diferentes tipos.

7 Paridade de Poder de Compra é a taxa de troca derivada da paridade de poder de compra de uma moeda
em relação a outra moeda (Goldman, 2006).

8 Dela participam, além da China, Rússia, Kazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão e Uzbequistão (MARRONI,
2007).

9 Associação das Nações do Sudeste Asiático, composta inicialmente por Filipinas, Indonésia, Malásia,
Tailândia, Cingapura, Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos e Camboja. Tem como objetivo acelerar o
crescimento econômico e fomentar a paz e a estabilidade regional.
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Apesar de militarmente forte, como vere-
mos adiante, a China também se utiliza do
“Poder Brando”10, que, na definição de Nye
Jr. (2002), corresponde à habilidade de atrair
outros graças à legitimidade das políticas de
um país e seus valores, com a concepção de
uma política externa mais flexível e suave, de
maneira a atrair mais países para sua órbita.

Um dos mais destacados exemplos de seu
“Poder Brando” é o aprendizado mundial de
mandarim (língua oficial da RPC). De acordo
com Arias (2005), existem cerca de 100 mi-
lhões de pessoas estu-
dando mandarim em
2.300 universidades
distribuídas em mais de
cem países.

Porém, conforme
previsto em seu Livro
Branco da Defesa
(FAS, 2006), alguns de-
safios não podem ser
negligenciados. Nesse
contexto, a China man-
tém o desenvolvimento
de seu “Poder Bruto”11,
baseado em força mili-
tar, inclusive a parcela nuclear do mesmo, ten-
do em vista as disputas territoriais no Mar do
Sul da China, interesses marítimos econômi-
cos e, ainda que reduzidos nos últimos anos,
os assuntos envolvendo forças separatistas
em Taiwan, que poderá contar com o apoio
norte-americano.

Interesses marítimos econômicos

O Livro Branco da Defesa da China (FAS,
2006) relata que o mundo atual não é totalmen-
te pacífico. Dentre os principais motivos para
que isso ocorra destacam-se a escassez de

recursos, a busca por fontes de energia e a
ameaça às rotas internacionais de comércio.

As linhas de comunicações marítimas
(LCM) são de fundamental importância para
a China. Os estreitos de Málaca, Sunda e
Lombok interligam o comércio marítimo in-
ternacional com o interior do Mar do Sul da
China. Cole (2001) relata que 85% do comér-
cio chinês é transportado por navios, evi-
denciando, nesse contexto, a importância
estratégica da região.

Com uma população que ultrapassa 1,3
bilhão de pessoas, a
China é a maior produ-
tora mundial de pesca-
dos, com 48 milhões de
toneladas por ano12.
Com uma frota pes-
queira que ultrapassa
os 160 mil barcos, tripu-
lados por mais de 1 mi-
lhão de pescadores13, o
governo de Pequim tem
procurado estabelecer
acordos bilaterais com
países da região, visan-
do a preservar áreas

onde esses recursos vivos estejam se esgo-
tando. O esforço chinês alcançou resultados
satisfatórios no Mar Amarelo e no Mar do
Leste da China; porém, no Mar do Sul da
China, por falta de cooperação dos demais
países da região, o efeito alcançado está
aquém do desejado (COLE, 2001).

Para fiscalizar as ações acima descritas,
sob a égide do Ministério da Agricultura, a
China construiu um grande número de na-
vios-patrulha de pesca. Ressalta-se que a
Marinha não possui responsabilidade di-
reta nessas atividades.

10 Tradução de Soft Power.
11 Tradução de Hard Power.
12 Palestra proferida em 9/jul/08 pelo ministro da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidên-

cia da República, na Escola de Guerra Naval.
13 COLE, 2001, p. 64.

Existiam,  em  2005,  cerca
de  100  milhões  de
pessoas  estudando

mandarim  (língua  oficial
da  China)  em  2.300

universidades  distribuídas
em  mais  de  cem  países
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É inquestionável que as necessidades
energéticas da China seguirão aumentando,
acompanhando seu crescimento econômico.
Como cenário de referência, é previsto, de acor-
do com a Agência Internacional de Energia,
que a demanda de energia primária chinesa
aumente de 1,74 bilhão de toneladas equiva-
lentes de petróleo em 2005, para 3,81 bilhões
de toneladas em 2030, correspondendo a um
aumento médio anual de 3,2%14. De acordo
com o Departamento de Defesa dos EUA
(USA, 2008), a China é o segundo maior im-
portador mundial de petróleo, atrás apenas
dos EUA. “Petróleo é o mais proeminente in-
teresse econômico costeiro da China.” Com
esta colocação, Cole (2001) corroborou a im-
portância desta matéria-prima no desenvolvi-
mento econômico chinês.

Companhias de petróleo estrangeiras,
como Shell, British Petroleum (BP), Mobil,
Exxon, além da China National Offshore Oil
Corporation (CNOOC), exploram o Mar do
Sul da China, com a expectativa de gran-
des reservas nas proximidades das Ilhas
Spratly (COLE, 2001).

A demanda chinesa por petróleo passa-
rá dos atuais 7,58 milhões de barris por dia
(mbd) para 10 a 12 mbd em 2015 (USA, 2008).
Com a produção nacional se estabilizando,
as importações brutas equivalem (dados do
3o trimestre de 2007) a mais de 53% de seu
consumo. Destaca-se que cerca de 80% de
suas importações de petróleo (em 2006 seus
principais fornecedores eram: Arábia
Saudita-16%, Angola-16% e Irã-12%) pas-
sam pelo Estreito de Málaca (USA, 2008).

Uma maneira encontrada pelo governo
chinês de reduzir a dependência do transpor-
te marítimo de petróleo importado, minimizando
sua dependência das LCM, foi a ligação direta
das grandes reservas energéticas do Mar

Cáspio com a China territorial através de um
grande oleoduto unindo o Kazaquistão à Chi-
na. A meta chinesa é iniciar o bombeamento,
inicialmente com 0,4 mbd, em 2011. O projeto
prevê a construção de oleodutos e gasodutos
também com o Uzbequistão e Turkmenistão15.
Merece destaque o estudo desenvolvido con-
juntamente com a Rússia, conforme exposto
por USA (2008), para a construção do oleoduto
East Siberia-Pacific Ocean, com capacidade
de 1,6 mbd.

No contexto acima referenciado, o gover-
no chinês também está investindo em recur-
sos renováveis, procurando diversificar sua
matriz energética. A China, de acordo com
Ventura Filho (2008), possui o maior potenci-
al hidrelétrico do mundo, estimado em 350 mil
MW. Está construindo diversas usinas hi-
drelétricas, destacando-se a de Três Gargan-
tas, no Rio Yang-Tsé, considerada a maior
hidrelétrica16 do mundo. Existe também a pre-
visão de construção de mais 12 represas ao
longo desse mesmo rio (SCOFIELD, 2008).

Na visão do autor, fica evidente nos dias
atuais a dependência externa chinesa por
petróleo, transportado por via marítima, para
sustentar seu grande desenvolvimento eco-
nômico e industrial, em que pese o grande
esforço governamental para reverter tal si-
tuação. As questões marítimas territoriais
nas quais a China está envolvida, com exce-
ção de Taiwan, resumem-se prioritariamente
na busca por petróleo e gás.

Interesses marítimos territoriais

Mar do Sul da China

Considerado como o maior mar do mun-
do, o Mar do Sul da China possui cerca de
3 milhões de km². Conforme explicitado por

14 Extraído de http://worldenergyoutlook.org/2007.asp. Acesso em 30/6/2008.
15 Extraído de http://www.stratfor.com/products/premium/read article.php?id=299799. Acesso em 3/3/2008.
16 Em aproveitamento do potencial hidrelétrico (VENTURA FILHO, 2008).
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Pereira (2003), sua grande importância es-
tratégica e econômica deve-se aos seguin-
tes principais dados:

a) As rotas marítimas que ligam o Nor-
deste Asiático e a zona ocidental do Pacífi-
co ao Oceano Índico e ao Oriente Médio
atravessam o Mar do Sul da China.

b) Mais de 40 mil navios circulam anu-
almente no Mar do Sul da China, um volu-
me de tráfego três vezes superior ao do
Canal do Panamá e duas vezes superior ao
do Canal de Suez.

c) Aproximadamente 15% do volume
total do comércio mundial passam pelas
LCM do Sudeste Asiático.

d) Mais de 80% do petróleo com destino
ao Japão, à Coréia do Sul e a Taiwan é trans-
portado através do Mar do Sul da China.

Especula-se, ainda, que o Mar do Sul da
China seja rico em recursos energéticos,
vitais para o desenvolvimento econômico
dos países da região (SILVEIRA, 2008).

As reivindicações de China, Taiwan e
Vietnã nas disputas territoriais no Mar do
Sul da China são baseadas, de acordo com
Pereira (2003), nos seguintes aspectos:

a) China – Alega que seus pescado-
res, desde a dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.),
já ocupavam a região. Atualmente ocupa
oito ilhas e reivindica todas.

b) Taiwan – Suas pretensões se equi-
valem às da RPC. Ocupa a Ilha Itu Aba, a
maior das Ilhas Spratly.

c) Vietnã – Após sua independência
da França reivindica total soberania sobre
a região, ocupando atualmente 25 ilhas.

Malásia, Filipinas e Brunei também as-
piram à soberania de algumas ilhas na re-
gião, tendo em vista a proximidade de seu
território e a projeção de sua plataforma
continental (caso da Malásia).

De acordo com Cole17 (2001), a China
possui disputas territoriais em quatro áre-
as do Mar do Sul da China: Ilhas Natuna,
com Indonésia e Vietnã; Golfo de Tonkin,
com Vietnã; Ilhas Paracel, com Taiwan e
Vietnã; e Ilhas Spratly, com Taiwan, Vietnã,
Malásia, Filipinas e Brunei.

A Convenção das Nações Unidas sobre
o Direito do Mar (CNUDM) estabelece, em
seu Art. 2o da Parte II, que a soberania18 do
Estado costeiro estende-se além de seu ter-
ritório e de suas águas interiores e, no caso
de Estado arquipélago, das suas águas
arquipelágicas, a uma zona de mar adjacen-
te designada de Mar Territorial, possuindo
uma largura que não ultrapasse 12 milhas
náuticas, medidas a partir das linhas de base
estabelecidas na própria CNUDM.

Em sua Parte V, estabelece a criação de Zona
Econômica Exclusiva (ZEE), definida como
uma zona situada além do Mar Territorial e a
este adjacente, que não deverá se estender
além das 200 milhas náuticas, também medi-
das a partir das mesmas linhas de base que
servem de referência para o Mar Territorial. Na
ZEE, o Estado costeiro possui direitos de so-
berania para fins de exploração e aproveita-
mento, conservação e gestão dos recursos
naturais, vivos ou não vivos, das águas
sobrejacentes ao leito do mar e seu subsolo, e
no que se refere a outras atividades com vista
à exploração e aproveitamento da zona para
fins econômicos, como a produção de energia
a partir da água, das correntes e dos ventos.

Com relação à Plataforma Continental
(PC), definida no Art.76 da Parte VI, pode-
se estender até uma distância que não ex-
ceda as 350 milhas náuticas da linha de base
a partir da qual se mede a largura do Mar
Territorial ou a uma distância que não ex-
ceda 100 milhas náuticas da isóbata19 de

17 Inseriu a Indonésia na disputa territorial do Mar do Sul da China.
18 Essa soberania estende-se, de acordo com a CNUDM, ao espaço aéreo sobrejacente ao Mar Territorial,

bem como ao leito e ao subsolo deste mar.
19 Linhas de mesma profundidade.
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2.500 metros, que é uma linha que une pro-
fundidades de 2.500 metros. Sobre essa PC,
o Estado costeiro exerce direitos de sobe-
rania para efeitos de exploração e aprovei-
tamento de seus recursos naturais.

Como a China assinou e ratificou a
CNUDM em 1996 (COLE, 2001), deverá cum-
prir o disposto na Parte XV – Solução de
Controvérsias, que prevê a obrigação de so-
lucionar controvérsias por meios pacíficos.

Na visão deste autor, as disputas
territoriais são grandes. Como observado
acima, e na tentativa de manter a estabili-
dade regional, a China tem buscado solu-
ções pacíficas nos assuntos externos, com
a influência de seu “Poder Brando”, junto
aos países envolvidos, preferencialmente
em acordos bilaterais. Os foros internacio-
nais são utilizados quando ela não conse-
gue, de acordo com seus interesses, resol-
ver o contencioso. Nesse caso, poderá tam-
bém fazer uso de seu “Poder Bruto”, prin-
cipalmente em relação às Ilhas Spratly e
Paracel, caso seja confirmada a existência
de petróleo nas proximidades das áreas em
questão.

Mar do Leste da China

Um grupo de cinco pequenas ilhas e três
rochas que afloram à superfície do mar, lo-
calizadas a 90 milhas náuticas a nordeste
de Taiwan e a 220 milhas náuticas a sudo-
este da Ilha de Okinawa, é motivo de dis-
puta territorial entre a China e o Japão
(COLE, 2001).

As Ilhas Diaoyu20, de acordo com Silveira
(2008), são localizadas em áreas ricas em
petróleo e gás. Eram chinesas até o Tratado
de Shimonoseki, celebrado em 1895 entre o
Japão e a China, após a vitória do primeiro
na guerra entre os dois países, quando seu

controle, juntamente com Taiwan, foi pas-
sado aos japoneses. Com a derrota nipônica
na Segunda Guerra Mundial, as potências
aliadas devolveram apenas Taiwan aos chi-
neses, permanecendo o grupo de ilhas em
disputa até os dias atuais.

Ambos os países têm explorado gás na
área em questão, aumentando a tensão na
região. Com frequência os japoneses re-
clamam da presença de navios e submari-
nos chineses nas águas em disputa
(SILVEIRA, 2008).

Verifica-se, neste contexto, que, acima
da disputa por soberania, ambos desejam
o monopólio das riquezas das jazidas sub-
marinas que porventura sejam descober-
tas nessa área marítima.

Caso Taiwan

Registros históricos indicam que a ocu-
pação da Ilha de Taiwan por militares e ci-
vis chineses remonta a mais de 1.700 anos,
de acordo com o sítio da Embaixada da
República Popular da China no Brasil21.
Porém, em 1624, os holandeses a ocupa-
ram, buscando estabelecer um posto de co-
mércio. Zhen Chengong recuperou a ilha
para os chineses em 1662. Em 1684, a di-
nastia Ming oficialmente a incorporou à
província de Fujian, sendo elevada a pro-
víncia de Taiwan em 1885.

Após a derrota na guerra com o Japão,
em 1894, a dinastia Qing viu-se obrigada a
assinar o Tratado de Shimonoseki, passan-
do a ilha ao controle nipônico. De acordo
com Fairbank (2007), “Taiwan era a primei-
ra colônia japonesa com características de
uma potência moderna”. Os novos admi-
nistradores da ilha buscaram transformar
Taiwan em um modelo de crescimento eco-
nômico. Fomentaram a educação básica,

20 Ilhas Senkaku para os japoneses.
21 www.embchina.org.br/por/ztzi/twwt/t150745.htm
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ciência e língua japonesa, além de patroci-
nar associações de agricultores para
incrementar a tecnologia agrônoma. Foram
construídos mais de 10 mil km de estradas
e ferrovias unindo toda a ilha, possibilitan-
do o grande desenvolvimento da agricul-
tura (FAIRBANK, 2007).

Com a derrota do Japão na Segunda
Guerra Mundial, Taiwan voltou ao contro-
le chinês, sendo ocupada, após 1945, pe-
los nacionalistas. Os insulares foram con-
siderados traidores pelo KMT, tiveram seus
bens confiscados e a economia da ilha en-
trou em colapso, em função da grande
corrupção e da inépcia administrativa im-
posta pelos nacionalistas. Entre 8 e 10 mil
taiwaneses foram assassinados pelo go-
verno de Chiang Kai-Chek em 1947.

Nesse contexto, com a derrota para o
PCC, os nacionalistas refugiaram-se na ilha
em 1949. O líder do Partido Nacionalista,
ao se instalar em Taiwan, deparou-se com
a situação caótica imposta por seus repre-
sentantes. Estabeleceu um regime capita-
lista, apoiado pelos norte-americanos, hos-
til ao recém-instalado governo comunista
da RPC, liderado por Mao Tsé-Tung.

De acordo com Collazo (2005), a situação
insular modificou-se com a morte de Chiang
Kai-Chek em 1975. Seu filho, Jiang Jingguo,
assumiu o poder, dando início a uma política
mais liberal, com a legalização de partidos de
oposição e a suspensão da lei marcial.

No que diz respeito ao posicionamento
de Taiwan no concerto das nações, em 1971
a maioria dos Estados soberanos da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) deixou
de reconhecê-la como o legítimo represen-
tante do povo chinês. Com a perda de seu
assento na ONU para a RPC, os EUA pas-
saram a reconhecer o governo de Pequim
e, reiteradas vezes, participaram ser ade-

rentes à política de “uma única China” (FAS,
2006). Porém os atos norte-americanos não
corresponderam aos fatos. O fornecimen-
to de apoio militar a Taiwan não foi inter-
rompido, e o fato de o Estreito de Taiwan
ter sido considerado um objetivo estraté-
gico para os EUA e o Japão em acordo fir-
mado por ambos (SILVEIRA, 2008) com-
prova que a situação no Leste Asiático,
dentro de um contexto geopolítico, ainda
inspira preocupações.

Corroborando as afirmações contidas
em FAS (2006) de que a China busca
incrementar suas relações com Taiwan, pro-
movendo maior integração através do Es-
treito, foi assinado, em 13 de junho de 2008,
um acordo22 (considerado histórico pelas
agências de notícias) estabelecendo voos
regulares entre o continente e a ilha, permi-
tindo maior fluxo de visitantes, tanto de
taiwaneses ao continente, quanto de chi-
neses à ilha. Nas palavras de Sun Tzu:

O comandante habilidoso submete seu
inimigo sem partir para a batalha; der-
rota seu reinado sem operações de cam-
po muito extensas. Com as forças
intactas, disputa o domínio do império.
Dessa maneira, suas armas não sofrerão
desgastes e, sem perder um soldado, sua
vitória será completa. Esta é a arte de
preparar para o ataque. (SUN TZU)23

Na visão do autor, outro fato que apa-
rentemente indica promover a estabilidade
e a paz nas relações através do Estreito refe-
re-se à vitória de Ma Ying-Jeou, do Partido
Nacionalista, nas eleições para presidente
de Taiwan, realizadas em 2008. Em sua cam-
panha eleitoral, defendeu uma aproximação
pacífica com a RPC, corroborando a mesma
posição dos eleitores insulares.

22 Disponível em www.inforpress.cv/index.php?option
23 BUSHIDÔ, Nikko. A arte da guerra: Os treze capítulos originais, São Paulo: Sapienza, 2005, p. 42-43.
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O governo chinês, que considera Taiwan
como sua 23a província, admite uma relati-
va flexibilização com relação ao capitalis-
mo adotado pela ilha, nos moldes ao apli-
cado a Hong Kong – “uma China, dois sis-
temas”. Porém, conforme evidenciado em
FAS (2006), se os movimentos separatis-
tas se intensificarem, incrementando uma
política radical pela independência, falhan-
do o “Poder Brando” e a diplomacia, a RPC
não descarta a possibilidade do uso de seu
poder militar (já previamente autorizado
pela Lei Antissecessão, de 2005), dando
início a um conflito armado que
desestabilizaria toda a Ásia-Pacífico.

A  MARINHA  DO  EXÉRCITO
POPULAR  DE  LIBERTAÇÃO  (EPL)

A Marinha chinesa deve assumir sua
responsabilidade histórica e se desen-
volver rapidamente para se transfor-
mar na maior potência naval na área
Ásia-Pacífico, de modo a garantir o
progresso tranquilo da modernização
econômica da China. Almirante Liu
Huaqing. (COLE, 2001, p.169)

A formação da Marinha do EPL

A vitória do PCC em 1949 foi consolida-
da pelo Exército24. Após a retirada das for-
ças nacionalistas para Taiwan, o EPL não
teve capacidade de projetar poder sobre a
ilha ocupada. Desta maneira, na tentativa
de recuperá-la e evitar ataques por parte
do KMT, o novo governo de Pequim criou
o Comando Militar do Leste da China
(CMLC), sediado em Xangai.

De acordo com ONI (2007), foi criada a
Marinha do CMLC em 23 de abril de 1949,
com as tarefas de “defender o litoral chi-
nês, continuar a luta contra as forças de
Chiang Kai Shek e ajudar na reconstrução
econômica” (COLE, 2001, p.16-17).

Os primeiros navios desta nascente
Marinha foram as unidades que, de acordo
com Silveira (2008), não aderiram ao KMT
na sua fuga para Taiwan.

Na primeira década do novo governo,
Mao procurou apoio soviético para equipar
a Marinha. Ao se analisar, dentro da moldu-
ra temporal alocada, verifica-se que a Mari-
nha chinesa obteve um acréscimo conside-
rável de meios flutuantes, principalmente
submarinos, baseado em forte apoio sovié-
tico. Foram construídos estaleiros, bases e
escolas navais. Cole (2001) credita como “o
ponto alto desta cooperação o Acordo de
Novas Tecnologias, assinado em fevereiro
de 1959, que previa a compra de submarinos
convencionais e de lanchas torpedeiras ar-
madas com mísseis”25.

Durante o período conhecido como
“Cem anos de humilhação”26, ficaram evi-
denciadas as vulnerabilidades estratégicas
das fronteiras marítimas chinesas. Mao
possuía a convicção que tal fato ocorreu
devido à inexistência de uma Marinha com
credibilidade que pudesse se contrapor às
agressões externas (SILVEIRA, 2008).

É relevante observar que, no início dos
anos 50, a ex-URSS estava engajada em um
maciço programa de construção de subma-
rinos. A título de comparação, nos 40 anos
que se seguiram ao término da Segunda
Guerra Mundial, os EUA construíram cer-
ca de 150 submarinos. No mesmo período,

24 Inicialmente com o nome de Exército Vermelho, criado em agosto de 1927, o Exército Popular de
Libertação (EPL) recebeu esta denominação em 1946.

25 COLE, 2001, p. 94.
26 Período compreendido entre 1842 e 1949, durante o qual a China sofreu diversas invasões, sempre pelo

mar, de países ocidentais e do Japão.
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os soviéticos construíram mais de 600 uni-
dades, de acordo com Ranft e Till (1983).

Neste contexto, a prioridade dada por
Mao em 1960 foi a de desenvolver e cons-
truir submarinos de propulsão nuclear,
mostrando, desde o início da formação de
sua Marinha, a importância que a Força de
Submarinos teria para a China.

A Constituição da RPC e a Lei de Defe-
sa Nacional especificam as tarefas das For-
ças Armadas (CHINA, 2007):

a) consolidar a defesa nacional;
b) resistir a agressões externas;
c) defender a Pátria;
d) salvaguardar o trabalho pacífico do

povo;
e) participar da construção nacional;
f) servir “sinceramente” ao povo.
As Forças Armadas chinesas, de acor-

do com a Constituição, a Lei de Defesa
Nacional e outras leis relevantes, encon-
tram-se sob o comando do PCC. A Comis-
são Militar Central (CMC) do PCC dirige e
assume o Comando Militar unificado das
Forças Armadas. Este é composto por um
presidente, três vice-presidentes, quatro
diretores dos departamentos-gerais e pe-
los comandantes de Força. (FAS, 2006).

Shambaugh (2002) comenta que essa
estrutura militar organizacional remonta
essencialmente ao modelo importado dos
soviéticos no início dos anos 50, com a
centralização no CMC, departamentos-ge-
rais (com o domínio do PCC e um sistema
de comissariado político), regiões militares
e comandos de Força.

Nesse contexto, a missão da Marinha é
“defender-se contra invasões inimigas vindas
do mar, defender a soberania do Estado sobre
suas águas territoriais e salvaguardar os direi-
tos e interesses do Estado” (ONI, 2007).

Para o cumprimento de sua missão, a Mari-
nha chinesa está dividida em cinco forças prin-

cipais, quais sejam: submarinos, superfície,
aviação naval, defesa costeira e fuzileiros na-
vais. Dentro dessa estrutura, Howarth (2006)
destacou a importância que os submarinos
têm na concepção de defesa da China:

A preponderância de submarinos na es-
trutura da Marinha chinesa é o testemu-
nho da importância que Pequim dá à ma-
nutenção da capacidade ofensiva da arma
submarina. (HOWARTH, 2006, p. 15)

A sua estrutura administrativa é dividida
em quatro departamentos de primeiro nível:
Comando, Político, Logístico e Equipamento.

O Comando da Marinha possui, como
subordinados diretos, as Esquadras do Mar
do Norte, do Leste e do Sul. Cada Esqua-
dra tem, em sua cadeia de comando, bases
navais, centros de adestramento e organi-
zações de apoio.

Ressalta-se que os comandantes das
Esquadras estão no mesmo nível hierárqui-
co dos diretores dos quatro grandes De-
partamentos (ONI, 2007).

A Marinha, aderente ao China’s National
Defense in 200627, está trabalhando para
construir uma moderna força naval operativa
consistindo de meios convencionais e nu-
cleares. Sua meta é a informatização, e seu
foco estratégico no caminho da moderniza-
ção considera como de alta prioridade o de-
senvolvimento de sistemas de informação
marítimos e novas gerações de equipamen-
tos e armamentos. Também se esforça para
adestrar forças navais capazes de conduzir
operações sob condições de informatização
e incrementando sua capacidade de operar
em águas costeiras, operações conjuntas e
apoio marítimo integrado.

Seu inventário atual inclui 72 fragatas e
contratorpedeiros, 58 submarinos conven-
cionais e nucleares e 50 navios anfíbios,

27 Livro Branco de Defesa da China (FAS, 2006).



74 RMB3oT/2010

O  EMPREGO  DE  SUBMARINOS  NA  ESTRATÉGIA  NAVAL  DA  CHINA

além de grande quantidade de navios-pa-
trulha armados com mísseis, navios
varredores e de apoio (USA, 2008).

A Força de Submarinos da China28

Os submarinos convencionais e de pro-
pulsão nuclear possuem algumas caracterís-
ticas que os tornam uma ameaça a qualquer
Força Naval. Sua enorme capacidade de
ocultação, relativa independência dos fato-
res ambientais e mobilidade tridimensional
fazem com que este navio de guerra projeta-
do para operações abaixo da superfície do
mar ocupe posição de destaque no cumpri-
mento das tarefas básicas de negação do uso
do mar, projeção de poder sobre terra e con-
tribuição para a dissuasão29.

De acordo com Vianna Filho (2007), o
submarino é elemento fundamental do Po-
der Naval e, por sua capacidade ofensiva,
contribuinte essencial de estratégias que
“compreendam tarefas de negação do uso
do mar”. Ele é essencial para a “estratégia
da dissuasão” em cenários onde o uso do
mar pode ser primordial para ações antagô-
nicas e, consequentemente, para defesa dos
interesses dependentes do Poder Marítimo.

Liberatti (2002) assim se posicionou com
relação à presença de submarinos nos mares:

A ocultação implica incerteza quanto à
presença, obrigando o adversário a in-
gentes esforços para equilibrar a equa-
ção. Assim, a posse de submarinos cau-
sa um desequilíbrio a favor de quem o

tem. Sua existência, ou a simples supo-
sição de sua presença, pode condicionar
o curso dos acontecimentos na guerra.
(LIBERATTI, 2002)

Após a consolidação da RPC em 1949,
Mao buscou apoio na ex-URSS. Os chine-
ses começaram a aprender como operar um
submarino em 1951, por meio de uma uni-
dade da Força de Submarinos soviética da
Esquadra do Pacífico, atracada em um por-
to chinês (ONI, 2007).

Como herança do apoio recebido por
parte da ex-URSS, a Força de Submarinos
chinesa era considerada por especialistas
ocidentais, até o inicio deste século, anti-
quada. O Projeto 633 (classe Romeo)30, do
início dos anos 1950, foi iniciado em um pe-
ríodo de grande ambição para a Marinha
soviética (planejava-se construir 560
Romeo), porém, em 1955, o Presidente
Kruschev decidiu interromper o programa31,
transferindo toda a tecnologia para a China.

No período de 1960 a 1984, a China cons-
truiu 72 unidades da classe Romeo, das
quais cerca de 20 ainda estavam operativas
em 2005. A Marinha chinesa ainda opera
com cerca de 17 Ming, Projeto 035, uma
evolução dos Romeo.

Para substituir esses antigos e ruido-
sos submarinos, investiram em novas clas-
ses. O Projeto 039/039A, classe Song, foi
concebido e construído nos estaleiros chi-
neses. O primeiro foi lançado em 1994 e
começou a operar em 1999.

28 Quando se fala em Força de Submarinos da China entenda-se como a Força de Submarinos da Marinha
do Exército Popular de Libertação (Nota do autor).

29 No caso específico da contribuição para a dissuasão, o submarino nuclear é particularmente adequado,
em função de suas características. A simples existência desse meio já acarreta uma grande ação
dissuasória (LIBERATTI, 2002).

30 As principais características dos submarinos chineses e seus respectivos armamentos podem ser encon-
tradas no Jane’s Figtting Ships.

31 Era intenção construir apenas submarinos nucleares. Com a interferência da Marinha soviética, arguindo
que os submarinos nucleares eram caros e a necessidade dos convencionais para operar em brown
waters, o Projeto 633 foi reiniciado na ex-URSS, em 1962, com a construção de 21 unidades
(MILLER, 2002).
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Estima-se, pela falta de dados oficiais, a
existência de 20 Song32 operativos em 2008.
Para exemplificar a capacidade operativa
desta classe de submarinos, em outubro
de 2006 ocorreu um incidente naval envol-
vendo um Song e o Grupo de Batalha do
USS Kitty Hawk, nas proximidades de
Okinawa, quando o submarino chinês veio
à superfície sem ser detectado pelos escol-
tas e dois submarinos da classe Los
Angeles que compunham o Grupo de Bata-
lha. De acordo com
Liberatti (2007), o
Pentágono reconhe-
ceu que nenhum de
seus meios na região
foi capaz de perceber
a aproximação do refe-
rido submarino.

Prosseguindo em
sua modernização, em 1994 a China com-
prou seus primeiros submarinos da classe
Kilo. Encomendados à Rússia, inicialmen-
te recebeu duas unidades do Projeto para
Exportação 877 e, em 1996, mais duas uni-
dades do modelo 636. O programa foi tão
bem aceito pela Marinha chinesa que em
2002 foram encomendadas mais oito uni-
dades. O último 636 foi recebido em 2006.

Desta forma, hoje possui 12 submari-
nos da classe Kilo, considerados dos mais
silenciosos submarinos convencionais da
atualidade.

A mais nova classe de submarinos con-
vencionais desenvolvida por projetistas

chineses é a Yuan, Projeto 041. O primeiro
deles foi lançado em 2004 pelo estaleiro
Wuhan e se assemelha bastante com os
Kilo e os Song. Por conta dessa caracterís-
tica, Murray (2007) descreve que o Yuan
pode ser considerado um Kilo com carac-
terísticas chinesas ou um Song com carac-
terísticas russas. Ji (2006), quando descre-
ve as novas capacidades adquiridas pela
Marinha chinesa a partir de 2000, relata que
a classe Yuan está dotada com AIP33.

Os chineses lançaram seu primeiro SSN34

(Projeto 091), classe
Han, em 1974, e o quin-
to foi comissionado
em 1990. Este projeto
nacional refletiu a im-
portância que os líde-
res chineses davam à
propulsão nuclear.

Além de ser o precursor em energia nucle-
ar, incorporou o design do Albacore35.
Apesar de serem considerados ruidosos,
de fácil detecção, em outubro de 1994 um
classe Han aproximou-se do Grupo de Ba-
talha do USS Kitty Hawk, na cota
periscópica36, no Mar Amarelo, em clara
demonstração dos novos desafios que a
Marinha norte-americana passaria a enfren-
tar na região (MILLER, 2002).

Primeiro SSBN37, segundo Miller (2002),
projetado e construído na Ásia, o classe
Xia (Daqingyu) foi lançado em 1981. Úni-
co da classe, enfrenta uma série de proble-
mas relacionados com seu sistema de lan-

32 De acordo com Fisher Junior (2007), os estaleiros chineses teriam a capacidade de construir de duas a
três unidades da classe Song por ano.

33 AIP – “Air Independent Propulsion” (propulsão independente de ar atmosférico), que permite aumen-
tar o período de permanência em imersão de um submarino, sem a necessidade obrigatória de expor
seus mastros para carregar suas baterias.

34 Designação dada pela Otan para submarino nuclear de ataque.
35 Submarino convencional norte-americano que, na década de 1950, incorporou as vantagens de um

casco resistente menor, mais bojudo, em forma de gota, e a substituição dos dois eixos da propulsão
por apenas um. (MILLER, 2002)

36 Profundidade na qual o submarino pode realizar observações com o periscópio.
37 Designação dada pela Otan para submarino nuclear lançador de mísseis balísticos.

Os chineses lançaram seu
primeiro SSN, classe Han,

em 1974, e o quinto foi
comissionado em 1990
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çamento de mísseis JL-1. Operativo desde
1987, não existem relatos de nenhuma gran-
de comissão realizada pelo Xia.

Encontra-se substituindo seu JL-1 pelo
novo JL-2, com alcance de até 10 mil km,
que equipa a nova classe de SSBN da Chi-
na, a classe Jin (Projeto 094), com dois sub-
marinos incorporados até 2005 (FISHER
JUNIOR, 2007).

Em dezembro de 2002 foi lançada ao mar
a nova classe de SSN, a classe Shang (Pro-
jeto 093). Em 2003 foi lançado o segundo
da classe e, de acordo com diversos ana-
listas, ambos encontram-se operativos
(MURRAY, 2007).

Para contribuir nas operações de seus
submarinos, a Marinha chinesa possui dez
navios de apoio e três navios da classe
Dajiang com grandes cranes38, além de dois
DSRVs39 de 35 toneladas.

Seus submarinos estão divididos em seis
flotilhas, com cerca de dez submarinos cada.
A Esquadra do Norte possui, subordinada a
ela, três flotilhas; a Esquadra do Leste, duas;
e a do Sul, uma. Os Kilo estão operando
sob o comando da Esquadra do Leste, su-
gerindo com isso que possam ser emprega-
dos em tarefas no Estreito de Taiwan ou no
Mar do Sul da China (McDEVITT, 2000).

Subordinada à Esquadra do Norte, a Base
de Jianggezhuang provê apoio aos submari-
nos nucleares. Localizada nas proximidades
da cidade de Qingdao, no Mar Amarelo, dis-
põe de seis píeres, diques e facilidades sub-
marinas subterrâneas. De acordo com
Kristensen (2006), a largura na entrada deste
túnel é de 13 metros. O tamanho real e suas
facilidades internas são desconhecidos, sa-
bendo-se apenas que são capazes de abrigar
seus submarinos balísticos. A decisão de cons-
truir abrigos para os submarinos partiu de Mao,
em 1966, e, dois anos após, a Marinha iniciava

as obras desse abrigo, de modo a proteger as
defesas do país contra ataques externos.

Uma nova base está sendo construída ao
sul da Ilha Hainan, nas proximidades da cida-
de de Sanya. Localizada no Mar do Sul da
China, a base será capaz de receber um gran-
de número de navios de superfície e subma-
rinos, inclusive SSN e SSBN. Kristensen
(2008) reporta essa possibilidade em função
das facilidades por ela oferecida, como, por
exemplo, abrigos subterrâneos para subma-
rinos similares aos da Base de Jianggezhuang.

No entendimento do autor, torna-se evi-
dente a intenção chinesa de aumentar sua
presença naval além do estreito de Taiwan,
em consonância com o escopo pretendido
por sua nova estratégia naval.

ESTRATÉGIA  NAVAL  DA  CHINA

“Observe calmamente; assegure a nos-
sa posição; lide com os assuntos com
calma; oculte nossas capacidades e
aguarde a nossa hora; seja bom em man-
ter a discrição; e nunca reivindique a
liderança.”
Estratégia em 24 Caracteres-Deng
Xiaoping

Estratégia naval da China

A partir de 1985, Pequim iniciou uma re-
forma radical em suas Forças Armadas.
Forças terrestres foram numericamente re-
duzidas e, com isso, mais recursos ficaram
à disposição da CMC para ser implantada
a modernização do EPL.

Esses recursos disponibilizados para a
modernização do EPL incluíam o desenvol-
vimento da indústria de defesa nacional, in-
cremento no uso de tecnologia dual e aqui-
sição de tecnologia importada. Oficialmen-

38 Guindastes (COLLINS, 2004).
39 Deep Submergence Rescue Vehicle – veículo de resgate submarino.
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te, os gastos com defesa anunciados por
Pequim para 2007 foram de US$ 46 bilhões.
De acordo com o Departamento de Defesa
(DoD) norte-americano, esses dados infor-
mados não exprimem a realidade chinesa,
visto que, além da falta de transparência,
não foi incluída nessa conta uma grande
categoria de gastos. Para o DoD, os gastos
militares chineses totais em 2007 oscilaram
entre US$ 97 bilhões e US$ 139 bilhões.

Com suas fronteiras terrestres estabiliza-
das, principalmente após a assinatura do
Tratado de Amizade e Boa Vizinhança Sino-
Russo, a China passou
a priorizar também a
Marinha. O Livro Bran-
co de Defesa da China
de 2006 imputa a mes-
ma ênfase, no que se
refere a assuntos de
defesa, ao Exército e à
Marinha. Isso porque,
na visão de Erickson (2007), os principais
problemas da RPC relacionados a soberania
e assuntos estratégicos são ligados ao mar
em sua essência:

a) interesses marítimos estratégicos –
as disputas territoriais envolvem ilhas e,
consequentemente, o uso do mar;

b) interesses marítimos econômicos –
seu comércio depende basicamente de suas
linhas de comunicação marítimas, e o seu
centro de gravidade econômico localiza-se
em seu litoral, vulneráveis aos ataques de
potências navais oriundos do mar; e

c) o caso Taiwan – sua situação insular,
com o seu respectivo Estreito, envolverá o
uso do mar em caso de conflito.

A influência soviética se faz notar na
estratégia naval que foi adotada pelos chi-
neses. O pensamento dos estrategistas da
Young School40 soviética enfatizava uma
forte defesa costeira baseada em peque-
nas unidades de superfície e submarinos
(HOWARTH, 2006).

O conceito de defesa marítima da ex-
URSS era baseado em três áreas concêntri-
cas que se estendiam de suas costas para
o mar, com a profundidade de cada área
determinada pelas capacidades militares de
seus meios. De acordo com Ranft e Till

(1983), seu perímetro
defensivo começava
com cerca de 500 mi-
lhas náuticas de seu
litoral, sendo defendi-
da externamente por
submarinos da classe
Zulu.

Após a morte de
Mao, em 1976, despontou no cenário na-
val chinês o Almirante Liu Huaqing, com
sólida formação soviética, adepto das ideias
do Almirante Sergei Gorshkov41, que de-
fendeu em seu livro The Sea Power of the
State a mensagem central de que nenhuma
nação pode aspirar a ser uma grande po-
tência se não for forte no mar. Sob seu co-
mando, a Marinha soviética desenvolveu-
se a ponto de se tornar o único Poder Na-
val capaz de desafiar a Marinha norte-ame-
ricana nos anos 80 (RANFT; TILL, 1983).

O comandante-em-chefe da Marinha no
período de 1982 a 1988, Almirante Liu
Huaqing, recebeu determinação da CMC
para preparar a Marinha para duas tarefas

40 Escola de pensamento estratégico desenvolvida na ex-União Soviética logo após o fim da Primeira
Guerra Mundial, baseada, entre outras, nas seguintes condições particulares pós-revolucionárias:

a) o novo regime estava sob ataque político e militar por diversos países capitalistas; e
b) fronteiras marítimas cercadas por esquadras inimigas. (COLE, 2001)

41 Comandante da Marinha soviética nas décadas de 60 e 70, responsável pelo crescimento e moderniza-
ção da esquadra, após a demonstração de fraqueza do Poder Naval soviético na crise dos mísseis de
Cuba (COLE, 2001).

A influência soviética se faz
notar na estratégia naval

que foi adotada pelos
chineses



78 RMB3oT/2010

O  EMPREGO  DE  SUBMARINOS  NA  ESTRATÉGIA  NAVAL  DA  CHINA

de alta probabilidade de ocorrência em curto
e médio prazos:

a)  defesa da integridade territorial da
China; e

b)  condução de um possível bloqueio
contra Taiwan.

Também recebeu duas tarefas para mé-
dio e longo prazo:

a)  prevenção de uma invasão, a partir
do mar, de larga escala; e

b) dissuasão contra um ataque nuclear42.
Para o cumprimento das tarefas recebi-

das, era necessária uma mudança doutriná-
ria no emprego da Marinha. Ela deveria ex-
pandir suas linhas de defesa costeira para
uma offshore defense que compreendesse
“operações defensivas e ofensivas em caso
de ataque à China, não restritas em espaço
ou tempo e concentradas nas fraquezas do
inimigo” (SILVEIRA, 2008, p.183).

Liu identificou zonas marítimas (FIG.06)
que a Marinha chinesa deveria ser capaz de
controlar em sua estratégia de três fases, à
semelhança da adotada por Gorshkov. A pri-
meira zona, cujo controle representaria a pri-
meira fase de sua estratégia, compreendia o
Mar Amarelo (Japão e Península da Coréia),
a parte ocidental do Mar do Leste da China,
incluindo Taiwan, e o Mar do Sul da China.

Os principais interesses econômicos e
estratégicos de Pequim encontram-se nes-
sa área geográfica. De acordo com estrate-
gistas chineses, esta área, conhecida como
“The First Island Chain”, é representada por
uma linha norte-sul que passa pela Ilhas
Aleutas, Kurilas, arquipélago japonês, Ilhas
Ryukyu, Taiwan, Filipinas e Indonésia. Liu
enfatizou a necessidade de a Marinha ter a
capacidade de exercer o controle dessa área
até o ano 2000 (COLE, 2001).

A segunda zona marítima, representan-
do a segunda fase da estratégia de Liu, foi
identificada como “The Second Island
Chain”. Consiste igualmente numa linha
norte-sul, passando pelas Ilhas Kurilas e
Japão, e se deslocando mais para o leste,
através de Bonin, Ilhas Carolinas e
Marianas. A Marinha deverá estar capaci-
tada a exercer o controle desta área até 2020.

A terceira fase, mais ousada, estabele-
cia a criação de uma Marinha com capaci-
dade de exercer influência global até 2050,
aderente com a posição da RPC de impor-
tante ator no cenário internacional.

Dentro dessa estratégia, a primeira fase
está relacionada com as green waters e as
segunda e terceira fases correspondem às
blue waters.

Ji (2006) definiu como brown waters as
águas costeiras e blue waters aquelas além
dos Mares do Sul e do Leste da China. E,
entre elas, estariam as green waters.

É relevante mencionar definições con-
sagradas, inseridas na British Maritime
Doctrine43, relacionadas com o domínio dos
mares, utilizadas por diversas Marinhas.
Buscando inspiração em teóricos históri-
cos sobre estratégia naval, como o Almi-
rante Alfred Thayer Mahan e Sir Julian
Corbett, Comando do Mar seria a “habili-
dade de projetar poder confiando em nos-
sas próprias forças navais, com capacida-
de de usar o mar em benefício próprio, en-
quanto nega o uso desse mesmo mar a um
rival potencial ou inimigo” (BR 1806, 2004,
p.41). Controle de Área Marítima seria uma
forma limitada de Comando do Mar, cons-
tituindo-se da “condição em que se tem
liberdade de ação para o uso do mar para
os nossos próprios propósitos, em área es-

42 Neste caso seriam utilizados seus SSBN, com credibilidade para uma retaliação em caso de um ataque
nuclear, de acordo com a política nuclear chinesa de no first use (Expressão utilizada por analistas
do Departamento de Defesa norte-americano referindo-se à política declarada por Pequim de não
ser o primeiro a fazer uso de armamento nuclear em caso de conflito (USA, 2008).

43 Doutrina marítima britânica.
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pecífica e por período limitado de tempo”
(BR 1806, 2004, p.41). A Negação do Uso
do Mar é “exercida quando um partido nega
a outro a habilidade de controlar área marí-
tima sem estar capacitado a controlar aquela
área para ele mesmo” (BR 1806, 2004, p.42),
sendo o uso de minagem e emprego de sub-
marinos a forma clássica de seu emprego.

Após cerca de 25 anos desde que a
Marinha chinesa iniciou a busca pela sua
nova estratégia naval, alguns autores afir-
mam que houve um atraso de pelo menos
cinco anos na consecução de sua primeira
fase. Ji (2006) cita como principal causa a
estagnação nas capacidades navais chine-
sas no período entre 1990 e 1999. Porém, a
partir de 2000, essa imobilidade foi substi-
tuída pela incorporação de um grande nú-
mero de unidades de superfície e submari-
nos. De acordo com Erickson et al. (2007),
a Marinha da China incorporou 31 novos
submarinos nos últimos dez anos, refor-
çando a importância dada pelo governo
chinês a este tipo de meio em sua estraté-
gia naval. McDevitt (2000), nesse contex-
to, se expressou da seguinte maneira:

“Submarinos são o ingrediente essen-
cial na Estratégia Marítima da China. Sub-
marinos são centrais em qualquer tenta-
tiva de bloqueio a Taiwan, e são a me-
lhor chance de a Marinha chinesa retar-
dar ou destruir um Grupo de Batalha
nucleado em navio-aeródromo norte-
americano”. (McDEVITT, 2000)

Na perspectiva acima mencionada, este
autor entende que a primeira e a segunda fase
da estratégia vislumbrada por Liu são basea-
das na Negação do Uso do Mar, com limitada
capacidade de Controle de Área Marítima.

A maior ameaça à estratégia pretendida
pelos chineses na Ásia-Pacífico é a 7a Es-
quadra norte-americana baseada no Japão.
Possui, de acordo com Howarth (2006),

entre 50 a 60 navios, cinco a seis submari-
nos, 350 aeronaves e mais de 60 mil mari-
nheiros e fuzileiros navais, além do Porta-
Aviões Kitty Hawk. Operando de bases
nas cidades japonesas, suas distâncias ao
continente chinês oscilam entre 1.500 km
(bases localizadas próximas a Tóquio) e 600
km (Okinawa); em relação à porção norte
de Taiwan, variam de 1.900 km das locali-
dades nas proximidades de Tóquio a 500
km de Okinawa.

Os governos de Tóquio e Seul, em caso
de conflito envolvendo a China e os EUA,
já se posicionaram negando permissão aos
norte-americanos de conduzirem ataques
a partir de seus territórios, temendo reação
adversa dos chineses e de seu público in-
terno. Isso corrobora uma das estratégias
de Sun Tzu (BUSHIDÔ, 2005, p. 39), ao se
preparar para o ataque: “A melhor inteli-
gência militar é atacar as estratégias dos
inimigos, em seguida atacar suas alianças,
depois atacar seus soldados em seu pró-
prio campo”.

A incorporação de novos submarinos
convencionais e nucleares ao inventário
da Marinha chinesa alterou significativa-
mente a capacidade operativa da Força de
Submarinos da China, transformando-a
numa real ameaça ao Poder Naval de qual-
quer país.

Neste contexto, depois do atraso men-
cionado e na visão deste autor, a Força de
Submarinos da China está capacitada atu-
almente para cumprir a tarefa básica de ne-
gação do uso do mar, contribuindo para o
estabelecimento do controle previsto para
a primeira fase da Estratégia Naval vislum-
brada pelo Almirante Liu Huaqing.

Emprego de submarinos na estratégia na-
val da China

Os mares adjacentes ao continente chi-
nês, do litoral até a borda de sua PC, são



80 RMB3oT/2010

O  EMPREGO  DE  SUBMARINOS  NA  ESTRATÉGIA  NAVAL  DA  CHINA

relativamente rasos. A predominância de
seu fundo é de areia, lama e sedimentos
oriundos dos muitos rios que deságuam
nos mares do Sul e do Leste da China e
Amarelo. A profundidade média do Mar do
Leste da China é de 349 metros. As ampli-
tudes das marés variam de 5 metros em
Taiwan a 11 metros na Baía de Hangchow,
localizada a SW de Shangai. O Mar Amare-
lo possui profundidades variando entre 60
e 80 metros. A porção N do Mar do Sul da
China, aí incluído o Golfo de Tonkin e as
águas adjacentes à Ilha de Hainan, não ul-
trapassa os 40 metros de profundidade.
Tufões e violentas tempestades ocorrem
entre maio e dezembro. Aliados aos inten-
sos nevoeiros da primavera e ventos com
força 7 ou mais em períodos equivalentes a
20% do ano, prejudicam a navegação no
Estreito de Taiwan (HOWARTH, 2006).

No contexto das águas rasas da costa
chinesa, os submarinos convencionais,
principalmente os da classe Kilo e Song,
levam vantagem sobre os submarinos nu-
cleares de ataque. De acordo com Liberatti
(2002), devido à limitação de velocidade,
devem ser posicionados em Zonas de Pa-
trulha (ZP), levando-se em consideração a
análise dos fatores tempo-distância no pla-
nejamento de seu emprego.

Apesar de sua baixa velocidade quan-
do mergulhados, podem ser posicionados
rapidamente em ZPs situadas nas proximi-
dades da First Island Chain, devido às dis-
tâncias envolvidas. Como exemplo, suspen-
dendo de bases da Esquadra do Mar do
Leste, os submarinos estariam a cerca de
100 milhas náuticas de Taiwan e desenvol-
vendo uma Speed of Advance (SOA)44 de

4 nós, em 25 horas estariam numa ZP nas
proximidades da ilha, prontos a cumprir, de
maneira expedita, tarefas a eles impostas.

Durante a Guerra Fria, a ex-URSS em-
pregava os submarinos convencionais em
patrulha, próximos à costa, defendendo o
continente de ataque de força naval opo-
nente, enquanto os SSBN conduziam pa-
trulhas de deterrência45 em bastiões46 como
o Mar de Barents e o Mar de Okhotsk. Os
SSN, por sua vez, eram empregados em
operações contra SSN, SSBN e Grupos de
Batalha nucleados em NAe inimigos
(MURRAY, 2007).

O sucessor do Almirante Liu no Coman-
do da Marinha da China, Almirante Zhang
Lianzhong, definiu o posicionamento dos
submarinos na Estratégia elaborada por seu
antecessor. Tanto os convencionais como
os nucleares de ataque se posicionariam
para realizar a defesa em profundidade do
perímetro externo da First Island Chain e
lançamento de minas nas LCM inimigas
(COLE, 2001).

O contexto acima reforça a posição de
Shambaugh (2002), que vislumbrou o blo-
queio naval como a melhor opção militar
chinesa caso as relações com Taiwan se
deteriorem.

Como a Marinha de Taiwan possui ape-
nas quatro submarinos47 e uma reduzida for-
ça de minagem e varredura, aliada à sua limi-
tada capacidade na guerra anti-submarino,
a China não encontraria grandes oposições
para tornar efetivo o bloqueio considerado.

A sua vulnerabilidade, relacionada aos
poucos recursos naturais, e forte depen-
dência do comércio marítimo conduziriam
a economia taiwanesa a um colapso em

44 Velocidade de avanço.
45 De acordo com o Glossário das Forças Armadas, possui o mesmo significado que dissuasão.
46 Área estratégica na qual os SSBN eram pré-posicionados, defendidos por forças de apoio, em condições

de efetuar o lançamento de seus mísseis.
47 Dois antigos (da época da Segunda Guerra Mundial) classe Guppy americanos e dois classe Zvaardvis

holandeses. (SHAMBAUGH, 2002)
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poucos dias. Shambaugh (2002, p. 320-321)
observou que:

O efeito sobre as necessidades
energéticas de Taiwan seria igualmente
devastador, na medida em que é total-
mente dependente da importação de
petróleo. Taiwan consome 0,25 mpd, e
um superpetroleiro atraca no porto de
Kaohsiung a cada três dias. E mais, suas
reservas estratégicas em 1999 eram de
apenas 18 dias.

De acordo com Howarth (2006), o pe-
queno tamanho da ilha e a existência de
apenas dois portos principais (Keelung e
Kaohsiung) em suas extremidades tornari-
am essa tarefa relativamente fácil para os
submarinos convencionais e nucleares de
ataque da Marinha chinesa.

Com relação aos SSBN, de acordo com
Loewenthal (2007), a Marinha da China pos-
sui a capacidade de emprego em bastiões.
Para manter essa postura estratégica de
deterrência, operando com pelo menos um
em patrulha, deverá possuir três SSBN. De
acordo com definição constante no Glossá-
rio das Forças Armadas (MD-35-G-01, 2007),
estratégia de deterrência (ou de dissuasão)
caracteriza-se pela manutenção de forças
militares suficientemente poderosas e pron-
tas para emprego imediato, capazes de
desencorajar qualquer agressão militar.

Seguindo a influência russa, caso Pe-
quim faça a opção pelo emprego de seus
SSBN em bastiões, estes não deverão es-
tar localizados nos mares do Sul e do Leste
da China, se desejar ter capacidade de con-
tra-ataque em autodefesa contra objetivos
localizados, por exemplo, nos EUA, dentro
do princípio de no first use. O Xia e os
novos Jin estarão equipados com o novo
míssil JL-2, cujo alcance varia entre 8 mil e
10 mil km. A Tab. 1 mostra a distância de
algumas cidades da costa oeste norte-ame-
ricana e Washington D.C. em relação a um
ponto no Oceano Pacífico localizado a 1.500
milhas náuticas a leste de Taiwan. Obser-
va-se que pelo menos quatro grandes ci-
dades norte-americanas (Los Angeles, San
Francisco, Seattle e San Diego) estariam
dentro do alcance do JL-2.

Kristensen (2008) realizou uma pesquisa
para verificar o número de grandes patru-
lhas realizadas pelos submarinos chineses
a partir de 1981. Apesar de ainda incipiente,
observou um aumento no número de patru-
lhas realizadas em 2007 (seis) comparativa-
mente com 2006 e 2005 (duas e nenhuma,
respectivamente). Porém é relevante comen-
tar que, de acordo com Kristensen (2008),
nenhum de seus SSBN ainda realizou uma
patrulha de deterrência, apesar de estarem
aptos a cumprir tal tarefa.

Analistas de inteligência ocidentais re-
lataram que, em 1999, submarinos conven-
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cionais e nuclear de ataque realizaram pa-
trulhas de 45 a 60 dias de duração, nas pro-
ximidades da costa leste de Taiwan
(SHAMBAUGH, 2002). Dentre os adestra-
mentos realizados, destacou-se o exercício
“sub x sub”48, reforçando a preocupação
chinesa com esse tipo de confronto.

Para que um submarino tenha a capaci-
dade de efetuar patrulhas a grandes dis-
tâncias de sua base, como no exemplo de
seus SSBN operando a 1.500 milhas náuti-
cas a leste de Taiwan, e por um longo perí-
odo, é fundamental
que sua tripulação es-
teja bem adestrada, no
mar e nos centros de
instrução. Preocupada
com a qualidade dos
“dias de mar” de seus
submarinos, a Mari-
nha chinesa publicou
novo guia de adestra-
mento – OMTE49 –
pormenorizando to-
dos os tipos de exercí-
cios aos quais as tri-
pulações de seus sub-
marinos são submeti-
das, sejam em simula-
dores ou a bordo.

Uma das principais alterações determi-
nadas pelo documento acima referenciado
foi a substituição do conceito de comis-
sões curtas, com os submarinos suspen-
dendo pela manhã e atracando no final da
tarde, por comissões mais longas, de modo
a testar a endurance de suas tripulações,
principalmente em condições de tempo ad-
versas (ONI, 2007).

A qualidade do fator humano envolvido
nos submarinos chineses é de difícil
mensuração. A eficiência em combate repre-

senta mais do que simplesmente a capaci-
dade de seus sistemas de armas. Devem ser
levados em consideração fatores como ex-
periência, adestramento, moral e cultura mi-
litar do comandante e suas tripulações.

A Marinha da China, apesar de não pos-
suir experiência em operações de guerra
que pudessem atestar a efetividade de seus
submarinos em combate, tem dado inequí-
vocas demonstrações de seu esforço na
busca pela sua estratégia de blue waters,
dependendo para tal do grande crescimen-

to econômico que o
país atravessa, que
possibilita a alocação
de recursos necessá-
rios à sua moderniza-
ção/incorporação de
meios navais no esta-
do da arte.

CONCLUSÃO

A RPC tem proble-
mas de disputa de so-
berania desde o início
de sua formação, em
1949. A inexistência de
uma Marinha sólida

naquele momento impediu que Taiwan fos-
se reincorporada ao continente chinês.

Ficou evidenciado que Mao Tsé-Tung
considerava que os submarinos exerceri-
am um papel fundamental na Marinha chi-
nesa. Para tal, buscou apoio da então URSS
para aquisição e construção desses meios
navais, já no início dos anos 1950.

A China, a partir da aplicação das “Qua-
tro Modernizações” de Deng Xiao Ping,
vem obtendo um crescimento médio de seu
PIB próximo a 10% desde 1980, o que a
transforma na quarta maior potência eco-

48 Tipo de exercício envolvendo confronto entre submarinos.
49 OMTE – Outline of Military Training and Evaluation (ONI, 2007).

Na busca pelo seu
desenvolvimento pacífico, a
China prioriza o uso de seu

Poder Brando sem, no
entanto, descuidar de seu
Poder Bruto, para fazer

valer seus interesses
marítimos econômicos e

territoriais, caso a
diplomacia falhe
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nômica mundial e na segunda em Paridade
de Poder de Compra (PPP), atrás apenas
dos EUA.

Na busca pelo seu desenvolvimento
pacífico, a China prioriza o uso de seu Po-
der Brando sem, no entanto, descuidar de
seu Poder Bruto, para fazer valer seus inte-
resses marítimos econômicos e territoriais,
caso a diplomacia falhe.

Para respaldar esses interesses, ficou evi-
denciada a importância da Marinha na defe-
sa da soberania do Estado nas águas
territoriais chinesas. Nesse contexto, foi des-
tacada a importância das LCM, não só para o
seu comércio internacional como também
para o transporte do petróleo importado, re-
curso natural indispensável para a manuten-
ção do atual estágio de
crescimento econômi-
co da China.

A fim de atingir
seus objetivos, a Ma-
rinha chinesa vislum-
brou a necessidade de
efetuar uma mudança
doutrinária no seu em-
prego. Foi adotada
uma Estratégia Naval
ousada, na qual foi
estabelecido que a
China deverá obter capacidade de exercer
influência global nos mares até 2050. Para
tal, essa Estratégia foi fracionada em três
fases. Na primeira fase foi enfatizada a ne-
cessidade de a Marinha exercer o controle
da área conhecida como The First Island
Chain até 2000. Ficou evidenciado que hou-
ve atraso de, pelo menos, cinco anos nes-
sa tarefa, causado pela estagnação nas
capacidades navais chinesas no período
de 1990 a 1999. Na visão do autor, com a
retomada do programa de reaparelhamento
de seus meios navais, a Força de Submari-
nos chinesa está capacitada para o cum-
primento da tarefa básica de negação do

uso do mar, contribuindo para o estabele-
cimento do controle previsto nessa primei-
ra fase da Estratégia Naval.

Na segunda fase da Estratégia Naval
chinesa, foi verificado que a Marinha de-
verá obter a capacidade de controlar a área
limitada pela The Second Island Chain até
2020, antes de se tornar uma efetiva Mari-
nha de blue waters até 2050, ao término da
terceira fase da referida Estratégia Naval.

Como os mares adjacentes ao continen-
te chinês, do litoral até a borda de sua PC,
são relativamente rasos, foi demonstrada a
importância dos submarinos convencionais
chineses naquelas águas. Foi definido tam-
bém o posicionamento de submarinos con-
vencionais e nucleares de ataque no perí-

metro externo da The
First Island Chain, a fim
de realizar sua defesa
em profundidade, além
do lançamento de mi-
nas nas LCM inimigas.

A Marinha da Chi-
na recebeu as tarefas
de condução de um
possível bloqueio
contra Taiwan e
dissuasão contra ata-
que nuclear. No caso

de ocorrer deterioração nas relações com
Taiwan, falhando a diplomacia, a Marinha
chinesa está apta a exercer bloqueio naval
à ilha. Seus submarinos, conforme salien-
tado, são fundamentais para que tal ação
se torne efetiva, estrangulando a econo-
mia taiwanesa.

Com a incorporação de novos SSBN da
classe Jin, a China está capacitada a exercer
a dissuasão contra ataques nucleares, com
credibilidade para uma retaliação, de acordo
com sua política nuclear de no first use.

Na visão do autor, a Marinha chinesa
tem fornecido inequívocas demonstrações
de seu esforço na busca pela sua estratégia

Os submarinos são
fundamentais na Estratégia

Naval chinesa,
corroborando a visão de

futuro de Mao por ocasião
da formação de sua

Marinha
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de blue waters, incorporando ao seu inven-
tário, nos últimos dez anos, modernos mei-
os navais, principalmente submarinos, e
construindo modernas bases para os seus
SSBN, além de modificar o padrão de ades-
tramento das tripulações de submarinos,
priorizando maior permanência no mar.

Como foi enfatizado no decorrer do tra-
balho, os submarinos são fundamentais na

Estratégia Naval chinesa, corroborando a
visão de futuro de Mao por ocasião da for-
mação de sua Marinha. Tais meios, empre-
gados em consonância com a Estratégia
prevista e com suas tripulações bem ades-
tradas, serão uma ameaça a qualquer Po-
der Naval que pretenda interferir nos seus
interesses marítimos econômicos e
territoriais.
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INTRODUÇÃO

O comando da Fragata Bosísio, no perí-
odo de dezembro de 2007 a dezembro

de 2009, foi uma experiência intensa e ex-
traordinária. Nesse período de dois anos,
o navio participou de inúmeras missões,
algumas bastante difíceis, como o resgate
do voo 447 da Air France. Cada uma des-
sas missões representou um enorme desa-

fio para mim, mas confesso que, de todas
as atividades feitas a bordo, nenhuma de-
las foi mais difícil ou desafiadora do que
liderar uma geração de jovens com valores
e características extremamente diferentes
daqueles com os quais eu fui educado e
formado. É justamente esse desafio que pre-
tendo abordar neste artigo.

A maioria dos tripulantes da Fragata
Bosísio era formada por jovens, militares com
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menos de 30 anos, que entraram para a Ma-
rinha a partir da segunda metade da década
de 90. Essa geração foi criada em um mundo
diferente do meu. Eles foram educados em
uma sociedade chamada de pós-moderna,
segundo Cristofer Lach. Esses jovens mili-
tares se acostumaram desde cedo com dois
instrumentos símbolos do pós-modernismo:
a internet e o telefone celular. Esses dois
“inventos”, por si só, já são suficientemen-
te poderosos para marcar uma mudança sig-
nificativa, uma quebra de paradigma. Anali-
semos a Escola Naval, por exemplo. Quan-
do eu era aspirante, a Ilha de Villegagnon
era uma “bolha”, isolada do resto do mun-
do. O único ponto de contato com o “exteri-
or” era o “orelhão”, atrás da tolda, que ge-
ralmente tinha uma fila enorme para que os
aspirantes pudessem falar com as namora-
das. O isolamento vivido por um aspirante
de minha turma era muito semelhante ao
mesmo vivido por um aspirante
50 anos antes. Se não
considerarmos o ad-
vento do telefone
público, o isolamen-
to era muito pareci-
do com o que um
aspirante vivia 100
ou 150 anos antes.
Entretanto, a partir da
metade da década de 90, a
internet e o celular passaram a fazer
parte do cotidiano da Escola Naval. Esses
dois recursos feriram de morte o isolamento
secular antes existente. Atualmente, tanto
os aspirantes como os aprendizes-marinhei-
ros, nas suas respectivas escolas, vivem em
permanente, e instantâneo, contato com o
resto do mundo. A “bolha” foi rompida e
nunca mais será restabelecida. O modo como
esses jovens encararam a sua formação é
sensivelmente diferente da minha geração.
O interessante é que o modo como minha
geração viveu na Escola Naval na década

de 80 era muito mais parecido com o modo
como viveram os aspirantes de 40 ou 70 anos
antes do que com os de poucos anos de-
pois. Houve nesse momento uma mudança
profunda e a instalação de um novo padrão.

Essa mudança, na verdade, não ocorreu
apenas na Marinha, ela transpassou toda a
sociedade e estabeleceu uma nova era pós-
moderna ou pós-industrial, com novos va-
lores, novas relações sociais, e instaurou
um novo modus vivendi, como De Masi
apresenta em seus textos. É claro que mu-
danças semelhantes já ocorreram anterior-
mente. A humanidade, na sua longa existên-
cia, conforme nos mostra De Masi, já pas-
sou por quatro modos de vida distintos.

QUATRO  DIFERENTES  MODOS  DE
VIDA

Inicialmente, a partir do surgimento dos
primeiros humanos, há cerca de 2

milhões de anos, o modo de
vida era caracterizado

pelo que se chamou
de scarvenging, em
que se catavam os
alimentos disponí-
veis no ambiente.

Posteriormente, essa
coleta passou a ser mais

seletiva e com o uso de ins-
trumentos de pedra mais elaborados,

como a lança. Então passamos a contar com
a caça de animais. A sociedade era essen-
cialmente nômade, não enterrava seus mor-
tos e o sobrenatural ainda não existia. Esse
período foi chamado de paleolítico.

Há cerca de 10 mil anos, na região que
hoje é ocupada pelo Iraque, houve a pri-
meira grande mudança. Naquela região, em
um curto período de tempo houve a transi-
ção de uma sociedade nômade extrativista
para a sociedade agrícola. Começamos a
plantar e criar animais, ao mesmo tempo em
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que criamos as primeiras cidades, a propri-
edade privada, o governo, a escrita, a de-
mocracia, a filosofia, a matemática, a reli-
gião e a arte. A sociedade tornou-se agrí-
cola e estabeleceu um modo de vida que
perdurou até o século XVIII. A era anterior
durou cerca de 2 milhões de anos, mas a
transição para uma sociedade agrícola du-
rou um período relativamente curto, que
foi conhecido como a Revolução Neolítica
e inaugurou um novo modo de viver que
perdurou por mais 10 mil anos.

Em meados do século XVIII, há cerca de
200 anos, ocorreu uma
nova mudança. Com a
maturidade das ideias
semeadas no Iluminis-
mo e com os avanços
científicos decorrentes,
a humanidade experi-
mentou a espetacular
transição da sociedade
agrícola para a socieda-
de industrial. Passamos
a viver em cidades, a
produzir em fábricas, a
consumir em massa e a
educar nossos filhos em escolas. Foram in-
ventados o telefone, a linha de produção, o
navio a vapor, o motor a diesel, as turbinas,
os satélites, o computador, o avião e a penici-
lina. Conseguimos chegar à Lua, em um evento
transmitido simultaneamente para bilhões de
pessoas. Na era industrial, o ser humano tor-
nou-se pequeno diante da imensidão das ci-
dades e da padronização que a produção em
série determinava.

Entretanto, ainda na década de 80, teve
início uma nova transição no modo de vida
da humanidade. Essa nova ordem social é
fruto de excepcionais avanços tecnoló-
gicos, que, de modo surpreendente, altera-
ram profundamente a estrutura produtiva
da sociedade. Os novos avanços tecnoló-
gicos permitiram que aos poucos o homem

fosse desobrigado da atividade produtiva e
repetitiva. Seja nas fábricas, onde os robôs
montam os veículos, seja nos bancos, onde
os terminais substituem os caixas, as ativi-
dades produtivas, especialmente as
repetitivas, rotineiras e cansativas, passam
a ser executadas por máquinas. Essa transi-
ção retirou do homem o papel produtivo
anteriormente desempenhado. Uma vez que
a produção passa a ocorrer sem a participa-
ção humana, o que restou foi justamente a
parte da atividade que não pode ser execu-
tada por máquinas, ou seja, a atividade cria-

tiva ou subjetiva. Por
isso mesmo, enquanto
Lach chama a nova era
de pós-moderna e De
Masi a chama de pós-
industrial, outros tam-
bém a chamam de era
do conhecimento.

A  NOVA  ERA  DO
CONHECIMENTO

As alterações soci-
ais decorrentes do

novo paradigma que se instalou deslocam o
centro de poder da produção de bens para a
criação de serviços e produtos. Enquanto
na transição anterior o homem trocou o cam-
po pela cidade, nesta atual o homem perma-
necerá na cidade, mas está trocando a fábri-
ca pelo escritório. Nas grandes cidades, atu-
almente, a maioria da população não está
mais empregada no setor industrial, mas no
setor terciário, prestando serviços. É uma
nova sociedade, na qual o papel hegemônico
passou a girar em torno do saber, da infor-
mação, da estética e do lazer.

Essa realidade gera um profundo impac-
to nas pessoas, que passaram a considerar
novos valores e demandar novas exigênci-
as. O homem pós-moderno passa a valori-
zar a criatividade, a subjetividade e o lazer,

O homem pós-moderno
passa a valorizar a

criatividade, a
subjetividade e o lazer,

tornando-se mais
individualista e colocando o
interesse pessoal na frente

do interesse coletivo
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tornando-se mais individualista e colocan-
do o interesse pessoal na frente do inte-
resse coletivo. Segundo Lach, esse homem
tornou-se narcisista e egoísta.

Para os líderes militares, essa nova con-
cepção de vida, com seus valores individua-
listas, é um grande desafio a ser superado.
Uma vez que o interesse pessoal passa a ser
mais relevante que o in-
teresse coletivo, como
será possível cativar e
motivar jovens para o
serviço militar, cuja es-
sência está relacionada,
justamente, com a no-
ção do sacrifício pesso-
al para o benefício da
coletividade. Outro de-
safio está relacionado
com a rígida estrutura
militar, criada na era in-
dustrial, que tende a
adotar o taylorismo em
todos os níveis para
normatizar a atividade
operacional das suas
unidades. A complexa
estrutura de doutrinas,
normas e instruções
empregada pelas For-
ças Armadas de todo o
planeta não deixa mui-
to espaço para a criati-
vidade e não é mais vis-
ta com simpatia pela nova geração, que en-
contra na criatividade e na liberdade a ex-
pressão máxima de seu tempo.

O desafio proposto aos novos coman-
dantes é justamente conciliar os interes-
ses dessa nova sociedade com as necessi-
dades da atividade militar.

O  PAPEL  DO  COMANDANTE

A rápida evolução tecnológica experimen-
tada nas últimas décadas, por si só, já alterou

o modo operacional das unidades militares e,
em especial, de nossos navios. A complexida-
de dos sistemas utilizados a bordo impossibi-
lita o domínio do conhecimento por uma única
pessoa. Não é mais possível que o comandan-
te tenha conhecimento absoluto e superior
aos subordinados que são os responsáveis
pelos equipamentos mais complexos. Não é

mais possível que ape-
nas a vontade do co-
mandante determine o
sucesso de uma unida-
de. Para obter o suces-
so, as modernas, e com-
plexas, unidades milita-
res necessitam de uma
vontade coletiva, em
que o trabalho em equi-
pe passou a ser a pedra
fundamental.

É essencial que os
navios trabalhem em
equipes com alto grau
de autonomia. A impor-
tância e a responsabi-
lidade cada vez maior
dos subordinados tor-
nam o papel da lideran-
ça essencial para o re-
sultado a ser atingido.
Não é imaginável que,
em um navio moderno,
seja possível ao co-
mandante dar todas as

ordens e orientar cada ação feita pela sua
tripulação. A estrutura de liderança deve ser
forte e inteligente o suficiente para que os
líderes não necessitem dar todas as ordens
para qualquer ação a ser executada. A auto-
nomia e o treinamento intenso podem per-
mitir um elevado grau de delegação e auto-
nomia aos subordinados. A própria veloci-
dade da guerra moderna não permite que o
comandante seja consultado para toda de-
cisão a ser tomada. Decisões são tomadas

O desafio proposto aos
novos comandantes é

justamente conciliar os
interesses dessa nova

sociedade com as
necessidades da atividade

militar
  

Decisões são tomadas sem
o conhecimento do

comandante, para que as
ações necessárias sejam

executadas em seu devido
tempo. A essência do
comando continua,

entretanto, inalterada
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sem o conhecimento do comandante, para
que as ações necessárias sejam executadas
em seu devido tempo.

A essência do comando continua, entre-
tanto, inalterada. Somos nomeados coman-
dantes e não “mandantes”. O papel do co-
mando não é mandar os subordinados agi-
rem em qualquer situação, mas sim
comandá-los. A diferença, sutil e nem sem-
pre percebida, é que, quando existe o co-
mando efetivo, a unidade funciona de ma-
neira coordenada com o pensamento do
comandante. O papel do comandante deixa
de ser limitado a dar ordens o tempo todo,
microgerenciando a
ação de seus subordi-
nados, e passa a ser
também o de orientá-
los a tomar decisões
apropriadas, coerentes
com a ação elaborada
por ele. O comandante
passa a estabelecer os
objetivos principais a
serem alcançados e o
modo como serão per-
seguidos, deixando a
ação individual para a escolha de cada um,
para contribuir da melhor maneira possível
com esses objetivos. Embora essa atuação
seja essencial hoje em dia, ela sempre este-
ve presente nas práticas dos melhores líde-
res navais, como o Almirante Nelson. Lem-
bramos constantemente as vitórias
alcançadas por Nelson, mas a verdade é que
seu maior mérito foi treinar uma equipe de
subordinados com elevada capacidade de
decisão e autonomia. Foi de Nelson a pri-
meira instrução permanente para uma es-
quadra, que permitia aos seus subordina-
dos agirem de forma rápida às evoluções do
inimigo, sem a necessidade de sua interven-
ção direta. A esquadra de Nelson era capaz
de surpreender seus adversários pela velo-
cidade com que manobrava e alterava seu

comportamento. Isso somente era possível
com a autonomia dada por ele aos seus su-
bordinados. Em um navio todos precisam
participar e tomar decisões apropriadas a
todo momento, deixando o comandante
focado nas decisões mais importantes.

O  IMPACTO  DA  TECNOLOGIA

Esse trabalho de equipe, dotado de ele-
vada autonomia, é uma das chaves do su-
cesso na liderança da nova geração. Uma
vez que a sociedade pós-moderna demanda
valores individuais, dar autonomia e liber-

dade para os subordi-
nados, compartilhan-
do com eles os suces-
sos, cria uma nova
perspectiva da lideran-
ça e concilia os interes-
ses das atividades mi-
litares modernas com a
sociedade que está
surgindo. A nova ge-
ração não se contenta
em cumprir ordens de-
talhadas nem é simpá-

tica a seguir procedimentos e instruções sem
questioná-los e aperfeiçoá-los. Essa força
criativa, característica da nova sociedade,
se utilizada com perícia por líderes compe-
tentes, pode ser transformada de ameaça
em oportunidade, criando novas perspecti-
vas e explorando novas ideias. A tecnologia
em constante evolução já não permite que
pensemos em táticas imutáveis ou doutri-
nas inquestionáveis. O próprio Comandan-
te Hughes diz em seu livro Fleet Tactics que,
para entender tática, é preciso entender de
tecnologia. Se a tecnologia está em cons-
tante evolução, a tática também é constan-
temente alterada.

Entretanto, a mesma tecnologia que exi-
ge maior autonomia e velocidade na deci-
são pode ser empregada para aumentar o

Em um navio todos
precisam participar e

tomar decisões
apropriadas a todo

momento, deixando o
comandante focado nas

decisões mais importantes
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controle sobre os subordinados. A dissemi-
nação da informática e dos computadores
pessoais, com as facilidades de comunica-
ção atualmente disponíveis, exerce um fas-
cínio perigoso, com potencial de seduzir
aqueles que não conseguem abrir mão do
controle absoluto sobre as ações dos su-
bordinados. O e-mail, as planilhas, o celular
e os sistemas interligados em rede permitem
que exista o controle
detalhado das ações
dos subordinados,
mesmo aqueles que se
encontram distantes.
Entretanto, o aumento
do controle não signi-
fica exatamente o au-
mento da eficiência.

É sabido que as em-
presas de papel nunca
lucraram tanto com a
venda de seu produto
como depois que in-
ventaram o computador
pessoal e a internet.
Supostamente, a disse-
minação de documen-
tos eletrônicos deveria
reduzir o consumo de
papel no mundo intei-
ro. Mas ocorreu exatamente o contrário. O
aumento do controle, seja na forma de relató-
rios e planilhas a serem produzidas pelos su-
bordinados, seja na expedição de numerosas
e detalhadas normas e instruções pelos su-
periores, foi facilitado pela informática. O efei-
to é devastador. A velocidade das decisões,
exigência fundamental da nova era, e a auto-
nomia individual, exigência social dos subor-
dinados, são feridas de morte pelo cresci-
mento dos controles informatizados.

A solução para esse paradoxo deve ser
a linha mestra do comando. O comandante
deve saber que a mesma tecnologia que
vai impulsioná-lo adiante poderá arrastá-

lo para trás se for utilizada de maneira erra-
da. O controle é como uma droga: se minis-
trada na dose certa, pode salvar; se for dada
em excesso, pode matar.

No comando da Fragata Bosísio sabia
que poderia exigir de meus subordinados
um elevado nível de controle, com numero-
sas planilhas e relatórios para saber
detalhadamente cada passo que era dado a

bordo na solução dos
inúmeros problemas
que surgissem. Mas
sabia perfeitamente
que aumentar a buro-
cracia seria fatal para o
desempenho do navio,
que exige agilidade ad-
ministrativa para ser
eficaz. Junto com a tri-
pulação e, em especi-
al, com a colaboração
do imediato e dos che-
fes de departamento,
buscamos incansavel-
mente a redução da
burocracia a bordo, di-
minuindo o número de
e-mails e planilhas tro-
cado internamente. Em
contrapartida, aumen-

tamos a delegação e mostramos que cada
um tem grande responsabilidade em atingir
as metas estabelecidas para o seu setor. A
liberdade para agir foi aumentada, assim
como a cobrança por resultados. Com me-
nos burocracia e controle, as pessoas pas-
saram a dedicar mais tempo àquilo que real-
mente importa: manter os equipamentos e
preparar a tripulação.

O  PAPEL  DOS  SUBORDINADOS

Em uma nova ordem social, em que o co-
nhecimento é o bem mais precioso, as pesso-
as passaram a ter uma dimensão mais rele-

O controle é como uma
droga: se ministrada na
dose certa, pode salvar;
se for dada em excesso,

pode matar
  

Em uma nova ordem
social, em que o

conhecimento é o bem mais
precioso, as pessoas
passaram a ter uma

dimensão mais relevante
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vante. Essa nova valorização do conhecimen-
to arrasta consigo a valorização do subordi-
nado, que possui a expertise em determina-
do equipamento ou atividade. O comandan-
te passa a ter a responsabilidade de atrair os
melhores qualificados para desempenhar as
tarefas altamente complexas que são exigidas.
Montar uma equipe que possa atuar com de-
dicação, criatividade e autonomia é um outro
desafio. Para isso, o comandante deve criar
um ambiente organizacional que, clara e efe-
tivamente, valorize as pessoas. Buscar insta-
lações confortáveis e dar equipamentos apro-
priados para o trabalho
dos subordinados é
uma forma importante
de prestigiar a tripula-
ção, porém a melhor ma-
neira de valorizar o pes-
soal é dar a oportuni-
dade de crescimento
profissional, a oportu-
nidade de realizar seu
potencial plenamente.

Uma experiência que
considero emblemática
na Fragata Bosísio foi a
adoção do quadro “Eles fizeram o melhor”.
Esse quadro foi elaborado em substituição ao
quadro do militar padrão do trimestre. Chega-
mos à conclusão de que ter apenas um militar
padrão por trimestre era pouco para o que que-
ríamos fazer. Percebemos também que diaria-
mente havia militares fazendo coisas extraor-
dinárias a bordo, solucionando problemas ou
superando dificuldades. Havia também novas
ideias sendo produzidas com criatividade, para
melhorar procedimentos e práticas. Foi assim
que esse quadro surgiu, para mostrar diaria-
mente quem tinha feito algo que ajudasse o
navio a ser melhor. Qualquer atitude relevante
era então lançada no quadro. Um militar que
se saiu bem em um curso, um cozinheiro que
fez um rancho elogiado por todos, uma equipe
de manutenção que reparou um equipamento

em tempo recorde, enfim, todos tinham a opor-
tunidade de aparecer no quadro. Qualquer
encarregado de divisão podia tirar uma foto,
imprimi-la na secretaria e colocá-la no quadro
dos “melhores”, valorizando sua equipe.

Esse quadro permitiu que cada um a bordo
entendesse que o sucesso do nosso navio de-
pendia do esforço de cada um em fazer o me-
lhor que fosse possível, e que nenhuma tarefa,
por mais simples que pudesse parecer, era me-
nos importante. Foi também uma forma de mos-
trar que o mais importante não era a competição
para eleger  “o melhor” militar do trimestre, mas

a colaboração de cada
um para fazer com que o
navio fosse cada dia
melhor. Substituir a com-
petição pela colaboração
é uma opção extrema-
mente significativa e re-
levante na nova era. O
avanço humano (princi-
palmente os avanços re-
centes) dependeu muito
mais da colaboração do
que da competição.

Depois de muito su-
cesso com esse quadro, que era atualizado
toda semana, pensamos em trazer de volta
nosso quadro do militar padrão. Já no final de
2009, inauguramos o novo quadro do militar
padrão. A única diferença desse quadro para
o anterior era que, ao invés de trazer a foto de
um militar da tripulação, a moldura era preen-
chida com um espelho. Cada um que olhasse
o quadro na busca do militar padrão encontra-
ria sua própria imagem e a ideia de que, para a
fragata ser “padrão”, cada um deveria ter o
mais alto grau de comprometimento.

COLABORAÇÃO  VERSUS
COMPETIÇÃO

Na era anterior, a era industrial, a lógica
da competição ajudou bastante no aumen-

Quando o talento, a
criatividade, o saber e o

trabalho em equipe passam
a ser fundamentais para o
desempenho, a lógica da

colaboração passa a
dominar o ambiente

organizacional
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to da eficiência. Porém, após a transição
que ocorreu e a instauração da era do co-
nhecimento, a lógica da competição não é
mais dominante. Quando o talento, a
criatividade, o saber e o trabalho em equi-
pe passam a ser fundamentais para o de-
sempenho, a lógica da colaboração passa
a dominar o ambiente organizacional. Se
observarmos o projeto do mapeamento do
DNA, o Projeto Genoma, percebemos que
esse importante avanço não foi fruto da
competição individual de um cientista es-
pecífico, mas o resultado de um trabalho
coletivo e global, associando diversas equi-
pes no mundo inteiro.

Ao valorizar o co-
letivo em substituição
ao individual, estamos
assumindo uma nova
postura, que, ao con-
trário de buscar um
“expoente” e aumentar
sua importância relati-
va, mostra que todos
são fundamentais e
que um desempenho excepcional isolado
não é suficiente para atender às necessi-
dades, que dependem do resultado coleti-
vo, fruto do trabalho em equipe. Nessa cir-
cunstância, o valor de todos é incremen-
tado, e o indivíduo anteriormente comum
passa a ser agora importante, aumentando
sua relevância.

Para atender às demandas dos novos
militares, que buscam maior relevância in-
dividual, é necessário também facilitar o
acesso ao comandante. Não há quebra na
hierarquia em se ouvir toda a cadeia res-
ponsável por algum equipamento ou área
quando temos que tomar uma decisão im-
portante. Nos problemas principais, o ime-
diato, chefes de departamento, encarrega-
dos de divisão, supervisores de grupo re-
lacionados com o sistema envolvido e
mantenedores eram reunidos com o coman-

dante para buscarmos juntos a solução.
Essas reuniões eram extremamente francas
e nelas surgiam inúmeras ideias novas, que
facilitavam a escolha da melhor linha de
ação a ser adotada. Todas as opiniões eram
ouvidas, desde a do chefe de departamen-
to até a do sargento responsável pela ma-
nutenção. Além disso, o fato de dar opor-
tunidade a todos de expressarem suas
ideias em um determinado assunto direta-
mente com o comandante aumentava o
comprometimento da equipe com a efetiva
busca pela solução. A possibilidade de
acesso direto ao comandante é uma forma

de valorizar o homem
e também vai de en-
contro com os anseios
do  militar  da  nova
geração.

A figura do coman-
dante isolado, que
nunca se consegue
ver ou falar, é incom-
patível com a nova re-
alidade e com as exi-

gências da era atual. Além disso, o benefí-
cio de receber diferentes pontos de vista
permite que o comandante tome melhores
decisões e conheça melhor sua tripulação.

O  VALOR  DOS  TALENTOS

Um aspecto que deve ser especial no
trato com a tripulação é a responsabilidade
que o comando tem de captar e reter os
talentos. Em uma era em que o conheci-
mento e o saber são os ativos mais impor-
tantes, em unidades militares em que a
tecnologia desempenha um papel cada vez
mais relevante, é fundamental captar su-
bordinados talentosos para desempenhar
as funções a bordo. Além de captar, não
podemos permitir a evasão de talentos,
perdidos muitas vezes por adoção de me-
didas que inibem a realização pessoal ou

A figura do comandante
isolado, que nunca se

consegue ver ou falar, é
incompatível com a nova

realidade e com as
exigências da era atual
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sufocam as capacidades dos subordina-
dos. É necessário criar um ambiente
organizacional saudável, que permita jun-
tar no trabalho os três componentes bási-
cos que permitem a frutificação talentosa
das equipes: o aprender, o ensinar e o di-
vertir. Esses três componentes devem exis-
tir simultaneamente para germinar a semen-
te do talento. O aprendizado contínuo deve
ser incentivado, seja com adestramentos,
cursos ou práticas de transmissão de co-
nhecimento. Os mais experientes devem ser
incentivados a ensi-
nar, difundindo seu
conhecimento com os
demais membros da tri-
pulação. Essa é tam-
bém uma forma eficaz
para valorizar o conhe-
cimento, além de per-
mitir o crescimento
daqueles que ensi-
nam. Finalmente, é ne-
cessário entender que
é preciso se divertir
com o trabalho, fazen-
do aquilo que deve ser
feito com paixão e ale-
gria. É claro que mui-
tos momentos de nos-
so dia a dia são difí-
ceis e tensos, e é jus-
tamente por isso que há a necessidade de
um ambiente descontraído e leve para com-
pensar a pressão dos exercícios e missões
difíceis que enfrentamos.

Para ter um ambiente organizacional que
atrai talentos, é necessário ter tolerância
com erros. Buscar o erro zero, a ausência
permanente de falhas, é o caminho mais
rápido para matar a criatividade, a ousadia
e o talento. Com receio de errar, nenhum
subordinado vai buscar aperfeiçoar nada,
todos vão manobrar com cautela e a inova-
ção vai ser reduzida drasticamente. O Al-

mirante Rickover, que na Marinha dos EUA
foi responsável pelo projeto do primeiro
submarino nuclear, teve grande dificulda-
de em superar o medo do erro existente na
alta administração. Foi somente após a che-
gada do Almirante Spruance no cargo de
CNO (Chief of Naval Operations) que
Rickover passou a ser efetivamente apoia-
do, principalmente nos momentos em que
cometeu erros, e o projeto foi para a frente,
permitindo aos EUA obterem a primazia es-
tratégica que a nova arma proporcionava.

Apoiar os subordi-
nados quando erram
não significa, entretan-
to, que podemos come-
ter erros sem controle
algum. O trabalho em
equipe é a chave para
mitigar as falhas que in-
dividualmente iremos
cometer. Uma boa equi-
pe deve conseguir redu-
zir os erros dos seus
componentes utilizando
técnicas consagradas
na própria Marinha. O
check cruzado ou o du-
plo check podem evitar
a propagação de erros
em processos conside-
rados críticos.

Finalmente, para promover o talento,
além de lidar bem com as falhas dos subor-
dinados, o comando deve resistir ao apelo
da segurança. Em prol do aumento da segu-
rança, seja no controle de avarias ou nos
aspectos orgânicos, podemos dificultar ad
infinitum a vida operacional de nossas or-
ganizações e fazer com que uma determina-
da unidade seja considerada ruim para seus
tripulantes. É difícil resistir ao apelo do au-
mento da segurança, mas isso deve ser ava-
liado com extremo bom senso, especialmen-
te quando causa o aumento do grupo de

Buscar o erro zero, a
ausência permanente de
falhas, é o caminho mais

rápido para matar a
criatividade, a ousadia

e o talento
  

Apoiar os subordinados
quando erram não

significa, entretanto, que
podemos cometer erros

sem controle algum
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serviço e reduz a tabela. A adoção de medi-
das para o aumento da segurança pode tra-
zer consequências significativas, que a lon-
go prazo podem até mesmo causar o efeito
oposto, reduzindo a segurança como um
todo, ao espantar pessoas talentosas para
outras organizações. Não se devem perder
vocações e talentos para aumentar a segu-
rança. Medidas alternativas, e mais inteli-
gentes, podem conseguir o aumento da se-
gurança sem a tradici-
onal elevação do nú-
mero de postos de ser-
viço. Na Fragata
Bosísio conseguimos
elevar significativa-
mente a segurança do
CAV (Controle de Ava-
rias) investindo em
equipamentos, ou pela
substituição de itens
antigos ou pela adoção
de novos recursos,
como o sistema de
monitoração interna
por TV.  Ao instalarmos
inúmeras câmeras liga-
das em rede, passamos
a monitorar diversos
compartimentos 24 ho-
ras por dia, aumentan-
do a vigilância sem ele-
var o número de patru-
lhas utilizadas.

Ao administrar a ta-
bela de serviço em um
patamar aceitável, respeitando o período se-
manal de descanso, podemos elevar a satisfa-
ção da tripulação e incentivar a vinda de pes-
soas talentosas que têm vocação para a ativi-
dade operativa. Tão importante quanto os re-
sultados alcançados é verificarmos o nível de
satisfação de nossos subordinados. A revista
Exame, anualmente, mede as 100 melhores
empresas para se trabalhar. Naturalmente, es-

sas empresas com as melhores pontuações
atraem os melhores profissionais, aqueles que
unem talento e vocação. Na era da informa-
ção, no mundo do saber, a construção de uma
equipe rica em talentos é a chave para o su-
cesso, seja na iniciativa privada ou na própria
atividade militar. Não podemos atrair apenas
jovens que buscam um emprego provisório,
um trampolim para outras atividades. A carrei-
ra militar precisa muito mais que isso; necessi-

tamos de pessoas com
vocação, dispostas a se
comprometer e dedicar
suas habilidades na
construção de uma car-
reira de longo prazo.
Mas, em contrapartida,
é necessário entender
que mesmo os jovens
com vocação e talento
esperam encontrar um
ambiente propício que
respeite a sua necessi-
dade de tempo livre e
lazer. Pensar que resol-
ver a questão salarial
será suficiente é um
grande equívoco. A re-
muneração é apenas
parte do critério que leva
um jovem a permanecer
na Marinha. A possibi-
lidade de realização pes-
soal, o ambiente de tra-
balho e o tratamento
apropriado são fatores

mais importantes do que a remuneração em si.

CONCLUSÃO

De uma forma geral, é fácil verificar as
realizações de um navio pelas operações
de que participou. Entretanto, outros as-
pectos passam invisíveis à apreciação, mas
tornam-se extremamente relevantes quan-

A carreira militar precisa
de pessoas com vocação,

dispostas a se
comprometer e dedicar

suas habilidades na
construção de uma

carreira de longo prazo
  

A remuneração é apenas
parte do critério que leva

um jovem a permanecer na
Marinha. A possibilidade
de realização pessoal, o
ambiente de trabalho e o

tratamento apropriado são
fatores importantes



RMB3oT/2010 97

LIDERANÇA  E  COMANDO  NA  ERA  DO  CONHECIMENTO

do observados. Como exemplo cito dois
aspectos que não foram notados externa-
mente ao navio, mas que considero de ex-
trema importância. No período de dois
anos, nenhum oficial foi de baixa, ou se-
quer buscou sair da Marinha fazendo qual-
quer tipo de concurso. Nossa taxa de re-
tenção foi de 100% para os oficiais. Isso
mostra que, de alguma forma, todos os ofi-
ciais estão comprometidos e buscam sua
realização pessoal na
própria Marinha. Na
guarnição tivemos um
único militar pedindo
baixa, para buscar ou-
tra atividade profissi-
onal. A sua saída foi
feita de modo tranqui-
lo, com todo o apoio
do navio nas etapas
de sua transferência
para a vida civil. Algu-
mas praças demons-
traram interesse em
sair da Marinha, parti-
cipando de vários ti-
pos de concurso, entretanto não deixaram
de cumprir suas atividades a bordo com
dedicação e motivação, demonstrando que
compreendiam perfeitamente a noção de
profissionalismo.

Esses índices de retenção demonstram
que a nova geração pode ter seus interes-
ses e valores conciliados com as necessi-
dades e demandas da atividade militar, com
todos os sacrifícios e responsabilidades
decorrentes.

  CLASSIFICAÇÃO  PARA  ÍNDICE  REMISSIVO:
<VALORES> Comando; Liderança; Ciência e Tecnologia na Marinha; Preparo do homem;

Acredito que a nova era que se instalou
permite a conciliação dos interesses pes-
soais da nova geração com as necessida-
des da atividade militar. Para isso é neces-
sário dar espaço para que a criatividade e o
talento possam crescer e multiplicar. Medi-
das para redução da burocracia, combaten-
do a propagação de controles e instruções
desnecessárias, permitem a obtenção do
foco nas atividades realmente relevantes

das unidades. A valo-
rização da colaboração
em substituição à com-
petição é outra medi-
da coerente com a
nova era, que permiti-
rá obter resultados
mais ambiciosos pela
primazia do trabalho
em equipe. O combate
à filosofia do erro zero
permite o nascimento
de um ambiente rico e
criativo, que dará es-
paço para o cresci-
mento individual e o

surgimento de ideias novas para enfrentar
as complexidades e nuances do mundo atu-
al. Finalmente, é importante notar o aumen-
to da importância da liderança para moti-
var e captar talentos e vocações genuínas
que permitam equipar nossas unidades
com profissionais comprometidos e satis-
feitos com seu trabalho. Os lideres serão
cada vez mais exigidos por essa nova gera-
ção cujas exigências e conhecimentos vão
além dos anteriormente vivenciados.

O combate à filosofia do
erro zero permite o

nascimento de um ambiente
rico e criativo, que dará

espaço para o crescimento
individual e o surgimento

de ideias novas para
enfrentar as complexidades
e nuances do mundo atual
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O marinheiro e erudito. Com essas duas
palavras o historiador canadense

Barry Hunt, um dos maiores especialistas
na obra de Herbert Richmond, cunhou o
seu livro de 1982.1 Disse Hunt que “o Almi-
rante Sir Herbert Richmond foi um fenôme-
no único da Marinha vitoriana e eduar-
diana, um profissional competente e oficial
de sucesso que era também um intelectual.
Isso foi o bastante para assegurar que o
seu progresso seria tormentoso”.2

Herbert William Richmond foi um histo-
riador influente no período entre as duas
guerras, participando ativamente das dis-
cussões navais que se seguiram à Grande
Guerra de 1914 a 1918. Embora tenha sido
um historiador de prestígio na época, pou-
cos historiadores no tempo presente têm
se dedicado a se debruçar sobre os seus
escritos. Mesmo na Inglaterra, seu país
natal, são poucos os especialistas em seus
trabalhos teóricos e históricos, quase to-

1 HUNT, Barry. Sailor-Scholar: Admiral Sir Herbert Richmond 1871-1946. Ontario: Wilfred Laurier,
1982.

2 Ibidem, p. 2.
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dos ligados às escolas de altos estudos
militares e ao King’s College da Universi-
dade de Londres, onde se destacam os his-
toriadores Geoffrey Till e Andrew Lambert.

No Brasil não existem trabalhos acadê-
micos que analisem as suas concepções.
Mesmo na Marinha de Guerra brasileira,
no seu principal veículo de discussão aca-
dêmica, a Revista Marítima Brasileira, só
existe um artigo analítico específico sobre
Richmond, publicado em 2006.3

Afinal, quem foi esse personagem da
história britânica que suscitou tão poucas
pesquisas? Como ele imaginava a história
naval e como ele se diferenciou de Alfred
Mahan?

HERBERT  WILLIAM  RICHMOND  –
UM  MARINHEIRO  ENGAJADO  E
AUTOR  SOFISTICADO

Herbert William Richmond nasceu em
Hammersmith, Inglaterra, em 15 de setem-
bro de 1871, segundo filho homem de Sir
William Blake Richmond e Clara Jane
Richards. Seu pai foi um pintor famoso da
época vitoriana e professor de Artes na
Universidade de Oxford entre 1879 e 1883,
assim como seu avô George Richmond fora
também pintor notável. Talvez em razão
dessas influências, cedo se interessou pelo
desenho e pela pintura, no entanto as ar-
tes não seriam o seu destino, embora de-
monstrasse um talento inato para desenho
e caricaturas.

Herbert tinha, quando jovem, tempera-
mento alegre e descontraído, no entanto já
demonstrava propensão para comandar

homens e o desejo de liderar. Foi, assim,
criado em uma atmosfera de artistas e pes-
soas ligadas às artes. Ele tinha também for-
te ligação com a mãe e a irmã.

O ponto de inflexão de sua juventude
ocorreu quando em 1880, com 9 anos de
idade, juntamente com um amigo mais ve-
lho da família, visitou a base naval de
Portsmouth e ficou deslumbrado com os
marinheiros em seus vistosos uniformes e
belos navios, bem conservados e limpos.
Disse a esse seu amigo que “aquilo era exa-
tamente o que ele gostaria de ser”.4

Seu desempenho escolar foi sofrível,
uma vez que detestava sua escola secun-
dária, St Martin School, em Windsor, ten-
do especial horror ao estudo de latim, gre-
go e matemática. A ida para a Marinha o
afastaria daquele mundo escolar que lhe
desagradava.

Seu irmão Arthur Richmond disse sobre
Herbert o seguinte:

Quando garoto, ele [Herbert] recebeu
ajuda de nosso pai para desenvolver
seus talentos de pintura. [...] Sua esco-
lha pela Marinha, me disse, foi aciden-
tal.[...] ele sempre em sua vida estava
possuído de uma verve criativa. Mes-
mo como cadete não mantinha seu livro
texto intacto. Ele tinha a necessidade
de ilustrá-lo e desenhá-lo e, mesmo na-
quele tempo, era um grande escritor de
cartas[...] Por natureza tinha que procu-
rar a perfeição.5

Em 1883, em sua primeira tentativa para
entrar para a Marinha, não foi aprovado.

3 ALMEIDA, Francisco Eduardo Alves de. “A trajetória de um historiador esquecido: Sir Herbert Richmond
e o Poder Naval britânico, 1905-1945”. Revista Marítima Brasileira. Rio de Janeiro: Serviço de
Documentação da Marinha, v.129, n. 04/06. p. 24-35, abr/jun, 2006.

4 MARDER, Arthur. Portrait of na Admiral. The Life and papers of Sir Herbert Richmond. London:
Jonathan Cape, 1952, p. 16.

5 TREVELYAN, George. Admiral Herbert Richmond, 1871-1946. Proceedings of the British Academy.
London: Geoffrey Cumberlege, v.xxxii, 1946, p. 4.
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No ano seguinte, finalmente foi admitido e
em 1885 entrou oficialmente para a Mari-
nha britânica como cadete no Navio-Esco-
la Britannia.

Primeiros tempos na Marinha Real

O historiador naval Lisle Rose comen-
tou que a vasta maioria dos oficiais da épo-
ca vitoriana e eduardiana estava convencida
de que tradição, arrogância e indolência
constituíam a melhor educação6. A entrada
na Escola Naval era realmente um grande
desafio. O aspirante deveria provir de uma
família abastada que pudesse pagar anual-
mente 700 libras, uma verdadeira fortuna na
época, para manter-se no Britannia7. Herbert
provinha de uma família de posses e perma-
neceu no HMS Britannia8 por dois anos,
sendo designado aspirante em 1887 para se
agregar ao HMS Nelson9, capitânia do Es-
quadrão Australiano.

Em 1892 Herbert, já capitão-tenente10, ser-
viu no Serviço Hidrográfico durante dois
anos; no entanto, em razão da demora nas
promoções nesse serviço, solicitou sua trans-

ferência para a Escola de Torpedos. Dessa
escola foi mandado servir no Mediterrâneo
em três navios seguidos: os HMS Empress of
India, Ramillies11 e Canopus12. Seu interes-
se pela história começou nesse período.

Em 1899 foi designado para o Esquadrão
do Canal a bordo do HMS Majestic13, lá per-
manecendo até 1903. No início desse ano
foi promovido a capitão de fragata14, com
“apenas” 11 anos no posto de capitão-te-
nente15, o que significava um avanço em
relação aos seus colegas, que podiam per-
manecer até 20 anos nessa graduação.

No ano seguinte, foi designado imediato
do HMS Crescent16, capitânia do Contra-
Almirante John Durnford, comandante do
Esquadrão do Cabo da Boa Esperança, por
dois anos. Nessa função Herbert se desta-
cou sobremaneira, tendo um oficial sob as
suas ordens dito que Richmond era “o me-
lhor oficial superior que ele conhecera”.17

Em dezembro de 1906 foi designado para
servir como assistente do Almirante Sir
John Fisher, primeiro lorde do Mar e gran-
de reformador da Marinha Real britânica.
Para Richmond foi um período de muita

6 ROSE, Lisle. Power at Sea. The Age of Navalism, 1890-1914. Columbia: University of Missouri Press,
2007, p. 28.

7 Ibidem, p. 28.
8 O HMS Britannia era um navio-escola que servia como local de treinamento para jovens candidatos a

oficial na Marinha Real britânica. HMS significa Her Majesty Ship (Navio de Sua Majestade).
9 O HMS Nelson era um cruzador protegido misto, vapor e vela, de 7.630 toneladas, armado com quatro

canhões de 10 polegadas. Fonte: ARCHIBALD, E.H.H. The Metal Fighting Ships in the Royal Navy
1860-1970. New York: Arco Publishing, 1971, p. 48.

10 Na Marinha britânica o posto é lieutenant.
11 O HMS Empress of India e o Ramillies eram encouraçados de mesma classe, lançados ao mar em 1891

e 1892, deslocando 15.585 toneladas, com quatro canhões de 13.5 polegadas e dez de 6 polegadas.
Fonte: Ibidem, p. 33.

12 O HMS Canopus era um encouraçado lançado ao mar em 1897, deslocando 12.950 toneladas, armado
com quatro canhões de 4 polegadas e 12 de 6 polegadas. Fonte: Ibidem, p. 62.

13 O HMS Majestic era um encouraçado de 14.900 toneladas, armado com quatro canhões de 12 e 12 de
6 polegadas. Fonte: Ibidem, p. 62.

14 Em inglês, commander. Naquela ocasião, a Marinha Real não possuía o posto de capitão de corveta,
lieutenant-commander, posto intermediário entre o de lieutenant e o de commander.

15 MARDER, op.cit, p. 17.
16 O HMS Crescent era um cruzador protegido de 7.700 toneladas, armado com um canhão de 9.2 e 12 de

6 polegadas. Foi incorporado em 1892. Fonte: ARCHIBALD, op.cit. p. 107.
17 Tratava-se do futuro Vice-Almirante Bowden Smith. Fonte: MARDER, op.cit. p. 17.
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aprendizagem, pois participou das grandes
mudanças revolucionárias efetuadas por
Fisher na Marinha. Ele fazia parte de um
grupo de oficiais muito estimados por
Fisher, que os considerava os futuros che-
fes da Marinha britânica.18

Richmond viria posteriormente a se afas-
tar de Fisher, quando esse almirante não
aceitou criar um estado-maior naval, receo-
so de perder o seu enorme poder na ques-
tão do planejamento estratégico da força, e
na previsível perda de influência de seus
colegas do Almirantado. Richmond era um
firme advogado da criação desse estado-
maior. Sua opinião era que o estado-maior
naval devia assistir ao Almirantado, proven-
do os planos de guerra baseados em seus
próprios estudos e coordenados com o re-
centemente criado Comitê de Defesa Impe-
rial. A Divisão de Inteligência Naval prove-
ria as informações necessárias para a for-
mulação estratégica naval. Acreditava que,
com essa estrutura, não “dependeria da
energia de apenas um homem”19, conforme
suas palavras, referindo-se ao centralismo
exacerbado de Lorde Fisher.

No ano de 1907 Richmond casou-se com
Elsa Bell, filha de um magnata da indústria
de aço, Sir Hugh Bell. Lady Richmond diria
anos depois: “Quando ele me cortejava, a
única coisa que me lembro de nossa con-
versa era o seu fervor na formulação de um
estado-maior naval”.20 Os sete anos que se
seguiram a seu casamento foram os melho-
res de sua vida. Estava prestigiado na car-

reira, sua vida familiar era alegre e seus
amigos, muito queridos por ele. Seu cunha-
do e particular amigo, o historiador e pro-
fessor da Universidade de Cambridge
George Trevelyan, comentando anos de-
pois esse período, diria:

A casa dos Bell na Rua Sloane 95 e sua
casa de verão em Yorkshire eram cen-
tros de uma grande sociedade de pri-
mos e amigos, na qual Herbert era o fa-
vorito. Ele [Richmond] adorava a vida
social de Londres e, em Yorkshire, se
dedicava a qualquer coisa que estives-
se acontecendo: a caça, o tiro ao alvo, a
dança, a patinação no gelo, a represen-
tação de peças e todas as atividades
campestres. Era um tipo da vida inglesa
que não conhecera anteriormente, e ele
adorou cada minuto dela.21

Herbert e Elsa tiveram cinco filhos (qua-
tro mulheres e um homem). A primeira foi
Mary Florence, nascida em 1908, seguida
de Bridget Horatia, em 1910; Valentine, em
1912; William Herbert Lowthian, em 1918,
e, por fim, Eleanor Faith, em 1923.

No final de 1908 Richmond foi promovi-
do a capitão de mar e guerra22 e designado
para o estado-maior do Almirante William
May, comandante em chefe da Home Fleet23.
Alguns meses depois, foi indicado para
assumir o seu primeiro comando no mar, o
do navio mais poderoso da Armada Real, o
célebre HMS Dreadnought.24

18 Os oficiais que faziam parte desse círculo eram chamados de oficiais do Fish Pond, uma corruptela para
a “lagoa do peixe”, uma expressão usada na época para designar os protegidos de Fisher. Fonte:
HUNT, op.cit. p. 6.

19 SCHURMAN, Donald. The Education of a Navy. London: Cassell, 1965, p. 123.
20 MARDER, op.cit. p. 18.
21 TREVELYAN, op.cit. p. 6.
22 Na Marinha britânica, captain.
23 Home Fleet era a esquadra localizada no norte do Reino Unido, a mais poderosa das esquadras britânicas.
24 O HMS Dreadnought era o encouraçado mais moderno da época. Certamente Fisher teve participação

direta nessa nomeação de Richmond. Fonte: ARCHIBALD, op.cit. p. 67.
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Richmond, ao assumir o comando desse
navio, determinou que os oficiais embarcados
aprendessem alemão e lessem o periódico
Marine Rundschau, da Marinha germânica,
uma vez que estava convencido de que uma
guerra com a Alemanha ocorreria cedo ou tar-
de. Ele não gostava da rotina administrativa
excessivamente burocrática da Marinha, pre-
ferindo concentrar-se no estudo da tática e da
estratégia. Era também um oficial de pontos de
vista firmes, o que nem sempre agradava aos
almirantes, que viam nessa atitude um despre-
zo pela disciplina, hierarquia e unidade de pen-
samento. Richmond, certamente, demonstra-
va sua insatisfação com certas decisões ema-
nadas dos altos níveis, que considerava irre-
ais e com pouca fundamentação técnica. Não
era raro ver Richmond clamar abertamente que
muitos almirantes eram amadores travestidos
de chefes, com pouca imaginação, afastados
do realismo quando abordavam a tática e a
estratégia25. Além disso, afirmava que pior que
ser amador era não permitir que as ideias origi-
nais florescessem, especialmente de oficiais
mais modernos, naturalmente com grande es-
pírito ofensivo, entusiasmo e originalidade.

Richmond criticava também a preocu-
pação excessiva dos almirantes com o que
se chamava de spit and polish26, em detri-
mento dos exercícios táticos. Para corro-
borar essa visão de Richmond, Lisle Rose
afirmou que, nos anos 80 e 90 do século
XIX, um almirante inglês julgava a eficiên-
cia de um navio de Sua Majestade pela lim-
peza de sua luva branca ao final de uma
inspeção27. Em 1890, a mania generalizada
de limpeza e arrumação alcançava o ponto
ridículo e perigoso de afastar qualquer exer-
cício que sujasse o navio.28 Richmond se

rebelou exatamente contra isso. Para ele, o
estudo da guerra era negligenciado pelos
chefes, preocupados em manter os navios
limpos, com os desfiles navais e a prática
pura e simples da artilharia, sem nenhuma
análise dos resultados. No Almirantado
não existia nenhuma seção preocupada
com os planos de guerra e com a educação
dos futuros chefes navais, segundo sua
visão. Pode-se imaginar a antipatia que
criou com os chefes que o viam como arro-
gante e indisciplinado. Seus colegas
tampouco eram poupados. Disse ele, em
1909: “Parece-me que todos, de capitão de
mar e guerra até o marinheiro mais moder-
no, necessitam de aplausos, ou de uma
batida nas costas, um cumprimento por
qualquer coisa que façam... oficiais deveri-
am fazer o seu trabalho sem aplausos”.29

Richmond se frustrou com o comandan-
te em chefe da Home Fleet, Almirante Sir
William May, seu chefe direto, durante o
seu período de comando. Considerava
May despreparado para o exercício de tão
alta função. Disse ele o seguinte:

Eu queria que ele [May] discutisse co-
migo, que destruísse meus argumentos
se estivessem errados, concordasse se
estivessem certos, e se correspondesse
com o Almirantado, em caso de
discordância com suas opiniões. O Al-
mirantado, então, poderia apontar falhas
ou acertos, mas, pelo amor de Deus,
permita-nos clareza de pensamento e
permita que a mente do comandante em
chefe esteja absolutamente clara como
cristal sobre tudo o que iremos fazer e
por que estaremos fazendo aquilo. Sem

25 MARDER, op.cit. p. 20.
26 Spit and polish era uma expressão que significa “cuspir e limpar”, isto é, uma ênfase exagerada com a

aparência, em detrimento do treinamento para a guerra.
27 ROSE, op.cit. p. 28
28 Ibidem, p. 29.
29 Diário de Herbert Richmond de 11 de abril de 1909, em Cromarty Firth. Fonte: MARDER, op.cit. p. 48.
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discussão isso me parece impossível, e
sem estudo não haverá discussão, mas
ele [May] não tem estudado nada.30

Richmond considerava May com pou-
ca imaginação, afirmando que esse almi-
rante passava horas discutindo aspectos
menores da tática e dos exercícios realiza-
dos, criticando os navios pela incompreen-
são dos sinais táticos enviados e na forma
como os navios eram manobrados31, esque-
cendo, no entanto, de analisar a qualidade
dos treinamentos e de que forma a esqua-
dra deveria ser utilizada para enfrentar os
alemães, que, ele acreditava, seriam os pró-
ximos adversários.

Richmond, apesar desses atritos com
oficiais mais antigos, foi muito considera-
do por seus oficiais. O futuro Vice-Almi-
rante Kenneth Dewar, cuja amizade com ele
se iniciou a bordo do Dreadnought, disse
o seguinte:

Ele [Richmond] era um tipo de oficial que
eu nunca tinha encontrado. Além de ser
um competente imediato, era um fenô-
meno raro na Marinha, sendo também
um estudante de história. Servi com bons
comandantes, mas H.W. Richmond era

mais que isso. Ele encorajava a se pensar
e olhar além dos limites finitos da vida de
bordo[...] Richmond desenvolveu um ins-
tinto tático e estratégico, estudando os
acontecimentos da guerra.32

Em março de 1911, ao terminar seu tempo
de comando, Richmond foi enviado para
comandar um antigo cruzador de segunda
classe, o HMS Furious, e depois o HMS
Vindictive33, quase como um castigo por
suas observações, consideradas impertinen-
tes pelos superiores. Se por um lado essa
comissão era desprestigiada, por outro per-
mitia que aceitasse a incumbência de Sir
John Knox Laughton para editar pelo Naval
Records Society 34(NRS) o volume The Loss
of the Minorca 175635, o que lhe trouxe
muito gosto e alegria, tendo sido publicado
em 1913. Nessa obra, Richmond discutiu na
introdução o desastre da perda da Minorca
para os franceses na Guerra dos Sete Anos,
por parte do almirante inglês Byng, o que
acabou levando a seu fuzilamento posteri-
or, um caso raro na Marinha Real. Richmond,
comentando essa campanha, disse: “Ela
enuncia alguns pontos de estratégia que
são verdadeiros hoje [em 1913], como foram
quando escritos [em 1756]”.36

30 Diário de Herbert Richmond de 22 de junho de 1909, em Cromarty Firth. Fonte: Ibidem, p. 53.
31 MARDER, op.cit. p. 68.
32 DEWAR, Kenneth. The Navy from within. London: Gollancz, 1939, p. 115.
33 Ambos os navios, o HMS Furious e o Vindictive, eram da mesma classe, incorporados em 1896 e 1897,

deslocando 5.750 toneladas e armados com dez canhões de 6 polegadas. Fonte: ARCHIBALD,
op.cit. p. 101.

34 A Naval Records Society foi fundada pelo eminente professor de história naval do King’s College, Sir
John Knox Laughton, em 1893. Essa sociedade tinha a tarefa de servir à Marinha e ao Estado no
campo da história naval, publicando documentos e obras que descrevessem eventos e estudos da
história marítima britânica. Alguns de seus membros foram o Príncipe Louis de Battenberg, Reginald
Custance, Alfred Thayer Mahan, William Clowes, o próprio Herbert Richmond, Julian Corbett,
Joseph Chamberlain, o Duque de Norfolk, George Sydeham Clarke, Caspar Goodrich, Phillip Colomb,
Montagu Barrows e Sir John Seeley, entre alguns intelectuais. Essa sociedade existe até hoje e tem
produzido obras importantes de história, congregando os principais historiadores navais ingleses.
Fonte: LAMBERT, Andrew. The Foundations of Naval History. John Knox Laughton, the Royal
Navy and the historical profession. London: Chatham Publishing, 1998, p. 142.

35 RICHMOND, Herbert William. Papers relating to the Loss of Minorca in 1756. v. XLII, London:
Naval Records Society, 1913.

36 Ibidem, p. 151.
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Nos anos de 1911 e 1912, Richmond en-
controu tempo para ministrar palestras na
Escola de Guerra Naval Real (EGN-GB), em
Portsmouth, afirmando que, apesar da mu-
dança tecnológica nas armas e métodos,
existiam “princípios” que derivavam do
passado que poderiam ser aplicados na
guerra naval moderna, demonstrando apro-
ximação com as ideias de Alfred Mahan.

Um de seus alunos ainda se lembra das
palestras ministradas por Richmond. O fu-
turo Almirante Roger Bellairs disse:

Era um prazer para nós, estudantes, saber-
mos que Richmond ia ministrar as aulas.
Tínhamos certeza que seria apresentado
um panorama importante para a história
naval do futuro. Depois da aula haveria
uma discussão livre e aproveitaríamos de
seu vasto conhecimento, baseado na gran-
de quantidade de leitura histórica, combi-
nada com sua grande facilidade de expres-
são e a ansiedade de todos nós.37

Pouco antes de transmitir o comando do
Vindictive, Richmond imaginou criar uma so-
ciedade que, além de estimular a criatividade e
influenciar a educação dos jovens oficiais,
permitiria que eles pudessem publicar artigos,
sem as peias regulamentares que restringiam
a livre discussão de temas de tática, estratégia
e política naval. Seu propósito seria promover
o avanço e a disseminação, dentro da Mari-
nha Real, de conhecimentos relevantes aos
maiores aspectos da profissão naval38. Dessa
forma, convidou diversos colegas para juntos
criarem a Naval Society39. Esse grupo temia a

interferência e proibição do Almirantado em
publicar artigos em um periódico que circula-
ria entre os membros da sociedade. Assim,
imaginou-se uma sociedade privada, com um
periódico também privado, com circulação res-
trita, mantendo a anonimato dos autores por
meio do uso de pseudônimos, de modo a evi-
tar retaliações contra aqueles que criticassem
a situação vigente na Marinha.

Reuniões formais da sociedade foram logo
descartadas como impraticáveis; no entan-
to, para manter um periódico circulando, era
necessário estipular anuidades, inicialmente
de 2 libras por membro associado.40 Para atu-
ar como editor-chefe, foi escolhido um oficial
general de prestígio que, de uma certa forma,
serviria como para- choques das críticas pro-
vindas do Almirantado: o Almirante William
Henderson, que também seria o tesoureiro
da sociedade. Seriam aceitas inscrições para
membro associado até o posto de capitão-
tenente, sendo posteriormente estendidas
para todos os oficiais da Marinha Real. Entre
a fundação da sociedade, em outubro de 1912,
e a distribuição do número 1 do periódico,
que recebeu o nome de Naval Review, no
início de 1913, o número de associados subiu
de oito para 60. Em janeiro de 1914 atingiu
596; em setembro daquele ano, 722; e no Na-
tal de 1915, 1.260 membros.41

Richmond tinha consciência de que es-
tava mexendo em um vespeiro ao não sub-
meter o Naval Review à crítica do Almiran-
tado. Em seu diário escreveria: “O que de-
sejo desenvolver é o hábito mental de com-
preender os assuntos, indo a fundo na aná-

37 MARDER, op.cit. p. 21.
38 Naval Review, n. 1, v. 96, fevereiro/2008, p. 1.
39 Os membros fundadores da Naval Society eram os seguintes oficiais: Capitão de Mar e Guerra Herbert

Richmond; Capitães de Fragata Kenneth Dewar e Drax Plunkett; Capitães-Tenentes Ralph Bellairs,
T. Fisher e H. Thursfield; Capitão dos Fuzileiros Reais E. Harding e o Almirante W. Henderson
como editor. Essa sociedade existe até hoje e contava com 2.464 membros em agosto de 2007. Este
autor é membro associado desde 2004. Fonte: Naval Review. N. 3, v. 95, agosto, 2007, p. 205.

40 HUNT, op.cit. p. 33.
41 Ibidem, p. 34.
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lise, evoluindo para estabelecer princípios
e disseminando o interesse no melhor lado
de nosso trabalho. Eu imagino o que as
autoridades dirão quando o periódico for
lido por elas”42. Richmond certamente
gostava da provocação e do embate.

Nos anos que se seguiram, o Naval
Review sofreu diversas censuras, princi-
palmente no período de guerra, entre 1914
e 1918, por temor de se revelarem planos
de campanha, possíveis operações, o esta-
do de espírito e a moral das forças navais
aliadas. Richmond, em todas as ocasiões,
tentou refutar essas alegações, na maioria
das vezes sem sucesso. O que mais o pre-
ocupou foi a censura não especificada, sem
justificativas e explicações. O artigo era
censurado e ponto final! Richmond acredi-
tava, em realidade, que as censuras eram
motivadas pela própria incapacidade do
Almirantado em conduzir a guerra correta-
mente. Assim, aquelas esconderiam suas
próprias deficiências.43 Nesse ponto,
Richmond estava certamente correto, pois
dois artigos do Naval Review foram cen-
surados pelo Almirantado por exporem de-
ficiências marcantes na condução da guer-
ra. O primeiro tratou do desastre britânico
na Batalha de Coronel, em 1914, quando
foi morto em combate o almirante inglês Sir
Christopher Cradock44. O segundo, já em
1919, foi um virulento artigo sobre a esca-
pada do Goeben e Breslau no Mediterrâ-
neo, fruto da incapacidade britânica de blo-

quear os dois navios. Nesse caso específi-
co, o autor foi descoberto e devidamente
repreendido, apesar dos protestos veemen-
tes de Richmond e dos editores.45

Seja como for, o Naval Review sobrevi-
veu à guerra e continua até hoje a ser um
fórum de discussão de assuntos navais,
sem censuras, utilizando ainda pseudôni-
mos para os autores com as mesmas moti-
vações do passado. Hoje a Marinha britâ-
nica convive bem com esse periódico.

O Naval Review foi também o veículo
de discussão de um movimento que atin-
giu a Marinha britânica naquele início do
século XX, formado por jovens oficiais até
o posto de capitão de mar e guerra. Esse
grupo de oficiais foi chamado de “jovens
turcos” e tinha o propósito de reformular
os procedimentos ultrapassados que go-
vernavam a Marinha naquele período. Es-
ses jovens oficiais acreditavam que os ve-
lhos almirantes impediam o desenvolvimen-
to do poder naval britânico, com suas ideias
ultrapassadas e antiquadas. Propugnavam
uma mudança geral na organização naval e
na forma como a guerra deveria ser
conduzida46. Richmond era um dos líderes
desse movimento renovador.

Com o desenrolar da guerra de 1914, os
“jovens turcos” passaram a criticar aberta-
mente a postura defensiva e cautelosa do
primeiro lorde do Mar e ex-comandante das
forças navais inglesas na Batalha da
Jutlândia, Almirante Lorde Jellicoe. A campa-

42 Diário de Herbert William Richmond, datado de 27 de outubro de 1912, a bordo do HMS Vindictive.
Fonte: MARDER, op.cit. p. 89.

43 HUNT, op.cit. p. 38.
44 O Almirante Sir Christopher Cradock tem uma forte ligação com a história naval brasileira, pois era o

comandante da Canhoneira HMS Dolphin em 1892 no Mar Vermelho, quando auxiliou os náufragos
brasileiros do Cruzador-Escola Almirante Barroso em plena viagem de instrução de guardas-mari-
nha, quando afundou próximo a Rãs Zeitti, na Península Arábica. Fonte: MENDONÇA, Lauro
Furtado. “A Marinha Imperial”. In: História Naval Brasileira. 4.v. Rio de Janeiro: Serviço de
Documentação da Marinha, 2001.

45 ROSKILL, Stephen. The Richmond Lecture. Naval Review. London: Naval Society, v. LVII, N. 2, abr,
1969, p. 138.

46 HUNT, op.cit, p. 57.
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nha que fizeram para a sua remoção, apesar
de justificada e coroada de sucesso, não foi
bem recebida nos meios navais, que a consi-
deraram virulenta demais contra um almiran-
te que, apesar das limitações pessoais, ainda
era um oficial-general da Armada Real e, as-
sim, merecedor de todas as considerações.
Ao terminar a guerra, disse o historiador Barry
Hunt, “os jovens turcos foram vistos como
párias... e seus métodos, e não seus motivos,
é que foram mais lembrados”.47

Em fevereiro de
1913, Richmond foi de-
signado assistente do
diretor de Operações
no recentemente cria-
do Estado-Maior Na-
val. Esse foi um perío-
do de muito desgaste
para ele, pois chocou-
se diretamente com
seus chefes em virtu-
de de “erros de prepa-
ração”48, segundo ele,
nos planos de guerra
sendo delineados.
Richmond afirmava
que a preparação para
a guerra não significa-
va somente construir
um grande número de
navios e armá-los com munição e homens.
Preparação para a guerra, de acordo com o
seu pensamento, significava estudar como
esses navios deveriam ser empregados ofen-
sivamente contra os inimigos e defensiva-
mente para proteger o Império. Para isso a
preparação dos oficiais deveria ser revista,
com ênfase no estudo da guerra e não nos
aspectos puramente materiais e tecnoló-
gicos. Além disso, considerava que o Esta-

do-Maior Naval recém-criado não era em
realidade um estado-maior, pois não asses-
sorava o Almirantado e seu trabalho era in-
frutífero. Ao eclodir a guerra, Richmond se
encontrava nessa função que muito lhe de-
sagradava. Comentando em seu diário so-
bre esse período, disse o seguinte:

Faz-me doente ver a guerra ser conduzida
dessa forma. Não há o vislumbre dos bá-
sicos princípios de emprego eficaz de for-

ças navais, e ninguém
tem o estofo ou pelo
menos o conhecimen-
to para impedir esses
esdrúxulos projetos de
serem conduzidos[...]
Leveson [o diretor de
Operações] teve su-
cesso em me isolar
completamente. Ele
não me consulta, nem
me pergunta nada... mi-
nha posição está in-
sustentável[...] não há
nenhum navio para
onde possa ir, assim
devo sentar aqui e acei-
tar qualquer coisa que
ele desejar jogar sobre
mim[...] não há dúvida

de que nós somos os mais horríveis ama-
dores que em algum tempo tentaram con-
duzir a guerra[...] não treinamos os nos-
sos oficiais nos princípios de guerra, nem
os fazemos concentrar em como condu-
zir a guerra.49

A Marinha britânica, no início da Grande
Guerra, em 1914, era dirigida por Winston
Churchill, como primeiro lorde do Almiran-

47 Ibidem, p. 81.
48 MARDER, op.cit. p. 21.
49 Diário de Herbert Richmond de 14 de agosto, 17 e 24 de setembro de 1914, escrito no Almirantado.

Fonte: Ibidem, p. 99, 108 e 110.
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tado,50 e pelo venerado e idoso almirante de
73 anos de idade lorde Jack Fisher, primeiro
lorde do Mar, que regressava a essa função
depois de sua reserva em 1910. Substituía o
Príncipe de Battenberg, primeiro lorde do
Mar em 1914, injustamente acusado de ser
germanófilo por opositores51.

Churchill, de índole
autoritária, se imiscuía
nos assuntos opera-
cionais, tudo contro-
lando e tudo decidin-
do. Por características
pessoais, era dotado
de grande espírito
ofensivo e excessiva-
mente impulsivo, ao
mesmo tempo em que
Fisher, já abatido pela
idade, não tinha o mes-
mo poder e a mesma
disposição do passa-
do, tudo aceitando.

O fracasso aliado
nos Dardanelos veio
realçar essas deficiên-
cias. Churchill partiu
inicialmente da premissa de que, com navi-
os poderosos, poderia dobrar a resistência
turca em Gallipoli. Esqueceu que navios são
incapazes de tomar objetivos terrestres. Em
seguida, quando decidiu empregar forças
terrestres, o desembarque anfíbio já esta-
va comprometido, além de ter sido malcon-
duzido. O desastre foi total, culminando

com grande número de baixas nos aliados
e, posteriormente, a retirada das forças da
península. Richmond não ficou indiferente
a esse fiasco naval. Ele disse: “Winston
não entende de estratégia naval. Ele nunca
leu nada a respeito. Imagina que pode apli-
car algumas regras mnemônicas derivadas

de livros militares, to-
dos traduzidos de ex-
pressões navais”.52

Sobre Fisher não foi
mais benevolente. Dis-
se o seguinte de seu
ex-chefe:

Ele [Fisher] está pavi-
mentando o caminho
para a derrota. E este é
o mestre que seus ad-
miradores nos fizeram
acreditar ser bem do-
tado em estratégia! Em
realidade ele nada faz.
Ele vai para casa e dor-
me à tarde. Está velho,
cansado e nervoso. É
triste colocar os desti-

nos do Império nas mãos de um velho
homem decadente, ansioso por popula-
ridade, temeroso que algum acidente co-
loque abaixo seus planos. É triste.53

Richmond incomodava Churchill e, as-
sim, deveria sair do Almirantado. Em maio
de 1915, foi designado para ser oficial de

50 Primeiro lorde do Almirantado é o mesmo que ministro da Marinha, e primeiro lorde do Mar o
comandante Militar da Marinha.

51 O Almirante Príncipe Louis de Battenberg era um brilhante oficial de Marinha, aparentado da Rainha
Vitória. Ao eclodir a guerra, Battenberg, por ter nascido na Alemanha, foi declarado germanófilo e
afastado injustamente do cargo de primeiro lorde do Mar, embora tenha feito toda a sua carreira na
Marinha britânica e se considerar um inglês. Esse fato foi um dos mais desabonadores para a Armada
Real britânica. Battenberg foi o pai de Lord Louis de Mountbatten, tio da atual Rainha Elizabeth II
e morto pelo IRA (Exército Republicano Irlandês) no ano de 1979.

52 Diário de Herbert Richmond de 10 de setembro de 1914, escrito no Almirantado. Fonte: Ibidem, p. 107.
53 Diário de Herbert Richmond de 19 de janeiro de 1915, escrito no Almirantado. Fonte: Ibidem, p. 138.
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ligação junto à Armada italiana, a bordo do
Encouraçado Cavour, lá permanecendo até
outubro, quando assumiu seu quarto co-
mando no mar, o HMS Commonwealth54,
em Rosyth, agregado ao Terceiro Esqua-
drão de Batalha.

Richmond imaginava entrar em comba-
te logo contra os alemães; no entanto, o
seu esquadrão permaneceu realizando pe-
quenas patrulhas e ações secundárias. O
Commonwealth não participou da grande
Batalha da Jutlândia, ocorrida em maio de
1916, para grande desgosto de Richmond.
Preocupou-se com a falta de espírito ofen-
sivo que afligia a Ma-
rinha Real, resultando
na falha em destruir a
Armada germânica no
encontro da Jutlândia.
Acreditava que, por
ser superior, a Mari-
nha britânica perdera
uma chance única de destruir a sua
adversária em um combate decisivo.

Nesse posto permaneceu até abril de
1917, quando assumiu seu quinto coman-
do, o Encouraçado HMS Conqueror55, su-
bordinado a um almirante que ele muito ad-
mirava, o Vice-Almirante Sir John de Robeck,
comandante do Segundo Esquadrão de Ba-
talha. Estava Richmond feliz com os dois
outros comandantes da Esquadra, o Almi-
rante de Esquadra Sir David Beatty, coman-
dante da Esquadra britânica, e seu chefe de
estado-maior, Contra-Almirante Osmond
Brock. Pela primeira vez na guerra sentia

confiança nos chefes. Beatty inclusive era
um amigo que Richmond muito admirava por
seu espírito ofensivo e sua liderança em
combate. Ele considerava, ao contrário, o
comandante em chefe da Esquadra anterior
a Beatty, Lorde Jellicoe, um despreparado.
Citou o fato de Jellicoe nunca ter lido um
livro de estratégia antes da guerra de 1914,
até ter lido The Influence of Sea Power upon
History, de Mahan. Ao lê-lo, Jellicoe menci-
onou a Beatty, com alegria, uma citação de
Nelson, como se fosse uma nova descober-
ta no campo da estratégia naval. Beatty,
muito polidamente, retrucou dizendo que
aquela citação de Nelson era repetida inú-

meras vezes por Ma-
han em seu livro se-
guinte, The Life of Nel-
son, não sendo, assim,
nenhuma novidade56.
Richmond ridiculariza-
va a “descoberta” de

Jellicoe como infantil e primária!
Nessa comissão a bordo do Conqueror

permaneceu até abril de 1918, quando foi
designado diretor da recentemente criada
divisão de treinamento no Almirantado. Sua
despedida do navio foi triste e emocionan-
te. Disse que ao desembarcar “estava muito
tocado. A tripulação me festejou e cantou
músicas de despedida. Foi muito tocante e
eu não merecia tudo aquilo, mas adorei mais
do que as palavras podem descrever. Um
excelente grupo de companheiros”.57

Imediatamente procurou implementar
melhoramentos no treinamento de oficiais

54 O HMS Commonwealth era um encouraçado pré-dreadnought construído em 1903, deslocando 16.350
toneladas e armado com quatro canhões de 12, 4 de 9.2 e 10 de 6 polegadas. Fonte: ARCHIBALD,
op.cit. p. 67.

55 O HMS Conqueror era um belo encouraçado super-dreadnought construído em 1911, deslocando
22.500 toneladas e armado com dez canhões de 13.5 e 16 de 4 polegadas. Fonte: Ibidem, p. 74.

56 Diário de Herbert Richmond de 15 de maio de 1917, a bordo do HMS Conqueror. Fonte: MARDER,
op.cit. p. 251.

57 Diário de Herbert Richmond de 10 de abril de 1918, a bordo do HMS Conqueror. Fonte: MARDER,
op.cit. p. 309.
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e praças. Uma de suas ideias era permitir o
acesso de alunos provenientes de escolas
públicas ao corpo de oficiais, o que não
era permitido à época. Suas ideias, no en-
tanto, eram muito avançadas para aquele
período, e a tradição falou mais alto. A mai-
oria dos almirantes no
Almirantado, além de
não simpatizar com
Richmond como pes-
soa, não tinha simpati-
as por concepções não
ortodoxas.58

Uma de suas ideias,
no entanto, foi aceita
depois do término da
guerra. Para o caso de
subtenentes59 que tive-
ram a sua educação li-
mitada pela guerra, po-
diam ser mandados para
a Universidade de
Cambridge para comple-
mentar os seus estudos
interrompidos.

Durante esse seu
período no Almiranta-
do, teve alguns atritos
com o novo primeiro
lorde do Mar que subs-
tituíra Lorde Jellicoe, o Almirante Wemyss,
que, inclusive, foi contra a sua designação
para aquela função.

A grande preocupação da Marinha bri-
tânica desde 1915 era o grande número de
afundamentos de navios mercantes aliados
por submarinos alemães. Somente com o
estabelecimento de comboios, escoltados
por contratorpedeiros, foi possível diminuir
os torpedeamentos e aumentar a destruição
dos submarinos inimigos. Richmond, ainda

sem compreender o alcance que a guerra
submarina teria na conduta da campanha
naval, comentou o seguinte:

Que tipo de guerra é essa guerra naval?
Não se trata mais de uma guerra de cava-

lheiros. Trata-se de uma
guerra de astúcia, de en-
ganos, de contrabandis-
tas, de bandidos, de su-
bornos, de bandeiras
nacionais falsas, de na-
vios travestidos, de ofi-
ciais disfarçados, todos
agindo sorrateiramente.
Tudo o que possa exis-
tir a respeito de honra
desapareceu com o sub-
marino. Como o subma-
rino, tudo o mais naufra-
gou. É repugnante.60

Richmond teve um
grande dissabor nessa
comissão. Em certo almo-
ço de serviço, em julho
de 1918, com o primeiro
lorde do Almirantado,
Eric Geddes, não concor-
dou com a opinião des-

se político a respeito do modo como a educa-
ção naval estava sendo conduzida. Imediata-
mente, houve forte reação de Geddes, que le-
vantou ameaçadoramente o dedo em riste con-
tra Richmond. Incontinente, Richmond con-
tra-argumentou, dizendo que havia muito tem-
po que estava na Marinha para entender o
que era disciplina, obediência e subserviên-
cia, que sempre preservou seu julgamento em
qualquer questão e que não mudaria a sua
opinião, apesar da rudeza do primeiro lorde.

58 TREVELYAN, op.cit. p. 8.
59 O posto de subtenente corresponde ao de segundo-tenente na Marinha brasileira.
60 Diário de Herbert Richmond de 30 de junho de 1915, no Mar Adriático. Fonte: MARDER, op.cit. p. 178.

Almirante Herbert William Richmond
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Seguiu-se um período de silêncio e constran-
gimento. Geddes imediatamente alterou o seu
tom de voz e mudou o assunto para o preço
dos charutos na Inglaterra, desanuviando o
ambiente61. O mal, no entanto, estava feito.
Era mais um inimigo de Richmond que surgia.
Deve ser considerado, no entanto, que
Richmond tinha coragem moral para discordar
de qualquer pessoa, fosse ela quem fosse,
mesmo se essa pessoa fosse o primeiro lorde
do Almirantado. Logo que pôde, Geddes viria
a afastar Richmond dessa função, o que ele já
imaginava.

Em janeiro de 1919, já terminada a guer-
ra, Richmond foi dispensado, como espe-
rado, e mandado assumir seu sexto coman-
do no mar, o HMS Erin62, no Segundo Es-
quadrão de Batalha. Lá permaneceu até
novembro de 1919. As promoções passa-
ram a ser mais lentas com o fim do conflito;
além disso, não contava com a simpatia de
muitos almirantes e políticos que o viam
como um indisciplinado e prepotente, em-
bora muitos o reconhecessem como um
competente profissional.

Richmond começou a se preparar para
deixar o serviço ativo, pois tinha certeza de
que seria preterido a almirante. Um dos con-
tatos que teve foi com o seu amigo Sir Julian
Corbett, que lhe ofereceu o cargo de pro-
fessor de História na Universidade de
Cambridge, o qual não aceitou por razões
pessoais63. Outro convite que muito o ten-
tou foi para assumir uma função executiva
no negócio de petróleo na Companhia

Anglo-Persa, no entanto esse convite coin-
cidiu com a nomeação de seu amigo Lorde
Beatty para ser primeiro lorde do Mar em
janeiro de 1920. Esperava ser chamado para
trabalhar com ele no Almirantado.

Ao invés de ser chamado para o Almi-
rantado, foi promovido a contra-almirante,
com o apoio de Beatty, que o escolheu para
dirigir a Escola Naval Real (EGN-GB) em
Greenwich. Iniciava Richmond uma nova
fase de sua carreira naval e intelectual.

O almirante e o intelectual

Logo ao assumir sua nova função,
Richmond ficou encarregado de reinau-
gurar o curso de Guerra Naval para oficiais
superiores, interrompido desde o início da
guerra, em 1914.

Oficialmente a Escola Naval Real (EGN-
GB)64 foi estabelecida em Greenwich em 1873,
no entanto os seus currículos eram volta-
dos basicamente para o estudo técnico. O
propósito dessa escola era estreitar os la-
ços com as universidades, e os cursos ofe-
recidos para os oficiais com patentes acima
de subtenente eram voltados para a técnica
em detrimento da estratégia e da história.
Das 13 disciplinas oferecidas apenas uma
lidava com história naval e tática.65

O curso de guerra naval foi aberto ofici-
almente em 1900, sob a batuta de Lorde
Fisher66, que incluía o estudo da história e
de estratégia. Antes dessa data, a Marinha
britânica não possuía um local especifica-

61 Diário de Herbert Richmond de 18 de julho de 1918, no Almirantado. Fonte: MARDER, op.cit. p. 315.
62 O HMS Erin era um encouraçado super-dreadnought com 23 mil toneladas de deslocamento, armado

com dez canhões de 13.5 e 16 de 6 polegadas. Fonte: ARCHIBALD, op.cit. p. 79.
63 O cargo de docente para o qual foi indicado por Corbett era para a cadeira de História Vere Harmsworth,

criado pelo Lorde Rothermere em homenagem a seu filho morto na Grande Guerra, em 1916. Segundo
Roskill, Rothermere, um dos expoentes em Cambridge, acabou indicando outro nome, o do professor
Holland Rose, que assumiu a função logo depois. Fonte: ROSKILL, Richmond Lecture, op.cit. p. 141.

64 Tradução de Royal Naval College.
65 LAMBERT, op.cit. p. 35.
66 Na ocasião, Lorde John Fisher era segundo lorde do Mar e, assim, responsável pela Instrução e Ensino

na Marinha britânica.
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do para o ensino de tática, estratégia e da
conduta da guerra. Presumia-se que ser
promovido a almirante já era credencial
suficiente nesses assuntos específicos pro-
fissionais. Nesse ano, no entanto, um cur-
so para voluntários foi criado em
Greenwich. Em 1906, o curso foi transferi-
do para Portsmouth com duas classes anu-
ais, com duração de três ou quatro meses
cada, para voluntários dos postos de almi-
rantes, capitães de mar e guerra e alguns
capitães de fragata. As aulas consistiam
de palestras, exercícios estratégicos e jo-
gos de guerra. Existiam também aulas so-
bre Inteligência e de Direito Internacional;
no entanto, segundo um dos instrutores
do curso, Kenneth Dewar, depois almiran-
te, “as informações transmitidas estavam
todas contidas em livros de referência e
tinham pouco a ver com as principais dis-
ciplinas de estratégia e tática”.67 Nada era
ensinado sobre métodos de comando em
situação de crise ou guerra, e o sistema de
ensino utilizado pouco fez para preparar
os oficiais superiores para a guerra que se
aproximava, segundo Dewar.68

Em 1912 Winston Churchill determinou
que a EGN-GB modificasse o seu currículo
para treinar oficiais de estado-maior para a
guerra.69 Mudanças foram tentadas para
aumentar a carga horária de História, Geo-
grafia e Operações de Guerra, além da mu-
dança dos métodos, que passariam a ser
de tutoria e não apenas discursivos. Na
prática, no entanto, ênfase foi dada a tare-

fas rotineiras dos oficiais de estado-maior
e não ao estudo aprofundado de novas dis-
ciplinas.70 O primeiro grupo de oficiais nes-
sa nova tentativa de mudança curricular
reuniu-se em março de 1912 para um curso
de nove meses71; entretanto, o espírito ge-
ral do curso, infelizmente, era “hostil ao
trabalho criativo”, segundo Dewar72.

Richmond, nesse período, foi convida-
do para proferir palestras sobre História e
Estratégia na EGN-GB. Muitos anos depois
dessas aulas, um dos seus alunos,
Reginald Plunkett Ernle Drax, recordaria o
seguinte:

Seu julgamento [de Richmond] em
assuntos de política ou estratégia nun-
ca era relutante, e geralmente era bem à
frente de seus contemporâneos... Na
Escola de Guerra Naval e mais tarde no
Colégio Imperial de Defesa, ele discutia
princípios com uma maturidade intelec-
tual que era reconhecida por todos. Es-
tava sempre disposto a escutar a opi-
nião dos alunos e, se discordassem do
que era dito, procurava contra-argumen-
tar com razões lúcidas e pertinentes.73

No período de guerra, o curso foi
descontinuado. O professor Andrew
Lambert mencionou que “o trabalho reali-
zado na EGN-GB antes de 1914 foi limitado,
dominado por questões técnicas e houve
pouca contribuição para o desenvolvimen-
to do pensamento naval”.74 Richmond vi-

67 DEWAR, op.cit. p. 130.
68 Ibidem, p. 133.
69 Ibidem, p. 153.
70 HUNT, op.cit. p. 31.
71 DEWAR op.cit. p. 153.
72 HUNT, op.cit. p. 31
73 Ibidem. p. 31.
74 LAMBERT, Andrew. “History is the sole foundation for the construction of a sound and living

common doctrine: the Royal Naval College, Greenwich, and Doctrine development down to BR
1806”. In : DORMAN, Andrew; SMITH, Mike Lawrence; UTTLEY, Matthew. The Changing Face
of Maritime Power. London: MacMillan Press, 1999, p. 47.
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nha para mudar esse quadro. Voltava como
presidente da Escola de Guerra para reor-
ganizar os cursos, segundo suas próprias
ideias. Sua amizade com o primeiro lorde
do Mar, Earl Beatty, facilitava essa tarefa,
ou pelo menos assim pensava.

Nesse ano de 1920 foi lançado no merca-
do editorial o seu primeiro livro de pesquisa
histórica, o The Navy in the War of 1739-
174875, em três volumes. O mentor desse
seu trabalho foi Sir Julian Corbett. Amigo de
Richmond, Corbett era um dos mais influen-
tes historiadores navais do Reino Unido e
pupilo de Sir John Knox Laughton. Corbett
não só o influenciou nessa empreitada,
como também o ensinou a pesquisar em fon-
tes primárias inéditas, o que muito o ajudou
em toda a sua carreira de historiador. A apro-
ximação entre os dois se dera por ocasião
de sua associação com Lorde Fisher em 1906,
uma vez que Corbett era grande amigo tam-
bém de Fisher, tornando-se posteriormente
o historiador naval oficial da Primeira Guer-
ra Mundial. Richmond levou muitos anos
escrevendo essa obra, terminando-a em
1914; no entanto, devido à guerra, poster-
gou o seu lançamento até 1920.

Esse livro monumental abarcou a cha-
mada Guerra Espanhola de 1739 e a Guerra
da Sucessão da Áustria, que se encerrou
em 1748. Seu objeto foi a guerra naval en-
tre as Marinhas britânica e francesa, que
se estendeu por todo esse período. Essa
obra, que ainda é considerada a referência
para esses dois conflitos no mar, foi por ele
escrita para lhe “autoagradar”, conforme
suas próprias palavras.76 Parte desse pra-
zer foi motivado pela falta de pressão dos
editores e quase como um hobby.

Sua pesquisa foi detalhada e extensiva
nos arquivos ingleses e franceses. Utili-

zou documentos oficiais do Parlamento in-
glês e do Almirantado, assim como os diá-
rios de Sir John Norris e do Duque de
Newcastle, ambos almirantes, além dos re-
latos das ações navais retirados dos livros
dos navios, de relatórios de comandantes
de esquadrão e de frotas navais. O que mais
surpreendeu os historiadores profissionais
foi o de tal livro ter sido escrito por um
capitão de mar e guerra sem maiores cre-
denciais até aquele momento e em função
de atividade, geralmente embarcado em
navios da Armada Real. O professor
Donald Schurman assim se pronunciou a
respeito dessa obra-prima de guerra naval:

O primeiro trabalho de Richmond nas
guerras de 1739 a 1748 foi o mais detalha-
do e compreensível de seus livros. O jul-
gamento de Corbett quando escreveu
para Richmond foi que aquela foi a “sua
guerra” e não alteraria uma palavra
dele[...] tal produção teria sido muito bem
apreciada se ela tivesse provindo da
pena de um catedrático de Oxford; como
um produto de um comandante da época
do Dreadnought, foi e é um trabalho ad-
mirável. Ele foi o primeiro inglês a escre-
ver sobre aquelas guerras inteiramente e
discutir suas implicações estratégicas e
táticas com um olho de historiador.77

Em 1921 a Marinha britânica sofreu for-
te restrição orçamentária, e a EGN-GB foi
também atingida. Dos 24 alunos do curso,
19 foram transferidos para a reserva, o que
confirmou, em seu juízo, que as autorida-
des consideravam a escola como de valor
marginal, o que acreditava ser um erro que
prejudicava a preparação de futuros líde-
res navais. Sua amizade com Beatty não o
tornava imune, como podia perceber.

75 RICHMOND, Herbert. The Navy in the War of 1739-1748. Cambridge: Cambridge University Press,
1920.

76 SCHURMAN, op.cit. p. 132.
77 Ibidem, p. 132.
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Esse seu período na escola foi marcado
pela discussão em torno da Batalha da
Jutlândia. Teria a batalha sido vencida pe-
los ingleses? Teria Jellicoe sido muito cau-
teloso e Beatty muito ousado? Questões
que dividiram a Marinha. Richmond era
amigo de Beatty e não gostava de Jellicoe,
logo sua posição era de apoiar os argu-
mentos de Beatty, embora não explicitamen-
te. Sua atuação nesse processo doloroso
foi apenas periférica. Ao final Jellicoe saiu
com sua reputação arranhada78.

Nesse período, seu grande amigo Julian
Corbett faleceu, o que foi para ele uma per-
da pessoal. Fora, inclusive, Corbett que
propusera Richmond para editar outra obra
do NRS. Tratavam-se dos volumes III e IV,
com os papéis e a correspondência priva-
da de Sir George, segundo Conde Spencer,
primeiro lorde do Almirantado entre 1794 e
1801. A obra levou o título de Private
Papers of George, Second Earl Spencer79,
e os volumes foram publicados em 1923 e
1924. Corbett, naquela ocasião, estava en-
volvido com a grandiosa obra de escrever
a história da Grande Guerra e indicara
Richmond para coordenar esse trabalho.

Em fevereiro de 1923 ele deixou a presi-
dência da escola e foi designado coman-
dante em chefe do Esquadrão das Índias
Orientais. Esse comando não era dos mais
prestigiosos da Marinha, no entanto era um
comando no mar, o que agradou Richmond
imensamente. Seu esquadrão era composto
de três cruzadores e alguns navios-auxilia-
res e baseado em Cingapura. A responsabi-
lidade dessa pequena força naval era gran-
de. Ela deveria controlar uma vasta área que
ia da costa leste da África até a região de

Cingapura, incluindo todo o Mar Índico e o
Golfo Pérsico, com suas linhas de comuni-
cação vitais para o Império.

Richmond cumpriu suas tarefas muito
seriamente, propondo o aumento na segu-
rança das linhas de comunicação no Mar
Índico e maior participação do Vice-Reina-
do da Índia no sistema imperial global de
defesa. Além disso, realizou inúmeros exer-
cícios combinados com o Exército hindu e
foi palestrante costumeiro no Colégio de
Estado-Maior em Quetta, na Índia.80 Ele
acreditava que o governo deveria fortificar
a base de Cingapura, não apenas com ar-
mamento pesado em terra, mas principal-
mente com o aumento de forças navais,
pois acreditava que haveria uma guerra com
o Japão no futuro e que o eixo de ataque
japonês seria dirigido ao Sudeste Asiático
e à Índia, ao invés da Austrália e do sul do
Pacífico.81 Tinha convicção de que o ata-
que contra Cingapura seria combinado e
não somente naval. Pode-se, assim, com-
provar que estava parcialmente correto, uma
vez que os japoneses atacaram segundo
dois eixos principais. Um de acordo com a
ideia de Richmond, e outro em direção ao
Pacífico Central e Sul. Quanto a Cingapura,
ele estava totalmente correto.

Em 1925 Richmond deixou o seu coman-
do e foi promovido a vice-almirante, sob a
proteção discreta de Beatty, que ainda con-
tinuava como primeiro lorde do Mar. Em
julho de 1926, foi elevado pelo rei a cava-
leiro da Ordem do Banho82 e, assim, tor-
nou-se elegível para apor antes de seu
nome o título de sir. Nesse ano também
recebeu a Medalha de Ouro Chesney da
RUSI, distinção previamente conferida a

78 HUNT, op.cit. p. 118.
79 RICHMOND, Herbert. Private Papers of George, Second Earl Spencer. 2 vol. London: Naval Records

Society, 1923/1924, v. III / IV.
80 ROSKILL, Richmond Lecture, op.cit. p. 141.
81 HUNT, op.cit. p. 138.
82 O título em inglês é Knight Commander of the Order of the Bath (KCB).
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apenas um oficial de Marinha, Alfred
Thayer Mahan, pela qualidade de sua obra
The Navy in the War of 1739-1748. Em se-
tembro desse ano, foi novamente brindado
por Beatty, ao ser nomeado primeiro co-
mandante do recém-inaugurado Colégio
Imperial de Defesa (CID)83, que iniciaria
suas atividades em janeiro de 1927.

A tarefa principal dessa instituição era
congregar os oficiais de média patente, ofi-
ciais superiores das três Forças Armadas
(Marinha, Exército e Força Aérea), junta-
mente com civis funcionários governamen-
tais, aptos a disputar funções de comando
e direção, para que se aperfeiçoassem e trei-
nassem em assuntos de estratégia e políti-
ca concernentes à defesa do Império. A
função primordial desse novo órgão de
ensino era permitir a troca de experiência
entre oficiais e civis de diferentes matizes e
incentivar a cooperação entre eles.

Richmond foi a escolha certa, uma vez
que sempre defendera a cooperação e a
integração entre as Forças Armadas, com
o estabelecimento de uma doutrina comum,
além de apreciar demasiado a função de
ensino. Pouco antes, Richmond defendera
a criação de um estabelecimento de ensino
com essas características.84

O colégio estava localizado em Londres,
e os cursos teriam a duração de um ano
para oficiais britânicos e dos domínios que
já tivessem os cursos de estado-maior de
suas respectivas forças. Inicialmente, as
turmas teriam 35 oficiais de cada força, 12
dos domínios e três civis de cada departa-
mento envolvido com assuntos de defesa,
isto é, Assuntos Estrangeiros, Tesouro,
Comércio, Interior e Colonial.85

A Richmond e a um grupo escolhido de
oficiais recaiu a organização do primeiro
curso do colégio. O curso era composto de
nove ou dez grandes exercícios tipo jogos
de guerra, no nível político e estratégico,
quando cada aluno participava como um
ator político distinto em situações de crise
ou de guerra. Em seguida, era confeccio-
nado um relatório com todos os ensi-
namentos colhidos, com comentários so-
bre os acertos e erros. Infelizmente, esses
relatórios foram tratados pelos estados-
maiores como exercícios acadêmicos e não
foram devidamente aproveitados.86

Em complemento, existiam palestras for-
mais proferidas por renomadas personali-
dades da GB, como o rei, o primeiro-minis-
tro, os demais ministros, comandantes de
força, almirantes, brigadeiros e generais, além
de visitas de estudo, viagens no país e no
exterior. Richmond ministrava pessoalmen-
te algumas palestras. Uma de suas favoritas
tinha o título de “Os objetos de guerra”, na
qual discutia com a turma aspectos impor-
tantes de estratégia e política, procurando
formular princípios e conclusões com argu-
mentação bem fundamentada.

Richmond, por ser excessivamente vol-
tado para assuntos navais, ofendeu algu-
mas vezes oficiais de outras forças, princi-
palmente da Força Aérea Real. Um desses
oficiais, o comandante de grupo Phillip
Joubert de la Ferte, comentaria que
Richmond dizia sempre que “a Marinha vi-
nha primeiro, em último e em todas as cir-
cunstâncias, e que se dane a história se ela
disser outra coisa”.87 Muitos de seus acu-
sadores diriam posteriormente que ele não
percebia com clareza a importância do po-

83 O nome em inglês é Imperial Defense College.
84 HUNT, op.cit. p. 150.
85 Ibidem, p. 155.
86 Ibidem, p. 158. Muitos desses exercícios retrataram, com grande exatidão, situações que ocorreram

posteriormente na Segunda Guerra Mundial.
87 HUNT, op.cit. p. 160.
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der aéreo. Richmond certamente tinha ares-
tas com oficiais da Força Aérea. Diria ele,
maldosamente, que eles eram mentalmente
inferiores aos oficiais das outras forças e
que “alguns dos trabalhos por eles escritos
eram quase produto de crianças parcialmente
educadas”.88 Uma maldade certamente; no
entanto, Barry Hunt acreditou que todo esse
preconceito era baseado na estratégia de
terror defendida por muitos aviadores in-
gleses de bombardear maciçamente áreas
urbanas, uma distorção moral não aceita,
pois não correspondia ao modo inglês de
conduzir a guerra, segundo Richmond. Pros-
seguiu Hunt afirmando que a filosofia de
política imperial naval explícita comentada
por Richmond não justificaria o slogan pe-
jorativo adotado pelos oficiais da Força
Aérea de “Marinha primeiro, em último e em
todas as circunstâncias”.89 Uma maldade
contra Richmond, com toda a certeza.

O novo primeiro lorde do Mar era o Al-
mirante Sir Charles Madden desde julho
de 1927. Ele não simpatizava com
Richmond. Madden fora chefe do estado-
maior e dileto amigo de Jellicoe no coman-
do da Esquadra em 1916 e, assim, um ad-
versário tanto de Beatty como de
Richmond. Além disso, era um oficial de
difícil trato, bem mais velho e antigo que
ambos, já tendo sido agraciado com o títu-
lo de barão pelo rei em 1919. Richmond sa-
bia que, a partir daquele momento, conta-
ria com um grande inimigo no Almirantado.

Nesse período Richmond lançou três li-
vros. O primeiro recebeu o nome de

Command and Discipline90, uma antologia
de passagens escritas por autores renomados
na história militar e naval. Essa obra foi divi-
dida por Richmond em dois grupos, o primei-
ro com frases relativas à “arte” de comandar,
e o segundo relativo à disciplina, com um
total de 14 capítulos. A escolha dos autores
por Richmond já indicava os seus textos mi-
litares preferidos. Ele nutria forte admiração
por Horatio Lord Nelson, a exemplo de
Mahan, transcrevendo sete verbetes desse
herói inglês. Admirava também intensamen-
te o próprio Alfred Mahan, com 14 verbetes,
o Marechal Ferdinand Foch, com dez verbe-
tes, e Napoleão, com sete verbetes.

Nesse mesmo ano, Richmond lançou o
Naval Warfare91, que era composto de dois
grandes capítulos, ambos retratando pa-
lestras ministradas por ele no King’s
College na primavera de 1926. O propósito
desse livro era estabelecer, de forma sim-
ples e direta, em um texto enxuto, “os am-
plos princípios básicos que cobrem o uso
do poder marítimo na guerra”, segundo
suas próprias palavras92.

Em 1928 Richmond lançou o terceiro li-
vro desse período, o National Policy and
Naval Strength93. Tratava-se de uma com-
pilação de diversas palestras ministradas
por ele na Academia Britânica94, de artigos
no Naval Review, de conferências no RUSI
e no Instituto Real de Relações Internacio-
nais, nas Universidades de Cambridge e
de Londres e na EGN-GB, sob o título de
“Políticas Nacionais e Força Naval do Sé-
culo XVII ao XX”, sendo o primeiro livro

88 Carta de Herbert Richmond a William Henderson de 15 de setembro de 1928, dia de seu aniversário.
Fonte: Ibidem, p. 161.

89 Idem.
90 RICHMOND, Herbert. Command and Discipline. London: Edward Sanford, 1927.
91 RICHMOND, Herbert. Naval Warfare. London: Ernest Benn, 1927.
92 Ibidem, p. III.
93 RICHMOND, Herbert. National Policy and Naval Strength.
 London: Longmans and Green, 1928.
94 Chamadas de Palestras Raleigh de História.
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de história que pode ser chamada de histó-
ria popular, segundo entendimento de
Hunt95. Richmond solicitou que o prefácio
fosse feito por seu amigo Lorde Sydenham
of Combe, que apontou a importância do
estudo da história para políticos e fez uma
crítica direta à política naval britânica ado-
tada na Grande Guerra. Esse livro foi volta-
do para historiadores, especialistas em
guerra naval, políticos e oficiais de Mari-
nha, tornando-se, dessa maneira, um texto
básico para se compreender o pensamento
de Richmond.

Em dezembro de 1928 ele deixou o CID e
em outubro do ano seguinte foi promovi-
do a almirante de esquadra, apesar da opo-
sição de Madden. Essa promoção não sig-
nificou novas comissões de maior prestí-
gio, muito pelo contrário. A única função
que lhe foi confiada foi a de presidente da
Conferência Internacional para a Seguran-
ça da Vida no Mar, muito insignificante para
o seu intelecto e sua preparação profissio-
nal. Madden não lhe deu mais nenhuma
função a partir daí.

O que veio a complicar ainda mais a sua
situação foi uma série de artigos que
Richmond escreveu para o periódico The
Times em 21 e 22 de novembro de 1929,
cujos títulos foram “Menores Marinhas –
um padrão para todas” e “O Navio Capi-
tal”96. Neles Richmond atacou veemente-
mente a política naval vigente na GB ao
propor o absurdo, segundo ele, de procu-
rar uma fórmula para limitar o número de
navios de cada poder marítimo. Sugeria ele
que cada nação deveria procurar seus pró-
prios números, de acordo com seus inte-
resses no mar e não em relação a seus opo-
nentes. Para ele, a única forma de limitar

cientificamente o poder de uma Marinha
de Guerra era controlar o tamanho de cada
navio individualmente, mas nunca a Mari-
nha como um todo. Os navios a serem
construídos deveriam estar limitados pela
autonomia em cerca de 8 mil milhas a 15
nós de velocidade, velocidades entre 24 e
28 nós e capacidade de combate com ca-
nhões até 6 polegadas. Essas qualidades
corresponderiam a um cruzador de cerca
de 10 mil toneladas97.

Richmond já havia defendido esses pon-
tos de vista anteriormente, e eles não agrada-
ram ao Almirantado, que ainda defendia a
construção de grandes navios encouraçados,
dentro da tradicional concepção de Alfred
Mahan de batalha decisiva. Richmond de-
fendia a construção de cruzadores menores
em detrimento dos grandes navios
encouraçados, afirmando que se perdeu na
conferência do desarmamento de Washing-
ton de 1922 a chance de diminuir uma futura
escalada de construção de grandes navios,
sem sacrificar a segurança dos Estados en-
volvidos. Em uma palestra proferida por ele,
em abril de 1926, em Chatham House, defen-
deu esses pontos de vista, criticando dura-
mente o Almirantado. Foi então imediatamente
repreendido pelo Vice-Almirante Frederick
Field, vice-chefe do Estado-Maior Naval, que
determinou que naquelas circunstâncias
Richmond deveria se refrear de declarações
públicas que viessem a embaraçar o Almiran-
tado em questões que envolvessem projetos
de força e políticas navais. Por estar ainda
sob a batuta de Beatty, a questão foi abafada
e nada ocorreu.

Nesse novo caso que surgiu, Beatty já
estava na reserva, e o primeiro lorde do Mar
era Madden, seu inimigo declarado. Nova-

95 HUNT, op.cit. p. 130.
96 Os títulos em inglês foram “Smaller Navies. A Standard to All” e “The Capital Ship”, publicados no The

Times, de Londres.
97 Nos próximos números serão discutidas, com maior intensidade, essas ideias de Richmond.
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mente houve uma reprimenda pública, com
a intenção de forçá-lo a transferir-se para a
reserva; no entanto, desta feita, em março
de 1930 Richmond recebeu uma carta do pri-
meiro lorde do Almirantado,  A. V. Alexander,
informando-o de que não haveria uma nova
comissão para ele naquele ano.

Logo em seguida, foi preterido novamente
para um grande comando de força naval no
mar. O novo primeiro lorde do Mar era o Almi-
rante Frederick Field, o mesmo que o repreen-
dera quatro anos antes pelo mesmo motivo.
Field insinuou, então, que precisava da vaga
de Richmond para acelerar as promoções dos
postos abaixo.98 Era a máxima humilhação que
Richmond poderia suportar. Em abril de 1931,
Richmond era transferido para a reserva, sob
forte emoção e frustração.

Embora não imaginasse na ocasião,
Richmond começaria uma nova etapa em
sua vida, etapa que muito lhe agradaria.

Uma carreira de realizações acadêmicas

Richmond afastou-se imediatamente para
sua casa localizada em Great Kimble, no
Condado de Buckinghamshire, a sudeste da
Inglaterra. Nesse período, ele continuou suas
pesquisas e a escrever livros, procurando
esquecer a sua saída da Marinha. Encon-
trou também na jardinagem um derivativo.
Eventualmente ia a Londres ministrar pales-
tras na University College, da Universidade
de Londres, e no Trinity College.

Pela primeira vez sentia uma grande li-
berdade em escrever o que bem entendes-
se, sem as peias que o serviço ativo de-
mandava de seus oficiais. Censuras não
mais existiam.

Nos próximos três anos, de 1931 a 1934,
foram lançados quatro livros de sua auto-
ria. O primeiro, The Navy in India 1763-
1783,99 é uma densa obra histórica que foi
terminada no seu período de comando no
Índico, só sendo lançada em 1931. Nesse
livro Richmond tentou demonstrar como a
política tende a se subordinar a fatores
materiais e administrativos.100 Ele procu-
rou indicar as causas que afetaram a estra-
tégia e as influências que governaram a
tática empregada pelos comandantes na
cena de ação, em especial o duelo Hughes-
Suffren, e trazer à discussão as muitas cir-
cunstâncias de tempo, de suprimentos, de
saúde e materiais que tiveram um destaca-
do papel na campanha101. Sua análise con-
centrou-se nos campos político, estratégi-
co e operacional, no entanto isso não im-
pediu que analisasse algumas batalhas, a
exemplo do que Mahan fizera em seu The
Influence of Sea Power upon History, obra
inclusive referenciada por Richmond.

O segundo livro lançado em 1931 foi o
Economy and Naval Security: a plea for the
examination of the problem of the reduction
in the cost of naval armaments on the lines
of strategy and policy102. Richmond, ao es-
crever essa obra, tinha o propósito de discu-
tir o problema da redução do custo dos arma-
mentos navais em relação à estratégia e à
política. Logo no início de sua discussão,
apontou que não existia uma concordância
geral em relação à economia nacional e aos
requisitos de segurança. De acordo com uma
primeira linha de pensamento, os armamen-
tos eram a causa da guerra; logo, se reduzin-
do o gasto em armas, as chances de guerra
diminuiriam. Em uma segunda linha de pen-

98 Ibidem, p. 31.
99 RICHMOND, Herbert. The Navy in India 1763-1783. London: Ernest Benn, 1931.
100 HUNT, op.cit. p. 136.
101 RICHMOND, The Navy in India, op.cit. p. 13.
102 RICHMOND, Herbert. Economy and Naval Security: a plea for the examination of the reduction in

the cost of naval armaments on the lines of strategy and policy. London: Ernest Benn Ltd, 1931.
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samento, o propósito seria o inverso. Assim,
a compra de armamentos teria um efeito coer-
citivo, o que dissuadiria qualquer país de se
aventurar em um conflito. Uma terceira linha,
da qual Richmond era partidário, preconiza-
va que o propósito dos armamentos era ob-
ter segurança. Se gastar mais em armas signi-
ficasse maior segurança, deveria-se gastar
mais. Se o adversário mantivesse, segundo a
sua visão, o nível adequado de segurança,
haveria economia. Sua discussão centrou-se
nesse caso específico.103

O livro seguinte por ele lançado foi Im-
perial Defence and Capture at Sea in
War,104 que tratou de questões envolvendo
dois grupos de capítulos distintos. O pri-
meiro grupo, composto de seis capítulos,
abordou a questão da defesa imperial, dis-
cutindo aspectos políticos envolvidos na
guerra e na paz, e um tema que muito o inte-
ressou foi a defesa do comércio marítimo da
GB e a defesa contra invasões. No segundo
grupo de capítulos, quatro no total, anali-
sou a questão, sempre sensível, de captu-
ras marítimas em alto-mar no caso de guerra.

Embora Richmond tenha apresentado
uma reconfiguração original do sistema de
defesa do Império105 logo no início de sua
apresentação, sua aceitação não foi unâni-
me entre os historiadores e analistas. Mui-
tos criticaram suas concepções como
dissociadas da realidade, que começava a
se alterar, afetando o relacionamento das
unidades políticas dentro do Império.
Schurman comentou que, qualquer que fos-
se sua lógica na apreciação militar naquela
oportunidade para se encaixar em situações
estratégicas correntes, essas situações

não mais existiam em 1932. Disse ele que,
“apesar de seu conhecimento em assuntos
de política naval, uma cabeça como a de
Richmond não estava preparada para lidar
com a natureza das mudanças de relações
na Comunidade Britânica que afetavam a
base das concepções estratégicas”.106

Hunt também criticou Richmond, afirman-
do que sua concepção de defesa era amorfa
e algumas vezes ambígua em relação às suas
implicações, não tendo ele se baseado em
qualquer discussão teórica de relações in-
ternacionais. Além disso, acreditava que
Richmond, como todos os ingleses de sua
geração, não era “sensível às forças nacio-
nalistas que se desenvolviam no seio do
Império e à natureza mutante das conexões
que mantinham o Império coeso”107.

Por outro lado, essas críticas não foram
unânimes. O historiador Robin Higham afir-
mou que:

O Imperial Defence and Capture at Sea
in War continha uma grande quantida-
de de sábias lições. Diferentemente de
muitos outros autores, Richmond esta-
va preocupado com as funções das For-
ças Armadas em tempo de paz e de guer-
ra. O combate tinha mais visibilidade e
interesse para a imaginação da opinião
pública; no entanto, a sobrevivência
dependia de que preparativos fossem
realizados não só para a guerra, mas tam-
bém para se evitar a guerra. Dessa ma-
neira, as tarefas das Forças Armadas,
em períodos entre conflitos, eram a pre-
servação da ordem, a manutenção para
a guerra e o treinamento.108

103 Ibidem, p. 11.
104 RICHMOND, Herbert. Imperial Defence and Capture at Sea in War. London: Hutchinson & Co, 1932.
105 Ibidem, p. 11.
106 SCHURMAN, op.cit. p. 129.
107 HUNT, op.cit. p. 135.
108 HIGHAM, Robin. The Military Intelectuals in Britain: 1918-1939. Westport: Greenwood Press

Publishers, 1966, p. 53.
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Seja como for, trata-se de um livro que,
mercê todas as críticas, tem uma grande
importância, pois discute intensamente
conceitos importantes sobre defesa.

Seu livro seguinte foi Naval Training,109

de 1933. O tema desse livro foi um de seus
favoritos: a educação e o treinamento do pes-
soal da Marinha Real. Os primeiros rascu-
nhos foram escritos em 1918, quando ele as-
sumiu a função de chefe da Divisão de Trei-
namento do Almirantado110. Desde muito
cedo, Richmond se envolveu com a área de
ensino da Marinha. No seu tempo de assis-
tente de Lorde Fisher, ele já pôde perceber as
alterações conduzidas por seu chefe na área
de treinamento e ensino, que vieram modifi-
car totalmente a política naval até então.
Richmond, a partir daí, começou a formular a
sua própria concepção e procurou aproximar
a Marinha da academia e implementar novos
métodos de ensino, tais como estudos de
caso e discussões dirigidas. Além disso, acre-
ditava que se deveria aumentar a carga de
estudos de história naval e estratégia nos
cursos de altos-estudos. Afinal Richmond
fora tanto diretor da EGN-GB como do CID, o
que, acreditava, lhe conferia credibilidade
suficiente para apontar os defeitos no siste-
ma de ensino naval e militar.

Nesse período, Richmond aproximou-se
do crítico militar Sir Basil Liddell Hart,111 de-
pois dos elogios do primeiro em relação à
biografia de William Tecumseh Sherman,
escrita por Hart. Os laços se estreitaram
quando Richmond contou a Hart os seus
infortúnios a respeito de suas opiniões so-

bre as dimensões dos navios, o que provo-
cou como punição a sua indisponibilidade e
seu posterior afastamento do serviço ativo
da Marinha. Hart imediatamente se ofere-
ceu para utilizar suas conexões com mem-
bros do gabinete de James Ramsay Mac
Donald, dentre os quais se destacava Lorde
Thompson, ministro da Aeronáutica, e
rediscutir aquela situação. A morte de Lorde
Thompson em um acidente aéreo pouco
depois abortou essa iniciativa; no entanto,
Richmond e Liddell Hart mantiveram-se em
contato até a morte do primeiro.

Em fevereiro de 1934, a vaga de Holland
Rose em Cambridge foi aberta, depois de
dois anos de docência. O nome de
Richmond foi eleito pela congregação da
universidade para assumir essa vaga por
um período de dois anos.112 Era realmente
uma grande honra para um oficial de Mari-
nha ser professor daquela prestigiosa uni-
versidade, inclusive porque Richmond ti-
nha duas obras fundamentais de história
que lhe davam credenciais mais que rele-
vantes, The Navy in the War of 1739-1748
e The Navy in India, seus dois livros mais
importantes e conhecidos no meio
historiográfico. O próprio professor Rose
diria: “Richmond não possui somente um
belo currículo no serviço ativo naval, ele
tem estudado profunda e longamente a his-
tória da Marinha e sua influência em nosso
desenvolvimento nacional e além-mar”.113

George Trevelyan, seu cunhado e amigo
íntimo, professor régio114 de História Mo-
derna em Cambridge, diria posteriormente

109 RICHMOND, Herbert. Naval Training. London: Oxford University Press, 1933.
110 HUNT, op.cit. p. 212.
111 Autor de diversos livros de história militar e formulador da teoria de aproximação indireta em

estratégia.
112 A cadeira assumida por Richmond era chamada de Vere Harmsworth de história naval e imperial. Ver

item 3.1.1.
113 HUNT, op.cit. p. 217.
114 Título correspondente a catedrático ou professor titular. Trevelyan posteriormente seria reitor do

Trinity College, em Cambridge. Fonte: Ibidem, p. 218.
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que a escolha do nome de Richmond foi
marcada por sua “eminência como historia-
dor e em razão da idade limite que afetava o
corpo docente; ele só poderia permanecer
por dois anos, porém sentimos que suas
qualificações eram tão grandes que mesmo
essa desvantagem poderia ser relevada. Ele
era um excelente professor e palestrante”.115

Richmond dedicou-se de corpo e alma,
com extrema alegria, à nova carreira docen-
te. Além disso, tornou-se mais tolerante
com opiniões contrárias às suas. Toda a
sua agressividade e prepotência foram dei-
xadas para trás. Parecia que tinha nascido
para ser professor de História, sua terceira
grande paixão, depois da família e da Mari-
nha Real. Ele foi reconhecido em Cambrid-
ge como um educador gentil, paciente, sen-
sível e charmoso.116 Suas vitalidade e dedi-
cação foram muito apreciadas por seus alu-
nos e colegas professores. Além disso,
desenvolveu um refinado senso de humor
que fazia de suas aulas uma delícia de se-
rem assistidas. Richmond também era flu-
ente em francês e italiano, o que facilitava
suas pesquisas e referências em sala de
aula, pois indicava as diferentes visões de
outros autores estrangeiros.

Nesse período de docência Richmond
lançou novo livro: Sea Power in Modern
World.117. Nessa obra ele retornou ao tema
de segurança e voltou a criticar as doutri-
nas em voga nas Marinhas dos anos 30,
que enfatizavam a quantidade de meios e
as grandes dimensões dos navios em de-
trimento de razões estratégicas e políticas.
Reconheceu que um bloqueio naval só se-
ria efetivo se um poder marítimo estivesse
aliado a um poder terrestre, aproximando-
se do pensamento de seu querido amigo
Julian Corbett.

Richmond, nesse livro, também, apon-
tou que o poder marítimo era melhor ins-
trumento político e estratégico do que o
nascente poder aéreo, pois o primeiro po-
deria transportar grandes quantidades de
tropas pelo mar e manter essas tropas lu-
tando em um teatro de operações afasta-
do, com boa cadeia logística, ao contrário
da Força Aérea, limitada pela dimensão res-
trita de seus meios. Concluía, assim, que o
poder marítimo era um poder mais adequa-
do à segurança coletiva que o poder aéreo,
o que mais uma vez trouxe a insatisfação
de seus colegas da Força Aérea.

Depois de dois anos de docência e ao
ver expirar o seu período na cadeira Vere
Harmsworth, Richmond foi eleito pela pró-
pria congregação de Cambridge para assu-
mir a reitoria do Downing College, um dos
colégios da universidade, onde permane-
ceria até o seu falecimento.

Esse período como reitor foi um dos mais
produtivos e felizes de sua vida. Entre 1936
e 1946 escreveu mais cinco livros, além de
opúsculos e artigos para diversas revistas e
periódicos. Além de se realizar como admi-
nistrador universitário, Richmond ainda pro-
feria inúmeras palestras. Foi agraciado com
o título de doutorado honorário pela Uni-
versidade de Oxford, como membro efetivo
da Academia Britânica e membro associado
da Academia de Marinha da França.

Na revista de Cambridge, um dos editores
escreveu o seguinte sobre o reitor Richmond:

Seu charme [de Richmond] e sua afabili-
dade demonstraram como ele sabia bem
encorajar jovens. Ele levou a sua fun-
ção muito seriamente. Sentia-se como
um comandante de navio, preocupado
primariamente com o bem-estar de toda

115 TREVELYAN, op.cit. p. 12.
116 HUNT, op. cit. p. 217.
117 RICHMOND, Herbert. Sea Power in Modern World. London: G.Bell & Sons, 1934.
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a tripulação[...] a modéstia de Richmond
produziu uma boa expectativa em ter sua
companhia no campus[...] como chefe
do campus acreditava na expressão ‘ban-
do de irmãos’118 e provou que essa cren-
ça se espalhava por todos.119

Richmond observou com preocupação,
nos períodos anteriores à guerra de 1939, o
rearmamento da Alemanha e a doutrina que
privilegiava unicamente a batalha decisiva
entre grandes esquadras, em prol de uma es-
tratégia voltada para o ataque às linhas de
comunicação. Temia que a Marinha Real não
tivesse cruzadores em número suficiente para
se contrapor aos alemães, que iniciavam com
afinco a construção de encouraçados de
menores dimensões, os chamados “encoura-
çados de bolso”, que tinham a missão de
atacar o tráfego marítimo. Durante anos
Richmond defendera a concepção de se au-
mentar o número de cruzadores em detrimen-
to dos grandes encouraçados, e isso lhe trou-
xera o rancor do Almirantado e seu posterior
afastamento da Marinha.

Em 1937 Richmond lançou o The
Navy120, um livro destinado a compor uma
série de três obras sobre defesa nacional
destinada a explicar em linguagem simples,
para o “homem comum”, a dimensão, o al-
cance e a limitação dos diversos setores
governamentais ligados à segurança naci-
onal. Cada um dos três livros foi escrito
por um especialista: o da Força Aérea pelo
Vice-Marechal do Ar E. L. Gossage, o do
Exército pelo Brigadeiro R. H. Dewing e o
da Marinha por Richmond. Nesse livro de

pouco mais de 125 páginas, Richmond fez
um sumário da história naval britânica, de-
votando uma grande parte para explicar a
importância da Marinha para a defesa do
Império na guerra moderna e na proteção
das suas linhas de comunicação.

Ao ser deflagrado o conflito em 1939,
Richmond se envolveu diretamente no es-
forço de guerra, assumindo a função de
chefe da junta de recrutamento universitá-
rio de Cambridge, selecionando no meio
universitário jovens que pudessem ser apro-
veitados pela Marinha por suas qualifica-
ções pessoais. Muitas vezes o Almiranta-
do não aproveitava suas sugestões, o que
o deixava frustrado, chegando a escrever a
seus colegas almirantes que “o Almiranta-
do imputa pouco valor ao estudante uni-
versitário como um oficial de Marinha em
potencial”.121 Isso não o impediu de ser um
importante consultor em assuntos de es-
tratégia para esse mesmo Almirantado.
Roskill chegou a dizer que, “entre 1939 e
1945, Richmond agia como um consultor
não oficial da Marinha e, claro, não pago
na Divisão de Recrutamento”.122

Ele foi também um crítico ferrenho do
bombardeio estratégico contra centros ur-
banos, que ele classificava como ataques
terroristas contra a população civil. Consi-
derava que nesses bombardeios não exis-
tiam alvos estratégicos militares de valia e
por isso eram ineficazes e produziam resul-
tados políticos devastadores, além de se-
rem moralmente reprováveis.123

Em 1940 Richmond sofreu um violento
ataque cardíaco que quase o levou à mor-

118 Em inglês ‘band of brothers’, expressão comumente utilizada por Horatio Lord Nelson para designar
os seus comandantes de navios.

119 Retirado da Cambridge Review de 25 de janeiro de 1947, escrito por W.L. Cuttle. Fonte: HUNT, op.cit.
p. 218.

120 RICHMOND, Herbert. The Navy. London: William Hodge & Co Ltd, 1937.
121 HUNT, op.cit. p. 223.
122 ROSKILL, The Richmond Lecture. op.cit. p. 145.
123 HUNT, op.cit. p. 222.
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te. Embora continuasse escrevendo, seu
vigor físico ficou abalado.

Em 1941 ele lançou dois pequenos li-
vros. O primeiro foi British Strategy –
Military & Economic. A Historical Review
and its Contemporary Lessons124. O pro-
pósito de Richmond com essa obra era dis-
cutir um problema estratégico que se apre-
sentava ao poder político desde os tem-
pos elizabetanos. Como conciliar o poder
nacional, em suas várias formas, com os
armamentos disponíveis e os esforços pro-
vindo de seus aliados? Perguntava de que
maneira poderia a GB melhor empregar seus
instrumentos de combate, juntamente com
o seu poder econômico e sua posição geo-
gráfica, em combinação com as forças mili-
tares de seus aliados? Segundo ele, esse
poder nacional consistia não somente em
forças navais e terrestres de combate, mas
também em suas finanças, seu comércio e
sua situação geográfica. Dizia que isso não
era um problema de fácil resolução e que
nem sempre o poder nacional se apresen-
tava da mesma forma em todos os perío-
dos históricos. O tema do livro deveria
gravitar, assim, em torno do que ele cha-
mou de “guerra econômica”.125

O segundo livro lançado em 1941 foi o
The Invasion of Britain: an account of
plans, attempts & counter-measures from
1586 to 1918126, publicado sob os auspí-
cios da Associação Histórica Britânica.
Nessa pequena obra de apenas 80 pági-
nas, ele discutiu as tentativas de invasão
do Reino Unido desde a aventura espa-
nhola de 1586 até o final de 1918 e as medi-
das tomadas para frustrá-las. Trata-se, as-

sim, de um livro essencialmente de história
naval para um público não especializado.
O interessante é que Richmond utilizou,
além de documentação do NRS, livros de
referência de seu grande amigo Julian
Corbett, como os seus clássicos Some
Principles of Maritime Strategy, Drake
and the Tudor Navy, Successors of Drake,
England in the Mediterranean, England
in the Seven Years War, Campaign of
Trafalgar e War of 1914-1918.

Em 1943 Richmond escreveu um livro
que seria a ele associado da mesma forma
que o The Influence of Sea Power upon
History estava associado a Alfred Mahan:
Statesmen and Sea Power. Essa obra foi
baseada em palestras por ele proferidas na
Universidade de Oxford, sob o título de
Palestras Ford127 sobre a estratégia britâni-
ca desde Elizabeth I. O propósito desse li-
vro era apresentar uma ampla ideia dos fun-
damentos de estratégia marítima. Nessa
grande obra, Richmond contou com o au-
xílio inestimável de sua filha Eleonor Faith,
por ele chamada de Nora. Arthur Marder
afirmou que Statesmen and Seapower foi
o melhor de seus livros, tendo muitos his-
toriadores dito, inclusive, que foi sua obra-
prima, uma expansão mais aperfeiçoada de
suas palestras originais em Oxford em 1943.
O livro é uma investigação penetrante do
uso do mar pela GB do século XVI até a
Segunda Guerra Mundial.128 Robin Higham
disse também:

O melhor trabalho de Richmond veio de-
pois de 1940, quando ele produziu seu
clássico Statesmen and Seapower, no

124RICHMOND, Herbert. British Strategy. Military & Economic. A Historical Review and its Contemporary
Lessons. Cambridge: Cambridge University Press, 1941.

125 Ibidem, p. VIII.
126 RICHMOND, Herbert. The Invasion of Britain an account of plans, attempts & counter-measures

from 1586 to 1918. London: Methuen & Co Ltd, 1941.
127 Ford Lectures em inglês.
128 MARDER, op.cit. p. 41.
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qual, em ampla varredura, procurou edu-
car políticos e oficiais de Marinha na forte
correlação entre a política e a estratégia
militar.[...] No Statesmen and Seapower,
em realidade suas Palestras Ford em
Oxford, em 1943, Richmond apresentou
com grande clareza o tema que mais tarde
desenvolveria no seu inacabado Navy as
an Instrument of Policy.129

O Statesmen and Seapower, embora fos-
se a sua melhor obra analítica, não devia ser
lida separada de sua última obra, publicada
após sua morte, em 1953, com edição do
professor do Trinity College de Cambridge,
E.A Hughes, The Navy as an Instrument of
Policy, 1558-1727.130. Richmond desejava
escrever a sua principal obra de história e
estratégia, conforme seu desejo, e no início
dos anos 40 principiou a pesquisa do que
viria a ser esse livro.

Após o seu falecimento, Lady Richmond
chamou o professor Hughes para analisar
algumas páginas escritas por seu marido,
nas quais encontrava-se uma nota datada
de 1o de março de 1942 definindo o propó-
sito dessa nova obra. O seguinte estava
escrito no seu frontispício:

O primeiro volume de minha história traça a
utilização feita pelos políticos da Marinha
como instrumento de guerra de Elizabeth
até o fim da Guerra do Norte de 1727. Pre-
tendo conduzir esse projeto até a última
guerra de 1918. Então essa guerra veio [de
1939] e pelos últimos dois anos eu não te-
nho sido capaz de me concentrar na guerra
de 1914. Agora tudo está em jogo e se de-
pois dessa guerra existir uma Marinha ou
se o país se interessar e tomar medidas

para assegurar que o seu povo tenha cons-
ciência da importância do poder marítimo e
aprendido, não somente por nossa terrível
experiência, a não prejudicar a Marinha
nesses anos fatais desde 1918, mas tam-
bém pela longa experiência do passado, eu
não posso predizer. Temo que o que ocor-
reu anteriormente venha a repetir-se, e que
a Nação e o Império, mesmo se sobrevive-
rem, repitam o erro com complacência. De-
sejo que alguém termine o livro com um
segundo volume, tendo em vista o mesmo
objeto, que é explicar a estratégia de guer-
ra, não a pequena estratégia nem a tática
nem a explicação detalhada das campanhas,
mas sim o esboço do que os ministros que-
riam e como suas intenções foram trans-
formadas em planos de ação.131

O desejo expresso por Richmond de que
o segundo volume fosse completado por
outro historiador não foi figura de retórica.
Ele compilou grande quantidade de materi-
al primário para futura edição desse volu-
me e declinou, com tristeza, de conduzir
essa empreitada por estar com a saúde aba-
lada e por circunstâncias ligadas a outras
atividades, tais como a guerra de 1939. O
material estava disponível, e Hughes, o
editor do primeiro volume, no prefácio,
concitou os historiadores a se debruçarem
sobre ele.132

A documentação por ele utilizada foi
vasta e detalhada, com ênfase em fartas
referências primárias e ampla bibliografia
de apoio. Essa obra foi a que mais lhe to-
cou, e infelizmente permanece ainda sem
um término.

Os dois últimos anos de vida de
Richmond foram de muita agonia, pois seu

129 HIGHAM, op.cit. p. 58.
130 RICHMOND, Herbert. The Navy as an Instrument of Policy, 1558-1727. Cambridge: Cambridge

University Press, 1953.
131 Ibidem, p. I.
132 Idem.
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coração falhava constantemente. Isso não
impediu que publicasse diversos artigos no
Naval Review, no The Times de Londres e
no Fortnightly Review. Ele tinha 75 anos
quando sofreu novo ataque cardíaco, vin-
do a falecer em 15 de dezembro de 1946 e
sendo cremado em sua querida Universida-
de de Cambridge. Na elegia fúnebre, seu
amigo íntimo e colega de universidade, pro-
fessor George Trevelyan, diria o seguinte:

Em todas as relações de vida, ele
[Richmond] era tão perfeito como

  CLASSIFICAÇÃO  PARA  ÍNDICE  REMISSIVO:
<ARTES  MILITARES>; Pensamento militar; Estratégia marítima; Poder naval;

133 TREVELYAN, op.cit. p. 15.
134 Nos próximos números da RMB serão discutidas a percepção de história e as concepções políticas e

estratégicas de Richmond.

pode ser um homem, e aqueles que
estiveram mais perto dele conheciam
melhor o que ele era. Quando a bon-
dade e a beleza de caráter, muito su-
perior ao que homens comuns podem
demonstrar, estão unidas ao poder da
mente bem disciplinada, podemos
perceber qual altura o homem irmão
pode alcançar.133

Morria Sir Herbert William Richmond,
um dos mais importantes pensadores bri-
tânicos do período entre guerras134.
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O  QUE  É  ALARMISMO  NUCLEAR

Todo alarmismo, seja nuclear, ambiental,
político, econômico ou médico, fomenta

o medo irracional. Esta forma de medo é o mais
eficaz meio de controle social: sociedades ame-
drontadas reagem como manadas. Lembremo-

nos da célebre história do rato que provoca o
“estouro” da manada de elefantes.

Em nome da redução de uma ameaça su-
perestimada, mil vezes repetida pelo
alarmismo, as lideranças podem agir livre-
mente em busca de outros objetivos, alhei-
os à redução da própria ameaça apregoada.
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Evidentemente não se tem aqui a inten-
ção de propagar uma visão cândida das
armas nucleares. Seu potencial de causar
inimaginável devastação está acima de
qualquer controvérsia. Esta realidade re-
quer que as comunidades técnica, política
e diplomática internacionais pensem de for-
ma mais clara e sóbria sobre as causas e
consequências da proliferação nuclear.

O mundo era muito mais perigoso nas dé-
cadas que se seguiram ao fim da Segunda
Guerra Mundial do que é hoje, e os desafios
colocados pelas armas nucleares eram mais
complexos. Existem importantes lições a se-
rem apreendidas da his-
tória, principalmente
porque os desafios atu-
ais possuem raízes pro-
fundas no passado.
Para que as políticas de
não proliferação tenham
êxito, o entendimento da
história é vital.

Entretanto, é muito
difícil encontrar um
analista da prolifera-
ção nuclear que não
seja pessimista quan-
to ao futuro. Existe um
“consenso” de que essa é a mais grave
ameaça que a comunidade internacional en-
frenta, sendo hoje pior do que nunca. Seri-
am, portanto, necessárias novas e mais efe-
tivas políticas para enfrentar o problema.

Essa corrente considera que esse “terrí-
vel mundo novo”, complexo e perigoso, pois
baseado numa ordem multipolar, é muito pior
que os “velhos bons tempos” da “mútua des-
truição assegurada” (MAD1) entre os Esta-
dos Unidos (EUA) e a União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS). Tais avaliações
são superestimadas e, em alguns casos, sim-

plesmente erradas, decorrendo de um débil
ou tendencioso entendimento da história.

Essa visão, chamada de “alarmismo nu-
clear”, transcende diferenças ideológicas,
sendo praticada por todo o espectro políti-
co-ideológico.

Seria razoável aceitar o alarmismo nucle-
ar como “verdade incontestável” ou como
fato “cientificamente comprovado”? Acre-
dito que a resposta é não: a argumentação
de seus promotores é superestimada e, em
alguns casos, simplesmente errada, decor-
rendo de um débil entendimento da história
da proliferação nuclear, sendo baseada em

quatro mitos.

OS  MITOS  DO
ALARMISMO
NUCLEAR

O primeiro mito é
que as ameaças nucle-
ares de hoje são novas
e mais perigosas que
as do passado, o que
não suporta uma aná-
lise simples: julgar que
as crises atuais do Irã
e da Coreia do Norte

seriam mais graves e ameaçadoras para a
humanidade do que crises do passado da
Guerra Fria, como a dos mísseis de Cuba,
do bloqueio de Berlim e a Guerra da Coreia,
por exemplo, beira o surrealismo.

O segundo mito é que, diferentemente de
hoje, as armas nucleares estabilizaram a polí-
tica internacional durante a Guerra Fria. A
análise histórica, neste caso, mostra contra-
dições: há situações em que se poderia con-
siderar que elas tiveram efeito estabilizador,
mas na maioria das situações elas foram o
próprio fator de desestabilização.

1 Mutual Assured Destruction, doutrina estratégica desenvolvida pelos EUA e compartilhada pela URSS
durante a Guerra Fria.

O mundo era muito mais
perigoso nas décadas que

se seguiram ao fim da
Segunda Guerra Mundial

do que é hoje, e os desafios
colocados pelas armas
nucleares eram mais

complexos
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O terceiro mito mescla a história da corri-
da armamentista nuclear com a competição
ideológica e geopolítica entre os EUA e a
URSS, criando um retrato supersimplificado
e distorcido da Guerra Fria.

O quarto mito é que a rivalidade militar
bipolar durante a Guerra Fria era a única
motivação da proliferação nuclear nas dé-
cadas que se seguiram ao fim da Segunda
Guerra Mundial. Ao
propagar esse mito, os
alarmistas nucleares
ignoram ou subesti-
mam outras importan-
tes motivações, tais
como a descoloniza-
ção, questões sobre o
status político da Ale-
manha pós-guerra e
problemas de segu-
rança regional.

Denunciar o alar-
mismo nuclear certa-
mente não implica ar-
gumentar a favor da
“bomba pacífica”, isto
é, defender a bomba
como instrumento
para alcançar a paz, o
que seria aceitar o se-
gundo mito, menos
ainda não considerar a
não proliferação nu-
clear um importante
desafio político-diplomático.

Entretanto, pela reação desproporcional
aos perigos atuais e pela descaracterização
dos perigos do passado, os alarmistas nu-
cleares provocam políticas ineficazes, que
podem ameaçar a estabilidade internacional
hoje e no futuro.

Caso típico desta postura pode ser ve-
rificado pelos alarmes soados por diver-

sos analistas que têm repetidamente de-
clarado que o Irã estaria hoje (julho de 2010)
a um passo de obter armas nucleares. Na
verdade, é muito mais difícil construir uma
arma nuclear do que a maioria dos especia-
listas supõe.

O  CASO  DO  IRÃ

Por exemplo, em 27
de junho de 2010, o di-
retor da Central Intelli-
gence Agency (CIA),
Leon Panetta, estimou
que o Irã levaria cerca
de dois anos para
construir uma bomba
nuclear, se tomasse a
decisão de fazê-la. O
Wall Street Journal,
com base em sua de-
claração, alertou histe-
ricamente em 29 de ju-
nho seguinte que “o
Irã está a apenas dois
anos de uma bomba
atômica, que poderia
atingir Israel, Europa
e além”2.

A estimativa de
Panetta inclina-se para
o pior cenário, no qual
o processo de produ-
ção de armas transcor-

reria de forma perfeita. As melhores avalia-
ções de peritos indicam, entretanto, que se-
ria realmente necessário ao Irã de três a cinco
anos para desenvolver uma arma nuclear.

Veja como esse processo provavelmen-
te se desdobra e as razões pelas quais não
é provável que aconteça dentro do
cronograma que os alarmistas querem fa-
zer crer.

2 http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703964104575335242943136462.html

Denunciar o alarmismo
nuclear certamente não

implica argumentar a favor
da “bomba pacífica”
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desproporcional aos
perigos atuais e pela
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perigos do passado, os
alarmistas nucleares
provocam políticas

ineficazes, que podem
ameaçar a estabilidade

internacional
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Etapa 1: Decisão

O Irã está certamente se movendo no sen-
tido de adquirir a tecnologia que lhe permita
fazer uma arma, mas não é claro se a decisão
de produzir armas nucleares já foi tomada. O
regime islâmico deve ponderar os custos polí-
ticos e de segurança para desenvolver armas
nucleares antes de avançar neste sentido.

O Irã pode decidir, como o Japão e a
Alemanha, que suas necessidades são
mais bem atendidas por aproximar-se do
limiar da construção de uma bomba (ad-
quirir a capacidade técnica e o know-how),
mas na verdade não cruzar esta linha e cor-
rer o risco de uma corrida armamentista
entre os seus rivais ou um pré-ataque pre-
ventivo dos Estados Unidos ou Israel.

Ninguém sabe se o Irã já tomou esta deci-
são, sendo de seu interesse estratégico man-
ter essa ambiguidade como fator de dissuasão.

Etapa 2: Obtenção do material físsil

Se o Irã tomar a decisão, ele deverá acu-
mular uma quantidade suficiente do ele-
mento indispensável para o núcleo da bom-
ba: urânio altamente enriquecido (Highly
Enriched Uranium – HEU) ou plutônio
weapon grade (com baixos teores de
isótopos superiores ao Pu-239).

O Irã está buscando caminhos para a pro-
dução de ambos, embora sua capacidade de
enriquecimento de urânio esteja muito à fren-
te do seu programa de reprocessamento de
combustível nuclear de reatores de pesqui-
sa para extração de plutônio.

Existem duas formas para o Irã produzir
urânio altamente enriquecido, isto é, o urâ-
nio com mais de 90% do isótopo U-235.

A primeira seria usando suas centrífugas
na usina de Natanz. A partir do urânio natu-
ral, composto de 0,07% de U-235, este mate-
rial seria enriquecido até o nível requerido
para armas. Esta seria uma flagrante viola-
ção das suas obrigações decorrentes do
Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP).

Caso o Irã opte por esse caminho, teria de
retirar-se do tratado e expulsar os inspetores
internacionais. Operando Natanz a plena car-
ga, o Irã levaria cerca de um ano para enri-
quecer urânio suficiente para uma bomba.

Mais provavelmente, o Irã poderia conti-
nuar o seu caminho atual de aumentar seu
estoque de urânio de baixo enriquecimento
(até 3-5% U-235), afirmando que seria para
fins pacíficos. Em algum momento, o Irã po-
deria, então, abandonar o TNP, expulsar os
inspetores e levar esse urânio de volta às
centrífugas para enriquecê-lo a níveis mais
elevados. Por esse caminho, poderia ser pro-
duzido o equivalente a uma bomba de urânio
altamente enriquecido em três a seis meses3.
A estima de Panetta4 considera que, usando
este caminho, o Irã poderia ter HEU suficien-
te para construir duas bombas em um ano.

Ainda assim, dificuldades tecnológicas
podem prolongar o processo: O número de
centrífugas iranianas em operação tem dimi-
nuído desde meados de 20095. Embora o Irã
continue a instalar centrífugas, quase mil
centrífugas a menos do que em maio de 2009
estão em operação atualmente6 (julho 2010).

Recentemente o Irã tem enriquecido urâ-
nio a cerca de 20%, supostamente para ser
usado como combustível para seu reator de
pesquisas. Se o Irã acumular suficiente urânio
enriquecido a 20%, sabendo-se que já havia
produzido 11 kg ao final de maio de 20107, o
uso desse material permitirá produzir urânio

3 Joint Threat Assessment http://docs.ewi.info/JTA.pdf
4 http://abcnews.go.com/ThisWeek/week-transcript-panetta/story?id=11025299&page=3
5 Institute for Science and International Security http://isis-online.org/isis-reports/detail/irans-gas-

centrifuge-program-taking-stock/8
6 Institute for Science and International Security, http://isis-online.org/uploads/isis-reports/images/trends-4.jpg
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altamente enriquecido ao nível adequado para
uma arma ainda mais rapidamente.

Em todo caso, seriam necessários seis me-
ses adicionais para transformar o urânio alta-
mente enriquecido de sua forma de hexafluoreto,
usada para o enriquecimento, para a forma me-
tálica, para uso em uma bomba8.

Etapa 3: Artefato

O caminho técnico para uma bomba não
termina com a obtenção de HEU. Produzir
um artefato nuclear rudimentar levaria mais
um ano, assumindo que o Irã tem um proje-
to de engenharia adequado e os necessári-
os componentes para construí-lo. Entretan-
to, o salto para uma ogiva nuclear sofisti-
cada, que poderia ser usada na cabeça de
combate de um míssil, poderia requerer um
tempo adicional de dois a cinco anos.

Durante este período, o Irã precisaria fa-
bricar os componentes não nucleares do
artefato, testá-los e aperfeiçoá-los para, fi-
nalmente, realizar um ou mais testes nuclea-
res explosivos. As soluções dos problemas
técnicos para o desenvolvimento dos com-
ponentes não nucleares poderiam passar
despercebidas, mas o sensoriamento global
estabelecido pela CTBTO9 seria capaz de
detectar qualquer teste de explosivo, certa-
mente levando a um enorme recrudescimen-
to da pressão sobre o Irã.

Isto significa que uma arma taticamente
útil tomaria outros dois ou três anos, pro-
vavelmente até cinco10.

Etapa 4: Miniaturização

O Irã poderia produzir um artefato rudi-
mentar muito pesado, transportável por ca-

minhão, cerca de um ano após ter produzi-
do o HEU necessário. Este artefato, entre-
tanto, apesar de útil como uma arma, seria
demasiado grande e pesado para embarcar
em aviões ou mísseis de suas forças arma-
das, que não podem carregar uma arma que
pese mais de 1.000 kg.

Uma arma menor, mais sofisticada, seria
necessária se o Irã pretendesse desenvol-
ver uma dissuasão nuclear confiável. En-
tretanto, não é possível “encolher” um ar-
tefato para a forma de uma ogiva nuclear,
resistente às condições operacionais ad-
versas, da noite para o dia.

A miniaturização e militarização de uma
ogiva nuclear é provavelmente o desafio
mais difícil que qualquer candidato à proli-
feração tem que enfrentar11. As ogivas
embarcadas nos primeiros mísseis balísticos
intercontinentais (ICBM) estavam na faixa
de 4.000-5.000 kg. Isso foi o melhor que ame-
ricanos e soviéticos puderam fazer quando
começaram. Só depois de seis a oito anos
de intensos esforços de pesquisa, desen-
volvimento e engenharia foi possível redu-
zir as ogivas a menos de 1.000 kg.

Etapa 5: Lançamento

O Irã também teria que desenvolver um
veículo de reentrada (reentry vehicle – RV)
para a sua ogiva. Um míssil balístico segue
uma trajetória parabólica. Após a ascen-
são propelida por motores e um curto traje-
to através do espaço exterior, o RV, libera-
do dos motores, deve reentrar na atmosfe-
ra para atingir seu alvo.

O RV deve, portanto, ser resistente o
suficiente para sobreviver a condições ex-

7 Institute for Science and International Security http://isis-online.org/isis-reports/detail/taking-stock-
of-the-production-of-19.75-percent-uranium-at-the-pfep/

8 Joint Threat Assessment http://docs.ewi.info/JTA.pdf
9 Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization http://www.ctbto.org/
10 Vice chairman of the Joint Chiefs of Staff, Gen. James Cartwright http://armed-services.senate.gov/

testimony.cfm?wit_id=9319&id=4506
11 Gen. Eugene Habiger http://carnegieendowment.org/files/Habiger.pdf
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tremas, que ele encontra ao longo da traje-
tória de voo, e desenvolver esta tecnologia
não é tarefa fácil. Uma coisa é testar uma
arma nuclear em condições cuidadosamen-
te controladas. Outra, bem diferente, é cons-
truir uma arma que possa resistir a fortes
vibrações, às forças dinâmicas de acelera-
ção e desaceleração (elevadas forças G) e
às altas temperaturas do lançamento e de
reentrada na atmosfera. O Irã não tem de-
monstrado possuir capacidade de construir
esse RV até o momento.

Etapa 6: Alcance

Atualmente, os
mísseis balísticos ira-
nianos podem atingir
alvos a não mais de
1.600 km de suas fron-
teiras, carregando ca-
beças de combate
que não pesam mais
de 750 kg. Isso seria
suficiente para atingir
apenas os vizinhos
mais próximos.

O Irã não seria ca-
paz de desenvolver
mísseis de longo alcance capazes de atin-
gir a Europa Ocidental, a cerca de 3.700 km
de distância, antes de 2014 ou 201512. Para
desenvolver um míssil capaz de atingir os
Estados Unidos, que estão a 9.000 km de
distância, seria necessário primeiro testar
um míssil de alcance intermediário. Ou seja,
um míssil iraniano com alcance interconti-
nental seria algo somente imaginável no

horizonte de pelo menos uma década de
desenvolvimento.

O Irã poderia acelerar este cronograma
se recebesse ajuda externa. Com tal ajuda,
seria possível desenvolver um míssil
balístico intercontinental capaz de atingir os
Estados Unidos até 201513. No entanto, o
MTCR14, os contínuos esforços para isolar
o Irã15 e o trabalho diplomático junto às po-
tenciais fontes de ajuda externa, incluindo
Rússia e China, para restringir a dissemina-
ção de tecnologias relacionadas a armas nu-
cleares e mísseis reduzem em muito a proba-
bilidade de que essa assistência venha a se

concretizar.
Com um cronogra-

ma nuclear do Irã tão
fluido, é crucial não
reagir em pânico com
base numa falsa sen-
sação de urgência.
Uma resposta militar,
em particular, poderia
ter graves conse-
quências, ao não ofe-
recer uma solução de
longo prazo para o
problema, já que faria
nada mais do que ga-

nhar tempo. As estimativas são de que um
ataque às suas instalações nucleares atra-
saria o Irã em um a três anos16, além de ser
um forte incentivo para tomar a decisão ini-
cial e vencer as etapas seguintes acima des-
critas, de ter um efeito incrivelmente
desestabilizador para toda a região e de
aumentar o apoio político interno para o

12 International Institute for Strategic Studies http://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/irans-
ballistic-missile-capabilities/

13 http://www.armscontrolwonk.com/2707/iranian-icbm-by-2015
14 Missile Technology Control Regime http://www.mtcr.info/
15 http://wonkroom.thinkprogress.org/2010/06/07/isolating-iran-cannot-be-done-unilaterally/
16 Secretário de Defesa americano Robert Gates, em setembro de 2009, http://edition.cnn.com/2009/

POLITICS/09/27/us.iran/index.html

O Irã tem um longo e
penoso caminho a

percorrer: não se esquecer
disso é a melhor maneira

de desenvolver uma
resposta comedida às
ambições nucleares da

República Islâmica
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regime atual, até mesmo no seio do Movi-
mento Verde, de oposição17.

Então, da próxima vez que ouvirmos um
comentarista dizendo que o Irã está à beira
de conseguir armas nucleares, não entre-
mos em pânico. Entretanto, como na histó-
ria de “Pedro e o Lobo”, eventualmente os
especialistas poderão
um dia vir a estar cer-
tos. Por enquanto, po-
rém, o Irã tem um lon-
go e penoso caminho
a percorrer: não se es-
quecer disso é a me-
lhor maneira de desen-
volver uma resposta
comedida às ambições
nucleares da Repúbli-
ca Islâmica.

CONCLUSÕES

O alarmismo nuclear não é uma estraté-
gia: as ameaças não são novas ou mais
perigosas do que as do passado, e igno-
rar a continuidade e as lições do passado
é uma postura irresponsável, ou com se-
gundas intenções. Entender a história da
proliferação e, em particular, como e por

que a humanidade escapou da calamida-
de durante tempos muito mais perigosos
diante dos implacáveis e poderosos ad-
versários da Guerra Fria é mais importante
do que nunca.

A adoção de posturas alinhadas com o
alarmismo nuclear por políticos de alto nível,

evidentemente bem pre-
parados e bem informa-
dos, induz à suspeita de
que existem outros ob-
jetivos e interesses
“pegando carona” na
não proliferação.

A evidente e não
explicada contradição
entre a carta de Obama
a Lula antes de sua vi-
agem a Teerã e a rea-
ção da secretária de
Estado americana

Hillary Clinton à declaração conjunta Bra-
sil-Turquia-Irã são claras evidências de que
a disputa entre “falcões”, militantes do
alarmismo nuclear que levaram à invasão
do Iraque, e “pombos”, cuja expectativa
de ascensão ao poder propiciou o Prêmio
Nobel da paz ao presidente americano, con-
tinua muito viva.

  CLASSIFICAÇÃO  PARA  ÍNDICE  REMISSIVO:
<GUERRAS> Guerra nuclear; Política nuclear; Relações internacionais;

As ameaças não são novas
ou mais perigosas do que
as do passado, e ignorar a
continuidade e as lições do

passado é uma postura
irresponsável, ou com

segundas intenções

17 Joint Chiefs of Staff, Alte. Mike Mullen. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/
2010/06/28/AR2010062805241.html
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A orquestra tocava animada. Belas mulheres desfilavam pelo
salão, ostentando vestidos suntuosos. Os homens, trajando casacas
ou elegantes uniformes,  falavam sobre política, histórias de guerra,
batalhas navais. Lá fora, o som das ondas do mar complementava
os acordes dos violinos. O cenário era perfeito. A  Ilha Fiscal,
construída com requinte para servir como posto alfandegário, recebia
com pompa a oficialidade do encouraçado  chileno  Almirante
Cochrane.

Ninguém poderia imaginar que aquele seria o “Último Baile do
Império”. Alguns dias depois, era proclamada a República. Uma
nova era na História do Brasil se iniciava.

A Ilha Fiscal continua sendo um elo entre o presente e o passado.
Em 1913 foi adquirida pela Marinha em troca do Vapor Andrada.
Décadas se passaram e o castelinho, que testemunhou tantos fatos
históricos, é hoje uma das principais atrações turísticas do Rio de
Janeiro. Aberto à visitação, inclui  em seu roteiro o Torreão, a Ala do
Cerimonial e exposições permanentes. Venha conhecer este símbolo
dos últimos dias do Império, e muito mais, como a participação e os
projetos da Marinha na Antártida!

O Último  Baile da Ilha Fiscal
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VOLTE-FACE  NA  PIRATARIA  MARÍTIMA*

HENRIQUE  PEYROTEO  PORTELA  GUEDES
Capitão de Fragata da Marinha de Portugal

Vivemos num planeta onde cerca de
71% da sua superfície é água. Uma tão

vasta área de oceanos e mares catapultou
naturalmente o comércio global para o mar,
via de comunicação mais acessível, menos
onerosa e sem fronteiras. Ao longo da histó-
ria, o comércio marítimo tem crescido, che-
gando hoje de forma contínua a todos os
cantos do planeta. O mundo tornou-se, as-

sim, menor. Consequentemente, todos os
grandes operadores logísticos internacionais
passaram a utilizar o mar para as suas trocas
comerciais. Este permanente aumento da in-
dústria marítima, que é hoje responsável por
cerca de 90% do comércio mundial, fez des-
pertar, com uma nova face, uma atividade ilí-
cita com séculos de existência: a pirataria
marítima.

* N.R.: Título original enviado pelo autor, com o termo volte-face, de uso consagrado em Portugal, que
significa reviravolta, meia-volta, contravolta, volta-face ou vira-face.

Autor do artigo “Pirataria marítima – Uma ameaça em escala global”, publicado na RMB do 4o

trimestre/2008, p. 159-170.
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Quando nada o fazia prever, em pleno sé-
culo XXI o mundo acordou para uma nova
realidade: a mídia, em meados de 2008, come-
çou a divulgar insistentemente um grande
número de ataques bem-sucedidos à nave-
gação mercante perpetrados por piratas
somalis no Golfo de Aden e na bacia da
Somália, ou seja, na região do Corno da Áfri-
ca. A comunidade internacional ficou ainda
mais estupefata quando começaram a ser
conhecidos os montantes envolvidos nos
resgates dos navios sequestrados, assim
como quando teve conhecimento da impuni-
dade de que gozavam, à luz do direito interno
dos Estados e do Direito Internacional, to-
dos aqueles que praticavam este tipo de ato
ilícito. Perante uma situação de contornos
tão complexos, distante e tão imprevisível,
quer no espaço quer no tempo, os países
com maiores interesses comerciais a defen-
der viram-se obrigados a atuar de forma a
minimizar esta nova ameaça ao seu comércio
externo. Optaram, assim, pela solução mais
simples e exequível: a colocação dos seus
navios de guerra na região mais crítica do
globo no que diz respeito à pirataria, o Corno
da África. Surge, dessa forma, nessa área do
globo um conjunto de forças navais, cujo
quantitativo de navios ronda a meia centena,
apoiadas por vários aviões de patrulha marí-
tima e veículos aéreos não tripulados. Infeliz-
mente, e o tempo assim o tem demonstrado,
esta presença naval não tem sido mais do
que um mero paliativo para a atual situação
que se vive nesta região.

FORÇAS  PRESENTES  NO  CORNO
DA  ÁFRICA

A Otan

A Organização do Tratado do Atlântico
Norte (Otan) efetuou a sua primeira opera-
ção, designada por Allied Provider, nesta
região do globo entre outubro e dezembro

de 2008. Foi levada a cabo pela Standing
Nato Maritime Group 2 (SNMG2) e permi-
tiu assegurar a entrega de cerca de 30 mil
toneladas de ajuda humanitária.

Na sequência desta operação, e como
forma de demonstrar o seu contributo para
o esforço que a comunidade internacional
efetuava em prol do combate à pirataria no
Corno da África, a Otan levou a cabo nessa
região, de março a agosto de 2009, a Opera-
ção Allied Protector, da qual participaram,
alternadamente, a SNMG1 e a SNMG2. Por
norma, esses dois grupos de navios da Otan
costumam atuar no Oceano Atlântico e no
Mar Mediterrâneo, nas mais diversas mis-
sões e nos mais variados cenários, quer em
situações de paz quer de crise e conflito. A
sua atual presença permanente no Mar Ará-
bico espelha bem a importância que a Otan
dá a esta ameaça ao comércio global.

Atualmente, e desde 17 de agosto de 2009,
acontece a Operação Ocean Shield, sucedâ-
nea da Allied Protector, que tem contado de
forma alternada com a presença da SNMG1 e
da SNMG2. Esta tem decorrido sob a respon-
sabilidade do Joint Command Lisbon, em
Portugal, e o seu controle tático do dia a dia
está atribuído ao Allied Maritime Component
Command, em Northwood, no Reino Unido.
A Otan tem se mantido, assim, empenhada
na dissuasão das atividades de pirataria, na
proteção da navegação mercante contra este
tipo de atos ilícitos e, ainda, na escolta de
navios mercantes do Programa Alimentar
Mundial, que asseguram ajuda alimentar às
populações deslocadas da Somália. Em 1o de
julho de 2010 (data em que este artigo foi
escrito), a força da Otan presente nessa re-
gião era a SNMG2 – o seu navio-capitânia o
HNLMS De Zeven Provinciën, da Marinha
holandesa, e o comando desta era assegura-
do pelo Comodoro holandês Michiel
Hijmans, embarcado neste navio.

A Otan já assumiu publicamente que irá
se manter nessa região até ao final de 2012.
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A Marinha portuguesa no Corno da
África

A Marinha portuguesa teve um papel de
relevo na Otan durante o ano de 2009, pois,
além de ter exercido o comando da SNMG1,
esteve presente na luta contra a pirataria ma-
rítima no Corno da África, com duas das suas
mais importantes unidades navais. Primeiro
com a Fragata N.R.P. Corte-Real e posterior-
mente com a N.R.P. Álvares Cabral, a Mari-
nha portuguesa marcou a sua presença no
Golfo de Aden e na Bacia da Somália, respec-
tivamente nas operações Allied Protector, de
24 de março a 29 de junho de 2009, e Ocean
Shield, de 9 de novembro de 2009 a 25 de
janeiro de 2010. Esses dois meios navais es-
tiveram integrados na SNMG1, cujo coman-
do esteve a cargo do Contra-Almirante por-
tuguês José Domingos Pereira da Cunha, que
tomou posse em El Ferrol (Espanha) em 23 de
janeiro de 2009 e que encerrou suas funções
em 25 de janeiro de 2010, em Muscat (Oman).

As fragatas portuguesas, durante a sua
estadia no Corno da África, estiveram en-
volvidas nas mais diversas missões, das
quais se destacam a escolta a navios mer-
cantes de elevado risco, ao longo do corre-
dor de tráfego marítimo internacional reco-
mendado1 (IRTC), no Golfo de Aden; a pa-
trulha das águas deste golfo e da Bacia da
Somália; e, ainda, a escolta a navios do Pro-
grama Alimentar Mundial da Organização
das Nações Unidas (ONU). No decurso des-
sas missões, por diversas vezes os navios
portugueses foram chamados a atuar, quer
para fazerem face a situações reais de tenta-
tiva de sequestro de navios mercantes quer
para salvaguardar a vida humana no mar,
tendo sempre correspondido com interven-
ções dignas de registro, pela forma brilhan-
te como foram levadas a cabo. Realça-se
aqui, no caso da Fragata Corte-Real, a sua

presença em duas ações bem-sucedidas
para evitar a tentativa de sequestro aos na-
vios M/V Kition e M/V Maersk Phoenix,
respectivamente nos dias 1o de maio e 22 de
junho de 2009, e, ainda, a assistência huma-
nitária prestada à Dhow Vishvakalyan, em
13 de junho de 2009. Por outro lado, a Fraga-
ta Álvares Cabral também levou a cabo,
com sucesso, as ações para evitar os possí-
veis sequestros a uma dhow e ao navio de
pesca espanhol F/V Ortube Berria, respec-
tivamente em 19 e 29 de novembro de 2009.

Equipe da Corte-Real no navio pirata,
em 1o de maio (Foto: Corte-Real)

1 Do inglês International Recommended Transit Corridor (IRTC).

A Eunavfor

A European Union Naval Force (Eunavfor)
está realizando, nas águas do Golfo de Aden
e da Bacia da Somália, a Operação Atalanta.
Esta é a primeira do gênero conduzida pela
União Europeia, no âmbito da Política
Europeia de Segurança e de Defesa. Foi
lançada formalmente no dia 9 de dezembro
de 2008, por um período de 12 meses; contu-
do, em 15 de junho de 2009, o Conselho da
União Europeia decidiu alargar esta missão
por mais um ano, a contar de 13 de dezembro
de 2009. A sua principal atividade tem sido o
combate à pirataria ao largo da costa da
Somália. Esta tem tido como suporte legal as
condições fixadas pelo Direito Internacional
aplicável, nomeadamente a Convenção das
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Nações Unidas sobre o Direito do Mar e as
Resoluções 1.814 (2008), 1.816 (2008), 1.838
(2008) e 1.846 (2008) do Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas.

O seu comando operacional em terra é exer-
cido pelo Major-General inglês Buster Howes
Obe, no Quartel-General da Otan, em
Northwood. Atualmente, o comando da for-
ça no mar está entregue ao Contra-Almirante
sueco Jan Thörnqvist, embarcado no HMS
Carlskrona. Este comando começou por ser
assegurado inicialmente pelo comodoro
Antonios Papaioannou, da Marinha grega;
posteriormente pelo Capitão de Mar e Guerra
Juan Garat Caramé, da Marinha espanhola; e
por último pelo Contra-
Almirante italiano Gio-
vanni Gumiero.

A Eunavfor tem
contado também, além
dos navios que for-
mam a Combined Task
Force 465 (CTF 465),
com o apoio de aero-
naves de patrulha marítima de países como
a França, a Suécia, a Espanha, a Alemanha,
Luxemburgo e Portugal.

Outras forças navais presentes

Nesta região, e desde 8 de janeiro de 2009,
estão também presentes os navios da
Combined Task Force 151 (CTF 151),
estabelecida especificamente para operações
de luta antipirataria. Esta CTF tem sido com-
posta por navios de diversas nações – EUA,
Reino Unido, Turquia, Coreia do Sul e
Cingapura, entre outras – e tem operado nor-
malmente no Golfo de Aden, no Mar Arábico,
no Oceano Índico e no Mar Vermelho. Atual-
mente, o comando desta força está a cargo,
desde 21 de abril de 2010, do Contra-Almiran-

te Lee Beom-Rim, da Coreia do Sul. A CTF 151
pertence às Combined Maritime Forces, que
patrulham mais de 2,5 milhões de milhas náuti-
cas quadradas de águas internacionais, e que
têm como missão o combate ao terrorismo, a
prevenção da pirataria e a redução do tráfico
ilegal de pessoas e de droga.

Além das forças da Otan, da Eunavfor e da
CTF 151, existem ainda vários países que têm
dado o seu contributo nesta árdua tarefa de
combater a pirataria marítima nas costas da
Somália, lá colocando forças navais e unida-
des isoladas. Ainda estão, ou já estiveram, pre-
sentes nesta região navios de países, como
Austrália, China, Coreia do Sul, Índia, Japão,

Malásia, Rússia e Cin-
gapura, entre outros.

OS  NÚMEROS  DE
2009

No ano passado,
segundo o IMB2, regis-
traram-se 406 atos de
pirataria em todo o

mundo. Destes, 202 (49,8%) resultaram em
ataques consumados, enquanto os restan-
tes 204 ficaram apenas na tentativa. Apesar
de o número de ilícitos do ano passado ter
sido o mais elevado desde 2003 (445), ainda
foi inferior ao valor registrado em 2000 (469),
ano em que houve o maior número de ocor-
rências nas últimas duas décadas. Dos 406
ilícitos registrados, 131 (32,3%) tiveram lugar
no Golfo de Aden e no Mar Vermelho, 80
(19,7%) na Bacia da Somália e 28 (6,9%) na
Nigéria; ou seja, em apenas três locais a nível
mundial ocorreram cerca de 58,9% do total
desses atos. É de salientar o fato de todos
estes lugares se situarem no continente afri-
cano. Ao contrário do que muitos possam
pensar, os ataques de pirataria não se dão

2 O International Maritime Bureau (IMB) foi estabelecido pela International Chamber of Commerce, que
é uma organização internacional fundada em 1919 e que trabalha para promover e suportar o
comércio internacional e a globalização.

No  ano  passado,  segundo
o  IMB,  registraram-se
406 atos de pirataria em

todo o mundo
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apenas com os navios que estão navegan-
do: dos 202 ataques consumados, 101 (50%)
tiveram lugar com os navios fundeados e 16
(7,9%) com estes atracados, o que perfaz 117
(57,9%) ataques consumados nestas duas
últimas condições, tendo os restantes 85 ocor-
rido em navios em movimento.

É de salientar que, neste último ano, os
piratas somalis ampliaram a sua área de atua-
ção, havendo já ataques destes ao largo do
Quênia, Tanzânia, Seychelles e Madagascar,
entre outras áreas do Oceano Índico. O ata-
que mais distante de terra, até o presente mo-
mento, registrou-se a cerca de 1.050 milhas
náuticas a leste de Mogadíscio, na Somália,
no dia 11 de novembro de 2009, e dele resultou
o sequestro do Navio Graneleiro M/V Filitsa,
de bandeira das Ilhas Marshall. O IMB, nas
suas recomendações à navegação no que diz
respeito à pirataria, sugere aos armadores que
os seus navios naveguem para além das 600
milhas náuticas da costa leste da Somália.

A  SOMÁLIA.  PUNTLAND  É  O
EPICENTRO  DA  PIRATARIA

A Somália encontra-se geograficamen-
te localizada no nordeste do continente
africano, na região denominada Corno da
África, e possui uma costa com uma exten-
são de aproximadamente 3.025 km. As cos-
tas norte e leste deste país são banhadas,
respectivamente, pelas águas do Golfo de
Aden e do Oceano Índico, passando pelas
primeiras toda a navegação que vem ou
vai para o Canal de Suez e pelas segundas
todo o tráfego marítimo que vem ou vai
para o Cabo da Boa Esperança.

Este país tornou-se independente em 1o

de julho de 1960, tendo o seu último governo
efetivo, chefiado pelo General Muhammad
Siad Barre, caído em 1991. A partir daquele
ano, a Somália transformou-se num Estado

falido, essencialmente devido à ausência de
um governo efetivo, às instituições públicas
terem cessado funções e às Forças Armadas
terem sido dissolvidas. A anarquia impera em
quase todo o país, com exceção para duas
zonas: Somaliland, a noroeste, e Puntland, a
nordeste, onde ainda existem alguns resquí-
cios de lei e ordem. Ultimamente, a governação
da Somália tem sido assegurada por um Go-
verno Federal de Transição3, estabelecido em
outubro de 2004 em Mombaça, no Quênia.

A sua atual população ronda os 10 milhões
de habitantes, essencialmente agrupados em
cinco grandes famílias de clãs (Hawiye, Isaak,
Darod, Rahanwein e Dir), que por sua vez se
subdividem em dezenas de subclãs. Esse país
apresenta uma das maiores taxas anuais de
natalidade do mundo, que se estima em 44
nascimentos por cada mil habitantes; em mé-
dia, cada mulher somali tem entre seis e sete
filhos. A população da Somália é considerada
jovem, sendo a sua média de idade de 17 anos
e a sua expectativa de vida de 50 anos.

Na Somália existem várias células ativas de
pirataria marítima, que colaboram entre si. Cada
célula é normalmente constituída por elemen-
tos do mesmo clã. Considera-se que o
epicentro da pirataria está localizado na região
de Puntland e que envolve elementos das mais
diversas áreas da sociedade local, como, por
exemplo, membros do governo e das forças de
segurança. Os grupos mais importantes e mais
profissionais estão localizados nos distritos
de Mudug e Nugaal, situados a sul de
Puntland, e operam a partir de Xarardheere,
Hobyo, Garacad e Eyl. Na parte norte de
Puntland, no distrito de Bari, também existem
alguns grupos de piratas ativos, que operam a
partir de Boosaaso e Caluula; no entanto, es-
ses grupos não se dedicam com exclusividade
à pirataria marítima, estando normalmente en-
volvidos também no narcotráfico e tráfico de

3 O atual presidente é o Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, desde 31 de janeiro de 2009, e o primeiro-ministro
é Omar Abdirashid Ali Sharmarke, desde 13 de fevereiro de 2009.
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pessoas. Os piratas da região de Mudug per-
tencem normalmente ao clã Hawiye e atuam
na Bacia da Somália, partindo de Xarardheere,
Hobyo e Garacad, e levam normalmente os
navios sequestrados para perto de Hobyo.
Os piratas dos distritos de Nugaal e Bari per-
tencem normalmente ao clã Darod e atuam pre-
dominantemente na re-
gião do Golfo de Aden,
partindo de Eyl,
Boosaaso e Caluula, e
trazem também os navi-
os sequestrados para a
costa leste, entre Eyl e
Garacad.

Com tantos grupos
de piratas ativos, uma
redução no número de
atos de pirataria na re-
gião do Corno da África só será possível se os
países que circundam o Golfo de Aden arran-
jarem os mecanismos necessários para faze-
rem exercer a sua autoridade do Estado no
mar. No entanto, e como complemento a esses
mecanismos, é indubitavelmente necessário

que a Somália, país de onde provêm a maioria
dos piratas que atuam nesta região, deixe de
ser um Estado falido, ou seja, que volte a ter
um governo efetivo e que as suas instituições
públicas voltem a ser uma realidade. Este
desiderato, para ser conseguido, terá que con-
tar sempre com uma conjugação de esforços a
nível internacional, pois de outra forma, aten-
dendo aos parcos recursos atuais desse país,
será sempre uma missão impossível.

A  SORTE  DOS  PIRATAS  ESTÁ
MUDANDO

O estado de graça, que tem sido apanágio
dos piratas somalis nos últimos anos, poderá
estar mudando, ainda que muito paulatinamen-
te. Apesar de, no que respeita aos aspectos
legais, pouco se ter avançado nos últimos tem-
pos, no mar a atitude das forças internacio-
nais tem mudado ligeiramente desde o início
do presente ano. Até ao final do ano de 2009,
a imagem passada pela mídia, e que no fundo
correspondia à realidade do que se passava
no Golfo de Aden e na Bacia da Somália, era a
das forças navais tratando bem demais os
presumíveis piratas. Estas confiscavam-lhes

apenas as armas e as es-
cadas utilizadas por es-
tes nos seus ataques,
isto quando as equipes
de boarding chegavam
às suas skiffs ou dhows
a tempo de o fazer, pois
na maioria das vezes já
esse material tinha sido
lançado ao mar, para que
não ficassem quaisquer
vestígios da real inten-

ção dos ocupantes dessas embarcações. Quan-
do os presumíveis piratas eram apanhados, o
procedimento mais habitual era o de os enviar
para terra em liberdade e segurança, nas suas
próprias embarcações, fornecendo-lhes água
e víveres, sempre que necessário, para que

Mapa da Somália

A pirataria envolve
elementos das mais diversas

áreas da sociedade local,
como, por exemplo,

membros do governo e das
forças de segurança
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estes pudessem regressar sãos e salvos, logo
com todas as condições para poderem efetuar
novos atos de pirataria no futuro. No entanto,
os últimos meses têm mostrado uma realidade
bem diferente, ou seja, as forças navais, em
geral, mudaram a sua atitude no que diz res-
peito ao seu comportamento para com os
presumíveis piratas. Por exemplo, no dia 28 de
fevereiro último, o então navio-chefe do gru-
po SNMG1 da Otan, o HDMS Absalon, da
Dinamarca, afundou um “navio-mãe” carre-
gado com equipamentos e provisões para os
piratas, após a sua saída de um conhecido
porto na costa leste da Somália. Não havia
tripulação a bordo deste navio, o que antevê
que os piratas o possam ter abandonado, fu-
gindo numa lancha rápida, com a aproximação
das forças militares. Na noite do dia 1o para o
dia 2 de março, o HDMS Absalon localizou e
afundou mais dois “navios-mãe” carregados
de equipamentos e mantimentos. No dia 17 de
março, o navio de guerra italiano ITS Scirocco,
após monitorizar durante dois dias consecuti-
vos o pequeno navio de carga iraniano M/V

Saad14, que havia largado do porto de
Garacad, na Somália, e que estava sendo utili-
zado como “navio-mãe”, com a sua própria
tripulação a bordo, forçou-o a voltar para jun-
to da costa. Os presumíveis piratas que se
encontravam a bordo, sentindo-se ameaçados,
resolveram abandonar o navio, tendo este
aproveitado a oportunidade para seguir em
liberdade. No dia 1o de abril, o navio de guerra
americano USS Nicholas, quando efetuava
uma patrulha a oeste das Ilhas Seicheles, no
Oceano Índico, foi atacado por presumíveis
piratas, tendo este respondido de imediato ao
ataque e perseguido a skiff que o atacou. Este
navio capturou os três ocupantes da skiff e
afundou-a em seguida. O USS Nicholas cap-
turou, ainda, um “navio-mãe” e dois
presumíveis piratas que estavam a bordo des-
te. Também no início de abril, o navio grego
HS Limnos, da SNMG2, interceptou, na bacia
da Somália, um grupo formado por um “navio-
mãe” e duas skiffs, tendo os seus tripulantes
se apressado a jogar no mar as escadas, os
ganchos e outros equipamentos utilizados

4 Navio que se encontrava sequestrado por piratas somalis havia cinco meses.

Skiff atacada pelo USS Nicholas (Foto: US Navy)
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nos seus atos de pirataria. O navio grego, após
certificar-se de que os piratas tinham tudo o
que era necessário para regressarem a terra no
“navio-mãe”, deixou-os partir e afundou as
duas skiffs. Segundo a Otan, esta mesma fra-
gata afundou seis skiffs no período compreen-
dido entre 7 e 9 de abril. Ainda em meados
deste mesmo mês, a 280 milhas náuticas a nor-
deste das Seicheles, o navio turco TCG
Gelibolu, da SNMG2, também esteve envol-
vido na destruição de algumas skiffs. Em 5 de
maio, o M/V Moscow University, de bandeira
liberiana, de armador
russo e com 23 tripulan-
tes russos, foi seques-
trado por piratas, a cer-
ca de 295 milhas a nor-
deste da Ilha de
Socotora (Iêmen). A tri-
pulação deste, após ter
dado o alerta, parou as
máquinas do navio e
isolou-se num compar-
timento seguro, passan-
do esta informação às forças navais na zona.
O navio de guerra russo Marshal
Shaposhnikov foi então incumbido de libertar
este navio, o que aconteceu no dia seguinte,
tendo morrido um pirata durante o ataque e
sido capturados dez. A 14 de maio, após uma
comunicação de um avião de patrulha aérea
da Eunavfor, o navio britânico HMS Chatham
aproximou-se de um grupo de embarcações
piratas formado por um “navio-mãe” e duas
skiffs, tendo os seus ocupantes rapidamente
mandado ao mar todo o material que os pu-

desse incriminar em atos de pirataria. Os dez
presumíveis piratas que se encontravam a
bordo do “navio-mãe” regressaram neste à
Somália, e as duas skiffs foram destruídas.

Todos esses relatos são bem eluci-
dativos da forma como, ultimamente, as
várias forças presentes nessa região pas-
saram a atuar na luta contra a pirataria.
Apesar de todas elas tentarem cumprir a
lei e, acima de tudo, salvaguardar sempre
a vida humana, têm levado a cabo todas
as ações possíveis para desativar o mai-

or número de grupos
piratas, quer surpre-
endendo-os junto a
terra, fazendo-os op-
tar pela fuga e aban-
donando estes algu-
mas das suas embar-
cações, quer destru-
indo-lhes todas as
dhows e skiffs possí-
veis quando captura-
dos ao largo da

Somália, ou mesmo enfrentando-os e der-
rotando-os a bordo de navios já seques-
trados. Todas esta ações só têm sido
possíveis com a maior cooperação e co-
ordenação de esforços entre a Otan, a
Eunavfor e as restantes forças navais.

Apesar de todas essas diligências para
fragilizar os grupos de piratas que atuam nes-
sa região, a situação ainda está muito longe
de estar sob controle, não passando essas
ações das forças navais de meros paliativos
diante deste surto de pirataria marítima.

A situação ainda está muito
longe de estar sob controle,
não passando essas ações

das forças navais de meros
paliativos diante deste

surto de pirataria marítima
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CONSIDERAÇÕES  INICIAIS

Desde seus primórdios, a pirataria tem
gerado um verdadeiro pânico nos ma-

res. Diversos navios foram saqueados ao
longo da história, causando prejuízos eco-
nômicos imensuráveis e pondo fim a inú-
meras vidas.

Ao longo do século XX, os atos de vio-
lência no mar tiveram suas atenções volta-
das para as águas do Sudoeste Asiático, em
especial às redondezas do Estreito de
Málaca1. No entanto, nos últimos anos, uma
nova área tem entrado na lista dos pontos
críticos de ataques de piratas: a região da
costa do Chifre Africano, área marítima que
costeia o Estado da Somália e suas proximi-
dades, apresentando o formato de um corno.

A região começou a assumir posição de
destaque dentre as áreas de risco de ata-
ques piratas após um episódio ocorrido em
outubro de 2007, quando, pela primeira vez
registrada, um navio de carga foi atacado
nas águas costeiras da Somália. Até a refe-
rida data, os ataques estavam restritos ape-
nas a navios pesqueiros.

A ousadia dos piratas assustou a co-
munidade internacional, visto que o ata-
que foi contra um superpetroleiro saudita,
com carregamento em petróleo estimado em
US$ 100 milhões.

Tais ataques foram se intensificando, o
que tem provocado reações de um conjunto
de Organismos Internacionais (OI) e Esta-
dos nacionais, preocupados em restabelecer
a segurança do tráfego marítimo na região.

Dentro do âmbito das reações interna-
cionais em combate à pirataria, merece des-
taque a promulgação da Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar
(CNUDM), em 1982, mediante a qual os

países signatários assumiram o compromis-
so de cooperar na repressão à pirataria, que
foi assim definida:

Artigo 101: Constituem pirataria quais-
quer dos seguintes atos:
a) todo ato ilícito de violência ou de
detenção ou todo ato de depredação co-
metidos, para fins privados, pela tripu-
lação ou pelos passageiros de um navio
ou de uma aeronave privados, e dirigi-
dos contra:
I) um navio ou uma aeronave em alto-
mar ou pessoas ou bens a bordo dos
mesmos;
II) um navio ou uma aeronave, pessoas
ou bens em lugar não submetido à juris-
dição de um Estado;
b) todo ato de participação voluntária
na utilização de um navio ou de uma
aeronave, quando aquele que o pratica
tenha conhecimento de fatos que deem
a esse navio ou a essa aeronave o cará-
ter de navio ou aeronave pirata;
c) toda ação que tenha por fim incitar
ou ajudar intencionalmente a cometer
um dos atos enunciados nas alíneas a)
ou b).
Quanto à caracterização de pirataria,

também merece destaque a divergência no
que diz respeito ao seu enquadramento
como ato de terrorismo. Ainda que sejam
mais variados os posicionamentos doutri-
nários a respeito da matéria, para os fins
do presente estudo adota-se o posiciona-
mento de Peter Lehr, não considerando a
pirataria como ato de terrorismo. Segundo
Lehr, não há provas suficientes que indi-
quem que os ataques ocorridos até então
contenham um fundamento terrorista; por-
tanto, o gatilho para essas ações seria pu-
ramente comercial2.

1 Localizado entre a Península Malaia e a Ilha de Sumatra, é a principal passagem entre os Oceanos Índico
e Pacífico.

2 LEHR, Peter & LEHMANN, Hendrick. Somalia — pirates’ new paradise. 2007, p.18.
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Entendendo, portanto, que pirataria é um
crime de ação privada praticado em alto-mar3

contra pessoas ou bens, sem feições terro-
ristas, pode-se, então, identificá-la em plena
atividade em variadas regiões do mundo,
notoriamente nas águas do Golfo de Áden4.

É notório que a pirataria vem se expan-
dindo rapidamente no último século, princi-
palmente nas rotas comerciais oceânicas
mais importantes, devido ao intenso fluxo
de navios que transportam fortunas na for-
ma de mercadorias. Contudo, como se expli-
caria o crescente número de ataques piratas
nas águas do Chifre Africano nos últimos
três anos, considerando que não houve,
nesse período, mudanças significativas nas
transações comerciais na região?

Nesse contexto, é de fundamental im-
portância compreender quais os fatores
que conduziram a região do Chifre Africa-
no a se tornar uma preocupação global no
que tange à questão da pirataria, para que
se possam desenvolver medidas de coibi-
ção das atividades piratas na região.

É a partir desse entendimento que se
pode traçar um plano de combate contra essa
prática ilícita que vem prejudicando a livre e
segura circulação de embarcações na região,
além de poder contribuir para inibir o
surgimento de novos ambientes propícios a
essas atividades ao redor do mundo.

Assim afirma Peter Lehr, especialista na
pirataria que ocorre na Região do Golfo de
Áden:

Figura 01 – Mapa de localização do Golfo de Áden, na costa da Somália
(Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL874646-5602,00-

PIRATAS+SEQUESTRAM+NAVIO+IEMENITA+NA+COSTA+DA+SOMALIA.html>)

3 Reconhece-se que a CNUDM incluiu a tutela de aeronaves na definição de pirataria. No entanto, visto
que o foco deste estudo é a pirataria praticada contra embarcações, apenas mereceu menção o crime
quando praticado em alto-mar.

4 Corredor marítimo localizada no Oceâno Índico em direção ao Mar Vermelho, mais precisamente entre
a Somália e o Iêmen.
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Ao longo do Estreito de Málaca e do
Mar do Sul da China, além de um ambi-
ente de possibilidades ainda existe a
soma dos fatores geográficos: as cos-
tas destas águas caracterizam-se por,
frequentemente, apresentarem pântanos
de manguezais, sendo as águas bastan-
te mexidas devido aos consoles e às
ilhotas – ambos fornecem lugares con-
venientes para servir de esconderi-
jo nas emboscadas e de abrigo, no caso
muito pouco provável de as embarca-
ções serem submetidas à aplicação de
lei marítima. No caso da Somália, sua
costa pode até funcionar paralela às li-
nhas de mar importantes de comunica-
ções, assim estando seu valor
geoestratégico eminente, mas, ao con-
trário do Sudeste Asiático, lá não tem
tantas ilhotas que possam fornecer abri-
go para os piratas esperarem o momen-
to apropriado para o ataque. Na costa
da Somália, o ambiente de possibilidade
é formado pela situação de Estado fali-
do em que se encontra o país5.

Faz-se mister a análise da situação em
que se encontra a Somália para se enten-
der o porquê de a região ao seu redor ter se
tornado um ambiente tão atrativo aos ata-
ques piratas e quais os fatores que contri-
buíram para aquele país perder completa-
mente sua capacidade de conter as ações
dos piratas.

Primeiramente se observará a questão
da insegurança internacional e do Estado
falido sob os preceitos da teoria
neorrealista. Também será enfocado o con-
ceito de “indústria da pirataria”, após uma
breve análise do pensamento hobbesiano.

Num segundo momento, far-se-á uma bre-
ve retrospectiva histórica, no intuito de me-

lhor explicar as origens da pirataria no mun-
do e para que se possa perceber que a pirata-
ria não é um fato novo, característico do final
do século XX e início do século XXI.

Por último serão explanados os seguin-
tes fatores, que contribuíram para a região
costeira da Somália ser considerada o mai-
or foco de pirataria do mundo: a crise polí-
tica na Somália e a falência estatal, o
desequilíbrio ambiental nas águas costei-
ras somalis e a ausência de uma autoridade
internacional capaz de recuperar a estabili-
dade na região e fiscalizar as águas do nor-
deste africano.

METODOLOGIA  E  REFERENCIAL
TEÓRICO

Metodologia

Pesquisa Exploratória

A Escola de Comando e Estado-Maior
da Aeronáutica (Ecemar) ensina que a pes-
quisa exploratória tem por objetivo estabe-
lecer uma visão genérica acerca do tema
estudado, utilizando-se de pesquisas bi-
bliográficas e documentais, estudos de
caso e, quando necessário, de entrevistas,
desde que estas não sejam padronizadas.
Essa pesquisa tem grande importância no
estudo de casos pouco abordados, por-
que leva à formulação de questionamentos
e à elaboração de hipóteses.

A pesquisa exploratória visa à aproxima-
ção entre o pesquisador e o fenômeno estu-
dado, auxiliando o estudioso a reformular
conceitos e ideias para, posteriormente, “for-
mular problemas precisos e hipóteses
operacionalizáveis” (Ecemar, 2009, 11).

É a partir de maior familiarização com o
tema da pirataria nos mares, tomando como

5 LEHR, Peter & LEHMANN, Hendrick. Somalia — pirates’ new paradise. Nova Iorque e Londres:
Routledge 2007, p 12.
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problemática a sua concentração na região
chamada de Chifre Africano, que se pre-
tendem elaborar pesquisas bibliográficas
e documentais, no intuito de fomentar hi-
póteses que contribuam para maior escla-
recimento da questão.

Os métodos indutivo e histórico

O método indutivo “parte do particular e
coloca a generalização como um produto
posterior do trabalho de coleta de dados par-
ticulares”6. Assim, ele se caracteriza por ter
como foco inicial questões particulares e res-
tritas para, num segundo momento, expandir
suas conclusões ao plano generalizado.

O método indutivo de pesquisa será
aplicado no decorrer deste trabalho, inclu-
indo todo o embasamento teórico e a pes-
quisa dos motivos que ocasionaram a con-
centração da pirataria em torno da costa
somali.

Também será de fundamental importân-
cia para este trabalho a utilização do méto-
do histórico de pesquisa, considerando ser
necessária a análise evolutiva das ativida-
des piratas e dos fenômenos que competi-
ram para a proliferação da pirataria no nor-
deste do continente africano. Segundo
Andrade, o método histórico “consiste em
investigar os acontecimentos, processos
e instituições do passado para verificar sua
influência na sociedade hoje”7.

Dados secundários

São considerados dados secundários
quaisquer fontes literárias sobre o tema pro-
posto. Neste trabalho serão utilizados como
dados secundários: pesquisas na internet,

livros, jornais, periódicos e artigos científi-
cos, de forma a garantir o máximo de veraci-
dade e respaldo científico à pesquisa.

Aplicação do método

Após serem coletados os dados, por
meio das pesquisas literárias realizadas, terá
início a fase de estudo, no intuito de escla-
recer as origens da pirataria na região do
Chifre Africano. O próximo passo será com-
preender o porquê da rápida proliferação
dos atos de pirataria nos últimos três anos
naquela área próxima à Somália. Por fim,
serão propostas linhas de ação para o con-
trole e redução dessas atividades naquele
espaço marítimo.

Referencial teórico

A pirataria nos mares é um problema glo-
bal, que afeta não apenas a região em que
são registradas as ocorrências, mas tam-
bém inúmeros países envolvidos na rela-
ção comercial cuja mercadoria é afetada e/
ou aqueles Estados que tenham um de seus
cidadãos feito refém ou sido morto em de-
corrência desses atos.

Há uma grande preocupação com a pro-
liferação da ação dos piratas na região do
Chifre Africano, por ser uma rota comercial
importantíssima para o mundo, pois “por
ali passam mais de 20 mil navios por ano e
12% do comércio de petróleo”8, somando-
se ao prejuízo econômico o alto risco de
desastres ambientais. Em comentários,
Zago e Minillo são enfáticos ao afirmar que:

O desenvolvimento da pirataria em águas
somalis é um problema complexo, que en-

6 GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999, p. 28.
7 ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 7 ed. São Paulo:

Atlas, 2007.
8 Reportagem da Veja – edição de 22 de abril de 2009.
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volve diversas instâncias e pode ter
consequências desastrosas para a segu-
rança internacional. Neste contexto, há
pontos que devem ser observados por
oferecerem riscos. Um deles é o perigo
de desastre ambiental, pois pode ocorrer
uma catástrofe se um petroleiro afundar
ou pegar fogo – fato provável, dado o
uso de armas pesadas pelos piratas9.

O sucesso das operações dos piratas
do Golfo de Áden se deve, em grande par-
te, segundo Pottengal Mukundan, diretor
do organismo International Bureau
Maritime (IBM)10, à intensa violência apli-
cada nas suas investidas atrelada a uma
determinada capacitação bélica e, princi-
palmente, à experiência marítima do pesso-
al envolvido. Tal fato é resultado da ori-
gem desses piratas, que são ex-pescado-
res ou antigos militares atuantes na defesa
do país até o momento do colapso estatal.

Segundo Roberto Godoy, em entrevista
concedida ao jornal O Estado de S. Paulo em
novembro de 2008, muitas vezes os piratas
somalis preferem atacar em grupos peque-
nos e usando botes de borracha, pois assim
aparecem nos radares da mesma forma que
os lixos em alto-mar e as ondas grandes tam-
bém aparecem, o que evita chamar a atenção
da tripulação para a ameaça. Nesses casos, a
surpresa é a principal arma dos criminosos.

Nesse contexto, o principal atrativo para
os piratas são embarcações11 comerciais,
com sistema de segurança fácil de burlar.

Assim, o intenso fluxo comercial em águas
restritas (como estreitos ou canais) e/ou
nas suas proximidades, quando desprovi-
das de fiscalização ou policiamento efica-
zes, como é o caso do Golfo de Áden, re-
presenta um ambiente propício para uma
investida de sucesso.

Para melhor compreender o fenômeno
da proliferação de piratas na costa leste do
norte da África, é necessária uma análise
apropriada dos seguintes marcos teóricos.

O neorrealismo e a
insegurança internacional

A Teoria Neorrealista, como o próprio
nome indica, é a modernização da Teoria Re-
alista, ou seja, é a adaptação do Realismo
Clássico, que teve origem na década de 30,
ao mundo globalizado pós-Guerra Fria, mar-
cado pelo incessante avanço tecnológico,
intenso fluxo de informações e de comércio
entre os países, facilidade e velocidade na
comunicação e deslocamento internacionais.

A escola realista tem como principal foco
as questões de segurança e poder entre os
Estados e defende que só se atinge a paz
por meio do equilíbrio de poder entre os
países, considerando a afirmação de Maria
Odete Oliveira de que “apenas os Estados
teriam relevância no cenário internacional”12.

Ainda para Oliveira: “Em suma, para os
realistas, o Estado é dominante; a coope-
ração, problemática; a ordem, uma imposi-
ção hegemônica ou concertada entres as

9 ZAGO, Evandro Farid & MINILLO, Xaman Korai Pinheiro. Consequências da falência de um Estado:
pirataria nas águas da Somália. Disponível em: <http://meridiano47.info/2008/11/23/consequencias-
da-falencia-de-um-estado-pirataria-nas-aguas-da-somalia-por-evandro-farid-zago-xaman-korai-pi-
nheiro-minillo/>. Acesso em: 15 mai, 2009.

10 Divisão especializada da Câmara Internacional de Comércio, que tem como objetivo combater os
crimes praticados no espaço marítimo. (site da IMB http://www.icc-ccs.org/
index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=16    p 1)

11 Embarcação é a denominação técnica genérica para qualquer meio de transporte sobre e sob as águas,
desde uma simples canoa até um navio de grande porte internacional, segundo a Diretoria de Portos
e Costas (DPC).

12 OLIVEIRA, Odete Maria de. Relações internacionais: estudos de introdução. Curitiba: Juruá, 2001, p. 85.
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grandes potências; e a distribuição do po-
der é fundamental”13.

Com o final da Guerra Fria e da
bipolarização global, houve uma reorgani-
zação mundial e novos atores entraram em
cena na dinâmica mundial. As Empresas
Transnacionais (ETN), os Organismos In-
ternacionais (OI) e as Organizações Não
Governamentais de Alcance Transnacional
(Ongat) passaram a ter sua importância re-
conhecida no mundo globalizado14.

O movimento neorrealista, segundo Olivei-
ra15, foi firmado no final da década de 70 com a
apresentação de suas propostas em duas
obras: The Anarchical Societ e The Theory of
Internacional Relations, de Hedley Bull e de
Kenneth Waltz, respectivamente.

Para Waltz, segundo Oliveira, o sistema
político internacional é marcado por aspec-
tos como a ausência de um governo mun-
dial (também chamado de anarquia inter-
nacional) e a falta de hierarquia entre os
Estados, promovendo uma relação horizon-
tal entre os países, e não uma verticalização
de poderes, haja vista que os Estados de-
sempenham a mesma função.

A ausência de um governo mundial con-
corre, então, para os Estados empregarem
uma forma de impor suas vontades sobre
os outros, conhecida como hard power16,

por meio da desigualdade da capacidade
econômico-militar entre grupos relativa-
mente poderosos no cenário internacional.

Entendendo que um Estado é formado
por três elementos indispensáveis – popu-
lação, território e governo soberano – não
sendo possível se falar em Estado quando
há população, há território, mas não há
governo soberano. Não havendo um go-
verno que a represente, a população de um
determinado território também não possui
quem a represente e a defenda diante da
comunidade internacional.

A questão dos Estados falidos sob o prisma
neorrealista

Há entre os realistas e neorrealistas um
ponto de intenso debate: a questão dos Es-
tados fracassados (ou falidos). Robert
Jackson, apud Nogueira, entende por Esta-
dos fracassados ou falidos “aqueles Esta-
dos que não podem ou não irão salvaguar-
dar domesticamente condições civis míni-
mas, como paz, ordem, segurança etc.”17 Ou
ainda, segundo Barbosa, “aqueles Estados
em que as instituições cessaram de funcio-
nar na prática. O Legislativo e o Judiciário,
em muitos casos, deixaram de existir18. Ape-
sar de Waltz não considerar esse tema rele-

13 Idem, p. 86.
14 As mudanças ocorridas no sistema internacional, no período pós-Guerra Fria, implicaram um reordenamento

no que diz respeito à distribuição do poder mundial, mais propriamente na natureza do sistema
internacional, estruturado em bases assimétricas de poder (RACY e ONUKI, 2001, p. 4 e 5).

15 OLIVEIRA, Odete Maria de. Relações internacionais: estudos de introdução. Curitiba: Juruá, 2001, p.
88.

16 Conceito criado e difundido por Joseph Nye, cientista político dos EUA: “Seria a capacidade de um país
obter o que quer por meio da força coercitiva, bruta, punitiva, mas com recompensa. Os instrumen-
tos-chave seriam: a aplicação da força militar e da pressão econômica”. (João Fábio Bertonha, em
“Hard, soft ou smart Power? Perspectivas para a nova política externa dos Estados Unidos”).

17 NOGUEIRA, Leandro Monteiro. O Conceito de Estado Fracassado nas Relações Internacionais: Ori-
gens, Definições e Implicações Teóricas. Disponível em:<http://www.santiagodantassp.locaweb.com.
br/br/arquivos/defesas/Leandro%20Nogueira%20Monteiro.pdf>.  Acesso em: 07 abr,2009.

18 BARBOSA, Rubens. Notas Estratégicas: Estados Falidos. Disponível em: <http://74.125.47.132/
search?q=cache:gwmwYJjB1WkJ:www.defesanet.com.br/notas/failed_states.htm+estados
+falidos+e+as+organiza%C3%A7oes+internacionais&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>.Acesso em:
8 abr, 2009, p. 1.
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vante, durante muitos anos os realistas de-
fenderam que o fracasso estatal deveria
ser encarado com bastante seriedade e pre-
cisaria ser combatido o mais rápido possí-
vel, por representar uma ameaça à seguran-
ça internacional.

Por outro lado, para os neorrealistas,
não seria o fracasso estatal por si só uma
ameaça à estabilidade internacional. O que
realmente comprometeria a segurança ex-
terna seriam os “problemas pontuais de
segurança gerados por deficiências espe-
cíficas desses Estados”19. Dessa forma, as
preocupações e os recursos despendidos
deveriam ser direcionados para solucionar
os problemas gerados pela incapacidade
estatal, e não para a recuperação do país e
restabelecimento de uma nação.

Em relação a este tema se posicionam
Logan e Preble apud Nogueira:

Eles quase sempre não são. Ademais,
quando Estados fracassados apresen-
tam uma ameaça, é outra coisa que não
o ‘fracasso’ que é ameaçador. Empreen-
der projetos de construção de nações
de larga escala não faria nada para eli-
minar as ameaças (...)20.

O que ameaçaria a comunidade interna-
cional seriam, portanto, os problemas
advindos dessa falência estatal, como epi-
demias, criminalidade nas áreas internaci-
onais, contrabando de armas e drogas a
outros países, atos terroristas, prática de
crimes ambientais, entre outros fatores
impactantes internacionalmente.

Francis Fukuyama, em sua obra Cons-
trução dos Estados Falidos, também de-

fende, mesmo que indiretamente, que a fa-
lência estatal é apenas a fonte de vários
problemas internacionais e que esses pro-
blemas sim é que afetam os demais países
e o meio ambiente:

(...) A construção de Estados é uma das
questões mais importantes para a co-
munidade mundial, porque os Estados
fracos ou fracassados constituem a fon-
te de muitos dos problemas mais graves
do mundo, da pobreza à Aids, drogas e
terrorismo21.

Não haveria tamanha preocupação mun-
dial em resolver o caso vivido na Somália
se os reflexos gerados pelo desmoronamen-
to estatal se resumissem aos impactos cau-
sados à população somali. No entanto, não
é bem isso o que acontece. As epidemias
se alastram para além das fronteiras, os atos
de pirataria têm trazido grandes prejuízos
aos donos de cargas e cidadãos estrangei-
ros, além de armas e drogas estarem sendo
contrabandeadas por outros países para
atender à demanda da Somália.

Fukuyama acredita que é possível res-
tabelecer o Estado na Somália, mas que isso
não será uma tarefa fácil. Ele divide esta
atividade em três etapas e conta com bas-
tante apoio das potências estrangeiras.

Na primeira fase, seriam restabelecidas
as estruturas básicas das quais necessita
a população: rede elétrica, policiamento,
saneamento básico e sistema bancário. É
na segunda fase que seriam reconstruídas
as instituições governamentais autossus-
tentáveis, de forma que persistam mesmo

19 NOGUEIRA, Leandro Monteiro. O Conceito de Estado Fracassado nas Relações Internacionais:
Origens, Definições e Implicações Teóricas. Disponível em:<http://www.santiagodantassp.locaweb.
com.br/br/arquivos/defesas/Leandro%20Nogueira%20Monteiro.pdf>. Acesso em: 07 abr,2009.

20 NOGUEIRA, Leandro Monteiro. O conceito de Estado Fracassado nas Relações Internacionais: Ori-
gens, Definições e Implicações Teóricas. Disponível em:<http://www.santiagodantassp.locaweb.com.
br/br/arquivos/defesas/Leandro%20Nogueira%20Monteiro.pdf>.  Acesso em: 07 abr,2009.

21 FUKUYAMA, Francis. Construção de Estados Falidos. Rio de Janeiro: Rocco, 2005, p. 9.
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após a retirada do apoio estrangeiro. A ter-
ceira e última etapa seria uma fase apenas
de fortalecimento e manutenção da nova
estrutura já implementada22.

Por outro lado, Logan e Preble, apud
Nogueira, defendem que a tentativa de todo
e qualquer país de restabelecer a nação num
outro Estado em que houve a falência es-
tatal seria provavelmente ineficaz e, certa-
mente, em vez de solucionar os problemas
que estavam gerando a insegurança inter-
nacional, envolveria esse país nos confli-
tos civis eclodidos no Estado fracassado23.

Os neorrealistas, por sua vez, reconhe-
cem a incapacidade estatal de garantir, por
si só, a segurança interna, tornando-se os
Estados cada vez mais dependentes uns
dos outros e buscando auxílio nos novos
atores internacionais com quem estabele-
cem uma relação política, por meio da qual
delegam parte de sua soberania estatal em
troca de maior segurança externa. Nesse
contexto, afirma Fukuyama apud Gomes
que “a fraqueza de um Estado torna-se, ao
mesmo tempo, uma questão nacional e in-
ternacional de grande importância para a
segurança global”24.

Os neorrealistas são chamados atual-
mente de estruturalistas, por levarem em
consideração toda a nova estrutura mun-
dial formada com o fim da Guerra Fria, reco-

nhecendo que outros atores também fazem
parte do mundo globalizado. Na prática,
essa nova estrutura internacional seria “a
limitação da soberania (dos Estados) e a
paralela redução da insegurança (interna-
cional) decorrente dos compromissos
institucionais (novos atores)”25.

Os OI e as Ongat têm demonstrado sua
preocupação em relação às consequências
decorrentes de um fracasso estatal, em face
de um Estado falido tornar-se um cenário
perfeito para a proliferação de atos crimi-
nosos, como é o caso da pirataria nas águas
que contornam o nordeste do continente
africano. Assim, afirma Barbosa:

Segundo recente estudo preparado pela
ONG Fund for Peace, cerca de 60 países
se encontram hoje nesse estado de fra-
casso econômico, social e político. Nos
casos mais extremos, os Estados prati-
camente desapareceram, como no
Afeganistão, no Haiti, na Somália e no
Sudão. (...) Em consequência, há orga-
nizações terroristas treinando em bases
no Afeganistão e na Somália, redes
transnacionais criminosas criando raízes
em Mianmar e na Ásia Central, pobreza,
doenças e emergências humanitárias
gerando problemas insuperáveis para os
governos no Haiti e na África Central26.

22 FUKUYAMA, Francis. Construção de Estados Falidos. Rio de Janeiro: Rocco, 2005, p. 132 e 133.
23 NOGUEIRA, Leandro Monteiro. O conceito de Estado Fracassado nas Relações Internacionais: Ori-

gens, Definições e Implicações Teóricas. Disponível em:<http://www.santiagodantassp.locaweb.com.
br/br/arquivos/defesas/Leandro%20Nogueira%20Monteiro.pdf>.  Acesso em: 07 abr,2009, p. 93.

24 GOMES, Aureo de Toledo. Do colapso à reconstrução: estados falidos e as operações de nation-building
no pós-guerra fria. Disponível em:< http://www.geocities.com/politicausp/M9-Gomes.doc>. Acesso
em: 08 abr, 2009, p. 4.

25BRESCIANI. Os paradigmas das Relações Internacionais. Disponível em; <http://74.125.47.132/
search?q=cache:2eEXJ8jmJV0J:www.bresciani .com.br/ index.php%3Fcodwebsite%3D%
26codpagina%3D00008739%26codnoticia%3D0000003081+o+que+%C3%A9+o+paradigma+neo-
realista%3F&cd=8&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br> Acesso em: 29 mar,2009, p. 3.

26 BARBOSA, Rubens. Notas Estratégicas: Estados Falidos. Disponível em: <http://74.125.47.132/search?q
=cache:gwmwYJjB1WkJ:www.defesanet.com.br/notas/ailed_states.htm+estados+falidos
+e+as+organiza%C3%A7oes+internacionais&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>.Acesso em: 8 abr,
2009, p. 1.
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A anarquia internacional sob a ótica
hobbesiana

A anarquia internacional é entendida por
vários atores como sendo a ausência de
um governo mundial soberano, capaz de
estabelecer normas e sanções comuns a
todos os países internacionalmente.

Para vários cientistas políticos, a paz in-
ternacional dependeria de um ordenamento
mundial, e a solução para essa vacância
governamental seria a instauração de um
Direito Internacional que pudesse coorde-
nar as relações entre os países e definir quais
seriam os atos de ilegalidade.

Para solucionar a questão da ineficácia
do Direito Internacional, diversos
doutrinadores mergulharam nas ideias do
paradigma realista, em especial na Teoria
de Estado de Thomas Hobbes.

Segundo Castro, o que ocorre é a “cren-
ça de existência de uma anarquia internaci-
onal em que o Direito Internacional não
exerce força reguladora significativa, como
salienta Hobbes, ao descrever o estado da
natureza”.

Nesse contexto, a importância do Esta-
do, para Hobbes, é explicada a partir da
afirmação de que “o homem é o lobo do
próprio homem”. Assim, a natureza do ho-
mem o leva a agir de forma livre e egoísta,
de acordo com suas vontades, sem se sub-
meter a um governo soberano. É o chama-
do estado de natureza, em que a base das

relações humanas está no constante con-
flito de interesses.

Melhor explica Sarfati acerca do estado
de natureza: “Como nesse estado de natu-
reza ele pode fazer o que bem entende, isso
significa que pode cobiçar algo ao mesmo
tempo em que outra pessoa e, como seria
impossível ambos possuírem essa coisa ao
mesmo tempo, eles se tornariam inimigos”27.

Tendo em vista que a Somália é hoje um
Estado falido, um Estado sem exército, sem
governo, sem lei, não há segurança dentro
nem fora das fronteiras, de forma que não só
os próprios somalis ajam como julgarem con-
veniente, como também os demais indivídu-
os dos países em sua volta, o que gera um
ambiente propício a toda sorte de conflitos.

É importante ressaltar que um Estado
falido não tem mais qualquer condição de
garantir os serviços básicos de saúde, hi-
giene, educação, paz. Não funcionam mais
os órgãos do governo, não há aparato ju-
diciário nem exército. Nesse cenário, as
epidemias e a criminalidade se alastram na
Somália e a seu redor28.

Podemos considerar, dessa forma, que
o que se presencia hoje na região do Chifre
Africano é justamente um conflito de inte-
resses interna e externamente, resultado de
uma anarquia nacional e internacional, con-
siderando também o sentido coloquial da
palavra “anarquia”.

Para Hobbes, a única solução para que
os homens não se destruíssem seria a sub-

27 SARFATI, Gilberto. Teoria das relações internacionais. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 71.
28 Dessa forma, a existência de Estados que não se conseguem impor de forma adequada perante seu

território desencadeia problemas não apenas para o ambiente doméstico em questão, mas também
para os âmbitos regional e global. Característica importante de qualquer Estado bem estruturado é a
provisão de serviços públicos básicos para sua população. Dentre tais serviços incluem-se atividades
de cunho social, tais como saúde, educação e moradias públicas, como também atividades de caráter
securitário – defesa da integridade nacional e policiamento doméstico. Se esses serviços são adequa-
damente fornecidos pelo Estado, seus cidadãos tornam-se capazes de viver em sociedade de maneira
satisfatória e coletivamente benéfica. (ZAGO, Evandro Farid & MINILLO, Xaman Korai Pinheiro.
Consequências da falência de um Estado: pirataria nas águas da Somália. Disponível em: <http://
meridiano47.info/2008/11/23/consequencias-da-falencia-de-um-estado-pirataria-nas-aguas-da-
somalia-por-evandro-farid-zago-xaman-korai-pinheiro-minillo/>. Acesso em: 15 mai, 2009, p. 1.)
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missão deles a um poder soberano, firma-
do por meio de um contrato social, que poria
fim àquele estado de natureza e determina-
ria normas a serem seguidas. Seria, no âm-
bito internacional, o fim da anarquia e a
edificação de um Direito Internacional Pú-
blico soberano.

Diferentemente da pirataria praticada ao
longo da história em todo o mundo, as
investidas ocorridas na região do Chifre
Africano apresentam
outras características.
Não é uma prática que
visa puramente a ob-
ter lucros, por meio do
saque de navios ou da
cobrança de resgates
para libertar prisionei-
ros, mas é também um
grito de socorro da
população somali di-
ante das condições
subumanas que se en-
contram naquela re-
gião, ou seja, é a for-
ma desenvolvida por
alguns grupos somalis
para enfrentarem a si-
tuação de estado de
natureza instaurada no país.

A Somália é um grande exemplo de Esta-
do falido. Desde a derrubada do ditador
Mohamed Siad Barre do poder em 1991, a
população e o território somalis nunca mais
voltaram a formar um Estado, pois sem go-
verno soberano não há unidade estatal, o

que torna a Somália um país à margem do
sistema internacional.

A situação vivida pelos piratas na Somália
não é um problema exclusivo do país, mas
também mundial. A região se tornou alvo de
práticas ilegais, que não se resumem à pira-
taria – onde os piratas são considerados os
vilões pela comunidade internacional –, mas
englobam também ações que ferem os direi-
tos fundamentais e ambientais. Assim, o

caso da Somália tem
sua importância não
apenas pelos prejuízos
causados pelos ata-
ques, mas principal-
mente por se tratar de
seres humanos larga-
dos ao acaso, sobrevi-
vendo com os recur-
sos advindos do crime
e vivendo no estado
de natureza tão bem
descrito pelo filósofo
Thomas Hobbes29.

ANTECEDENTES
HISTÓRICOS  DA
PIRATARIA  NO
MUNDO

Apesar de ser um tema presente atual-
mente nos noticiários mundiais, a pirataria
não é uma prática recente. Ao contrário do
que se imagina, as ações dos piratas aterro-
rizam as embarcações desde o início da uti-
lização dos mares como rotas comerciais.

29 A concepção de Hobbes (no século XVII) segundo a qual, em estado de natureza, os indivíduos vivem
isolados e em luta permanente, vigorando a guerra de todos contra todos ou “o homem lobo do
homem”. Nesse estado, reina o medo e, principalmente, o grande medo: o da morte violenta. Para
se protegerem uns dos outros, os humanos inventaram as armas e cercaram as terras que ocupavam.
Essas duas atitudes são inúteis, pois sempre haverá alguém mais forte que vencerá o mais fraco e
ocupará as terras cercadas. A vida não tem garantias; a posse não tem reconhecimento e, portanto,
não existe; a única lei é a força do mais forte, que pode tudo quanto tenha força para conquistar e
conservar. (CHAUI, Marilena. Estado de natureza, contrato social, estado civil na filosofia de
Hobbes, Locke e Rousseau. Disponível em: <http://www.cefetsp.br/edu/eso/filosofia/
contratualistaschaui.html>. Acesso em: 10 mai, 2009, p. 1).

A pirataria não é uma
prática que visa puramente
a obter lucros, por meio do

saque de navios ou da
cobrança de resgates para
libertar prisioneiros, mas é

também um grito de
socorro da população

somali diante das condições
subumanas que se

encontram naquela região
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A pirataria, desde seus primórdios, tem
gerado um verdadeiro pânico nos mares.
Diversos navios foram saqueados ao lon-
go da história, causando prejuízos econô-
micos e pondo fim a inúmeras vidas, tanto
das vítimas dos navios pilhados quanto
dos próprios piratas, haja vista ser a pena
de morte a punição aplicada durante sécu-
los aos praticantes desses delitos.

Apesar de o comércio marítimo ter tido
suas origens em meados dos anos 1500 a.C.,
quando houve a expansão comercial dos
fenícios (civilização habitante da costa do
Mar Mediterrâneo), os registros mais anti-
gos da atuação dos piratas nos mares da
Grécia Antiga datam apenas do século IX
a.C., nos relatos de Homero, em Odisseia.
Não é estranho que o termo pirata tenha
origem na palavra grega peirates, utilizado
para designar “o indivíduo que procurava
sua fortuna por meio de aventura no mar”30.

Segundo Dannemann, em 331 a.C., Ale-
xandre O Grande, rei da Macedônia, tam-
bém dedicou esforços para expulsar os pi-
ratas das rotas comerciais frequentadas
pelos comerciantes de seu reinado.

Em 67 a.C., Roma demonstrou sua preo-
cupação em combater os piratas do Mar
Mediterrâneo, pois, devido aos constantes
saques aos navios carregados de alimentos,
a região mediterrânea teve seu abastecimen-
to prejudicado. No intuito de combater essa
prática, o general militar Pompeu Magno ins-
tituiu a Lex Gabinia, que lhe proporcionava
poderes para exterminar, em toda a região
mediterrânea, quantos piratas fossem neces-
sários para resolver o problema. Segundo

Jorge Almeida, em seu artigo “A Revolta de
Catilina”, no total, “dez mil piratas morreram
ou caíram em cativeiro, 800 barcos foram cap-
turados (a maioria deles navios mercantes) e
120 povoações foram destruídas”31.

Segundo definição encontrada no dici-
onário português Houaiss, o pirata é aque-
le “indivíduo que se apossa, ilegalmente e
pela força, dos bens de outrem; bandido,
ladrão (dos mares)”32, ou seja, sua atuação
está intimamente relacionada ao
surgimento da circulação de bens e rique-
zas por rotas marítimas.

Segundo Olivieri, na Idade Média a pi-
rataria também aconteceu, porém em me-
nor escala, devido ao processo de
feudalização da Europa e à redução signifi-
cativa do comércio marítimo internacional.
A grande concentração da pirataria nessa
época ocorreu nas proximidades da Grã-
Bretanha, e as ações desses criminosos
não se restringiram aos ataques em alto-
mar, mas abrangeram também ataques a al-
deias e vilarejos.

Após essa relativa calmaria do período
medieval, inicia-se a Idade Moderna e, com
ela, o reaquecimento do comércio interna-
cional, concorrendo para a era das gran-
des navegações. É um período de intensa
expansão marítima, principalmente para a
região da Península Ibérica, que iniciara
precocemente seu processo de coloniza-
ção de novas terras.

Navios carregados de ouro, prata, pe-
dras preciosas e especiarias partem das
colônias para abastecerem as metrópoles,
o que desperta o interesse dos piratas por

30 OLIVIERI, Antônio Carlos. Pirataria: da Grécia antiga ao Brasil contemporâneo. Disponível em:
<http:/ /74.125.47.132/search?q=cache:IfEXvFI0AvwJ:educacao.uol.com.br/atualidades/
pirataria.jhtm+pirataria+na+idade+media&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 15 mai,
2009, p. 1.

31 ALMEIDA, Jorge. A revolta de Catilina. O primeiro triunvirato. Disponível em: < http://
www.azpmedia.com/historia/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=70>. Acesso em: 10
mai, 2009, p. 1.

32 HOUAISS. Dicionário da língua portuguesa. 1ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 2223.
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essas rotas. A pilhagem dessas embarca-
ções advindas das Américas se tornou co-
mum, assim como as invasões em terra fir-
me nas colônias.

Muitas vezes eram as próprias metrópo-
les que financiavam esses saques e roubos,
e em vez de serem chamados de piratas, os
saqueadores eram chamados de corsários,
pois tinham na pilhagem de navios uma pro-
fissão respaldada pelo Estado.

Segundo Guedes,
existiu um período de
calmaria no século
XIX, em que houve
uma redução signifi-
cativa da quantidade
de ataques piratas nos
mares por todo o mun-
do, que perdurou até
o final da Guerra Fria,
devido ao intenso tra-
balho de fiscalização
dos mares durante
esse período33.

A respeito do avanço tecnológico,
obsolescência das embarcações piratas e
redução das ocorrências de ataques em
diversas regiões do mundo, afirma Roberto
Ferreira da Silva:

A tecnologia e a máquina a vapor fize-
ram com que a atividade se tornasse
muito cara e arriscada. A pirataria se viu
impotente ante os avanços tecnológicos
e a organização defensiva. No século
XIX, só perduraram alguns piratas em

certos locais da costa da África, Golfo
Pérsico, China e Polinésia34.

É importante ressaltar que outro motivo
competiu a esses anos de calmaria: o
desaquecimento do comércio marítimo en-
tre o período de guerras mundiais, que dei-
xou boa parte da Europa em ruínas.

Os atos de violência no mar reaparece-
ram na segunda metade do século XX, se

concentrando nas
águas do Sudoeste
Asiático, em especial
nas redondezas do Es-
treito de Málaca, onde
funciona uma das prin-
cipais rotas comerciais
do mundo.

No entanto, nos úl-
timos anos do século
XX, uma nova área
começou a se destacar
no cenário internacio-

nal, sendo considerada zona de foco das
ações dos piratas: é a região da costa oce-
ânica do Chifre Africano, espaço marítimo
que costeia o Estado da Somália e suas
proximidades. Esse tema será mais bem ex-
plorado nos capítulos seguintes.

FATORES  RESPONSÁVEIS  PELA
PROLIFERAÇÃO  DE  PIRATAS  NAS
ÁGUAS  COSTEIRAS  DA  SOMÁLIA

De acordo com reportagem publicada
no site Uol em 19 de abril de 2009, ao longo

33 “[A pirataria] foi considerada praticamente extinta no século XIX, em muito devido ao aparecimento
dos navios a vapor, assim como ao patrulhamento efetivo dos oceanos por parte dos navios de
guerra britânicos, franceses, alemães e americanos. Depois de mais de um século de acalmia, em que
apenas há registro de alguns casos isolados, deu-se novamente um boom deste tipo de atos ilícitos,
em meados da década de 1980. Este aumento está diretamente relacionado com o fim da Guerra Fria,
pois a acalmia que se lhe seguiu foi propensa a que muitos países dessem mais prioridade às suas ações
comerciais, nomeadamente por mar, do que às de defesa” (GUEDES, Henrique Peyroteo Portela.
“Pirataria marítima: uma ameaça em escala global”. RMB 4o t./2008, p. 1).

34 SILVA, Roberto Ferreira da. Pirataria, roubo armado em águas territoriais e a bandidagem nos portos.
Clube Naval: Departamento Cultural, 2002, p. 7.

Das 239 denúncias de
navios atacados feitas ao

centro de denúncia de
pirataria da Corte

Internacional de Comércio,
111 ocorreram na costa da

Somália em 2008



154 RMB3oT/2010

A  PIRATARIA  NAS  ÁGUAS  COSTEIRAS  DA  SOMÁLIA:
Fatores responsáveis pela rápida proliferação dessa atividade na região e a aplicação do Direito Internacional

do ano de 2008 as águas do Golfo de Áden
e toda a costa da Somália concentraram
cerca de 37,5% dos ataques piratas em
águas salgadas de todo o mundo. Das 239
denúncias de navios atacados feitas ao
centro de denúncia de pirataria da Corte
Internacional de Comércio (International
Court of Commerce – ICC)111 ocorreram
nessa região.

Segundo a mesma fonte, de janeiro até
abril de 2009 foram registrados 74 ataques
piratas na região do Golfo de Áden e costa
da Somália, o que demonstra o aumento
das ocorrências, tendo em vista que em
apenas quatro meses atingiu-se aproxima-
damente 70% do total de ataques ocorri-
dos durante todo o ano de 2008.

O crescente número de ações de piratas
na região do Chifre Africano tem chamado a
atenção da imprensa internacional, de go-
vernos do mundo inteiro, das organizações
internacionais e das empresas que direta ou
indiretamente são prejudicadas pela inse-
gurança dessa rota comercial marítima.

No entanto, essa conjuntura vivida na
região africana não é fruto de um único fator
isolado. Podemos listar como fatores que
contribuíram para o aumento significativo
do número de piratas na região do Golfo de
Áden: a falência do Estado somali, o desca-
so internacional com essa nação, a ausên-
cia de uma fiscalização efetiva nas águas da
região do Chifre Africano e os lucros que os
piratas obtêm por meio dessas operações.

A crise política na Somália e a falência
estatal

Em 1960 a Somália passa a ser indepen-
dente, expulsando os colonizadores italia-
nos e britânicos e unificando definitiva-
mente o sul ao norte do país. A partir de
então, diversas foram as batalhas firmadas
com a vizinha Etiópia pela disputa
territorial, o que fez com que esses dois

países se tornassem, até os dias atuais, ini-
migos mortais.

No ano seguinte, em 1961, a Somália ga-
nhou sua primeira Constituição, mediante
aprovação em referendo. A Carta Magna
somali foi baseada no modelo democrático
aplicado na Europa Ocidental e implantou
um sistema de governo parlamentarista.

Nos sete anos seguintes, a Somália vi-
veu um período de paz, findado em 1969,
quando o General Muhamed Siad Barre,
contando com o apoio das Forças Arma-
das somalis, tomou o poder por meio de
um golpe de estado.

Durante os anos de Guerra Fria, Siad
Barre contou com o apoio da antiga União
das Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), que fornecia armas e a garantia do
apoio ideológico ao seu regime ditatorial.

No entanto, quando eclodiu o conflito
de Ogaden, em 1977, entre a Somália e a
Etiópia pela disputa do território de
Ogaden, a ex-URSS passou a apoiar a vizi-
nha Etiópia, o que fez com que Siad Barre
solicitasse o apoio dos EUA. O apoio lhe
foi concedido, mas a derrota somali fez de
Ogaden parte do território etíope.

Em 1982, um novo conflito eclodiu entre
os mesmos dois países, e os EUA assegu-
raram apoio à Somália, fornecendo-lhe ar-
mamentos e garantindo o sucesso da ope-
ração. No entanto, na esfera nacional, a
ditadura de Siad Barre não foi tão eficiente,
afundando o país numa crise irreversível.

Fortemente abalada com as diversas
batalhas firmadas contra a Etiópia, a popu-
lação somali se insurgiu contra o governo
ditatorial de Barre, que, na tentativa de re-
primir os insurgentes e se manter no poder,
ordenou que as forças aéreas bombarde-
assem algumas cidades do país. Essa ope-
ração não obteve êxito. Em 1990, as forças
armadas somalis se desfizeram porque os
soldados se recusavam a obedecer ao
autoritarismo do ditador.
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Esses soldados voltaram para suas ci-
dades se autodeterminando “senhores de
guerra”, uma espécie de “chefe local de
governo”. Na prática eles eram os líderes
dos clãs, pequenos vilarejos organizados
por pessoas de uma mesma região que ti-
nham por objetivos garantir a segurança e
a sobrevivência daqueles habitantes.

Tamanha era a pressão anti-Barre que,
em 1991, a ditadura de Muhamed Siad Barre
foi deposta e o colapso estatal começou a
se instaurar na Somália: não havia mais go-
verno – após a queda do ditador, ninguém
preencheu seu lugar –, as Forças Armadas
se desfizeram e havia uma grave crise
socioeconômica – pois o país estava dividi-
do em clãs e várias cidades haviam sido
bombardeadas pelo próprio governo, na ten-
tativa de conter as insurgências populares.

De acordo com o estudioso em pirataria
Peter Lehr, em sua obra Somalia — pirates’
new paradise, nos dois anos seguintes à
derrubada de Siad Barre do poder por for-
ças populares, a fome se alastrou pelo país,
devido à ausência de governo e à
consequente falta de um aparato estatal
capaz de suprir as necessidades básicas
dos cidadãos. Cerca de 300 mil somalis
morreram de fome.

Tentando conter a grave crise instaura-
da na Somália, a Organização das Nações
Unidas (ONU) decidiu intervir na região.
Sob seu apoio, foi instaurado o Governo
Federal Transnacional (GFT) em 2004, que
deveria exercer sua governabilidade a lon-
ga distância, a partir do Quênia, devido à
forte rejeição da população ao governo
imposto. O GFT contava também com o
apoio da Etiópia, inimiga de longas datas
da Somália.

Segundo Zago e Millino, durante os
anos de ausência de governo na Somália, a
União das Cortes Islâmicas (UCI) dominou
diversas regiões do país, aplicando os có-
digos e leis contidos na Sharia – livro reli-

gioso do islamismo. Em decorrência da im-
posição do GFT, a UCI armou uma frente
de oposição em Mogadíscio, capital somali,
impedindo que o novo governo pudesse
gerir o país de dentro do território somali.

A oposição persistiu até o ano de 2006,
quando a UCI fora expulsa do país pelo
GFT, fortemente apoiado pela Etiópia. A
consequência dessa mudança de governo
fora quase que imediata. A criminalidade
aumentou tremendamente, visto que o GFT
não conseguiu impor a mesma estabilida-
de que havia quando o país estava sob os
mandamentos da Sharia.

Foi a partir de então que a pirataria come-
çou a se expandir rapidamente na região do
Chifre Africano, tornando-se em pouco tem-
po incontrolável pelo novo governo.

O GFT não é um governo de fato. Ape-
sar de possuir a expressão “governo”, o
GFT não é respeitado pela população
somali nem exerce sua governabilidade na
Somália, ou seja, é, na verdade, uma frente
organizada, apoiada e equipada belicamente
pela ONU e pela Etiópia, que busca restau-
rar a paz local e combater a ação dos pira-
tas, que tanto vem afetando o comércio
internacional.

Segundo Zago e Minillo, o apoio dado
pela Etiópia ao Governo Federal Transna-
cional instaurado na Somália seria uma
afronta à população somali, relembrando
que, desde 1960, quando da independên-
cia desse país, esses vizinhos sempre esti-
veram em conflitos.

A respeito da presença etíope na
Somália, assim afirmam Zago e Minillo:

Além da ligação com a recorrência da
pirataria, a presença de tropas da Etiópia
na Somália é, por si só, problemática.
Muito é discutido quanto ao desrespei-
to à soberania somali que estaria ocor-
rendo em decorrência do apoio etíope
ao GTF. A Somália, como qualquer Esta-
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do do atual sistema internacional, presa
pelo soberano controle de seu territó-
rio. Por isso, o fato de um governo naci-
onal necessitar do apoio militar de for-
ças estrangeiras para se manter no po-
der gera questionamentos a respeito da
plausibilidade do jugo de tal governo
sobre o país. Grupos nacionalistas, por
conseguinte, inquietam-se com o pre-
sente arranjo político somali – afinal, o
grupo governante, além de ser incapaz
de comandar a Somália de forma efetiva,
permite que um país vizinho com tradi-
ção de atritos com seu próprio povo
possua tropas em
seu território35.

Como consequên-
cia da falência do Es-
tado somali e imposi-
ção do GFT, que, como
se pôde perceber, é um
pseudogoverno, con-
clui-se pela incapacida-
de de se conter a
criminalidade interna e
na costa da Somália.

A “indústria da pirataria”

Outros fatores colaboram para que a pi-
rataria na região do Golfo de Áden atinja
tamanhas proporções. E por isso é de extre-
ma importância fazer uma retrospectiva po-
lítica e socioeconômica da situação vivida
na Somália, desde o colapso estatal de 1991.

Com a ausência de um governo sobera-
no capaz de garantir os serviços sociais
básicos, impor a estabilidade interna e pro-
teger a população das ameaças externas,

os somalis passaram a se agrupar em clãs,
de forma a garantir a sobrevivência de seus
parentes e habitantes de uma mesma re-
gião dentro da Somália.

Muitos desses clãs obtinham da pesca
o alimento necessário para sustentar seus
habitantes. Utilizando-se de precárias em-
barcações e redes de pesca improvisadas,
os pescadores somalis lançavam-se ao mar
em busca de peixes e crustáceos para ma-
tar a fome de seus familiares.

No entanto, com a ausência de um go-
verno e de um exército capazes de garantir
o cumprimento das leis de proteção das

águas oceânicas per-
tencentes à Somália,
os regulamentos acer-
ca da proibição da
pesca predatória pas-
saram a ser desrespei-
tados, sobretudo pe-
los navios pesqueiros
europeus, que viram
naquela região uma
oportunidade de obte-
rem pescado de quali-

dade em grandes quantidades.
A necessidade de uma autoridade inter-

nacional ganha espaço quando há a inca-
pacidade de um Estado para garantir a se-
gurança em seu território e à sua volta. Na
região do Chifre Africano, percebe-se que
a falência estatal da Somália gerou uma
ausência governamental e, com ela, o es-
vaziamento da eficácia das leis que regu-
lam a exploração da pesca nas águas cos-
teiras, não apenas pelos pescadores locais,
mas também pelos estrangeiros, atraídos
pela oportunidade de explorarem ao máxi-
mo a fauna oceânica sem correrem o risco

35 ZAGO, Evandro Farid & MINILLO, Xaman Korai Pinheiro. Consequências da falência de um Estado:
pirataria nas águas da Somália. Disponível em: <http://meridiano47.info/2008/11/23/consequencias-
da-falencia-de-um-estado-pirataria-nas-aguas-da-somalia-por-evandro-farid-zago-xaman-korai-pi-
nheiro-minillo/>. Acesso em: 15 mai, 2009, p. 3).

A necessidade de uma
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36 YUUSUF, Muuse. The armada is not the solution. Disponível em:< http://www.hiiraan.com/op2/2009/
apr/the_armada_is_not_the_solution.aspx>. Acesso em: 12 mai, 2009, p. 1 e 2.

37 SOUZA, Tenório R. de. Corsários v/s piratas! A história repete-se no Oceano Indico. Disponível em:
<http://apostarnahistoria.blogspot.com/2009/04/corsarios-e-piratas-historia-repete-se.html>. Aces-
so em: 10 mai 2009, p. 1.

de serem multados ou terem seu pescado
apreendido.

Além disso, a pesca predatória pratica-
da pelos navios estrangeiros era acompa-
nhada de atos de violência contra os pes-
cadores somalis. Os pequenos barcos dos
pescadores africanos eram, devido a sua
grande fragilidade e à ausência de motores
potentes, facilmente atacados, e suas re-
des de pesca eram destruídas, no intuito
de intimidar os somalis
e afastar a concorrên-
cia da região.

Outro aspecto im-
portante da anarquia
internacional é justa-
mente a relação
estabelecida entre os
países europeus e a
Somália, em que os pri-
meiros utilizam a
Somália como um
grande lixeiro para
seus resíduos tóxicos.
Desde a queda do go-
verno somali, em 1991,
a Europa vende seus lixos atômicos à
Somália, sem considerar as consequências
para a população somali.

O preço pago por tonelada despejada
nas águas da Somália é de irrisórios US$
2,5, enquanto seriam pagos US$ 250 por
tonelada caso os dejetos fossem vendidos
a um país europeu36.

As toneladas de barris são abarrotadas
de lixo hospitalar e metais pesados, como
mercúrio e cádmio, elementos químicos res-
ponsáveis por infectar diversos somalis e
ocasionar cerca de 300 mortes por conta-
minação em 2005, quando houve os alaga-

mentos provocados pelo tsunami ocorrido
no Pacífico e que revelou esse terrível se-
gredo à comunidade internacional.

Assim explica Souza, em seu artigo “Cor-
sários v/s piratas! A história repete-se no
Oceano Índico”, publicado em abril de 2009:

Exatamente isso: lixo atômico. Nem bem
o governo se desfez (e os ricos parti-
ram), começaram a aparecer misterio-

sos navios europeus
no litoral da Somália,
que jogavam ao mar
contêineres e barris
enormes. A população
do litoral começou a
adoecer. No começo,
erupções de pele, ná-
useas e bebês
malformados. Então,
com o tsunami de
2005, centenas de bar-
ris enferrujados e
com vazamentos apa-
receram em diferentes
pontos do litoral.

Muita gente apresentou sintomas de
contaminação por radiação, e houve
300 mortes37.

Como consequência dessa soma de fa-
tores – falência estatal, pesca predatória
ao longo da costa da Somália e venda de
lixo tóxico a grupos somalis –, veio a res-
posta da população, que, sem um governo
soberano capaz de proporcionar a defesa
do território e a fiscalização da zona costei-
ra contra a pesca predatória, decidiu por
ela mesma resguardar suas águas e garan-
tir seu sustento por meio da pesca. Esses

Outro aspecto importante
da anarquia internacional é

que, desde a queda do
governo somali, em 1991, a

Europa vende seus lixos
atômicos à Somália, sem

considerar as
consequências para a

população somali
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“heróis” nacionais foram os primeiros pi-
ratas somalis38.

Zago e Minillo assim descrevem a evo-
lução da pirataria na Somália:

O grande problema adveio do fato de que
os navios pesqueiros agiam proposital-
mente em detrimento dos pescadores lo-
cais: destruíam os equipamentos de bar-
cos menores, cortavam suas redes de
pesca e até mesmo atacavam navios
somalis. Além disso, surgiram problemas
decorrentes do depósito, por parte de
embarcações estrangeiras, de lixo tóxico
na costa do país. Consequentemente, o
rendimento dos pescadores da região
decaiu, e sua sobrevivência foi compro-
metida. Como não havia um Estado que
pudesse defender o interesse nacional e
policiar de forma adequada a costa da
Somália, os próprios pescadores – e tam-
bém outros habitantes da região não vin-
culados à pesca – encarregaram-se de

fazê-lo. Destarte, navios estrangeiros
passaram a ser sequestrados na região, e
sua libertação ocorria apenas mediante
pagamento de resgate. O objetivo era,
por meio dos sequestros, intimidar as
grandes companhias pesqueiras e, des-
sa forma, afugentá-las, recuperando a
rentabilidade da pesca tradicional somali.
Foi, portanto, dessa forma que surgiram
os primeiros piratas da Somália39.

Após os primeiros ataques a navios de
pesca estrangeiros, os piratas somalis co-

Figura 02 – Barril de resíduos tóxicos trazido
pelas ondas à praia da Somália

(Disponível em:
<http://www.hiiraan.com/op2/2009/apr/
the_armada_is_not_the_solution.aspx>.)

Figura 03 – Mapa da localização dos lixos
químicos levados ao território somali pelas

enchentes (Idem)

38 ZAGO, Evandro Farid & MINILLO, Xaman Korai Pinheiro. Consequências da falência de um Estado:
pirataria nas águas da Somália. Disponível em: <http://meridiano47.info/2008/11/23/consequencias-
da-falencia-de-um-estado-pirataria-nas-aguas-da-somalia-por-evandro-farid-zago-xaman-korai-pi-
nheiro-minillo/>. Acesso em: 15 mai, 2009, p. 2.

39 ZAGO, Evandro Farid & MINILLO, Xaman Korai Pinheiro. Consequências da falência de um Estado:
pirataria nas águas da Somália. Disponível em: <http://meridiano47.info/2008/11/23/consequencias-
da-falencia-de-um-estado-pirataria-nas-aguas-da-somalia-por-evandro-farid-zago-xaman-korai-pi-
nheiro-minillo/>. Acesso em: 15 mai, 2009, p. 2.
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meçaram a perceber que a cobrança de res-
gates para libertar os prisioneiros e o sa-
que de cargas era uma atividade bastante
lucrativa e que, com o lucro dessas práti-
cas, era possível não apenas garantir o
sustento de suas famílias, mas também in-
vestir na aquisição de lanchas, armamen-
tos e tecnologia, como motores mais po-
tentes para as embarcações e GPS40.

Assim, o que a princípio era apenas um
mecanismo de defesa
nacional contra os
pescadores estrangei-
ros se tornou a princi-
pal atividade econô-
mica desenvolvida na
Somália e, nas pala-
vras de Zaga &
Minillo, formou-se a
“indústria da pirata-
ria”. Recebeu esse
nome por ser uma ati-
vidade que envolve
grande parte do país e
tem aceitação nacio-
nal pelo fato de os pi-
ratas somalis trazerem
recursos financeiros e
proteção à população
das ameaças externas.

Esses mesmos au-
tores afirmam, ainda,
que, ao saquearem um
navio ou receberem o
pagamento de um resgate, os piratas doam
parte do recurso arrecadado à comunidade.
Geralmente, as cidades de onde advêm os
piratas são Puntland e Harardhere, pois eram
cidades que viviam basicamente da pesca
antes da falência de seu país, em 1991.

Ilustrando a ideia de Zago & Minillo de
que a pirataria na Somália é uma indústria,
vale ressaltar que existem na região de

Puntland grupos de traficantes especializados
em fornecer armamentos da mais alta
tecnologia aos piratas, e há também empre-
sas do ramo de alimentos encarregadas de
vender comida para que os piratas possam
alimentar seus reféns enquanto os resgates
não são pagos.

Acerca das etapas que envolvem a in-
dústria da pirataria somali, assim afirmam
Zago & Minillo:

Os anos passaram-se
e, ao final de 2008, o
que se nota nas cos-
tas da Somália é uma
verdadeira indústria da
pirataria. Os piratas
somalis já atuam na
posse de armamento
pesado e barcos velo-
zes, além de possuírem
sofisticados planos de
ação. Inicialmente,
grupos de cerca de dez
homens interceptam
embarcações maiores
e, com a ajuda de cerca
de 50 outros piratas
que se aproximam em
seguida, conseguem
render a tripulação dos
navios atacados. De-
pois disso, um grupo
de mais 50 aguarda-os

em terra para a recepção do grupo. A
lucratividade das incursões piratas
advém das altas recompensas recebidas
em troca das pessoas mantidas como re-
féns e dos barcos retidos; a média é de
US$ 2 milhões por embarcação seques-
trada.(...)
A pirataria tornou-se a principal ativi-
dade econômica da região de Puntland,

40 Idem, p. 4.
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localizada no Golfo de Aden, na costa
norte da Somália. Nesse contexto, tem
destaque a cidade portuária de Eyl, o
mais tradicional destino dos navios cap-
turados em alto-mar. O município já pos-
sui inclusive empresas especializadas
em serviço de alimentação de reféns41.

Além de haver todo esse aparato pró-
pirataria dentro da Somália, há também uma
rede de interessados a nível internacional
que desejam fortemente que a região do
Golfo de Áden se torne cada vez mais ame-
açadora ao tráfico marítimo. Esses inte-
ressados são as grandes empresas de se-
guro – que estão se aproveitando do pâni-
co gerado para ganhar fortunas – e os pro-
dutores de petróleo das regiões não afeta-
das pela pirataria.

Assim, uma série de fatores se somam:
o aumento do preço do seguro, a elevação
do custo total de transporte e, finalmente,
a subida de preço do produto final que che-
ga aos consumidores de vários países.

Bem descreve a situação reportagem
publicada na BBC Brasil em abril de 2009:

Além dos prejuízos diretos para os en-
volvidos na indústria da navegação, o
principal resultado é o encarecimento
do frete, com consequente aumento do
preço das mercadorias transportadas.
As empresas de transporte de carga
passam adiante os custos de seguran-
ça, seguro, recompensa e combustível
extra. Por fim, esse aumento chega ao
consumidor comum. Estima-se que em

2008 a pirataria tenha custado entre US$
60 milhões e US$ 70 milhões42.

Com o crescimento da atividade pirata
no Golfo de Áden, o transporte de petró-
leo e gás passou a ser extremamente peri-
goso. Além do aumento exagerado do pre-
ço do seguro nesse trecho marítimo, o ris-
co de morte da tripulação e de desastres
ambientais tem afastado o interesse pelo
petróleo advindo dos países que fazem uso
dessa rota para escoar a produção. Segun-
do reportagem do JB Online43, a Nigéria,
membro da Organização dos Países Expor-
tadores de Petróleo (Opep), teve cerca de
um quinto de sua produção de petróleo e
gás reduzida. Considerando que não hou-
ve redução no consumo de petróleo e gás
no mundo, conclui-se que outros grandes
produtores têm sido beneficiados direta-
mente pela insegurança na região do Chi-
fre Africano.

A pirataria na costa da Somália e o
Direito Internacional

Caro companheiro, você pode ser pirata
(...) Não há fiscalização e, mesmo que
sejamos pegos, nada pode ser pior do
que a mediocridade desta vida. Você pre-
cisa somente de três homens e um bar-
quinho, e no próximo dia você está mili-
onário (Qawden, ex-militar da extinta
Marinha somali)44.

Não existe, ainda, uma autoridade marí-
tima decorrente do Direito Internacional

41 Ibidem, p. 2.
42 BBC Brasil. Tire suas dúvidas sobre a pirataria na costa da Somália. Disponível em:< http://www.bbc.co.uk/

portuguese/noticias/2009/04/090409_qeapiratariaml.shtml > Acesso em: 10 jun, 2009, p. 2.
43 JB Online. Ação de piratas modernos leva Otan a fazer segurança na África. Disponível em:<http://

74.125.47.132/search?q=cache:QEH0ROLjt08J:jbonline. terra.com.br/extra/2008/10/30/
e 3 0 1 0 1 7 3 8 5 . h t m l + p r o d u t o r e s + d e + p e t r % C 3 % B 3 l e o + 2 0 0 8 + p i r a t a s & c d = 1 & h l = p t -
BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 11 jul, 2009.

44 PELÍCANO – Jornal da Efomm: Pirataria: a lenda está mais viva do que nunca. Disponível em: <http:/
/pelicano.sammrj.com.br/2009/02/especial-pirataria/>. Acesso em: 15 jun, 2009, p. 2.
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capaz de conter as ações dos piratas na
região do Chifre Africano. Cabe a cada Es-
tado, individualmente, garantir a seguran-
ça interna de seu território e fiscalizar suas
águas costeiras até o limite de 200 (duzen-
tas) milhas45.

No entanto, há situações em que a ação
do Estado, por si só, é insuficiente para fis-
calizar e combater as ilicitudes praticadas
nas águas que o circundam. É o que ocorre
no caso da Somália, que, devido à falência
estatal e à extinção de suas Forças Arma-
das, tornou-se incapaz
de impedir a prática de
crimes ambientais e as
ações de pirataria.

O efeito da ausên-
cia de um governo so-
berano forte e eficaz é
a formação de áreas
entregues ao acaso,
sem leis específicas e
sem policiamento.
Sendo assim, boa parte das águas do Gol-
fo de Áden, que antes se submetiam ao
Estado somali, estão agora desprovidas de
toda e qualquer forma legal de poder. Pre-
domina a “lei dos mais fortes”, em que as
embarcações mais velozes, mais bem arma-
das e/ou com melhor estratégia exercem o
controle da região, sejam elas simples bar-
cos de piratas e de pescadores ou navios
de lazer e transportadores de cargas.

No entanto, no caso de pirataria ocorrida
fora da jurisdição de um Estado, segundo a
Convenção das Nações Unidas sobre Direito
do Mar, é permitido que as Forças Armadas

oficiais de qualquer país exerçam seu poder de
polícia, sendo autorizadas, assim, a aplicar suas
leis nacionais para julgar os criminosos46.

Segundo a Carta Magna somali, os pira-
tas capturados em áreas de jurisdição nacio-
nal devem ser julgados pelos tribunais
somalis, com previsão de extradição median-
te sua anuência. O grande problema para o
cumprimento dessa norma é a ausência dos
instrumentos jurídicos necessários para o
julgamento e a condenação dos criminosos.

Diante desse quadro de impossibilidade
de aplicação das leis
somalis e de combate à
criminalidade em sua
área de jurisdição, a
Somália enviou um co-
municado à ONU re-
nunciando a seu direi-
to de soberania na ex-
tensão de seu território.

A renúncia de seu
poder de condenar e

julgar seus criminosos feita pela Somália
foi uma forma de o país reconhecer inter-
nacionalmente sua incapacidade de exer-
cer seu poder de polícia e, consequente-
mente, seu poder de império.

Pode-se considerar, assim, que o artigo
105 da Convenção das Nações Unidas so-
bre Direito do Mar deverá ser aplicado aos
prisioneiros somalis, pois, apesar de todo
ataque ocorrido a uma distância de até 12
milhas do território somali estar sujeito às
leis desse país, a ausência do aparato militar
e jurídico (exército e tribunais) tornaria sem
efeito o aprisionamento desses piratas.

45 Segundo artigo 105 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.
46 Artigo 105 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar: “Todo Estado pode apresar, em

alto-mar ou em qualquer outro lugar não submetido à jurisdição de qualquer Estado, um navio ou
aeronave pirata, ou um navio ou aeronave capturados por atos de pirataria e em poder dos piratas
e prender as pessoas e apreender os bens que se encontrem a bordo desse navio ou dessa aeronave.
Os tribunais do Estado que efetuou o apresamento podem decidir as penas a aplicar e as medidas a
tomar no que se refere aos navios, às aeronaves ou aos bens, sem prejuízo dos direitos de terceiros
de boa-fé”.

A Somália enviou um
comunicado à ONU

renunciando a seu direito
de soberania na extensão

de seu território
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Segundo noticiado pela rede BBC Bra-
sil de Comunicações em 9 de abril de 2009,
está presente nos debates diplomáticos o
interesse de se criar uma corte internacio-
nal para julgar os piratas apreendidos nas
águas somalis:

Não existe uma legislação internacional
para os acusados de pirataria, apesar de
muitos terem sido julgados no Quênia,
enquanto outros presos por militares
franceses estão respondendo a julga-
mento na França. Alguns diplomatas ar-
gumentam que é necessária uma corte
internacional para esse tipo de crime, que
tenha o apoio da ONU, além de uma pri-
são internacional para os condenados47.

No entanto, enquanto não é posto em
prática esse projeto, qualquer Estado pode-
rá atuar fiscalizando e combatendo as práti-
cas de pirataria na região, submetendo, as-
sim, os prisioneiros à legislação de um país
vizinho à Somália ou de um Estado titular da
bandeira do navio que os capturou.

Assim prevê trecho destacado da Re-
solução 1.851 do Conselho de Segurança
das Nações Unidas:

Observando com preocupação que a fal-
ta de capacidade, legislação doméstica e
claridade sobre a adoção de disposição
sobre os piratas após sua captura tem
impedido que se adotem medidas mais
firmes no plano internacional contra os
piratas fora da costa da Somália e, em
alguns casos, tem conduzido os piratas
à liberdade sem que tenham sido julga-
dos, e reiterando a Convenção de 1988
para a repressão de atos ilícitos contra a
segurança da navegação marítima (“Con-

venção SUA”), prevê que as partes po-
derão tipificar delitos, estabelecer sua
jurisdição e aceitar a entrega das pesso-
as responsáveis ou suspeitas de apre-
ender ou de exercer o controle sobre um
navio mediante violência ou qualquer
outra forma de intimidação48.

Isso, teoricamente, contraria o princípio
lex regit actum do Direito Internacional
Público, em que cada fato deve ser julgado
de acordo com as leis vigentes no local
onde ele fora executado. Um ato de pirata-
ria praticado nas águas costeiras da
Somália, até o limite de 12 milhas, deveria
ser submetido às leis somalis, independen-
temente de quem fossem a vítima e o res-
ponsável pela captura dos criminosos.

Segundo Carvalho e Araújo, no século
XIX e início do século XX, a responsabili-
dade internacional dos Estados era o foco
dos debates acerca dos ilícitos penais pra-
ticados além das fronteiras de um país.
Assim, os Estados, em todas as hipóteses,
eram responsabilizados pelos crimes inter-
nacionais praticados por seus indivíduos.

47 BBC, Brasil. Tire suas dúvidas sobre a pirataria na costa da Somália. Disponível em:< http://www.bbc.co.uk/
portuguese/noticias/2009/04/090409_qeapiratariaml.shtml > Acesso em: 10 jun, 2009, p. 2.

48 ONU – Organização das Nações Unidas. Disponível em:<http://www.un.org>. Acesso em: 19 mai,
2009.

Figura 04 – Piratas somalis atacando navio
cargueiro (Disponível em:<http://movv.org/

2008/11/20/sobre-a-captura-de-33-tanques-t-
72-por-piratas-somalis-um-superpetroleiro-

saudita-e-da-sua-crescente-ousadia/>)
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Em meados do século XX, um novo
enfoque foi dado aos crimes de alcance
internacional. A responsabilidade passou
a ser individualizada, de forma que o indi-
víduo que cometeu o crime é que deve ser
punido. Assim, para evitar a impunidade,
algumas condutas passaram a ser consi-
deradas crimes de responsabilidade global,
ou seja, crimes que por terem atingido pro-
porções que fogem ao controle do próprio
Estado e por representarem uma ameaça à
humanidade deveriam ser objeto de fiscali-
zação e combate por diversos países pre-
judicados ou que se sentissem ameaçados.

Dessa forma, a pirataria seria um crime de
jurisdição universal, ou
seja, não seria de res-
ponsabilidade apenas
de seu país de origem,
de forma que os pira-
tas capturados estari-
am sujeitos ao julga-
mento do país que os
aprisionasse ou de
qualquer outro país
que desejasse julgá-
los, caso o que os pren-
deu não desejasse
fazê-lo, desde que não
fossem aplicados pena
de morte, tortura ou
maus tratos. É o que consta no artigo 12 do
ato que instituiu a Operação Atalanta:

Com base, por um lado, na aceitação
pela Somália do exercício da compe-
tência jurisdicional pelos Estados
membros ou por Estados terceiros e,
por outro, no artigo 105 da Conven-
ção das Nações Unidas sobre o Direi-

to do Mar, as pessoas que cometam
ou sejam suspeitas de ter cometido
atos de pirataria ou assaltos a mão ar-
mada detidas nas águas territoriais da
Somália ou em alto-mar bem como os
bens que tenham servido para execu-
tar esses atos são transferidos:
— para as autoridades competentes do
Estado membro ou do Estado terceiro
que participe da operação e cujo navio
que tenha efetuado a captura arvora a
sua bandeira, ou
— se tal Estado não pode ou não deseja
exercer a sua jurisdição, para um Estado
membro ou Estado terceiro que deseje

exercê-la sobre as pes-
soas ou os bens
supramencionados49.

A Operação Atalanta
é um acordo firmado em
dezembro de 2008 entre
os Estados membros da
União Europeia e cujos
objetivo são garantir
que as remessas de ali-
mentos entrem na
Somália e fiscalizar e
combater os atos de pi-
rataria na região.

Assim, os navios
dos países europeus participantes dessa
operação mudaram suas bandeiras para a
bandeira da União Europeia e poderão apri-
sionar os piratas e aplicar a eles a legisla-
ção de seu país.

Há ainda um acordo feito entre a União
Europeia e o Quênia e o Djibouti que permi-
te que esses países julguem os piratas cap-
turados. Esse é o motivo de grande parte

49 MACHADO, Geruza de Carvalho. Âmbito Jurídico. Disponível em <http://64.233.163.132/
search?q=cache:SFbzAP-JGecJ:www.ambito-juridico.com.br/site/index.php%3Fn_link%
3Drevista_artigos_leitura%26artigo_id%3D6248+a+responsabilidade+internacional+da+som%C3%
A1lia+frente+aos+ataques+piratas&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 11 nov, 2009,
p. 3.

Os navios dos países
europeus participantes da

Operação Atlanta
mudaram suas bandeiras
para a bandeira da União

Europeia e poderão
aprisionar os piratas e

aplicar a eles a legislação
de seu país
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dos somalis aprisionados por embarcações
europeias terem sido levados ao Quênia.

Um caso prático dessa situação pode ser
relatado a partir do aprisionamento de seis
piratas somalis pelo exército francês, em 2008.
Segundo Bizawu50, esses piratas foram cap-
turados em terra firme, dentro da Somália, e
levados para a França para serem julgados e
condenados pelo tribunal de Paris.

Para esse autor, esse julgamento é ilegal,
pois não sujeita os acusados às leis que
regiam o local onde o fato fora praticado,
mas os submete a uma
legislação não compe-
tente para julgá-los:

Ora, tal argumenta-
ção não condiz com
Direito Internacio-
nal, uma vez que o
exercício da compe-
tência universal se
daria se os crimino-
sos tivessem sido
capturados pelas
forças francesas em
águas internacio-
nais onde a navega-
ção é livre ou pre-
sos em território francês ou, ainda, se
tivessem sido julgados e condenados na
Somália e, mais tarde, extraditados para a
França a pedido do governo francês, com
a anuência da Somália em extraditar seus
nacionais51.

O resultado desse julgamento foi a con-
denação dos piratas à prisão perpétua,

pena não prevista pelo ordenamento jurí-
dico somali.

Afrontando não apenas o princípio do Di-
reito Internacional de que os fatos devem ser
submetidos às leis que o regem, mas também a
própria soberania somali, a ONU vem chaman-
do a atenção internacional para o problema da
pirataria na Somália, por meio de resoluções
publicadas constantemente pelo Conselho de
Segurança, sugerindo a perseguição desses
criminosos também em terra firme, conforme
ocorrera na investida antipirata realizada pelo

exército francês na
Somália.

É importante ressal-
tar o trecho da Resolu-
ção 1.851 do Conselho
de Segurança da ONU:

Observando as múlti-
plas petições do Gover-
no Federal de Transição
para que lhe fosse pres-
tada assistência inter-
nacional na luta contra
a pirataria em sua costa
(...) para adotar todas as
medidas necessárias
para interceptar quem

utilizar o território e o espaço aéreo da
Somália com o propósito de planejar, faci-
litar ou cometer atos de pirataria e de rou-
bo a mão armada no mar(...)52.

No último semestre de 2008, uma
sequência de incidentes mostrou claramen-
te que a comunidade internacional está real-
mente disposta a unir forças para combater

50 BIZAWU, Sébastien Kiwonghi. Pirataria nas águas internacionais e as novas tendências do Direito
Internacional Privado. Disponível em:< http://www.domtotal.com/direito/pagina/detalhe/23865/
pirataria-nas-aguas-internacionais-e-as-novas-tendencias-do-direito-internacional-privado >. Acesso
em: 24 jul, 2009, p. 1.

51 Idem.
52 ONU – Organização das Nações Unidas. Disponível em:<http://www.un.org>. Acesso em: 19 mai,

2009.

A questão da pirataria na
região do Chifre Africano

tem demonstrado
claramente que não se trata

apenas de alguns fatos
esporádicos cometidos por
alguns criminosos isolados,

mas sim de uma
organização criminosa
muito bem organizada
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os crimes nos mares do Chifre Africano. Em
setembro, três navios de diferentes nacio-
nalidades liderados pela Marinha norte-ame-
ricana cercaram um navio ucraniano domi-
nado por piratas. Em outubro, militares fran-
ceses detiveram piratas somalis na região
do Golfo de Áden. Já em dezembro do mes-
mo ano, a Marinha indiana conseguiu pren-
der 23 piratas, em sua maioria somalis.

A questão da pirataria na região do Chi-
fre Africano tem demonstrado claramente
que não se trata apenas de alguns fatos
esporádicos cometidos por alguns crimi-
nosos isolados, mas sim de uma organiza-
ção criminosa muito bem organizada e que
não está disposta a se render facilmente.

É preciso uma união internacional no
sentido de pensar em estratégias contínu-
as de fiscalização da região, atuação militar
e punição dos infratores sem confrontar
os princípios do Direito Internacional e sem
ferir a soberania somali, considerando prin-
cipalmente a crise enfrentada no país e os
reais motivos dessa rápida expansão da
pirataria na costa da Somália.

PRINCIPAIS  ORGANISMOS
INTERNACIONAIS  ENVOLVIDOS  NO
COMBATE  DA  PIRATARIA  NA
COSTA  DA  SOMÁLIA

Como demonstrado no capítulo anterior,
os Estados nem sempre são eficazes na apli-
cação de suas leis e da estabilidade em seu
país, o que abre espaço para a atuação de
outros atores, sejam eles Estados ou não,
na tentativa de combater os perigos e as
ameaças desse território “abandonado”.
Juntamente com os Estados, diversas orga-
nizações internacionais, entre elas Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), Organiza-

ção do Tratado do Atlântico Norte (Otan),
Organização Marítima Internacional (IMO)
e União Europeia, por meio da Operação
Atalanta, estão atuando no sentido de re-
cuperar a segurança do Golfo de Áden.

A ONU foi criada em 1945, final da Segun-
da Guerra Mundial, com o objetivo de “man-
ter a paz e a segurança internacionais, desen-
volver relações amistosas entre as nações e
promover o progresso social, melhores ní-
veis de vida e os direitos humanos”53.

Desde sua criação, a Organização das
Nações Unidas tem estado presente em gran-
de parte dos conflitos internacionais, atu-
ando por meio da promoção de fóruns de
debate entre os países, da publicação de
resoluções, da assistência humanitária e até
mesmo do envio de tropas pacificadoras54.

A operação da ONU na Somália tem ocor-
rido por meio das missões Unosom I e II
(United Nations Organizations I and II), con-
tando com forte apoio das Forças Armadas
norte-americanas. O grande objetivo dessas
missões é o de restabelecer o poder de polí-
cia e os sistemas jurídico e penal na Somália,
possibilitando assim a reestruturação de um
governo soberano no país.

Para elas, atuando contra o caos ins-
taurado na Somália e organizando o país
internamente, haverá sucesso nas opera-
ções que visam a combater o sustentáculo
da pirataria, e assim será mais fácil de refre-
ar a prática desses crimes.

O Conselho de Segurança da ONU tem
publicado diversas resoluções no sentido de
chamar a atenção internacional para a pirata-
ria fomentada na Somália, estabelecendo re-
gras de conduta para combater essa prática.

A primeira resolução a respeito da situação
em que se encontra a Somália fora publicada
em 23 de janeiro de 1992, quando o país se

53 ONU – Organização das Nações Unidas. Disponível em:<http://www.un.org>. Acesso em: 19 mai, 2009.
54 Diversos autores questionam esse caráter pacificador das tropas da ONU, entendendo que muitas vezes

a atuação desse organismo não passa de uma manobra política norte-americana.
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encontrava num imenso caos após a deposi-
ção do ditador Siad Barre e a eclosão de uma
grande guerra civil. A resolução 733 prevê que:

(...) todos os Estados, com objetivo de es-
tabelecer a paz e a estabilidade na Somália,
apliquem imediatamente um embargo geral
e completo de todos os fornecimentos de
armas e equipamentos militares à Somália
até que o conselho decida o contrário.55

O embargo do fornecimento de armas à
Somália perdura até hoje. No entanto, sabe-
se que os piratas somalis são extremamente
bem equipados de ar-
mamentos, inclusive
mísseis e bombas.
Como explicar tal fato?

Na verdade, duas
são as fontes de onde
os piratas somalis ob-
têm os equipamentos
militares: por meio das
próprias ações piratas
e do roubo das armas
dos navios invadidos
e, principalmente, por
meio do contrabando.
Como já mencionado
neste trabalho, existe
na Somália uma verda-
deira indústria da pira-
taria, da qual os pira-
tas são apenas a “ponta do iceberg”, a fra-
ção do todo percebida pelo mundo. A mai-
or parte dessa indústria está em terra firme.
Afirmou Dmitri Rogozin, embaixador russo
na Otan em 2008, numa entrevista coletiva
na Bélgica: “Todos sabemos que é em terra
que os piratas têm seus refúgios, e deveria

ser feito um esforço comum para acabar
com eles”56.

As armas contra-bandeadas chegam ao
país pelos diversos portos somalis – La
Qoray, Kismayo – de onde são distribuí-
das aos chefes dos grupos piratas. A maior
parte do contrabando de armas que entra
na Somália vem dos Emirados Árabes, do
Yêmen e de Uganda.

Nas resoluções seguintes o Conselho
de Segurança das Nações Unidas manteve
o embargo de armas e, por perceber que
muitos países estavam quebrando esse
acordo, talvez por não conseguirem esta-

belecer um plano efi-
caz de fiscalização em
suas fronteiras, o Con-
selho se preocupou
em estabelecer puni-
ções não só aos pira-
tas, mas a qualquer
pessoa ou entidade
que contribuísse de
alguma forma com es-
sas atividades.

Em novembro de
2008, foi publicada a
Resolução 1.851 do
Conselho de Seguran-
ça da ONU estabele-
cendo que os países
ou pessoas que prati-
cassem atos de pirata-

ria ou contribuíssem com eles ou dificul-
tassem a distribuição de ajuda humanitária
estariam sujeitos a sanções.

Segundo a Resolução 1.844 do Conselho,
estará sujeito a punições impostas por este
quem: “a) participe de atos que ameacem a
paz, a segurança ou a estabilidade da Somália

55 ONU – Organização das Nações Unidas. Disponível em:<http://www.un.org>. Acesso em:19 mai, 2009.
56 Folha Online. Consumidores vão pagar por sequestro de navios, dizem especialistas. Disponível

em:<http://74.125.95.132/search?q=cache:-9lx7MKXSwkJ:www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/
ult94u469038.shtml+rota+alternativa+pirataria+cabo+da+boa+esperan%C3%A7a&cd=2&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 21 jul, 2009, p. 1.

Os argumentos utilizados
pela ONU para justificar o
sinal verde para os países
adentrarem na Somália

quando bem entenderem são
conter o avanço desenfreado
dos atos de pirataria e evitar

maiores prejuízos
econômicos e poupar a

exposição dos tripulantes a
situações de pânico
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ou lhes preste apoio (...), c) obstrua a presta-
ção de assistência humanitária à Somália, ou
o acesso da assistência humanitária ou sua
distribuição”57.

Outra medida tomada pelo Conselho, no
intuito de evitar maiores proporções dos
atos de pirataria, foi a autorização dada aos
seus Estados membros de utilizarem os
meios que julgarem necessários para com-
bater a ação dos piratas, permitindo inclu-
sive a perseguição destes dentro do pró-
prio território somali.

Os argumentos utilizados pela ONU para
justificar o sinal verde para os países
adentrarem na Somália quando bem entende-
rem são conter o avan-
ço desenfreado dos
atos de pirataria e evitar
maiores prejuízos eco-
nômicos e poupar a ex-
posição dos tripulantes
a situações de pânico.

Em sua mais recente
resolução, publicada
em maio de 2009, o Con-
selho de Segurança das
Nações Unidas reforça
o pedido de apoio financeiro para dar conti-
nuidade à missão Amisom, ativada na
Somália. Segundo o texto da ONU, os recur-
sos seriam investidos na reconstrução das
instituições de segurança do país e em equi-
pamentos militares e treinamentos das For-
ças Armadas nacionais.

O foco da ONU agora é combater a pira-
taria de dentro para fora dos limites estatais.
Vencendo a criminalidade que ocorre den-
tro da Somália, destruir-se-ão as bases da
pirataria praticada nas águas internacionais.

Dentro do país, a ONU foi fundamental
na formação do Governo Federal de Transi-

ção em 2004, que está até hoje no poder.
Apesar de se encontrar há tantos anos no
poder e ser apoiado pela ONU e pela comu-
nidade internacional, o GFT não conseguiu
impor sua autoridade e reorganizar o país.

O apoio dado pela ONU a esse governo
de transição não tem sido suficiente para que
ele possa se fortificar e exercer o controle do
caos vivido no país. Urge a reconstrução das
instituições nacionais para que a eficácia do
Governo somali seja garantida. Como pode
um governo funcionar sem exercer seu poder
coercitivo? Se não há mais polícia nem siste-
ma judiciário, quem punirá os infratores?

A Organização Marítima Internacional é
uma agência especi-
alizada da ONU com
sede no Reino Unido,
que foi instituída na
Convenção de Gene-
bra em 1948, com o ob-
jetivo de “desenvol-
ver e manter uma es-
trutura reguladora de-
talhada para o trans-
porte, e o seu manda-
to inclui hoje a segu-

rança, interesses ambientais, matérias le-
gais, a cooperação técnica, a segurança
marítima e a eficiência do transporte”58.

A Organização conta hoje com a partici-
pação de 168 Estados membros e tem como
principal tarefa solucionar a questão da
pirataria na costa da Somália.

Os seus trabalhos por meio do estabe-
lecimento de medidas internacionais de
segurança da navegação contra ataques
piratas têm sido eficazes.

Pela circular MSC no 443 do Maritime
Safety Committee (espécie de Conselho de
Segurança da IMO), a IMO propõe uma sé-

57 ONU – Organização das Nações Unidas. Disponível em:<http://www.un.org>. Acesso em:19 mai, 2009.
58 IMO – International Maritime Organization. About IMO. Disponível em: <http://www.imo.org>.

Acesso em: 11 mai, 2009.

Vencendo a criminalidade
que ocorre dentro da

Somália, destruir-se-ão as
bases da pirataria

praticada nas águas
internacionais
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rie de medidas para reduzir os riscos de um
ataque pirata. Dentre elas estão a instalação
de iluminação de segurança, alarmes e sis-
temas de comunicação nas embarcações e
maior segurança nas regiões portuárias.

A atuação do organismo marítimo espe-
cializado da ONU está diretamente vincu-
lada às denúncias feitas pelos países que
relatam os casos de pirataria e convocam a
Organização a lhes prestar auxílio nas ne-
gociações e na recuperação da embarca-
ção dominada por piratas.

A IMO também conta com o apoio de
grupos especializados para desenvolverem
estratégias de combate à pirataria e para

Figura 05 – Mapa da África, com destaque para a localização do Cabo da Boa Esperança
(Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/mapas/mp-africa.jpg>)

negociarem a libertação de reféns e o pa-
gamento de resgates.

Desde 1998, ela vem desenvolvendo um
projeto antipirata, que consiste em atrelar
uma série de oficinas e seminários, para
alertar os governos dos perigos a que es-
tão sujeitas algumas rotas marítimas inter-
nacionais, ao estabelecimento de acordos
entre os países, no intuito de desenvolver
medidas de combate à pirataria.

A IMO alerta que o número reduzido de
pessoas a bordo favorece os ataques. Ao per-
ceberem que uma embarcação está composta
por poucos tripulantes, os piratas sentem-se
menos intimidados e menos ameaçados de
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Figura 06 – Marcações indicando o caminho das rotas via Golfo de Áden e em direção ao Cabo da
Boa Esperança (Imagem disponível em: < http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,india-

pode-mandar-mais-navios-para-combater-piratas-no-indico,281315,0.htm>)

invadir o navio, o que facilita o controle da
situação e propicia o sucesso da investida.

Algumas medidas propostas pela Orga-
nização por meio da Circular no 1.334,
publicada em 23 de junho de 2009, são: usar
iluminação e equipamentos de fiscalização,

controlar o acesso ao navio e às suas áre-
as restritas por passageiros e pela própria
tripulação, monitorar os instrumentos de
segurança da embarcação, capacitar a tri-
pulação para manipular os meios de segu-
rança e agir em caso de ataque pirata.

ALVOS  DA  PIRATARIA

ROTAS  TRADICIONAIS ROTA PELO CABO DA BOA ESPERANÇA,
CONSIDERADA MAIS SEGURA
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Sabendo do alto custo de algumas medi-
das de prevenção, como a instalação dos
equipamentos de segurança nas embarca-
ções, algumas empresas têm optado por uma
medida mais drástica. Como mencionado ao
longo deste trabalho, o intenso fluxo de na-
vios cargueiros na rota comercial via Golfo
de Áden, muitas vezes repletos de barris de
petróleo ou aparelhos eletrônicos, é um gran-
de atrativo para os piratas. Sendo a região
altamente perigosa e gerando altos prejuí-
zos aos navios atacados, alguns comerci-
antes preferem navegar por uma rota alter-
nativa, via Cabo da Boa Esperança, extremo
sul da África do Sul.

Visando a poupar os
recursos despendidos
com as altas tarifas de
seguros e evitar pôr em
risco o carregamento de
mercadorias e a vida das
pessoas a bordo, algu-
mas empresas têm op-
tado por uma rota 30%
mais distante – informa-
ção publicada em repor-
tagem da Folha Online
em 18 de novembro de
2008 – e, consequente-
mente, mais custosa.

Nas palavras de
Dolnick, as vantagens da rota marítima via
Golfo de Áden:

O Golfo de Áden dá acesso ao Mar Ver-
melho, que, por sua vez, encontra o Mar
Mediterrâneo através do Canal de Suez.
A rota é muitos milhares de quilômetros,
e muitos dias, mais curta do que a circu-
navegação do Cabo da Boa Esperança,
no extremo sul da África59.

A nova rota evita a travessia via Golfo de
Áden – Mar Vermelho para se chegar à Eu-
ropa, utilizando-se da circunavegação ao
longo da costa africana, contornando o
Cabo da Boa Esperança e atingindo as águas
do Oceano Atlântico, seguindo o caminho
para o país desejado.

Como citado anteriormente, a Operação
Atalanta é o projeto mais recente no senti-
do de recuperar a estabilidade na região do
Golfo de Áden. Criada em dezembro de 2008
por iniciativa da União Europeia (EU) e com
respaldo da ONU, a Operação Atalanta
conta com a participação de seis navios,

três aviões e 1.200 pes-
soas dos diversos pa-
íses membros da UE60.

O grande objetivo
dessa operação é o de
garantir que as ajudas
alimentícias cheguem
até a Somália e que a pi-
rataria na região seja
combatida, fiscalizan-
do-se a região e pren-
dendo piratas ou sus-
peitos de praticarem ou
colaborarem para a prá-
tica de tais atos.

A missão inicial da
Operação deve durar

um ano, até dezembro de 2009, quando no-
vas diretrizes serão estabelecidas.*

CONSIDERAÇÕES  FINAIS

O tema em questão guarda, entre várias, a
peculiaridade de ser um assunto presente ape-
nas em reportagens e em alguns poucos arti-
gos científicos. Não há ainda um estudo mais
aprofundado sobre a pirataria no mundo, e em

59 DOLNICK, Sam. Cresce pirataria no Golfo de Áden. Disponível em:< http://www.alide.com.br/joomla/
index.php/capa/36-noticias/225-aden>. Acesso em: 23 jul, 2009, p. 1.

60 Disponível em: < http://www.acp-eucourier.info/What-role-for-the-EU-in-S.573.0.html?&L=3>.
* N.R.: Este trabalho foi escrito em 2008.

Limitar-se a elencar os
prejuízos trazidos pela

pirataria na costa somali é
uma abordagem por

demais simplista, visto que
deixa de lado a

investigação da força
motriz e dos fatores

associados à causa dessas
empreitadas criminosas
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especial na costa da Somália, o que tornou a
pesquisa e o esclarecimento dos fatos ocorri-
dos trabalhosos e, muitas vezes, com informa-
ções conflitantes e ideias inconsistentes.

Tomando como ponto de partida a bus-
ca por informações das mais diversas fon-
tes, o presente trabalho buscou compre-
ender os fatores responsáveis pela prolife-
ração da ação dos piratas na região do
Chifre Africano e o porquê de a região ter
se tornado, em tão pouco tempo, o princi-
pal foco dos ataques piratas no mundo.

Logo de início se pôde constatar que a
abordagem feita por di-
versos autores e jorna-
listas, ao se referir às
ações dos piratas nas
águas costeiras da
Somália, detinha-se
apenas a comentar as
consequências gera-
das pelos crimes. Na
maior parte das vezes,
os artigos e/ou repor-
tagens eram focados
em dados quantitativos
do prejuízo, como o va-
lor cobrado pelo resga-
te ou o valor estimado
das cargas a bordo
saqueadas, colocando
sempre os piratas
somalis numa posição
estática de vilões, de criminosos cruéis e ex-
tremamente perigosos.

De fato, não há como negar os prejuízos
causados pelas ações dos piratas nos últi-
mos anos, um prejuízo nunca registrado an-
tes na história da pirataria no mundo, consi-
derando ser uma região delimitada e o gran-
de número de ataques registrados. É incon-
testável também o pânico que os piratas
somalis têm disseminado nas águas da re-
gião. Inclusive navios civis, de turismo, têm
sido alvos desses crimes, e comumente inú-

meras pessoas são feitas reféns até que o
pagamento do resgate seja efetuado. Toda-
via, limitar-se a elencar os prejuízos trazidos
pela pirataria na costa somali é uma aborda-
gem por demais simplista, visto que deixa
de lado a investigação da força motriz e dos
fatores associados à causa dessas emprei-
tadas criminosas.

O que este trabalho teve a intenção de
ressaltar e trazer ao debate foi, principalmen-
te, os fatores que levaram a região do Chifre
Africano a se tornar o grande foco atual de
ataques piratas e como o Direito Internacio-

nal tem sido aplicado
para tentar restabelecer
a paz na região.

Para que fosse pos-
sível compreender esse
fato, foi essencial a aná-
lise do cidadão somali e
da situação política e
socioeconômica de seu
país. A partir da pesqui-
sa e da busca por textos
que enfocassem os pi-
ratas, e não a pirataria,
foi possível perceber
que a origem da ativida-
de está num movimento
de defesa dos somalis
contra a exploração so-
frida pelos países cir-
cunvizinhos, sobretudo

os europeus, após a queda do governo somali
e a vacância governamental.

Sem autoridades e órgãos do governo
capazes de garantir os serviços básicos de
higiene e condição digna de vida e a segu-
rança da população, a exploração estran-
geira foi inevitável.

Navios estrangeiros praticavam a pes-
ca predatória na região, lixos tóxicos eram
vendidos a “preço de banana” para que os
somalis se desfizessem deles (o que levou
à morte cerca de 400 pessoas), e os proble-

Navios estrangeiros
praticavam a pesca

predatória na região, lixos
tóxicos eram vendidos a
“preço de banana” para

que os somalis se
desfizessem deles (o que

levou à morte cerca de 400
pessoas), e os problemas
sociais, como a fome e a

criminalidade, só cresciam
no país
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mas sociais, como a fome e a criminalidade,
só cresciam no país.

Diante dessa realidade, parte da própria
população somali se organizou e iniciou
um movimento de defesa de seu território
contra essas ameaças estrangeiras.

Assim, os primeiros piratas eram anti-
gos pescadores que, numa ação de defesa
à atividade pesqueira na região, atacavam
os navios de pesca estrangeiros, que inva-
diam suas águas e atiravam suas redes, sem
qualquer cuidado ou
respeito às restrições
ambientais de preser-
vação das espécies.

Ao  perceberem
que o saque a navios
e a cobrança de resga-
tes lhes proporciona-
va um retorno finan-
ceiro bastante rápido,
esses  somalis  come-
çaram  a  incrementar
suas  atividades.

A pirataria foi cres-
cendo dentro do país
e, atualmente, existe
uma “indústria da pira-
taria”, em que há cida-
des e portos voltados
para essa prática, in-
clusive com empresas
especializadas em for-
necer comida para os saqueadores alimen-
tarem os reféns, enquanto aguardam o pa-
gamento do resgate.

Devido à ausência de um Direito Internaci-
onal efetivo de fiscalização e combate a essas
atividades, os piratas estão cada vez mais ou-
sados, não se restringindo mais a atacar nas
proximidades da costa da Somália, mas se ex-
pandindo também para zonas de mar aberto.

Assim ressalta Choong, segundo o arti-
go “Cresce pirataria no Golfo de Áden”,
publicado por Dolnick: “Não existe nenhu-
ma proteção efetiva, é por isso que os ata-
ques dos piratas seguem ocorrendo. As
atividades criminosas estão florescendo
porque os riscos são pequenos e a recom-
pensa é extremamente alta” 61.

A grande preocupação da comunidade
internacional é o combate dessa atividade,
visto que a principal rota marítima comerci-

al do mundo está com-
prometida. Assim, en-
tendendo que a raiz da
pirataria ocorrida na
costa da Somália está
numa crise interna do
país atrelada às amea-
ças externas, não há
que se falar apenas em
formas de contra-ata-
ques e punição dos in-
fratores. É mister que
se restabeleça o poder
estatal e que se reor-
ganize um governo
forte, um aparato jurí-
dico eficaz e as Forças
Armadas.

A ONU está atuan-
do nesse sentido, apoi-
ando a instauração de
um governo somali for-

te e capaz de recuperar a segurança da re-
gião, combatendo a criminalidade em terra e
fiscalizando o mar costeiro.

Por meio de diversas resoluções
publicadas por seu Conselho de Seguran-
ça, a participação ativa da IMO, órgão es-
pecializado, e do apoio dado à Operação
Atalanta (comandada pela União Europeia),
esse organismo pretende despertar nos

61 DOLNICK, Sam. Cresce pirataria no Golfo de Aden. Disponível em:< http://www.alide.com.br/joomla/
index.php/capa/36-noticias/225-aden>. Acesso em: 23 jul, 2009, p. 2.
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seus Estados membros e nas empresas
multinacionais o sentimento de união con-
tra os ataques piratas na região do Estreito
de Áden e a importância de se restabelecer
a segurança no local.

O combate à criminalidade nas águas
costeiras da Somália tem tomado uma forma
bastante peculiar, afrontando, em alguns
casos, princípios do Direito Internacional e
também as leis somalis, por isso a necessi-
dade imediata de restauração do governo
somali, para que ele próprio possa julgar
seus criminosos de acordo com a forma pre-
vista em seu ordenamento normativo.

Também merece destaque a importância
da estabilidade nacional e da estabilidade
interna em todos os países do mundo.

Muitas vezes, por determinado Estado não
desempenhar um papel político ou econô-
mico de destaque, ele fica marginalizado
do cenário internacional. O que não se es-
perava, portanto, é que um pobre país afri-
cano, esquecido pelos entes globais, pu-
desse representar tamanha ameaça às gran-
des potências comerciais.

Por fim, merece destaque que o estudo
da rápida expansão da pirataria na costa da
Somália não teve a pretensão de esgotar o
tema – até porque se está diante de uma
escassa fonte de materiais de pesquisa –,
mas que se almeja com ele despertar a co-
munidade científica para uma análise mais
detida e cuidadosa no fenômeno da pirata-
ria na região.
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A atitude do Brasil à eclosão da Segun-
da Guerra Mundial era naturalmente a

de neutralidade, desde logo expressamente
declarada (decretos no 4.623 e 4.624 de 5 de
setembro de 1939, respectivamente quanto
à guerra entre a Inglaterra e a Alemanha e a
França e a Alemanha), por isso que as ques-
tões relativas a minorias raciais germânicas,
espaços vitais, esferas de influência, anexa-
ções territoriais e outras em nada interessa-
vam diretamente à nossa Pátria; mal, porém,
a luta eclodiu no continente europeu, logo
se desbordou pelos mares, no afã febriante
e porfiado de procurar o domínio das vias
marítimas de comunicações.

A ânsia por esse domínio avançou logo,
célere, pelas águas do Oceano Atlântico,
que, quase de polo a polo, em longuíssimo

MARINHA DO BRASIL NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL*

–  PARTE  1

GERSON  DE  MACEDO  SOARES**
Capitão de Fragata

(in memoriam)

fuso, separa o nosso próprio país das ribas
europeias, debruçando-se as orlas orientais
de nosso vasto território sobre a planura
aquosa onde a ação de cada um dos agigan-
tados contendores queria barrar aos respec-
tivos contrários ou utilizar, a despeito deles,
as extensas, ilimitadas rotas pelas quais se
transportassem os suprimentos de toda clas-
se de que necessitavam uns e outros para o
escopo final – a vitória.

O Oceano Atlântico era, deste modo, o
domínio comum em que os interesses da-
queles que lutavam viriam colidir, sem som-
bra de dúvida, com os nossos próprios in-
teresses, já se esboçando, assim, alguma
coisa que implicaria a nossa coparticipação,
ao menos à distância, no conflito em pro-
gressão alarmante.

* N.R.: Matéria encaminhada pelo Contra-Almirante Edgard Hargreaves de Carvalho, em seis partes, que
serão publicadas na RMB a partir desta edição.

** N.R.: O autor era o chefe do Estado-Maior do Comando da Força Naval do Nordeste, durante a guerra.
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Desde que havia a fatalidade geográfi-
ca da descontinuidade dos continentes,
para que os efeitos dos entreveros brutais
nos atingissem por terra, e que, para ser-
mos ainda incomodados pelos ares, seriam
necessárias bases bem próximas, pelo mar
nos viria, pois, de imediato, quer à superfí-
cie quer insidiosamente, entre duas águas,
submarinamente, alguma ação de qualquer
dos partidos hostis que nos pudesse ofen-
der física ou moralmente os melindres de
nação livre, soberana e neutra.

A essa ação, mister se faria então que
se opusesse outra ação de coerção que lhe
anulasse os efeitos, a fim de que não nos
envolvêssemos na luta, fossem quais fos-
sem os intentos a contrariar, opostos à
nossa própria isenção no conflito, partin-
do deste ou daquele partido.

Era isso a neutralidade que se impunha
fosse mantida pelo Brasil, em posição pa-
ralela e equidistante dos grupos em guer-
ra. Assim, como a ameaça que era iminente
vinha através dos mares, claramente inevi-
tável quanto aos atritos que nos ia produ-
zir, a força armada brasileira naturalmente
determinada para exercer ação, quer pre-
ventiva quer coibidora, em nome do Direi-
to foi a Marinha de Guerra.

Em fins de 1939, quando a guerra foi
declarada entre a Inglaterra e a França de
um lado e a Alemanha do outro, esta já es-
tava economicamente preparada e com su-
primentos de toda es-
pécie devidamente ar-
mazenados para o con-
flito, ao passo que
aqueles outros países,
mesmo em face dos
acontecimentos que se
vinham desenrolando
na Europa central, pou-
co ou nada tinham fei-
to nesse sentido, de
modo que, ao abrirem-

se as hostilidades, sua navegação mercan-
te que devia ir buscar, à pressa e sem des-
canso, as utilidades além-mar, em plagas
distantes, como nas Américas do Norte e
do Sul, logo ficou sujeita aos ataques dos
raiders e dos submarinos, cujos primeiros
êxitos de pronto se fizeram sentir, quer
quanto a navios de guerra quer quanto a
mercantes, nos primeiros dias de guerra,
com grande alarme para os Aliados.

Tinha, pois, o Brasil que mobilizar seus
recursos navais para manutenção de sua
neutralidade e para defesa de suas águas
territoriais, que a qualquer momento podi-
am estar sendo violadas com o ataque de
submarinos ou de raiders a navios ingle-
ses ou franceses. Em dezembro do mesmo
ano de 1939, já o encouraçado alemão Graf
Spee, derrotado, internava-se em Monte-
vidéu, depois de produtiva ação como
raider, atestando de modo irretorquível a
ameaça que nos vinha vindo a qualquer
instante pelo mar, o perigo sempre iminen-
te que, afinal, nos arrastaria ao conflito.

Para essa ação de sentinela sempre aler-
ta, com os olhos fitos continuamente não
só nos horizontes largos mas também nas
águas em volta até mesmo poucos metros
de distância, dispunha apenas a Marinha
de Guerra brasileira de meios materiais bem
precários. Para conjurar a ameaça, já que
esta resultaria em ato de força, sem peias
do direito, na repressão pronta e justificada

Encouraçado Minas Gerais
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de procedimentos atentatórios da neutrali-
dade que havíamos proclamado, contava
apenas a Esquadra brasileira, para se opor
a raiders e submarinos moderníssimos, com
os remanescentes de uma frota de navios
de mais de 30 anos de exis-
tência e com raríssimas
unidades mais modernas,
porém inadequadas, as-
sim especificadas: dois
encouraçados obsoletos
(o Minas Gerais e o São
Paulo), não utilizáveis na-
turalmente para qualquer
emprego em uma campa-
nha antissubmarina; dois
cruzadores ligeiros nas
mesmas condições (o Bahia e o Rio Gran-
de do Sul); cinco contratorpedeiros da clas-
se Amazonas, tão velhos quanto aqueles
(Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, San-
ta Catarina e Mato Grosso), aos quais se
poderia juntar um sexto, o Paraíba, alque-
brado, impossibilitado de enfrentar qual-

Cruzador Rio Grande do Sul

quer mar grosso; um
outro contratorpedeiro
um pouco mais moder-
no, o Maranhão; qua-
tro submarinos (o Hu-
maitá e o Tupi, o Tim-
bira e o Tamoio), che-
gados no ano anterior
da Itália; dois navios
hidrográficos adaptá-
veis para fins de guer-
ra, o Rio Branco e o

Jaceguai, e uma flotilha de seis navios mi-
neiros da classe Carioca, recém-
construídos no Arsenal da Ilha das Cobras,
dos quais o Carioca e o Cananéia foram
incorporados à Esquadra a 16 de setembro
de 1939, e o Camocim, o Cabedelo, o

Caravelas e o Camaquã somente a 7 de
junho de 1940. Além dessas unidades, con-
tava a Esquadra ainda com alguns trans-
portes, rebocadores e navios-auxiliares de
emprego especializado e restrito. O lança-
mento ao mar dos três contratorpedeiros
Marcílio Dias, Mariz e Barros e

G r e e n h a l g h ,
que depois pres-
taram tão bons
serviços como
verdadeiros na-
vios de guerra,
só se deu, res-
pectivamente, a

CT Piaui, da classe Amazonas

Submarino Timbira
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20 de julho, e 28 de dezembro de 1940 e a 8
de julho de 1941. Em julho de 1940, ainda
estavam sendo batidas as primeiras qui-
lhas de seis contrator-
pedeiros de tipo in-
glês, da classe Amazo-
nas, os quais não fica-
riam prontos durante
toda a guerra, e as cor-
vetas da classe Ma-
tias de Albuquerque,
queimando carvão,
encomendadas origi-
nalmente pelo gover-
no inglês à Casa Lage
& Irmão, ainda se acha-
vam em fase de cons-
trução e lançamento
ao mar, em 1942, nos
estaleiros daquela fir-
ma; prestaram, entre-
tanto, ainda, bons serviços no último ano
de guerra.

Dos navios da velha esquadra ainda na
atividade então chamados a prestar servi-
ços de guerra, os cruzadores Bahia e Rio
Grande do Sul, os contratorpedeiros Piauí,
Rio Grande do Norte, Paraíba e Santa Ca-
tarina, assim como o Transporte Belmonte
e o Rebocador de Alto-Mar Laurindo
Pitta, já haviam constituído a Divisão Na-
val em Operações de Guerra, que, sob o
comando do Almirante Pedro Max Fernando
de Frontin, mandara o Brasil às águas

europeias na Primeira
Guerra Mundial, em
1918.

Pois foi com esse
material flutuante que
a Marinha de Guerra
do Brasil iniciou a sua
ação de vigiar, pela ma-
nutenção de nossa
neutralidade, as águas
territoriais brasileiras,

extensas de cerca de 3 mil milhas, só na parte
mais vulnerável às incursões atentatórias à
nossa posição de neutros, ou seja, da foz do

Rio Pará até Santa Catarina, incluindo as ilhas
de Fernando de Noronha e Trindade, em ple-
no oceano.

No ano de 1939, a 30 de setembro, pou-
cos dias, portanto, após a declaração de
guerra à Alemanha pela Grã-Bretanha e a
França, era torpedeado, a cerca de 70 mi-
lhas da costa nordeste do Brasil, o carguei-
ro inglês Clement. Alguns de seus sobre-
viventes, numa baleeira, foram salvos pelo
mercante brasileiro Itatinga, a cerca de 15
milhas ao largo da costa de Pernambuco, e
conduzidos para o porto de Salvador.

Corveta Rio Branco

Formatura dos navios-mineiros Classe Carioca na cerimônia de
batimento da quilha dos Contratorpedeiros Amazonas e Araguaia

em 20/7/1940 (Coleção Alte. Brígido)
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Era o perigo iminente de complicações
tendentes a nos envolver no conflito alheio
que chegava às nossas plagas.

O começo do ano de 1940 encontrou os
navios ligeiros de nossa Esquadra em ple-
na atividade no mar.

O Navio-Mineiro Cananéia, a 11 de ja-
neiro, regressava ao Rio de Janeiro de uma
viagem aos portos do norte do País. A 27
do mesmo mês, os cruzadores e vários
contratorpedeiros regressavam à Baía de
Guanabara depois de um perí-
odo de exercícios.

A 9 de fevereiro, esses mes-
mos navios, capitaneados
pelo Encouraçado Minas Ge-
rais, saíam do Rio para o sul
do país, regressando a 17, en-
quanto outros contratorpedei-
ros e os navios-mineiros Ca-
rioca e Cananeia, assim como
os submarinos da classe Tupi,
estavam sempre em atividade,
ora saindo ora entrando no
porto do Rio de Janeiro, em
exercícios que compreendiam, deliberada-
mente, um patrulhamento de observação e
polícia das águas territoriais.

A 8 de março, o Cruzador Rio Grande
do Sul levava o Presidente da República e
o Ministro da Marinha a Santa Catarina.
Nesse mesmo mês continuava o movimen-
to dos cruzadores e contratorpedeiros.

De 9 a 27 de abril, os encouraçados Mi-
nas Gerais e São Paulo, com vários
contratorpedeiros, faziam exercícios nas

águas da Ilha Grande. A 7 de maio tornava
a sair, para o mesmo fim, o primeiro desses
navios.

O Monitor Paraguaçu, de construção
nacional, era incorporado à Esquadra e
partia da Baía de Guanabara a 11 de maio
para Mato Grosso, a cuja flotilha fluvial
deveria pertencer, sendo escoltado pelo Na-
vio-Mineiro Carioca de porto em porto até
o de Montevidéu, aonde chegava a 30 de
maio.

Até o Navio-Escola Almirante Salda-
nha, arrostando perigos perfeitamente
imagináveis, partia do Rio de Janeiro a 18
de maio desse mesmo ano de 1940 para uma
viagem de instrução de guardas-marinha
até Portugal.

A 7 de junho, com a incorporação dos
navios-mineiros Camocim, Cabedelo,
Caravelas e Camaquã, era criada pelo mi-
nistro da Marinha a Flotilha de Navios-
Mineiros.

Contratorpedeiros Mariz e Barros e o Greenhalgh ao largo de Gibraltar em
escolta a um dos escalões da Força Expedicionária Brasileira

Contratorpedeiro
Amazonas
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A 13 desse mesmo mês, o Encouraçado
São Paulo, com escolta de contratorpe-
deiros, saía do Rio de Janeiro para novos
exercícios na Baía da Ilha Grande, indo jun-
tar-lhes ali, a 18, o Encouraçado Minas Ge-
rais, regressando todos a 28. Outra saída
dessas repetiu-se em julho. E também em
agosto, com os navios-mineiros.

A 2 de julho saía de Lisboa, de regresso ao
Brasil, o Navio-Escola Almirante Saldanha.

O ano de 1941 encontrou a Esquadra
brasileira na mesma atividade, inclusive com
os navios transportes e auxiliares. O Na-
vio-Auxiliar Vital de Oliveira desde o ano
anterior andava continuamente para baixo
e para cima em várias comissões.

A 28 de janeiro, o Navio-Escola Almi-
rante Saldanha tornava a sair para nova
viagem de instrução de guardas-marinha,
devendo passar pelo Estreito de Magalhães,
subir ao longo da costa pelo Pacífico e pas-
sar pelo Canal do Panamá, fazendo o périplo
da América do Sul para regressar ao Brasil.

O Navio-Tanque Marajó saía a 8 de mar-
ço para a Ilha de Aruba, a buscar óleo com-

bustível.  A 10 desse mesmo mês, era o Cru-
zador Rio Grande do Sul que saía para o
norte do País até Belém, levando a seu bor-
do o Ministro da Marinha, e regressando
ao Rio a 1o de abril.

Nesse meio tempo, dera-se no Mediter-
râneo o ataque ao navio mercante brasilei-
ro Taubaté por um avião alemão, do que
resultou um morto, além de vários feridos,
dando o fato motivo a um protesto do Go-
verno brasileiro junto à Embaixada alemã
no Rio de Janeiro.

Continuou, no correr desse ano de 1941,
a movimentar-se a Esquadra brasileira, que
se encontrava em atividades no mar, em
exercícios, patrulhamento e transporte,
quando a Carta do Atlântico foi assinada,

a 14 de agosto, e quando
se deu o ataque japonês
de surpresa a Pearl Harbor,
a 7 de dezembro, ao qual
se seguiram a declaração
de guerra dos Estados
Unidos e da Inglaterra ao
Japão e o anúncio da soli-
dariedade do Brasil àque-
le país atacado.

Era, assim, envolvido
o continente americano na guerra, e o ano
de 1942 se iniciava em meio aos mais ne-
gros prognósticos, logo confirmados com
o rompimento, a 28 de janeiro, das rela-
ções diplomáticas do Brasil com os três
países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão),
seguindo-se a esse ato a nossa adesão à
Declaração das Nações Unidas e à Carta
do Atlântico.

Corveta Matias de
Albuquerque
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INTRODUÇÃO

Muito se tem escrito a respeito da im-
portância da liderança nos ambientes

de trabalho. A alta frequência com que o as-
sunto tem sido estudado exibe uma ampla
possibilidade de abordagens. Uma delas

pode ser a comparação entre o exercício da
liderança nos setores privado e público, em
que as relações trabalhistas possuem dife-
renças marcantes. De acordo com Kouzes e
Posner, “não importa se você trabalha no
setor público ou privado, o exercício da li-
derança poderá auxiliá-lo a desenvolver
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sua capacidade de conduzir os outros a lu-
gares onde eles (e você) jamais estiveram”.1

Contudo, é prudente relembrar que a lide-
rança continua sendo um requisito básico para
que haja eficácia em qualquer organização, seja
pública ou privada, e a qualquer tempo. Em
períodos de tensão, situação corriqueira na
sociedade moderna, a liderança pode ser o
fator crucial de distinção entre organizações
que prosperam e organizações que fracassam.2

Neste trabalho, a menção ao setor público
faz referência à Administração Pública, que,
segundo Meirelles: “[...] é um conjunto de ór-
gãos instituídos para
consecução dos objeti-
vos do Governo”.3

Numa visão global, é
todo o aparelhamento
do Estado preordenado
à realização de seus ser-
viços, visando à satis-
fação das necessidades
coletivas.4

Assim, este artigo,
fundamentado em pes-
quisa bibliográfica, ba-
seado em obras, periódicos, artigos publi-
cados e trabalhos acadêmicos, tem o propó-
sito de verificar os indícios da similaridade
entre as lideranças exercidas nos setores
público e privado, a partir do próprio con-
ceito de liderança, de suas características e
de sua importância nas organizações.

Primeiramente, será analisado o conceito
de liderança. Em seguida, serão abordadas

as características da liderança, a importân-
cia da liderança nas organizações, a lideran-
ça e os valores éticos e morais, a liderança
como processo de aprendizado e a lideran-
ça nos ambientes público e privado. Por fim,
apontam-se os aspectos de similaridade en-
tre as lideranças nos setores público e pri-
vado observados ao longo deste percurso.

O  CONCEITO  DE  LIDERANÇA

Em termos conceituais, para Packard a
liderança é vista como a arte de fazer com

que os outros desejem
fazer algo que o líder
está convencido de
que deve ser feito.5

Para Hogan, a lide-
rança implica persuadir
outras pessoas no sen-
tido que deixem de lado,
por um certo período,
seus interesses pesso-
ais em benefício de um
objetivo comum que
esteja associado às res-

ponsabilidades e ao bem-estar do grupo.6
Apesar da existência de uma gama enorme

de conceitos relativos à liderança, neste tra-
balho será tomada por base a definição apre-
sentada por Tannenbaum: “Liderança é a in-
fluência interpessoal, exercida na situação e
dirigida, por meio do processo da comunica-
ção humana, à consecução voluntária de um
ou diversos objetivos específicos”.7 A defini-

1 Cf. KOUZES, James M; POSNER, Barry Z. O desafio da liderança. 3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 3.
2 BENNIS, Warren. Líderes e liderança: entrevistas com lideranças empresariais e políticas dos Estados

Unidos, Japão e Europa. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
3 Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 21 ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 6.
4 Idem.
5 PACKARD, V. “The pyramid climbers”, In NOVO, D. V. e CHERNICHARO, E. Gestão e Liderança. Rio

de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas FGV Management, 2008.
6 HOGAN In NOVO, D. V. e CHERNICHARO, op. cit.
7 Cf. TANNENBAUM, Robert. WESCHELER. I; MAPARIK, F. Liderança e organização. São Paulo:

Atlas, 1970, In CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 7 ed. rev.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2003, p. 122.

Contudo, é prudente
relembrar que a liderança

continua sendo um requisito
básico para que haja
eficácia em qualquer

organização, seja pública ou
privada, e a qualquer tempo
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ção de Tannenbaum será analisada detalha-
damente ao longo deste capítulo.

INFLUÊNCIA  INTERPESSOAL

A influência interpessoal é facilmente
perceptível na liderança, pois ninguém lide-
ra senão outra pessoa ou grupo de pesso-
as. E essa liderança se dá por um processo
de influenciação que, por sua vez, ocorre
dentro de um contexto de relacionamento
interpessoal. De acordo com Kouzes e
Posner, “não encontramos apenas líderes
grandiosos que marcaram a história. En-
contramos também líderes do dia a dia,
pois a liderança não é uma questão de car-
go nem função. É uma questão de relacio-
namento, credibilidade e do que fazemos”.8

Em última instância, influenciar signifi-
ca a capacidade ou poder que uma pessoa
ou coisa tem de interferir no comportamen-
to ou no desenvolvimento de outrem9.

Nesse sentido, a liderança necessita re-
fletir um processo no qual o líder busca,
sob influência e aceitação do próprio gru-
po, o alcance de metas e objetivos especí-
ficos por meio de mobilização, informação,
comunicação, manejo, solução de confli-
tos e estabelecimento de estratégias.10

Depreende-se que, numa relação des-
se porte, não se pretende uma abordagem
de dominância ou manipulação, mas o li-
vre arbítrio para um seguimento fiel, leal e
espontâneo.

Seguindo a análise do conceito de lide-
rança, é importante destacar, como será vis-
to a seguir, a questão do exercício da lide-
rança situacional.

O  EXERCÍCIO  SITUACIONAL  DA
LIDERANÇA

Autores como Kouses, Posner e Charam
apontam a liderança como um processo in-
serido num contexto situacional.11

Empiricamente, a própria história nos reve-
la esse fato ao apontar diversas personali-
dades que exerceram sua liderança sempre
inseridas numa situação específica.

Em exemplo de liderança situacional é o
famoso caso de Ernest Shackleton,12 um aven-
tureiro que viveu no início do século XX e
teve a proeza de conseguir manter vivos e
sãos seus subordinados em um longo e pe-
noso período em que esteve na Antártica,
após um naufrágio em pleno Polo Sul.13

Shackleton tentou duas vezes chegar ao
Polo Sul, em 1902 e 1908. Depois que Roald
Admunsen chegou ao Polo em 1911, resta-
va ainda um grande desafio na Antártica:
cruzar o Continente Gelado. A tentativa de
Ernest Shackleton em 1915 terminou antes
que ele chegasse ao seu destino. Seu navio,
o Endurance, ficou preso no Mar de
Weddell por 281 dias até ser destruído pelo
gelo. Aí iniciou uma jornada impressionante
que terminou com o resgate, sem a perda de
nenhum de seus comandados.14

8 Cf. KOUZES & POSNER, op. cit., p. 385.
9 Conceito extraído do dicionário Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda – 6ª ed. – Curitiba: Postigraf, 2004.
10 KOUZES & POSNER, op. cit.
11 Idem e CHARAM, RAM. O líder criador de líderes: a gestão de talentos para garantir o futuro e a

sucessão. Rio de Janeiro: Campus, 2008.
12 A aventura de Shackleton foi publicada no livro Shackleton: uma lição de coragem, no qual foi chamado

de “o maior líder que jamais surgiu nesta terra”. O livro revela a grandeza do homem que conseguiu
transformar sua malsucedida expedição à Antártica numa história de resistência heroica. Usando sua
lendária aventura como ponto de partida, as autoras analisam as estratégias do explorador e suas
vitoriosas características de comando – autoridade, integridade, humor e compaixão. Sua história é
um relato inspirador sobre como ajudar cada pessoa a alcançar o melhor de si mesma e realizar o que
se pensava impossível.

13 MORRELL, M. E CAPPARELL, S. Shackleton: uma lição de coragem. Rio de Janeiro, Sextante, 2003.
14 Idem.
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Conclui-se que a história narrada demons-
trou a capacidade de Shackleton em liderar
profundamente seu pessoal. Ao conseguir,
com êxito, conduzir todos os seus tripulan-
tes em segurança para casa, depois de quase
dois anos isolados no gelo, Shackleton se
tornou um ícone de liderança para os estudi-
osos e praticantes desse assunto. No entan-
to, não se observa esse mesmo nível de lide-
rança durante outras situações em sua vida,
corroborando mais uma vez com a ideia da
liderança como um aspecto situacional.

Adicionalmente, a liderança também faz
parte de um processo de comunicação hu-
mana, como será visto a seguir.

A  LIDERANÇA  COMO  PROCESSO
DA  COMUNICAÇÃO  HUMANA

Não é difícil compreender que a comu-
nicação é uma das principais habilidades
dos líderes, envolvendo não apenas o ato
de falar, mas uma gama enorme de ferra-
mentas, técnicas e processos que usam ro-
tineiramente para obter êxito no relaciona-
mento com suas equipes. Para Mehrabian,
a palavra representa 7% da comunicação,
o tom de voz 38%, enquanto o não verbal é
responsável por 58% da comunicação.15

Observando exemplos marcantes de
nossa história contemporânea, podemos
identificar alguns líderes que souberam
explorar bem esse quesito. O papa João
Paulo II (Karol Wojtyla, 1920-2004), que
esteve à frente da Igreja Católica por mais
de 25 anos, foi um exemplo nesse sentido.
Por meio de suas alocuções orais, cartas,
encíclicas, livros, palestras e até mesmo da
comunicação corporal, arrastou milhares de

pessoas a segui-lo. Independentemente do
aspecto religioso, Wojtyla soube transmi-
tir sua mensagem de forma que tanto as
pessoas mais simples quanto inúmeros
chefes de Governo e de Estado nutriam um
grande apreço por ele e o seguiam de for-
ma voluntária. Após seu falecimento, mi-
lhares de pessoas de todo o mundo estive-
ram em seu velório na cidade do Vaticano,
dando a maior prova de exemplo de líder
que soube perfeitamente se comunicar
com o outro.16

A comunicação é algo tão importante para
uma liderança eficaz que não se imagina um
líder que não saiba ir ao encontro de seus
subordinados sem a devida atenção a este
quesito fundamental. Ressalta-se, entretan-
to, que se comunicar compreende a neces-
sidade de saber falar na hora adequada, para
o receptor certo e com a intensidade condi-
zente. Falar aos homens cultos da mesma
forma que se fala aos incautos ignorantes é
um grave erro na comunicação.17

Em adição, saber se comunicar expõe ou-
tra necessidade: saber ouvir. Ouvir não é so-
mente escutar, é um ato muito mais amplo. É
não ser, essencialmente, preconceituoso com
os fatos e acontecimentos. Agindo dessa
forma, outra característica se faz notar no lí-
der: o exemplo.18

Comunicar-se bem e saber ouvir é algo
tão raro atualmente que, ao encontrarmos
pessoas com essas qualidades, elas nos atra-
em sobremaneira. Gera-se naturalmente um
apreço pela pessoa, e isso é condição sine
qua non para que se possa transformá-la
num verdadeiro exemplo a ser seguido.19

Essa realidade é válida para todos os se-
tores da sociedade e do mundo corporativo.

15 MEHRABIAN, Albert. “Communication without words”. Psychology Today, 1968.
16 LECOMTE, Bernard. João Paulo II: biografia. Tradução Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Record, 2005.
17 POLI, Gian Franco. Liderança e Comunicação na Vida Consagrada. São Paulo: Paulinas, 2009.
18 Idem.
19 Idem.
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No entanto, ela é observada primordialmen-
te no setor público, onde os processos ain-
da são reconhecidos pelo excesso de buro-
cracia, caracterizada, entre outros fatores,
pela impessoalidade dos relacionamentos.
Tal característica resiste mesmo após a mu-
dança permanente para uma gestão essen-
cialmente gerencial, após a reforma admi-
nistrativa do Brasil.20

Ainda assim, nunca é demasiado afirmar
que onde não há uma comunicação susten-
tável é impossível haver uma liderança sus-
tentável. Uma organização, principalmente
pública, é bastante prejudicada caso não haja
uma comunicação sadia e verdadeira. Isso
pode se refletir no cumprimento de sua mis-
são, fato geralmente perceptível apenas quan-
do o hiato entre teoria e prática é muito gran-
de, tornando-se, assim, notória essa discre-
pância. No setor privado, essa dicotomia logo
aparece, seja gerencialmente, seja na cons-
tante concorrência no mercado.21

Enquanto no setor privado a falta de co-
municação pode causar danos irreparáveis
para uma empresa, até mesmo a falência, o
que requer uma atenção especial e constan-
te, na Administração Pública, por diversos
motivos, essa falta de comunicação pode le-
var a consequências de forma mais demora-
da, o que pode perpetuar a falta de atenção
para a boa comunicação.22 Sabedores dessa
realidade, conclui-se que os gestores públi-
cos, em particular os seus líderes, devem ter
atenção para este aspecto fundamental.

Por fim, porém não menos importante,
há a questão do voluntariado nas ações
dos liderados. Esse assunto será tratado
no item seguinte.

A  QUESTÃO  DO  VOLUNTARIADO
NA  LIDERANÇA

O verdadeiro líder se faz seguir por ou-
trem voluntariamente. Do contrário, não
haveria liderança. O seguir alguém, por li-
vre e espontânea vontade, é uma caracte-
rística e maior marca da existência da lide-
rança. Qualquer pessoa ou grupo que siga
alguém de maneira compulsória denota
uma pressão que não se coaduna com o
conceito aqui estudado.23

Além disso, a liderança requer que se
tenha ao menos um objetivo em mente, pois
ninguém lidera para não se chegar a lugar
algum.24

Nas empresas do setor privado, seja pela
concorrência, pela busca de mais espaço
no mercado, na redução dos custos ou no
aumento das vendas, os objetivos são mais
facilmente quantificáveis, o que não ocor-
re no setor público. Daí se observa uma
tendência em descuidar-se da liderança
quando inexistem objetivos claros e
quantificáveis.25

Novamente observa-se que, apesar de
o conceito de liderança que está sendo
analisado ser único, a prática da mesma no
ambiente do setor público necessita ser
diferente do setor privado, em virtude de
suas características próprias. O líder preci-
sa estar atento a essa realidade, pois da
mesma maneira que não se motivam as pes-
soas da mesma forma, a motivação nesses
setores também é diferente. Os objetivos
são distintos, bem como as culturas. Aque-
le que se descuidar dessa premissa dificil-
mente obterá êxito na prática da liderança.

20 BRESSER, Luis Carlos e SPINK, Peter. Reforma do Estado e administração pública gerencial. Rio de
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998.

21 Idem.
22 Idem.
23 CHARAM, op. cit.
24 Idem.
25 BENNIS, op. cit.
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A  IMPORTÂNCIA  DA  LIDERANÇA
NAS  ORGANIZAÇÕES

A necessidade da existência de líderes
que possam motivar e fazer com que diver-
sas pessoas, equipes e organizações intei-
ras reajam voluntariamente aos objetivos
do crescimento pode ser identificada com
a linha de pensamento de Friedman.26 Se-
gundo este autor, o conceito de mundo pla-
no está cada vez mais reconhecido e acei-
to, ou seja, apontam-se as características
de os mercados não possuírem limites ge-
ográficos bem definidos, deixando a con-
corrência de ter um caráter localizado, pas-
sando a ser totalmente global. Estão em
voga grandes mudanças no mundo con-
temporâneo, à medida que os avanços das
tecnologias e da comunicação conectam
as pessoas como nunca antes visto. A
globalização tem acelerado sobremaneira
nossas vidas particulares e também das
organizações públicas e privadas em todo
o mundo.

Toda empresa no setor privado tem
como uma das metas principais a obtenção
de lucros. Em última instância, a empresa
sobrevive por causa dos recursos que con-
segue gerir pela diferença da receita com a
despesa.

Para tal, a empresa faz uso das mais
modernas e sofisticadas técnicas de ges-
tão, a fim de melhor administrar seu
patrimônio. Na tentativa de se auferir mai-
ores lucros, inicia-se uma corrida na busca
pela redução dos custos na prestação dos
serviços ou produção de um determinado
bem. Processos modernos, como, por exem-
plo, a questão da qualidade total e a

reengenharia das empresas, entre outros,
são típicos de buscas pelo melhor desem-
penho gerencial.27

No ínterim dessa globalização, as em-
presas que não buscarem se aperfeiçoar
nas práticas gerenciais inerentes especifi-
camente à realidade do mundo capitalista
poderão estar fadadas ao insucesso. E isso
requer a presença constante da liderança
naqueles que estejam envolvidos com o
capital humano direta ou indiretamente.

Do ponto de vista econômico, o mundo
não tem fronteiras – e as implicações
para a liderança estendem-se muito além
da pura economia. [...] Com uma econo-
mia global vem uma força de trabalho
global, um fato da vida para o qual mui-
tos executivos estão mal preparados.28

Os Estados Unidos, como um grande
protagonista da economia mundial, possu-
em inúmeras organizações empresariais que
se preocupam diuturnamente com o tema
liderança. Numa breve comparação, o Bra-
sil, no ano de 2006, teve um orçamento apro-
vado para o Ministério da Educação no
valor de R$ 8.927,6 milhões; em 2007, R$
11.206,8 milhões e em 2008, R$ 13.190,6 mi-
lhões.29 Somente os cursos de liderança
naquele país têm um valor aproximado de
US$ 15.000 milhões. Existem centenas de
instituições espalhadas por todo o país que
lidam apenas com esse tema específico.30

O que se observa é a importância que a
liderança tem para toda e qualquer organiza-
ção, seja civil ou militar, do setor público ou
privado. E não é diferente até mesmo para as
nações. Infelizmente, o que se observa na

26 FRIEDMAN, Thomas L. O mundo é plano: uma breve história do século XXI. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007.
27 MORAES. Marcelo Estevão. 2009: Ano Nacional da Gestão Pública. Vitória: ESAFI, 2009.
28 Cf. KOUZES & POSNER, op. cit, p. 4.
29 BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Orçamento Anual, 2009. Disponível em:

<http://www.planejamento.gov.br >. Acesso em: 10 de junho de 2009.
30 BENNIS, op. cit.
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realidade do cotidiano é a falta de verdadei-
ros líderes no sentido estrito da palavra. So-
bram chefes, administradores, dominadores
ou influenciadores, entretanto há um grande
vácuo de líderes no mercado.31

No entanto, como já mencionado anteri-
ormente, devido às particularidades do setor
público, a prática da liderança merece ser vis-
ta sob uma ótica mais apropriada, a fim de
aproveitar os talentos nas funções próprias.

A descoberta de talentos é fundamental
para o sucesso de uma empresa e também
no setor público, e isso compete, essenci-
almente, aos líderes comprometidos.

No mundo pós-burocrático, os louros
caberão ao líder que incentiva a divergên-
cia saudável e valoriza aqueles seguidores
que têm a coragem de dizer não. O líder
bem-sucedido terá não a voz mais forte,
mas o ouvido mais preparado. E a sua ver-
dadeira engenhosidade estará não nas re-
alizações pessoais, mas na descoberta dos
talentos dos outros.32

Para pesquisadores como Bennis,
Kouzes e Posner, a liderança é algo que
pode e deve ser treinado, é um processo
que deve ser encarado como qualquer ou-
tro, demandando esforço constante para
seu aperfeiçoamento.

Nesse sentido, é interessante o seguinte
pensamento: “Não é a ausência do poten-
cial de liderança que inibe o desenvolvi-
mento de um número maior de líderes; é a
persistência do mito de que a liderança
não é algo que possa ser aprendido”.33

O setor público tem incentivado tam-
bém a prática de novas gestões, podendo-
se citar o Programa Nacional de Gestão
Pública e Desburocratização (Gespública),
adotado no âmbito do Governo Federal por
meio do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão.34

A missão deste programa é: “Promover a
excelência em gestão pública, visando con-
tribuir para a melhoria da qualidade dos
serviços públicos prestados ao cidadão e para
o aumento da competitividade do País”.35

Esse programa enfatiza que, para o al-
cance dos resultados esperados, há que
se valorizar, inicialmente, a questão da li-
derança. Esse é o enfoque principal de todo
o processo para se chegar ao resultado.

Especificamente na Marinha do Brasil,
o Programa Netuno vem se tornando um
verdadeiro norte na busca de melhores re-
sultados gerenciais. O programa, na ver-
dade, é um processo administrativo desti-
nado a aprimorar a gestão das Organiza-
ções Militares e, consequentemente, pro-
porcionar à Marinha as melhores condi-
ções para estar pronta e adequada à esta-
tura político-estratégica exigida pelo País.
É composto por sete critérios interligados,
que possibilitam a análise da organização
segundo enfoques distintos, como: lide-
rança; estratégia e planos; cidadãos e so-
ciedade; informação e conhecimento; pes-
soas, processos e resultados.36

Ademais, em que pese existirem posi-
ções a respeito de a Administração Pública

31 SOUZA, César; ET AL. Pensamento estratégico para líderes de hoje e amanhã. São Paulo: Integrare,
2008.

32 Cf. BENNIS, op. cit., p. 26.
33 Cf. KOUZES e POSNER, op. cit.
34 BRASIL. Decreto Federal no 5.378, de 23 de fevereiro de 2005. Institui o Programa Nacional de Gestão

Pública e Desburocratização – Gespública e o Comitê Gestor do Programa Nacional de Gestão
Pública e Desburocratização, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do
Brasil. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2005.

35 Cf. Idem.
36 BRASIL. Marinha do Brasil. Diretoria de Administração da Marinha. Boletim Técnico DADMBOTEC

50-007/2007. Implantação do Programa Netuno. Rio de Janeiro, 2007.
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ser reconhecida por falta de motivação ou
empreendedorismo, o que se vem obser-
vando ultimamente é que esse paradigma
vem sendo quebrado, e que, na realidade,
o que existe hoje é uma forte tendência para
a busca de um aperfeiçoamento do serviço
público, gerando-se uma janela de oportu-
nidade para a gestão pública.37

CARACTERIZANDO  A  LIDERANÇA

É pertinente ressaltar que há algumas
características notórias observadas no se-
tor público, podendo estas ser facilmente
visualizadas por qualquer agente crítico
que porventura se aventure em apontá-las,
mesmo que empiricamente, o que demanda
uma particularidade para o exercício da li-
derança nesse setor, quais sejam:

1 – funcionários possuem estabilidade
empregatícia;

2 – normalmente não existe concorrência
em mercados para seus produtos/serviços;

3 – as remunerações não possuem o
caráter da meritocracia;

4 – não há a busca de obtenção de lu-
cros, bem como sua repartição;

5 – culturalmente, o funcionário público
não possui comprometimento com melhoria
dos processos.38

Como se observa, a liderança é única
em termos de conceito. O que se nota, to-
davia, é que sua aplicabilidade pode ser
influenciada pelo ambiente na qual está
inserida. A forma de tratamento deve ser

direcionada para as características de cada
setor, de maneira a produzir os melhores
resultados possíveis. É como se estivesse
ocorrendo uma customização39 para o con-
ceito de liderança para cada ambiente.

Especialmente no setor privado, a preo-
cupação com o assunto tem se tornado
bastante relevante, merecendo destaque
todas as iniciativas no sentido de se auferir
qualificações cada vez mais observáveis.
De acordo com Uliana, cerca de 85% das
mais conceituadas empresas do mundo têm
como prioridade o desenvolvimento da li-
derança na organização. Ainda, mais de
80% dos executivos de alto nível dessas
empresas investem tempo considerável no
desenvolvimento de liderança.40

Esses dados foram obtidos do estudo
da consultoria Hewitt Associates, que apon-
tou as empresas que valorizam a questão
da liderança em seus ambientes.41 Assim,
algumas áreas são consideradas muito im-
portantes, podendo-se mencionar: estraté-
gia de negócio vinculada ao desenvolvi-
mento de líderes; compromisso dos altos
executivos com o desenvolvimento de lí-
deres e expectativa clara dos comportamen-
tos de liderança desejados, além de outras.

Essa preocupação que se observa no
líder do setor privado não é facilmente en-
contrada quando se trata do setor público,
o que se faz pensar que é necessária uma
mudança de paradigma, a fim de influenci-
ar melhor os pretensos liderados.42

37 MORAES, op. cit.
38 D’ELIA, Bete. “O Chefe”, in Revista Capital Público: ESAFI. Edição de julho de 2009.
39 De acordo com o dicionário de Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda – 6 ed. – Curitiba: Postigraf, 2004,

a palavra customização é empregada no sentido de personalização, adaptação. Desta forma, customizar
é adaptar algo de acordo com o gosto ou a necessidade de alguém. Customização pode ser entendida
como sendo adequação ao gosto do cliente.

40 ULIANA, Cleverson. “Procuram-se novos líderes: conheça a peça-chave na identificação e prepara-
ção de novos líderes: você!”. Revista Liderança: Quantum, 2008.

41 Empresa americana fundada em 1940, apontada pela Revista Fortune como líder no fornecimento de
serviços integrados de Recursos Humanos. É uma das maiores empresas no mundo dedicadas exclu-
sivamente ao gerenciamento do capital humano.

42 D’ELIA, op. cit.
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A dualidade da aplicação da liderança
nos dois setores pode ser bem expressa no
seguinte pensamento: capacitar os esco-
lhidos versus escolher os capacitados.43

Enquanto no setor privado o presidente
de uma empresa pode selecionar para deter-
minada função aquele que desejar, baseado
em parâmetros diversos, no setor público a
seleção é feita mediante concurso. O que
ocorre muitas vezes é que o selecionado,
apesar de ser tecnicamente preparado ou
possuir conhecimentos bem além do neces-
sário em termos acadêmicos, não possui um
perfil apropriado para a função. E muitas
vezes não se pode simplesmente transferir
o funcionário. Na ver-
dade, até mesmo uma
transferência pode es-
tar apenas deslocando
um problema para ou-
tro setor. Mas quem
tomará a iniciativa de
tentar mudar o com-
portamento do lidera-
do? Aparentemente, é mais fácil “desfazer-
se” de alguém que não se enquadra numa
função do que tentar ajustar as arestas, pro-
curando extrair o melhor possível, de modo
a permitir que determinado funcionário pos-
sa ter a oportunidade real de identificação
consigo mesmo e com a organização para a
qual trabalha.

Assim, é observável que o líder tenha a
percepção que seu liderado deve ser tratado
de forma diferente, de modo a ser incentiva-
do e motivado a prestar sempre o melhor ser-
viço de maneira perene e sustentável.44

A valorização pessoal é a chave para
qualquer processo de melhoria profissio-

nal. A bem da verdade, incentivar o funcio-
nário a participar efetivamente nas mudan-
ças da organização, dando suas opiniões
pessoais, é de grande valia, pois a maioria
das pessoas tem a propensão de querer
dar contribuições e ter orgulho do que faz.45

É de bom tom salientar que a liderança
requer antes de tudo um total comprometi-
mento no aspecto da relação interpessoal.
E para que esta exista dignamente, são ne-
cessários três fatores: que o líder conheça
a si próprio, que conheça seus liderados e
que esteja atento à realidade em que se
encontram.

Desta forma, a busca incessante do
autoconhecimento é
condição sine qua
non para a prática ge-
nuína da liderança.
Conhecer as
potencialidades, as
fraquezas, os medos e
tudo aquilo que o faz
como pessoa permite

ao líder ir mais longe em seus objetivos.46

Segundo Sun Tzu:

Se você conhece o inimigo e conhece a
si mesmo, não precisa temer o resultado
de cem batalhas. Se você se conhece,
mas não conhece o inimigo, para cada
vitória ganha sofrerá também uma der-
rota. Se você não conhece nem o inimi-
go nem a si mesmo, perderá todas as
batalhas.47

Esse discurso de Sun Tzu é bastante per-
tinente para a realidade da liderança. Quem
quer que se aventure nessa empreitada pre-

43 CHARAM, op. cit.
44 D’ELIA, op. cit.
45 HASS, Robert. “Os valores fazem a empresa: uma entrevista com Robert Hass”. (Entrevista concedida

a Robert Howard), in BENNIS, op. cit.
46 NEEDLEMAN, Jacob. No caminho do autoconhecimento. São Paulo: Livraria Pioneiro, 1982.
47 Cf. TZU, Sun. A Arte da Guerra. Tradução de José Sanz. 23 ed. Rio de Janeiro: Record, 2000, p. 16.

A valorização pessoal é a
chave para qualquer
processo de melhoria

profissional
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cisa se municiar de todo conhecimento pos-
sível a seu respeito e de seus liderados.

No setor público, com todas as suas
especificidades, a ausência desse conheci-
mento pode levar os funcionários a não re-
conhecer qualquer tipo de liderança, levan-
do uma organização, ou mesmo um setor des-
sa organização, ao não cumprimento fiel de
sua missão, corroborando para seu fracasso.

Nota-se que é difícil desenvolver qual-
quer relacionamento interpessoal sem que
haja em primeiro lugar um conhecimento pró-
prio. A mente humana muitas vezes não é tão
lógica quanto achamos que é. Não são raras
as situações em que nos deparamos com pen-
samentos notoriamente corretos e exequíveis,
no entanto nossas atitudes são diametralmen-
te opostas ao nosso pensamento ou inten-
ções. Por que isso ocorre? O ser humano é
tão paradoxal que nem mesmo consegue pen-
sar, falar e agir de maneira única; ou seja, nem
tudo o que fala é o que realmente faz, ou nem
tudo o que pensa é o que realmente fala. As-
sim, essa unidade humana se faz ausente em
diversas ocasiões.

A primeira responsabilidade minha e de
minha equipe é examinar de forma críti-
ca nossos próprios comportamentos e
estilos gerenciais em relação aos com-
portamentos e valores que professamos,
e trabalhar para nos tornarmos mais co-
erentes com os valores que estamos ar-
ticulando. É um trabalho difícil. Todos
nós temos deslizes. Mas não se pode
falar uma coisa e fazer outra.48

Apesar de parecer estranho, é assim que
se desenrola a dinâmica dramática da vida
humana. O ser humano precisa, então, co-
nhecer-se a fim de poder explorar de maneira
ótima suas potencialidades, respeitando suas

fraquezas. E quais são elas? Isso depende de
cada um. Cada um possui o seu mosaico pró-
prio, que o individualiza como pessoa.49

Nos dias atuais, em que o setor público
é demandado por grande parte da socieda-
de, supõe-se que sejam cobrados serviços
de qualidade. A organização precisa unir a
gestão da qualidade em seus processos
com a qualidade da gestão; ou seja, a ges-
tão qualitativamente melhor é aquela que
une o melhor da administração com o me-
lhor da liderança. A abordagem dada por
Bennis é que o problema de muitas organi-
zações, e especialmente das que estão fra-
cassando, é que elas tendem a ser adminis-
tradas demais e lideradas de menos.

Para tal, é imprescindível que a liderança
se desenvolva diuturnamente nos ambien-
tes de trabalho. Assim, nunca será demais
buscar todas as formas de bem criar um exce-
lente ambiente profissional, no qual as pes-
soas se sintam verdadeiramente valorizadas
como seres humanos. E a valorização inclui
todo e qualquer tipo de esforço no processo
de conhecimento próprio e do outro.50

Para Chiavenato, os líderes deverão es-
tar atentos à realidade em que se encon-
tram. Ou seja, os líderes deverão estar cons-
cientes do ambiente em que estão exercitan-
do a liderança. Conclui-se, então, que o lí-
der deverá distinguir o ambiente público do
privado quando estiver atuando. Assim, o
perfil do líder poderá seguir uma linha de
atuação distinta em ambos os setores.

A  LIDERANÇA  E  OS  VALORES
ÉTICOS  E  MORAIS

Como mencionou Nobre, vivemos hoje
em uma sociedade contemporânea, pós-
moderna e neoliberal, onde os principais

48 Cf. HOWARD, apud BENNIS, op. cit., p. 44.
49 NEEDLEMAN, op. cit.
50 BENNIS, op. cit.
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valores basilares éticos e morais estão bas-
tante relativizados, perdendo a devida im-
portância no contexto atual. Não é raro ob-
servarmos uma tendência nada altruísta no
comportamento das pessoas, independen-
temente de faixa etária ou nível social.51

Segundo Carmo, em que pese a noção
de pós-moderno só ter ganhado difusão
mais ampla a partir dos anos 1970, trouxe
consigo uma lógica social baseada em rup-
turas e descontinuidades, fundamentada
na negação da tradição e voltada para o
culto da novidade e da mudança.52

Assim, tornou-se um desafio a ser ven-
cido formar líderes verdadeiramente com-
prometidos com suas organizações, reafir-
mando os valores e visões dessa institui-
ção, aliados aos conceitos éticos e morais
individuais do grupo como um todo.

Fator crucial e preponderante é o conheci-
mento da missão da organização, bem como
sua visão. Nota-se nas diversas organizações
que seus integrantes raramente sabem exata-
mente qual a verdadeira missão institucional.
Com certeza, isso dificulta o comprometimen-
to com os valores orga-nizacionais, tendo em
vista a própria fragilidade para se interiorizá-
los. E essa realidade é ainda mais notória nas
organizações públicas.53

Com o intuito de minimizar essa proble-
mática, as organizações, em especial as
militares, procuram divulgar de forma os-
tensiva qual é sua missão, seja por meio de
palestras, reuniões específicas e até mes-
mo com a exposição gráfica em murais, onde
pode ser facilmente visualizada e, quem
sabe, internalizada.

Qualquer líder que se preze tem a obri-
gação de bem conhecer esses fatores
norteadores, a fim de poder genuinamente
exercer uma liderança sustentável. Da mes-
ma forma, assim como é imprescindível que
o líder seja conhecedor da missão e da vi-
são organizacional, também os funcionári-
os que integram o corpo profissional são
chamados a essa questão.

Esse esforço de divulgação merece a de-
vida atenção, pois da mesma forma que não
se pode amar aquilo que não se conhece,
não se pode comprometer com algo tão abs-
trato e fosfórico, evidentemente sem valor.
Para que um funcionário seja leal, tenha ati-
tude proativa, dê contribuições e tenha or-
gulho do que faz é imperioso que se identifi-
que inteiramente com sua organização, alian-
do seus objetivos pessoais aos objetivos
organizacionais.54

Observa-se que importante, nesse senti-
do, é a construção da cultura organizacional,
em que as pessoas possam verdadeiramente
se identificar com as crenças da instituição à
qual pertencem, criando vínculos que as fa-
çam interagir de tal forma que venham a par-
ticipar proativamente para que a organização
cumpra sua missão de maneira eficiente.55

Ainda para Schein, a cultura organi-
zacional é um conjunto de regras que to-
dos os membros dessa organização devem
seguir e adotar como diretrizes e premissas
para guiar seu trabalho.

No setor público, principalmente nos
dias de hoje, a criatividade, a iniciativa e o
comprometimento são cada vez mais exigi-
dos, em virtude da mudança radical que

51 NOBRE, Erica B. Crenças de superiores e subordinados sobre o perfil do líder militar-naval brasileiro
neste final de século. 1998. Dissertação de Mestrado em Psicologia Social, Cognitiva e da Persona-
lidade. Instituto de Psicologia/Universidade Federal do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, 1998.

52 CARMO, Paulo Sérgio do. Sociologia e sociedade pós-industrial: Uma introdução. São Paulo: Paulus,
2007.

53 SCOTT, Cynthia D. Visão, valores e missão organizacional. São Paulo: Qualitymark, 1998.
54 Idem.
55 SCHEIN, Edgar H. Cultura organizacional e liderança. São Paulo: Atlas, 2009.
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ocorreu na administração pública a partir
da reforma do Estado, deixando de ter um
aspecto burocrático e passando a ter como
foco o aspecto gerencial, focado na obten-
ção de resultados mais tangíveis.56

O verdadeiro líder precisa ser ético e
moral; ou seja, suas atitudes e ações de-
vem estar voltadas de tal forma que seja
motivo de exemplo para as pessoas ao seu
redor. Nos dias de hoje, em nenhuma orga-
nização se aceita mais seguir pessoas sem
esse perfil de liderança.57

No setor público, onde vemos constante-
mente nos noticiários
casos de desvios de
verbas e peculato, en-
tre outras distorções
das regras prescritas,
deduz-se que urge a ne-
cessidade de uma forte
liderança enquadrada
nos conceitos citados
acima. Não que isso
não seja necessário
também no setor priva-
do; contudo, pelas ca-
racterísticas da Admi-
nistração Pública, inserida num contexto nada
favorável ao seu lado, é premente e inconteste
que a moral e a ética sejam fatores norteadores
dos valores importantes e requisitos funda-
mentais para a liderança.

A  LIDERANÇA  COMO  PROCESSO
DE  APRENDIZADO

Em que pese a existência do pensamen-
to leigo ainda dominante de que a lideran-
ça é algo inato, os diversos estudiosos e

pesquisadores já são quase unânimes na
questão de que essa realidade já faz parte
de uma literatura passada.58

Segundo Nobre, foi realizado um levanta-
mento piloto na Marinha do Brasil em que se
observou que os militares têm a tendência de
não aceitar o inatismo para uma explicação
lógica à liderança. Também se reforçou que o
treinamento nessa área necessita levar em
consideração uma abordagem situacional e
multivariada do fenômeno, aspecto já levan-
tado por Kurt Lewin (1890 – 1947).

Adicionalmente, a liderança tem sido
apontada como um
processo de aprendiza-
do constante por di-
versos pesquisado-
res.59 Uma questão é
interessante e merece
destaque: todos os lí-
deres conhecidos na
História, de uma ma-
neira ou de outra, pre-
cisaram de um tempo
de aprendizado, senão
acadêmico, como se vê
na realidade atual, pelo

menos de maneira empírica, como se obser-
va nos líderes do passado.

Em oposição ao pesquisador Charam,
que defende a teoria de que o líder não
pode ser qualquer pessoa, observa-se que
todos possuem um potencial para lideran-
ça em maior ou menor grau.60 É apenas
questão de treinamento, todos podem li-
derar. Obviamente, existem aqueles que são
dotados de uma capacidade maior, e desta
forma necessitarão de menores esforços
para conseguirem liderar eficazmente.

56 BRESSER e SPINK, op. cit.
57 Idem.
58 NOBRE, Erica B. “Treinamento em liderança na formação do oficial de Marinha – uma abordagem

psicológica”, in Revista Marítima Brasileira – v.125, n10/12 – out/dez 2005.
59 Idem.
60 CHARAM, op. cit.

O verdadeiro líder precisa
ser ético e moral; ou seja,

suas atitudes e ações
devem estar voltadas de tal
forma que seja motivo de
exemplo para as pessoas

ao seu redor
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A liderança não é um lugar, não é um
gene e não é um código secreto que não
possa ser decifrado por pessoas co-
muns. A liderança é um conjunto de ca-
pacidades e habilidades. [...] E toda ha-
bilidade pode ser fortalecida, afiada e
aperfeiçoada se tivermos a motivação e
o desejo apropriados, juntamente com a
prática e o feedback, papéis modelares
e a assistência de um treinador.61

Assim sendo, nos dias de hoje, verifi-
camos nas empresas um processo contí-
nuo de treinamento em liderança.

No Brasil, ainda não se observa essa
preocupação com tanta ênfase no setor
público. Se por um lado as empresas vêm
demonstrando essa crescente preocupa-
ção em se treinar para a liderança, no setor
público isso é mais notado no âmbito mili-
tar, onde são oferecidos diversos cursos
sobre o assunto e há um acompanhamento

mais direto. Para isso, basta observar os
currículos das diversas escolas de forma-
ção nas três Forças Armadas.

Em recente levantamento realizado por
este autor, verificou-se que tanto na Esco-
la Naval, como na Academia Militar das
Agulhas Negras, na Academia da Força
Aérea, no Centro de Instrução Almirante
Wandenkolk e no Centro de Instrução Al-
mirante Alexandrino, nos currículos dos
cursos constam disciplinas específicas de
liderança para os alunos em formação e
aperfeiçoamento.

Até mesmo em termos de participação
em cursos, a quantidade de pessoas per-
tencentes ao setor público é reduzida.

Segundo breve pesquisa realizada na
Fundação Getúlio Vargas-RJ (FGV) e no
Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo (Ciesp), o número de inscritos nos
cursos de liderança nos últimos anos foi o
seguinte:

TABELA  1:  QUANTITATIVO  NOS  CURSOS  DE  LIDERANÇA

ANO

2007

2007

2008

2008

2009

CURSO

Liderança de equipes - FGV

Gestão e Liderança - FGV

Liderança de equipes - FGV

Gestão e Liderança - Ciesp

Formação de Líderes - Ciesp

QUANTIDADE
SERVIÇO PÚBLICO

03

04

02

03

04

QUANTIDADE
SERVIÇO PRIVADO

15

23

12

25

48

Fonte: Secretarias da Fundação Getúlio Vargas – RJ e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp)

61 Cf. KOUZES e POSNER, op. cit., p. 388.

Verifica-se que são poucos os profissi-
onais do setor público que estão partici-
pando desse tipo de curso. Conclui-se,
então, que ainda não faz parte da cultura

do País a preocupação em preparar os pro-
fissionais desse setor para o exercício da
liderança, justamente no setor em que são
demandadas as necessidades mais básicas
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da sociedade, como segurança, educação
e saúde.

Em outra pesquisa realizada na internet,
somente foram identificados dois cursos
de liderança para o setor público na Escola
Nacional de Administração Pública –
Brasília, quais sejam: Liderança e
Gerenciamento; e Liderança: reflexão e
ação. O público-alvo é de gerentes inter-
mediários, gerentes operacionais e
supervisores que têm equipe sob sua res-
ponsabilidade e dirigentes da Administra-
ção Pública. Entretanto, há cerca de dois
anos consecutivos o curso não é realiza-
do, simplesmente por falta de quorum sufi-
ciente para a formação das turmas.62

A  LIDERANÇA  NOS  AMBIENTES
PÚBLICO  E  PRIVADO

Ao longo deste trabalho, foram aponta-
das algumas diferenças notórias entre as
características inerentes do setor público
e do setor privado no que concerne à lide-
rança, principalmente quanto à forma de
sua aplicação, tendo em vista que o con-
ceito é único.

Em que pese ambos buscarem atingir
objetivos, o fazem de forma diversa, apa-
rentando para os observadores incautos
que se trata de formas completamente
díspares de se trabalhar. Entretanto, ape-
sar das diferenças existentes, há que se
ressaltar a semelhança presente quando o
assunto é atingir objetivos.

Se por um lado o setor privado busca
seus resultados, levando em consideração,
essencialmente, a aferição de lucros e a re-
dução de custos, por outro lado o setor
público o busca por meio de técnicas
gerenciais que possibilitem uma otimização
de recursos, com o fim de atender ao bem

comum. Aqui não está em jogo o lucro,
embora já seja uma realidade a preocupa-
ção com a redução dos custos.

Assim, percebe-se que os enfoques en-
volvidos são diversos, porém o fim é sin-
gular: alcançar resultados.

Empregando, essencialmente, o concei-
to de liderança, assim como as característi-
cas e sua importância, a liderança foi ob-
servada nas visões pública e privada com
aspectos tanto de similaridade como de
diferenciação. Como discutido ao longo
deste trabalho, a similaridade faz-se pre-
sente conceitualmente, sendo que na
aplicabilidade encontra-se o aspecto
diferenciador.

Assim, em que pese a liderança ser úni-
ca, as óticas que são observadas no setor
público e privado são distintas.

Quanto ao conceito de liderança, tive-
mos a oportunidade de aprofundar um pou-
co o estudo e vimos que é válido para qual-
quer que seja o ambiente: setor público,
setor privado, uma igreja, uma organização
não governamental, a própria família. Ou
seja, em qualquer lugar é fundamental que
a liderança seja aplicada. Se bem usada, só
poderá trazer benefícios.

Então, analisando a liderança sob vári-
os prismas, nota-se que, qualquer que seja
a organização, ela se faz indispensável,
cabendo, todavia, adequar sua aplicação.
Analogamente, se a verificamos ainda sob
o prisma dos valores éticos e morais como
base ou, ainda, em relação à questão da
capacitação técnica para a liderança ou até
mesmo como um processo de aprendizado,
encontraremos semelhanças conceituais
com diversidade de aplicação.

Em virtude das características intrínse-
cas dos setores público e privado, é salu-
tar e pertinente que a liderança seja exercida

62 BRASIL. Escola Nacional de Administração Pública. Disponível em: <http://www.enap.gov.br>. Acesso
em: 10 de agosto de 2009.
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sob enfoques distintos, a fim de que se
chegue a bom termo ao alcance dos resul-
tados desejados.

Não foi encontrada uma palavra mais
precisa que definisse essa diferença. Tal-
vez possa se falar em “inculturação” da li-
derança nos dois setores. Segundo
Miranda, a inculturação é um método de
introduzir a cultura, aspectos culturais de
um determinado povo, à sua.63

Segundo Nascimento, deve-se fazer uma
reflexão sobre os perfis de comportamen-
tos que caracterizam uma “empresa psico-
pata” e uma “empresa cidadã”.64 Isso se dá
pelo fato de que uma empresa é considera-
da uma pessoa jurídica, logo se pode ques-
tionar: que tipo de personalidade terá essa
“pessoa”? Ela poderá ter um perfil de psi-
copata ou cidadã.

Assim, ele estabelece uma relação entre
empresas e pessoas psicopatas, traçando
algumas características em comum e poden-
do-se citar como exemplo o desinteresse pelo
sentimento alheio e total desconsideração
pela segurança dos outros, além da incapa-
cidade de manter relações duradouras.

Entretanto, também pode uma empresa
ser considerada “cidadã” se tiver outras
características, sendo possível a ela sobre-
viver num ambiente competitivo, mantendo
um comportamento ético e assumindo as
responsabilidades sociais e ambientais. To-
davia, para ser uma “empresa cidadã” não é
necessário obter todos os certificados
socioambientais e atender a todos os indi-
cadores afins. Uma “empresa cidadã” deve
buscar ser um referencial de excelência nas
áreas social, econômica e ambiental.65

Nota-se que no setor privado já existe
uma preocupação latente nesse sentido, o

que influencia diretamente os seus colabo-
radores. Dessa forma, o turn over das “em-
presas psicopatas” tende a ser elevado, e o
oposto para as “empresas cidadãs”, em que
esse indicador tende a ser baixo. Isso se dá
até mesmo pela relativa facilidade e cultura
imperante de que se pode mudar de empre-
sa caso não se esteja satisfeito. Para Nasci-
mento, turn over refere-se à relação entre
admissões e demissões de trabalhadores
antigos por novos de uma organização.

A influência do líder nesse sentido é
fundamental. Que tipo de líder existe nes-
ses tipos de empresa?

No caso do setor público, essa realida-
de é um pouco diferente, tendo em vista
que a cultura é do servidor (colaborador)
tender a permanecer no seu emprego, em
virtude da estabilidade empregatícia. O
que ocorre com uma frequência grande é
que, ao não se sentir satisfeito, o servi-
dor, quando possível, presta um concur-
so público para outro cargo, permanecen-
do sua estabilidade. Aqui o turn over ten-
de a ser sempre baixo, independentemen-
te do perfil da empresa pública ser de psi-
copata ou cidadã.

Assim, observa-se que a liderança é
aplicada de forma distinta para os setores
público e privado, em virtude das realida-
des diferentes desses setores.

Por fim, é importante ressaltar que a li-
derança requer primordialmente o relacio-
namento pessoal. E esse relacionamento
não deve excluir as perspectivas profissio-
nais que marcam diferentemente o pessoal
dos setores público e privado. Cada qual,
com suas tendências comportamentais ou
expectativas de trabalho, busca de forma
diversa seus objetivos, demonstrando

63 MIRANDA, Mario de França. Inculturação da fé. São Paulo: Loyola, 2001.
64NASCIMENTO, Luis Felipe. “Empresa psicopata versus Empresa cidadã”. Revista de Gestão Ambiental

e Social, 2009.
65 Idem.
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como a liderança deve ser aplicada tam-
bém sob esses enfoques diversos.

CONCLUSÃO

O autor não quis, com este trabalho,
criar nenhuma teoria ou trazer novos con-
ceitos à baila, até porque novos concei-
tos para liderança não existem, pelo me-
nos até o momento. A intenção foi apenas
fazer uma averiguação sobre a possível
similaridade da liderança nos setores pú-
blico e privado, a partir do estudo do pró-
prio conceito, e sua caracterização e im-
portância nas organizações do setor pri-
vado, em virtude da inevitável concorrên-
cia que se vê no mundo atual capitalista.
Mas também quis apontar que essa mes-
ma liderança é tão ou mais importante para
o setor público, que, apesar de não bus-
car lucros, tem como recursos o orçamen-
to aprovado pelo governo, fruto de todas
as arrecadações feitas dos contribuintes.
O serviço é público, ou seja, para todos. E
os recursos vêm de todos os contribuin-
tes que pagam impostos.

A Administração Pública, em seu esco-
po, traz características que não apenas a
diferencia do setor privado, mas faz com
que tenhamos a necessidade premente de
buscarmos melhores gestões. E para isso a
liderança se faz extremamente importante.
A Gespública, no âmbito do setor público
brasileiro, vem procurando, por meio de
medidas de incentivo e orientação por par-
te do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, dar condições para que
seja valorizada a questão da liderança, a
fim de que os resultados almejados sejam
alcançados a contento. Essa iniciativa, que
norteia outros ministérios a também segui-
rem nesse rumo, foi e continua sendo uma
direção a ser seguida pela Marinha do Bra-
sil, no âmbito do Ministério da Defesa, que
vem desenvolvendo o Programa Netuno.

Dessa forma, saber o motivo pelo qual
é importante a liderança e saber conceituá-
la com razoável exatidão fazem bastante
sentido.

Adentrando um pouco mais no concei-
to, o autor procurou tecer comentários so-
bre os valores éticos e morais como bases
para liderança, enfatizando que esses as-
pectos não podem ficar desvencilhados um
do outro, pois juntos levam à unidade dos
funcionários com o grupo a que perten-
cem, numa harmonização pessoal com a
cultura organizacional.

Ademais, a questão da liderança como
aprendizado foi levantada com o fim de
demonstrar que perseverança no aprendi-
zado se faz necessária quando o inatismo
não está mais presente na mentalidade dos
funcionários.

Pela pesquisa efetuada, observou-se
que há iniciativas em ambos os setores,
público e privado; no entanto, a presença
em cursos da Fundação Getúlio Vargas, no
Rio de Janeiro, e no Centro das Indústrias
no Estado de São Paulo, entre os anos de
2007 e 2009, aponta para um maior interes-
se por parte do setor privado.

Entretanto, como já mencionado anteri-
ormente, a Gespública e o Programa Netuno
marcam profundamente, no setor público,
um nobre exemplo de iniciativa que favore-
ce o exercício da liderança.

Não existem regras para se liderar, nem
tampouco se faz um líder incutindo em sua
cabeça definições, conceitos ou experiên-
cias de outras pessoas. A liderança se cons-
trói por meio do estudo e da experiência
própria, por vezes pautada em experiênci-
as alheias, mas acima de tudo quando o
homem aprende simplesmente a se relacio-
nar, independentemente do seu local de tra-
balho. Aqui voltamos a enfatizar a questão
da influência interpessoal, constante do
conceito de liderança e abordado no início
deste trabalho.
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Assim, vale salientar que o relaciona-
mento interpessoal parece ser um aspecto
muito importante quando se trata de lide-
rança, e isso pode ser observado no ambi-
ente público ou privado.

Por fim, o autor dá-se por satisfeito por
chegar à conclusão de que a liderança, em
que pese ser a mesma, precisa, de certa for-

  CLASSIFICAÇÃO  PARA  ÍNDICE  REMISSIVO:
<VALORES>; Liderança; Administração; Moral; Exemplo;

ma, ser encarada sob uma diferente ótica
nos dois setores aqui tratados, justamente
pelas próprias características inerentes a
esses setores. Constatou-se, então, a real
similaridade da liderança nos setores estu-
dados, quando nos atemos ao conceito e
às diferenças e quando abordamos os as-
pectos de sua aplicabilidade.
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INTRODUÇÃO

O fim do século XX e o início do século
XXI têm sido palco de rápidas e pro-

fundas transformações. A globalização e a
alta tecnologia têm conduzido o mundo a
lugares nunca antes navegados. A
integração global é ampla e profunda. O
Estado deixou de ser o único ator de rele-
vância no cenário internacional. Surgiu um
número infindável de organizações
multinacionais e transnacionais com tama-
nho poder político, econômico e diplomá-

tico capaz de superar o poder de alguns
Estados.

No ambiente da guerra não tem sido dife-
rente. O pensamento e o entendimento do
homem sobre a guerra também evoluíram.
Passou-se da guerra convencional, violen-
ta, sangrenta e mortífera, com campo de ba-
talha definido, para guerras de proporções
nunca vistas, como a guerra de destruição
em massa e o pesadelo da guerra nuclear.

Segundo Liang e Xiangsui (2003), tal
metamorfose da guerra tem como causa
principal a abundância de novas tecnolo-
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gias que permitem a geração de novos mei-
os e métodos de execução de uma guerra
num ambiente de escala mundial. Tais au-
tores designaram este novo escopo de
guerra como sendo a Guerra Além dos Li-
mites, em que apresentaram um novo con-
ceito de guerra chamado de Operações de
Guerra Não Militares.

O propósito deste trabalho é o de inter-
pretar este novo conceito de guerra apre-
sentado por Liang e Xiangsui (2003) à luz
do arcabouço teórico da sociologia dos
conflitos e guerras.

A  GUERRA  COMO  CONFLITO

Das inúmeras definições existentes so-
bre guerra, uma das mais simples é a que
diz que a guerra é um conflito armado. Ao
se dissecar esta definição, vê-se que a pa-
lavra conflito carrega em si toda a essência
do que é a guerra. Então, para entender
melhor o conceito de guerra, é necessário
o entendimento completo do conceito de
conflito. Segundo Freund:

O conflito consiste em um confronto por
choque intencional entre dois seres ou
grupos da mesma espécie que manifes-
tam, uns em relação a outros, uma inten-
ção hostil, em geral a um propósito de
direito e que, para manter, afirmar ou res-
tabelecer este direito, tratam de romper
a resistência do outro, eventualmente
pelo recurso da violência, que pode, se
necessário, tender ao aniquilamento fí-
sico do outro (Freund, 1995, p.58, tradu-
ção nossa).

Com esta definição sobre o conceito de
conflito, Freund (1995) pormenoriza algu-
mas características para que um confronto
seja considerado um conflito. São elas:

– Confronto intencional e congênere:
para este autor não há conflito se não hou-

ver uma intenção; o conflito pode ser entre
dois indivíduos ou dois grupos da mesma
espécie, sendo que poderá haver conflito
em grupos de diferentes tamanhos;

– Intenção hostil: a hostilidade é um
sentimento de se querer prejudicar o outro
(inimigo); deverá haver hostilidade em pelo
menos um dos antagonistas; a hostilidade
pode aparecer espontaneamente ou ser pre-
viamente organizada; esta hostilidade po-
derá variar desde a simples ameaça do em-
prego da violência até o efetivo emprego
desta;

– Disputa de um direito: o autor ressalta
que a noção de direito nesta definição está
empregada com um sentido de uma reivin-
dicação de justiça, podendo manifestar-se
de várias formas: disputa de limites de ter-
ras entre duas pessoas, desejo de um gru-
po ser reconhecido oficialmente, reivindi-
cação de uma coletividade política de seu
direito à independência e um território, rei-
vindicações de revolucionários quanto a
injustiças nas sociedades em que vivem;

– Rompimento da resistência do outro:
segundo aquele autor, o conflito é um con-
fronto de vontades com o objetivo de obter
a razão sobre determinada disputa por ou-
tros meios que não sejam argumentos raci-
onais (intimidação, ameaça, violência), cujo
desenlace pode se dar pelo aniquilamento
físico do outro, pelo triunfo de um e o reco-
nhecimento da derrota pelo outro ou pelo
recurso da arbitragem por um terceiro;

– Emprego da violência: no conflito, o
emprego da violência é um extremo de um
espectro da utilização de meios de coerção
da vontade do inimigo que vai desde a ame-
aça do emprego desta até o seu efetivo em-
prego, se estendendo até a aniquilação do
inimigo. Segundo Freund (1995), a violência
é a característica fundamental do conflito e
dá a ele toda a sua significação, consistindo
na relação de poderes entre vários grupos
que renunciam a outros modos de se manter
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relações entre eles, com a finalidade de for-
çar o oponente a atender seus interesses
pela utilização de meios agressivos ou re-
pressivos, podendo chegar até à aniquila-
ção física deste oponente.

Ainda segundo Freund (1995), o conflito
está no centro da sociedade, e não há outra
forma de suprimi-lo. O que se pode fazer é
moderá-lo por meio de regulamentações e leis,
de forma a reduzir a forma violenta de confli-
to. Então, pode-se concluir que a adjetivação
de inevitabilidade do conflito é correta.

Conforme Araújo (1959) explica em seu
livro, há diversos autores que propuseram
definições sobre a guerra, sendo esta
multiplicidade de definições devido ao cam-
po de conhecimento especializado que ti-
nham seus autores sobre o tema, como, por
exemplo, jurídico, diplomático, militar, psi-
cológico ou sociológico. Ainda sobre esta
diversidade de definições, ele cita Bouthoul
(1951, apud ARAÚJO, 1959), que divide tais
definições em três grupos: o primeiro gru-
po, que apresenta características jurídicas
da guerra; o segundo, que destaca a finali-
dade da guerra (política, militar ou psicoló-
gica); e o terceiro grupo, que destaca as
manifestações exteriores da guerra (ser
mortífera, caráter coletivo). Então, toman-
do uma definição não exaustiva sobre o
fenômeno da guerra, mas que reúne carac-
terísticas exteriores que lhe sejam comuns,
de forma a compreender, no mesmo estu-
do, todos os fenômenos que respondem a
esta definição, Araújo (1959) propõe uma
definição sobre a guerra em que ela seria a
destruição dos homens por seus semelhan-
tes, almejada, meditada e coletivamente
empreendida.

Analisando-se a definição de guerra de
Araújo (1959), pode-se compreender que
esta se encaixa na definição de conflito dada
por Freund (1995). O caráter intencional do
conflito é dado quando se diz que a guerra
deve ser almejada e meditada. É congênere,

já que se dá entre os homens. A hostilida-
de aparece na finalidade de destruição dos
seus semelhantes, que também destaca o
seu caráter violento. A natureza coletiva
da guerra encerra o seu atributo de fenô-
meno social, dado que Freund (1995) apre-
senta que o conflito e, por consequência
desta análise, a guerra são inerentes a to-
das as sociedades.

Neste momento, faz-se necessário res-
ponder à seguinte pergunta: Qual a carac-
terística essencial do conflito e, por
consequência, da guerra? Respondendo a
esta pergunta, Freund (1995) diz que é a
violência que diferencia um conflito de uma
competição. Então, sem violência ou a ame-
aça de seu emprego não há conflito ou
guerra. Quanto ao emprego efetivo desta
violência, é de senso comum que na guerra
a violência se dá pelo emprego da força
das armas, chegando-se até mesmo à ani-
quilação física do inimigo.

Então, pode-se concluir que, para que
um confronto ou oposição de dois grupos,
assimétricos ou não, possa ser considera-
do uma guerra, é necessário, essencialmen-
te, que a violência esteja presente ou la-
tente, mediante o uso da força das armas.

OPERAÇÕES  DE
GUERRA  NAO  MILITARES

Em seu livro A guerra além dos limites,
Liang e Xiangsui (2003) apresentam o con-
ceito de “Operações de Guerra Não Milita-
res”, que são guerras executadas por ou-
tros meios que não a força das armas. Se-
gundo tais autores, este novo conceito ex-
pande o entendimento de guerra a todos os
campos da atividade humana, acarretando a
mudança do conceito de guerra, de forma
que o novo entendimento do propósito da
guerra seja o uso de todos os meios dispo-
níveis, sejam eles baseados na força das ar-
mas ou não, ligados ao poder militar ou não,
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de forma a dobrar a vontade do inimigo.
Decorrente deste novo conceito de guerra,
o campo de batalha foi alterado para todo o
globo terrestre, transcendeu a ambiência
militar e fez surgir novos “soldados” (políti-
cos, cientistas, banqueiros).

À luz da definição de conflito (Freund,
1959) e guerra (Araújo, 1959) dada no capí-
tulo anterior, cabe agora repensar se o con-
ceito de “Operações de Guerra Não Milita-
res” pode ser estritamente enquadrado
como sendo guerra ou não. Para isso, se-
rão ressaltadas aqui características deste
novo conceito que poderão tipificá-lo como
sendo conflito ou guerra:

– nestes novos meios e métodos de se
fazer a guerra, pode-se notar que a inten-
cionalidade está presente no enfrenta-
mento de seus grupos antagônicos;

– a hostilidade aparece quando a ação
tem a finalidade de prejudicar a outra parte
envolvida, então fica claro que em uma
guerra comercial, por exemplo, poderá ha-
ver hostilidade desde que seu objetivo
principal deixe de ser a obtenção de vanta-
gens comerciais e passe a se obter a
inviabilidade econômica de uma outra re-
gião industrializada ou, até mesmo, o em-
bargo econômico de um outro Estado;

– reivindicação da justiça sempre será o
pano de fundo de um confronto entre dois
antagonistas, por mais absurda que possa
parecer a alegação usada aos olhos dos
espectadores do confronto; nestes novos
meios de guerra não acontece diferente: por
exemplo, na pretensa Guerra Ecológica, uma
justificativa que poderá ser usada é a de
que a proteção do meio ambiente não pode
ser fator impeditivo do desenvolvimento
econômico de quem a pratica;

– a finalidade de um confronto é sempre
dobrar a vontade do inimigo de acordo com
nossos interesses. É uma característica ina-

ta a todo conflito e, portanto, pertencente
também a estes novos meios de guerra.

Até aqui foi verificado que estes novos
meios e métodos se encaixam no conceito
de guerra. Porém, no tocante ao aspecto
da violência, nota-se que a mesma (violên-
cia) não faz parte deste novo conceito de
guerra. Reforça esta observação o fato de
Liang e Xiangsui (2003) afirmarem que es-
tes meios não usarão a força das armas,
poderão não estar ligados ao poder militar
e poderão não provocar vítimas, o que os
afasta definitivamente do conceito de guer-
ra entendido no capítulo anterior. Conclui-
se então que o conceito de “Operações de
Guerra Não Militares” não pode ser estri-
tamente enquadrado como sendo guerra.

Cabe aqui uma reflexão sobre o motivo
do emprego do termo guerra a estes novos
meios e métodos apresentados por Liang e
Xiangsui (2003), seu entendimento e as
implicações deste emprego.

Em primeiro lugar, de acordo com própri-
as ideias apresentadas por Liang e Xiangsui
(2003), estes novos tipos de guerra nada
mais seriam do que métodos operacionais
que, combinados com outras operações mi-
litares, fariam parte do esforço de guerra de
um Estado ou grupo, mantendo-se o esfor-
ço principal e a primazia da guerra nas mãos
daqueles que empregarão as armas.

Uma outra maneira seria entender que os
novos tipos de guerra são, na verdade, a
continuação da política por outros meios,
como afirmava Clauzewitz sobre a guerra¹.
Este entendimento posicionaria estes méto-
dos totalmente fora da ambiência de uma
guerra e os colocaria no campo da política.

A terceira visão deste motivo seria enten-
der que o conceito de Freund (1995) sobre
violência deveria ser mais abrangen-te. Ele
diz que os meios utilizados pela violência são
agressivos ou repressivos e podem levar até

¹ “A guerra é a continuação da política por outros meios” (Clauzewitz apud Brasil, 2007, p.3-24).



RMB3oT/2010 205

AS  OPERAÇÕES  DE  GUERRA  NÃO  MILITARES  À  LUZ  DA  TEORIA  DA  SOCIOLOGIA  DOS  CONFLITOS  E  GUERRAS

à aniquilação física do inimigo. Quando se
imaginam os meios empregados em uma guer-
ra comercial, midiática ou ecológica (exem-
plos deste novo conceito), não se enxerga
uma agressividade tal que se chegue até o
ponto de destruição do inimigo, mesmo que
tais medidas corroborem indiretamente para
isso. Portanto, seria necessária uma altera-
ção de semântica interpretativa da palavra
violência e da palavra guerra em todo o seu
significado tradicional – só então poder-se-
ia acatar o entendimento de violência políti-
ca, econômica ou tecnológica citado por
Liang e Xiangsui (2003).

CONCLUSÃO

Como verificado, para que um confronto
ou oposição de dois grupos, assimétricos
ou não, possa ser considerado um conflito,
é necessário, essencialmente, que a violên-
cia ou a ameaça de seu uso esteja presente
ou latente; para que um conflito seja carac-
terizado como uma guerra se faz necessário
que a violência, mediante o uso da força das
armas, já esteja deflagrada entre os dois gru-
pos oponentes. Este raciocínio empresta à
violência toda a significação do que é a
guerra: a guerra é violência.

Assim, diante da definição dada anterior-
mente de conflito e guerra, chegou-se à con-

clusão de que o conceito de “Operações de
Guerra Não Militares” apresentado por Liang
e Xiangsui (2003) não pode ser estritamente
enquadrado como sendo guerra.

Tal conclusão levou a uma reflexão do mo-
tivo do emprego, por esses autores, do termo
guerra a estes novos meios e métodos de se
fazer a guerra. Todos os motivos expostos
apontaram para a confirmação de que as “Ope-
rações de Guerra Não Militares” não perten-
cem ao domínio da guerra e da violência. Con-
tudo, as características em comum que as “Ope-
rações de Guerra Não Militares” possuem com
a guerra são suficientemente fortes para que o
seu emprego leve a cabo a principal finalidade
de uma disputa com características
conflituosas ou não: dobrar a vontade do ini-
migo aos nossos interesses. Isso também de-
nota que o espectro de possíveis causas que
levam ao conflito está se expandindo, refor-
çando a ideia de sua inevitabilidade.

Portanto, já que as “Operações de Guer-
ra Não Militares” alcançam o mesmo resul-
tado para o qual as guerras se propõem, faz-
se mister o seu estudo mais aprofundado de
forma que as perguntas quando, por quem e
contra quem serão empregadas tais “guer-
ras” possam ser respondidas e seu contor-
no delineado nesta névoa do que é a guerra
nos dias atuais.
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Neste ano se completam 28 anos do con-
flito naval mais recente ocorrido no

Atlântico Sul. As causas que levaram dois
países de realidades distintas à guerra já
foram por muitas vezes abordadas e, por
isso mesmo, são conhecidas ao longo des-
te tempo. Porém ensinamentos valiosos e
ainda atuais podem ser retirados deste
exemplo, pois alguns aspectos se asseme-
lham aos dos momentos que vivemos e
mesmo aos dos vindouros.

No dia 5 de setembro de 2008, foi ativada
a Coordenadoria-Geral do Programa de De-
senvolvimento de Submarino com Propul-
são Nuclear (Cogesn). Grande marco para a
nossa Marinha, coroa o trabalho conduzido
há 30 anos do Programa Nuclear, cuja meta
era dominar o ciclo deste combustível e cons-

POR  QUE  UM  SUBMARINO  DE  PROPULSÃO
NUCLEAR?  LIÇÕES  SOBRE  AS  MALVINAS

NILSON  AUGUSTUS  GONÇALVES  DE  SOUZA
Capitão de Corveta

truir o protótipo do reator para um submari-
no. Pouquíssimos países no mundo são
habilitados a construir seus próprios sub-
marinos, e mais reduzido é o numero daque-
les que os fazem movidos a propulsão nu-
clear. China, Estados Unidos da América
(EUA), França, Rússia e Inglaterra são os
atores deste seletíssimo grupo. O Nautilus
foi o primeiro. Lançado ao mar em 1954 pe-
los americanos, em 17 de janeiro de 1955, em
sua primeira viagem, transmitiu a mensagem
histórica: “Underway on nuclear power”.*

Foi descomissionado em 3 de março de 1980.
O planejamento dá conta que nosso
“Nautilus” será lançado em 12 anos.

Mas a resposta à pergunta do título de-
manda um caminho até certo ponto extenso
para que possa ser melhor compreendido.

* N.R.: Navegando com propulsão nuclear.
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O Submarino Nautilus ficou na ativa por 25 anos

Dados indicam que 90% do comércio
mundial utiliza-se do mar. No caso brasilei-
ro, essa participação chega a cerca de 95%.
Com toda a costa exclusivamente voltada
para o Atlântico, sendo que majoritariamen-
te para o sul desse oceano, é de se regis-
trar quanta preocupação a Marinha tem em
defendê-lo.

A proposta encaminhada à Organização
das Nações Unidas (ONU) para que tenha-
mos reconhecido nosso pleito para a deli-
mitação da nossa Zona Econômica Exclu-
siva (ZEE) e, consequentemente, reconhe-
cidos todos os direitos que sobre ela nos
reservam diz respeito a uma área de aproxi-
madamente 4,5 milhões de quilômetros qua-
drados, o que equivale à metade do nosso
tamanho terrestre, e que foi muito bem de-
nominada Amazônia Azul.

Tema recorrente nos últimos anos, o Pré-
Sal, dentre outras coisas, se apresenta
como uma reserva de petróleo de dimen-
sões ainda desconhecidas, mas já a mais
significativa das últimas décadas. Também
nos coloca no cenário internacional como
possível exportador desse importantíssi-
mo insumo energético e reforçou interna-
mente em nossa sociedade, de maneira bas-
tante positiva, o papel para que nós, brasi-
leiros, tenhamos o direito de explorá-lo, mas

também o dever de negar tal ensejo a quem
não nos interesse.

O submarino é uma arma de guerra excep-
cional. Sua capacidade de ocultação, soma-
da à problemática detecção submarina, o tor-
na um verdadeiro predador que se aproveita
do melhor momento para atacar usando como
camuflagem o meio em que se desloca. Adici-
one-se a tudo isso uma autonomia virtual-
mente ilimitada, obviamente restrita pela
endurance dos seus tripulantes, com tal ve-
locidade que o permite atacar nos 360º qual-
quer força no mar e, assim, teremos à nossa
disposição o poder dissuasório de nos im-
por conforme nossos interesses, porém res-
paldados por nossa vocação pacifista e fa-
vorável sempre à resolução de contenciosos
pelas vias diplomáticas.

Com relação ao balanço de forças entre
os envolvidos no conflito das Malvinas,
nota-se ser extremamente desfavorável para
os argentinos, mas o foco desta análise é o
correto uso pelos ingleses das suas forças
navais, com destaque para os seus subma-
rinos de propulsão nuclear.

O inventário da Força de Submarinos
inglesa contava com quatro submarinos
nucleares da classe Resolution lançadores
de mísseis balísticos (Polaris); seis subma-
rinos nucleares da classe Swiftsure, dois
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da classe Valiant e três da classe Churchill;
13 submarinos convencionais (de patrulha)
da classe Oberon e mais dois da classe
Porpoise, totalizando 30, entre nucleares e
convencionais. Participaram das operações
nas Malvinas os submarinos HMS
Conqueror e HMS Courageous (classe
Churchill), HMS Spartan e HMS Splendid
(classe Swiftsure) e HMS Valiant (classe
de mesmo nome), todos de propulsão nu-
clear, além do HMS Onyx (classe Oberon),
único convencional inglês na região.

Já o inventário da Força de Submarinos
argentina era bem mais modesto: somente
quatro submarinos convencionais, sendo
que dois de idade bastante avançada, de
quase 40 anos – os ARA Santa Fé (S-21) e
Santiago Del Estero (S-22), ambos da clas-
se Guppy, comissionados em 1951 e com-
prados aos americanos em 1971, e mais dois
tipo 1200, ARA Salta (S-31) e ARA San
Luis (S-32), construídos em Kiel e
comissionados em 1974. Havia ainda um
contrato em andamento na Alemanha para
aquisição de mais seis novos submarinos
tipo 1700, dos quais somente dois foram
comissionados, os ARA Santa Cruz (S41)
e ARA San Juan (S42), em 1984/85.

Os classe Guppy, por razões óbvias, ope-
ravam sob terríveis restrições. O ARA San-
ta Fé participou do início das hostilidades,
transportando um grupamento de mergu-
lhadores de combate que desembarcou em
Port Stanley e a tomou nas primeiras horas
do dia 2 de abril. Era o início da Operação
Rosário. A primeira-ministra britânica
Margareth Thatcher declarou imediatamen-
te que as Ilhas seriam retomadas e, para isso,
anunciou a formação de uma força-tarefa.
Foi o início da operação denominada
Corporate. O Conselho de Segurança da
ONU emitiu a Resolução No 502, que deter-
minava o cessar das hostilidades e a retira-
da imediata das forças argentinas e clamava
ambos governos às vias diplomáticas se-

gundo a Carta das Nações Unidas. Sem dú-
vida, uma vitória política inglesa.

Fragilizado por inúmeras avarias que se
sucederam a partir do desembarque nas
Ilhas, o ARA Santa Fé regressou para o
Arsenal Naval de Mar Del Plata e, após um
breve período de reparos emergenciais,
suspendeu, no dia 16 de abril, rumo às Ilhas
Geórgias do Sul. Apesar dos trabalhos no
arsenal, seu comandante viu-se na difícil
situação de ter que fazer a navegação na
superfície devido a dificuldades em
recarregar as baterias, além de ter discutí-
veis condições de lançar seus torpedos
eficazmente. No dia 25 de abril, o S-21, na
superfície, foi atingido por bombas de pro-
fundidade lançadas por uma aeronave da
Fragata HMS Antrim e, em sequência, por
metralhadoras de aeronaves Lynx e por
míssil de um helicóptero Wasp. A breve e
previsível participação do ARA Santa Fé
se encerrou.

O ARA Santa Fé após sofrer os engajamentos.
Podem ser vistos os buracos na sua vela

O ARA Salta encontrava-se em manuten-
ção, sem data para término. O ARA San Luis,
cujo comandante fora surpreendido pelas no-
tícias das ações desencadeadas no dia 2 de
abril, encontrava-se em situação duvidosa de
adestramento, com tripulação nova, e de
aprestamento apenas razoável, pois eram ne-
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cessários serviços de docagem para limpeza
de incrustações e outros reparos que foram
cumpridos em Puerto Belgrano, em regime de
urgência. Somente a partir do dia 11 de abril
pôde-se contar com o S-32, que, apesar dos
reparos efetuados, apresentava sensível res-
trição no sistema de direção de tiro (SDT), ava-
riado logo ao suspender, fato que permitia o
lançamento dos torpedos apenas de forma ma-
nual e colocava grande variável de incerteza
em qualquer engajamento a ser realizado. Se-
gundo relatos do seu comandante, foram fei-
tos dois lançamentos com torpedos antinavio
SST-4 (que teriam sido contra o HMS
Invencible) e um antissubmarino, MK-37, mal-
sucedidos, em 40 dias de patrulha. O S-32
retornou, no dia 19 de maio, a Puerto Belgrano,
a fim de efetuar reparos no SDT de modo a
regressar ao combate, porém o acordo de ces-
sar-fogo firmado em 14 de julho não o permi-
tiu. O ARA Santiago Del Estero foi enviado e
camuflado em Baía Blanca para que os ingle-
ses não soubessem de sua indisponibilidade.

O afundamento, em 3 de maio, do Cruza-
dor ARA General Belgrano pelo Submari-
no Nuclear HMS Conqueror, por dois tor-
pedos MK 8, após 27 horas de acompa-
nhamento e cuja decisão partiu diretamen-
te da chefe do Governo inglês, gerou
consequências marcantes no conflito:

– deu credibilidade ao bloqueio (Zona
de Exclusão de 200 milhas de raio em torno
das Falklands) que impuseram a partir de
12 de abril; e

– tornou patente a determinação pela
retomada das Ilhas.

As Ilhas Malvinas ficam a cerca de 400
milhas da costa leste argentina. Suas águas
caracterizam-se por grande quantidade de
vida marinha, inclusive baleias, camadas
térmicas não bem definidas e fundo muito
irregular, fatores que, combinados, repre-
sentam um cenário difícil para os operado-
res sonar na Guerra Antissubmarino (GAS).

A incapacidade dos argentinos em repa-
rar, ou mesmo minimamente operar, o Santa
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Fé, bem como o SDT do San Luis, impediu
que a ameaça que eles poderiam representar
fosse de fato aproveitada. O grande temor
inglês quanto aos submarinos argentinos
não foi concretizado. Apesar da provável
primeira avaliação de que os parcos meios
submarinos argentinos não atingiram grau
de avaliação nos combates, deve-se lem-
brar que os armamentos antissubmarinos
dos escoltas ingleses quase foram levados
ao esgotamento e que suas aeronaves ASW
foram as que mais horas de voo tiveram du-
rante toda a guerra.

A Argentina estava em pleno momento
de reaparelhamento, que propunha dispor o
país de meios mais modernos, tendo sido
contratadas várias en-
comendas ao exterior.
Além disso, navios ar-
gentinos pouco antes
haviam sofrido avalia-
ção pelos próprios in-
gleses. Melhores in-
formações não poderi-
am ter sido fornecidas
ao adversário. O mate-
rial de guerra utilizado
pela Argentina era, em
grande maioria, do ex-
terior. Seus principais
fornecedores eram:
EUA, França, Alemanha, Áustria, Israel e a
própria Inglaterra. Os aviões Skyhawk,
Mirage e Super Etandard; os helicópteros
Lynx e Puma; os submarinos IKL e Guppy;
os sistemas de mísseis Shafrir, Roland, Sea
Dart e Exocet; as fragatas tipo 42 e Meko,
bem como praticamente todos os itens do
arsenal argentino, tiveram seu fluxo de apoio
logístico abruptamente cortado por suas
origens.

Já os ingleses puderam contar com os
seus sistemas de armas desenvolvidos em
suas próprias indústrias; com apoio efeti-
vo dos seus aliados da Organização do

Tratado do Atlântico Norte (Otan), como a
ajuda quase irrestrita americana que permi-
tiu o uso da Base da Ilha da Ascensão com
informações por satélites das Ilhas e das
bases argentinas; e com mísseis ar-ar AIM-
9L Sidewinder. Os franceses colocaram à
sua disposição caças Super Etendard e
Mirage III para auxiliar o desenvolvimen-
to, pelos pilotos da Royal Air Force (RAF),
de táticas de combate mais eficazes das
suas aeronaves Harrier e Sea Harrier.

Porém, de todos os ensinamentos que
podemos extrair, o maior foi quanto à pre-
sunção de que os ingleses, por estarem
num momento de redução de meios navais,
para se adequarem às ações conduzidas

pela Otan, não respon-
deriam como sempre
foi marcante na sua
história. Pensaram os
argentinos com as in-
tenções do inimigo e
não com suas possibi-
lidades. O poder marí-
timo inglês demons-
trado nessa ocasião
foi exemplar, tendo a
sua parcela militar, o
Poder Naval, mostra-
do grande flexibilida-
de. As forças navais

inglesas suspenderam de suas bases ape-
nas 72 horas após a invasão, para 8.000
milhas de travessia. As modificações
efetuadas nos navios mobilizados da Ma-
rinha Mercante em estaleiros britânicos nos
primeiros momentos que se seguiram à in-
vasão, para que pudessem operar com ae-
ronaves e realizar reabastecimentos no mar,
são dignas do registro histórico.

Os ingleses decretaram bloqueio naval
no dia 7, a vigorar a partir do dia 12 de abril,
respaldado pela arma submarina, principal-
mente após o afundamento do General
Belgrano, o que resultou na contenção das

O Conflito das Malvinas
evidenciou que o avanço da

sofisticação tecnológica
impõe um nível cada vez

mais alto de
profissionalização dos

militares que operarão tais
equipamentos
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forças navais argentinas em suas bases e,
consequentemente, no apoio logístico às
tropas estacionadas nas Ilhas. Restaram-
lhes uma débil ponte aérea valendo-se do
aeroporto situado em Port Stanley. Num con-
flito eminentemente marítimo, a capacidade
de se utilizar o mar, ou negá-lo, permanece
como verdade absoluta e que não pode ser
relegada a plano secundário.

Muitas outras conclusões podem ser
elencadas, mas vou limitar-me às que julgo
serem cruciais para o nosso momento. Este
conflito evidenciou que o avanço da sofis-
ticação tecnológica impõe um nível cada
vez mais alto de profissionalização dos mi-
litares que operarão tais equipamentos. O
submarino nuclear se reveste de um ema-
ranhado de recursos tecnológicos que le-
varão, inicialmente, seus construtores e,
posteriormente, seus operadores a um sem-
fim de tarefas preparatórias e de adestra-
mento. Torná-lo tão silencioso quanto pos-
sível, dotado de torpedos antinavio e
antissubmarino (e por que não de mísseis
antissuperfície?), requererá eficiente e ple-
namente nacional sistema de combate, de

forma que a necessidade do engajamento
se processará com a acurácia esperada e
devida; e com recursos de comunicações
por satélite, uma vez que a comunicação
por HF vai expô-lo de forma desnecessária
e com imenso prejuízo à sua maior qualida-
de. Isso tudo partindo da premissa que
100% de seus sobressalentes serão facil-
mente obteníveis no mercado nacional, de
modo que não venhamos a sofrer com in-
terrupções intempestivas dos fabricantes
em momentos delicados. Isso exigirá que
se incluam como parte da própria arma a
sua estrutura de apoio, instalações de ma-
nutenção, pessoal qualificado, suprimen-
tos e documentação técnica. Demanda tam-
bém que se faça frequente o emprego das
armas para verificação, pois a constatação
da deficiência no momento do combate é,
normalmente, tardia. E sem esquecer de uma
adequada base de submarinos nucleares,
com as devidas facilidades que este mo-
saico de fainas requer, como ser concen-
trada num local próprio e imune a interfe-
rências estranhas de qualquer natureza.

“Lembrai-vos da guerra”.
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REFLEXÕES  SOBRE  A  MEDICALIZAÇÃO  NA
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PRISCILLA  CORRÊA  DE  OLIVEIRA1

Primeiro-Tenente (T)

INTRODUÇÃO

Este artigo surge na tentativa de forma-
lizar algumas questões suscitadas na

escuta dos pacientes atendidos pelo Ser-
viço de Assistência Psicológica do Núcleo
do Serviço de Assistência Integrada ao Pes-
soal da Marinha (N-SAIPM) do Centro de
Instrução Almirante Milcíades Portela
Alves (Ciampa) e, posteriormente, debati-

das no Colóquio sobre a Medicalização na
Contemporaneidade, realizado naquele
Centro de Instrução nos dias 13 e 14 de
novembro de 2008, com a presença de
palestrantes convidados das áreas da psi-
cologia, psiquiatria e psicanálise.

Os atendimentos psicológicos desse
Núcleo evidenciaram um número crescen-
te de pacientes que fazem uso regular de
psicofármacos2, alguns deles sem a devida

1 Psicóloga, Mestre em Teoria Psicanalítica pela UFRJ.
2 Psicofármacos podem ser definidos sucintamente como medicamentos que exercem efeitos psicológicos.
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prescrição médica. Esse fato nos impõe uma
reflexão mais detida sobre a situação da
medicalização na contemporaneidade, a fim
de melhor compreender o crescimento de-
senfreado do uso dessas drogas lícitas,
para repensar o lugar do psicólogo diante
desse fenômeno.

Notamos que os medicamentos têm ocu-
pado um lugar privilegiado na dinâmica
psíquica dos sujeitos que nos chegam.
Estes frequentemente comparecem medi-
cados, às vezes quase dopados, fazendo
uso de psicofármacos que, eventualmen-
te, sequer foram prescritos por médicos
habilitados, tendo sido indicados pelo côn-
juge, por familiares, amigos, etc.

Torna-se explícito o quanto a medicaliza-
ção tem se feito presente para dar conta do
mal-estar psíquico dos nossos pacientes.
Isso nos leva a questionar se esse uso cres-
cente de psicofármacos é simplesmente fru-
to do avanço farmacológico ou se estamos
diante de um abuso medicamentoso por
parte dos pacientes e, algumas vezes, dos
próprios médicos.

O aumento desmedido da demanda e
da oferta medicamentosa representa gran-
de preocupação para os profissionais da
psicologia e da psicanálise, pois interfere
diretamente na clínica dessas especiali-
dades. Esse fato reflete a especificidade
do momento em que vivemos e nos colo-
ca a necessidade de investigar o seu sur-
gimento, bem como de pensar sobre as
possíveis consequências desse movimen-
to da atualidade.

Para tanto, partiremos de uma digressão
histórica que nos permita seguir os cami-
nhos percorridos pela psicopatologia e pela
psiquiatria até chegarmos aos fenômenos
contemporâneos de medicalização. Aborda-
remos a perspectiva histórica dos discur-
sos psicopatológico e psiquiátrico, posto
que estes, direta ou indiretamente, impõem
a forma como os psicofármacos são indica-

dos e prescritos, ditando a relação entre as
enfermidades e a farmacologia.

PERSPECTIVA  HISTÓRICA

Segundo Birman (2001), o enorme avan-
ço da psicofarmacologia a partir dos anos
50 ofereceu à psiquiatria a oportunidade
de conquistar legitimidade médica e cientí-
fica. Era a chance de a psiquiatria afirmar-
se como especialidade médica e, ainda, de
fundamentar-se sobre o discurso da ciên-
cia biológica, fator que sempre foi tomado
como sinônimo de maior credibilidade. Mas
foi na década de 70 que de fato passou a
vigorar o modelo biológico, que viria im-
por novas bases ao discurso psicopato-
lógico e à psiquiatria, distanciando-os da
psicanálise e das psicoterapias.

O autor supracitado explica que, nesse
momento, a psicopatologia passa a tomar
como base as neurociências, seguindo em
direção ao fundamento biológico que, su-
postamente, viria garantir-lhe cientificidade.
Ao apoiar-se nas neurociências, a psicopa-
tologia parte para uma leitura biológica dos
processos psíquicos, caminhando rumo à
redução da concepção do psiquismo ao
mero funcionamento cerebral. Com isso,
aos poucos, deparamo-nos com tentativas
de compreensão do funcionamento psíqui-
co e da subjetividade resumidas à bioquí-
mica dos neurotransmissores.

Nada mais compreensível que esse mo-
vimento, que progressivamente colocou a
psicopatologia biológica no centro do dis-
curso psiquiátrico, venha situar a medica-
ção psicofarmacológica como modalidade
privilegiada de intervenção psiquiátrica. Ao
estabelecer a psicofarmacologia como prin-
cipal referencial do tratamento psiquiátrico,
deixa-se pouco ou nenhum espaço para a
subjetividade, para se pensar a singularida-
de de cada caso – tal como era a proposta
psicanalítica. Consequentemente, as psico-
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terapias ficam relegadas a segundo plano
em relação à intervenção psicofarma-
cológica. Nas palavras de Birman (2001: 186):

“A ideia de história de uma subjetivi-
dade, articulada com o eixo do tempo,
tende ao silêncio e ao esquecimento. É
sempre a pontualidade da intervenção,
centrada no psicofármaco, que está em
questão na terapêutica do dispositivo
psiquiátrico da atualidade.”

O que o autor ressalta é que a preocu-
pação em compreender a singularidade do
sujeito, em pensar a enfermidade dentro de
sua história particular,
tem sido desprezada.
O que passa a interes-
sar é a medicalização
do sintoma apresenta-
do pelo paciente.

A  OFERTA
MÉDICA

A concepção tradi-
cional da enfermidade
anteriormente centra-
da em sua etiologia passa a priorizar no tra-
tamento a simples remissão dos sintomas,
por meio do medicamento. E desde que a
psiquiatria privilegia o medicamento, pode-
mos dizer que já não se pretende mais a cura,
uma vez que esta necessariamente está rela-
cionada à etiologia da enfermidade, às suas
causas. Portanto, quando o medicamento é
situado como principal meio de ação tera-
pêutica, estamos diante da tentativa de
regulação do mal-estar, caracterizando uma
intervenção meramente paliativa.

Na medida em que não há mais interesse
na etiologia da enfermidade ou na singulari-
dade de cada caso, a escuta do paciente
passa a ser outra. Isso explica os atendi-
mentos psiquiátricos cada vez mais curtos,

em que o médico utiliza apenas o tempo ne-
cessário para identificar o sintoma a ser su-
primido e definir a medicação a ser prescrita.
Tornam-se raros os atendimentos que não
resultam na prescrição de psicofármacos.

O medicamento, por sua vez, acaba por
extrapolar a indicação terapêutica a ele
conferida por um diagnóstico e afirma-se
como forma de enganar o sujeito, fazendo-o
esquecer a sua infelicidade. Isso permite sus-
tentar a ilusão de que há remédio para tudo,
promessa que leva a utilização dos psicofá-
rmacos a ultrapassar o campo da psiquiatria,
trazendo-a para a clínica médica em geral, onde
sua utilização é progressivamente mais farta

e massificada. Desde
então, muitos clínicos
passam a prescrever de
maneira indiscriminada
esses medicamentos ti-
dos como “mágicos” –
os psicofármacos –
sempre que se deparam
com um caso de angús-
tia, tristeza ou mal-es-
tar psíquico. Esse fato
explica a difusão e
banalização do uso de

ansiolíticos e antidepressivos na atualidade.

OS  IDEAIS  PÓS-MODERNOS

Outro aspecto fundamental a ser aborda-
do se pretendemos elucidar o lugar da
medicalização na contemporaneidade diz res-
peito aos ideais deste tempo. Precisamos le-
var em conta os valores exaltados pelo con-
texto histórico atual e considerar os ideais que
nos são oferecidos na contemporaneidade,
determinando o que devemos ser.

De acordo com Birman (2001), o estilo
de ser demandado aos sujeitos da atuali-
dade caracteriza-se pela exibição e teatrali-
dade. O pós-modernismo impõe a exaltação
do eu e a estetização da existência, o que

A preocupação em
compreender a

singularidade do sujeito,
em pensar a enfermidade

dentro de sua história
particular, tem sido

desprezada
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explica a preocupação excessiva com a ima-
gem e com a autoestima nos dias atuais.
Afinal, o sujeito está sempre tentando ade-
quar-se aos ideais de seu tempo.

A pós-modernidade acabou com o glamour
dos melancólicos e dos sofredores e promo-
veu uma ética oposta, impondo a estetização
da existência e a inflação do eu. O sujeito des-
se tempo deve estar sempre no campo do pra-
zer, evitando qualquer tipo de dor. A medicina
contemporânea apenas corrobora tais ideais,
uma vez que oferece a todos a ilusão de que,
por meio da medicalização, é possível escapar
da dor e manter-se no prazer. Vende-se com os
psicofármacos a ideia de
que é possível calar o
sofrimento psíquico ine-
rente ao humano.

Por outro lado,
aquele que não conse-
gue realizar essa espe-
rada exaltação de si
mesmo que a pós-
modernidade tanto al-
meja é discriminado. É
o que ocorre com os deprimidos e fóbicos
(aqui incluídos os que sofrem da síndrome
do pânico), que, incapazes de apresentarem-
se com o colorido e a teatralidade que a cul-
tura contemporânea pede, são impelidos à
prescrição medicamentosa, oferecida como
promessa de inseri-los na sociedade atual.

A oferta de drogas eficazes contra a an-
gústia e contra as depressões provoca uma
mudança estrutural na relação do sujeito
ocidental com a dor psíquica, que até en-
tão esteve fora do controle médico. A par-
tir daí, demanda-se a intervenção química
dos medicamentos diante de qualquer
transformação negativa do humor.

A  DEMANDA  DO  PACIENTE

Diante dessa sedutora oferta farmacoló-
gica, surge uma demanda voraz por parte

dos pacientes. Deparamo-nos com sujei-
tos empenhados em uma busca desespera-
da por algo capaz de tamponar sua angús-
tia constitutiva, passível de protegê-los das
desilusões da vida e livrando-os de qual-
quer possibilidade de desprazer. Trata-se
de uma tentativa de alienação que visa a
um não saber sobre as questões fundamen-
tais do ser humano, da sua “dor de existir”.

Isso nos permite compreender por que,
do lado do paciente, é cada vez mais fre-
quente a procura pelo profissional de saúde
na expectativa de que a solução para sua
enfermidade venha em forma de comprimi-
do, de preferência de efeito imediato. Pode-

mos dizer que essa é a
resposta do paciente à
oferta contemporânea.

Ao mesmo tempo,
a demanda medica-
mentosa desse sujeito
é a maneira que ele
encontra de tentar li-
vrar-se de seu mal-es-
tar sem ter que se

questionar em relação a sua enfermidade.
Dessa forma ele não precisa responsabili-
zar-se por seu padecimento, depositando
na medicina a esperança de uma solução
que não o inclua, que não o obrigue a pro-
duzir significações para seu sofrimento.

A  MEDICALIZAÇÃO  E  SUA
RELAÇÃO  COM  AS
TOXICOMANIAS

O grande problema com que vamos nos
deparar desde que os medicamentos são
oferecidos como solução privilegiada para
os males característicos de nosso tempo,
tais como a depressão e a síndrome do pâ-
nico, é o risco de caminharmos rumo às
toxicomanias. Afinal, se o tratamento des-
sas patologias passa a ser basicamente re-
duzido à prescrição de psicofármacos, po-

Vende-se com os
psicofármacos a ideia de

que é possível calar o
sofrimento psíquico
inerente ao humano
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demos estar simplesmente substituindo
uma enfermidade por outra.

Isso nos obriga a observar que as dro-
gas oferecidas pela indústria farmacêutica,
lícitas e com embasamento médico-cientí-
fico, prometem o mesmo que as drogas ilí-
citas do narcotráfico: o evitamento de qual-
quer sofrimento psíquico. E, tal como as
drogas ilícitas, os psicofármacos trazem
consigo o risco da adicção. Esse risco é
ainda mais alarmante se notarmos que o
desamparo humano só aumenta na pós-
modernidade, apontando para a tendência
à busca por esses arti-
fícios de fuga do so-
frimento também con-
tinuar crescendo.

Ou seja, o aumento
progressivo das toxico-
manias está intimamen-
te ligado ao fato desta
patologia inscrever-se
nos pressupostos da
contemporaneidade,
uma vez que oferece a
ilusão de suprimir o so-
frimento e a dor da so-
ciedade por meio da
droga, seja ela lícita ou
ilícita, inserindo os su-
jeitos – mesmo que por uma fração de tempo
– na exaltação do eu, tal como se espera de
todos na atualidade.

ANÁLISE  A  PARTIR  DE  FREUD

Além de atravessar o percurso históri-
co dos discursos psiquiátrico e
psicopatológico e investigar os ideais que
marcam a sociedade pós-moderna, para
pensarmos a medicalização na contem-
poraneidade é essencial considerar os com-
ponentes psíquicos que fazem dos
psicofármacos objetos tão sedutores para
os seres humanos.

Como Freud já havia alertado em O Mal-
Estar na Civilização (1930 [1929]), a realida-
de é árdua demais para os seres humanos.
Para encará-la, precisamos lançar mão de
medidas paliativas – mecanismos de esca-
pe. Dentre elas, o autor destaca as substân-
cias tóxicas, apontando que estas, por meio
da atuação química sobre o corpo, seriam
capazes de nos tornar insensíveis ao sofri-
mento ou de forjar sensações de prazer.

De acordo com o mesmo autor, o maior
propósito de vida dos sujeitos é a felicidade.
A felicidade, por sua vez, seria fruto da busca

do prazer e, ao mesmo
tempo, da fuga do
desprazer, do sofrimen-
to. E, segundo ele, a
melhor forma de evitar
o sofrimento seria por
meio da influência dire-
ta em nosso organismo.

Freud (1996 [1930])
esclarece que o méto-
do mais eficaz nessa
regulação do prazer se-
ria o químico, a intoxi-
cação. Ressalta, porém,
que esse é um mecanis-
mo agressivo. Mas o
que é mais incrível é que
desde 1930 o autor mos-

tra-se atento à forma como determinadas
substâncias reagem em nossos corpos, po-
dendo tanto provocar sensações prazerosas
como alterar nossa sensibilidade ao ponto
de deixar-nos insensíveis a determinados
estímulos considerados desprazerosos.

Além disso, essa intoxicação permitiria
um afastamento da realidade externa, dis-
tanciando o sujeito daquilo que o angus-
tia, aliviando a pressão da realidade e ga-
rantindo-lhe certo refúgio.

Isso nos ajuda a entender por que a
oferta medicamentosa característica da
contemporaneidade é tão irresistível para

Se de um lado o sujeito
demanda livrar-se de sua

angústia – mesmo que sob
o preço de abrir mão de
sua subjetividade –, de

outro lado há a oferta de
medicamentos que

prometem aliviá-lo do
sofrimento psíquico por
meio do entorpecimento
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os sujeitos, levando-os a comprar a ilu-
são de que o consumo dessas substânci-
as poderá livrá-los de sua angústia
constitutiva. Nesse sentido, os
psicofármacos permitem a intoxicação dos
sujeitos, anestesiando-os em relação ao
sofrimento e distanciando-os da realida-
de que os aflige, mostrando-se um meca-
nismo extremamente
atrativo.

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

Por fim, depois de
conhecer um pouco do
percurso histórico da
psiquiatria e da psico-
patologia e atravessar
os diversos aspectos
implicados na oferta
medicamentosa por
parte dos médicos e na
ávida demanda dos
pacientes, podemos
notar que a medicali-
zação que caracteriza a contemporaneidade
é um fenômeno ainda em crescimento que
coloca em risco não apenas o lugar das
psicoterapias e da psicanálise, mas, princi-
palmente, a subjetividade dos sujeitos e
sua capacidade de lidar com a dor.

O sujeito contemporâneo mostra-se
cada vez mais entorpecido, anestesiado e
incapacitado para encarar a angústia. Toda
forma de sofrimento passa a ser incompatí-
vel com as exigências da atualidade, im-
pondo a medicalização como única saída
possível para lidar com os sintomas que
insistem em se apresentar. Ou seja, se de

um lado o sujeito de-
manda livrar-se de sua
angústia – mesmo que
sob o preço de abrir
mão de sua subjetivi-
dade –, de outro lado
há a oferta de medica-
mentos que prometem
aliviá-lo do sofrimen-
to psíquico por meio
do entorpecimento.

Essa é a formação de
compromisso que ca-
racteriza a contempora-
neidade e diante da
qual os profissionais de
saúde devem refletir.
Afinal, se inicialmente

o avanço psicofarmacológico veio em auxílio
da palavra, favorecendo a fala e auxiliando a
psicologia e a psicanálise no sentido da cura,
na medida em que seu uso é abusivo e
indiscriminado, temos o efeito inverso, fa-
zendo calar o paciente, alienando-o.

REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS
BIRMAN, J. Mal-estar a atualidade: a psicanálise e as novas formas de subjetivação. Rio de

Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
FREUD, S. (1930 [1929]). “O mal-estar na civilização” (1930 [1929]). In: Obras Psicológicas

Completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira, Vol. XXI. Rio de Janeiro: Imago,
1996.

MONTEIRO, H. R. “A Psicologia deve afirmar a vida: contra a medicalização e a patologização do
social. In: Jornal do Conselho Regional de Psicologia, Ano 2, no 11, setembro, 2006.

OLIVEIRA, C. “Sobre a medicalização da angústia na atualidade”. In: Angústia. Salvador: Associação
Científica Campo Psicanalítico, 2006.

O avanço
psicofarmacológico veio em

auxílio da palavra,
favorecendo a fala e

auxiliando a psicologia e a
psicanálise no sentido da

cura, na medida em que seu
uso é abusivo e

indiscriminado, temos o
efeito inverso, fazendo calar

o paciente, alienando-o

  CLASSIFICAÇÃO  PARA  ÍNDICE  REMISSICO:
<SAÚDE>; Medicamento; Doença; Orientação ao homem;



ARTIGOS  AVULSOS

Esta seção divulga os artigos que não puderam ser publicados
– na íntegra – na RMB e que passarão a fazer parte do acervo da
Biblioteca da Marinha.

Aqui são apresentados o título, o autor, posto ou título, número
de páginas do trabalho completo, classificação para índice remissi-
vo e o resumo do artigo.

GERENCIAMENTO  DA  MANUTENÇÃO:
IMPLANTAÇÃO  E  ELABORAÇÃO  DA  PROPOSTA

INICIAL  DE  TRABALHO

THYAGO  DE  LELLYS  MONÇÃO
Capitão-Tenente (QC-CA)

Número de páginas: 9
Identificação: AV 034/10 – # 1835 – RMB 3o/10
CIR: <APOIO>; Manutenção; Sobressalente; Máquinas;

O artigo aborda a apresentação de diretrizes básicas para o Departamento de Má-
quinas de um navio, visto como uma equipe de manutenção, na gerência de suas ativida-
des, e conscientizar de sua importância. É tratado o tema para reformulação do sistema de
gerenciamento existente, buscando garantir presteza e confiabilidade na execução dos
serviços.

A  metodologia  proposta  é  adequada  para  navio  com  50  a  100  tripulantes,
aproximadamente.
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O  EQUÍVOCO  DE  ISRAEL

REIS  FRIEDE1

Doutor em Direito – Desembargador Federal

Número de páginas: 5
Identificação: AV 036/10 – #1867 – RMB 3o/10
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“Israel, muito provavelmente, cometeu um dos mais graves erros de avaliação estra-
tégica no que concerne à denominada questão do Irã: confiou e, em uma decisão reconhe-
cidamente pouco refletida, simplesmente delegou a solução de um problema vital para sua
segurança (e para o destino do Oriente Médio) ao aliado estadunidense.

Se, por um lado, nunca houve dúvidas razoáveis sobre a evidente intenção belicista
do Irã, por outro lado não há, a esta altura, qualquer dúvida, séria e isenta, que não aponte
a inevitabilidade do ingresso do Irã no seleto grupo de nações dotadas de armas nucleares,
inclusive com capacidade estratégica, uma vez que é de amplo conhecimento o desenvolvi-
mento, por esta nação, de um Míssil Balístico Intercontinental – ICBM.

O conhecido resultado (pífio) da tão propalada Cúpula de Líderes em Washington
sobre Segurança Nuclear, ocorrida em 2010, neste sentido, não somente comprovou a inge-
nuidade do Presidente Barack Obama – como, aliás, bem asseverou o próprio Mahmoud
Ahmadinejad –, mas igualmente a reconhecida aposta equivocada de Israel em confiar
incondicionalmente no aliado norte-americano e em sua (suposta e continuada) disposição
de desempenhar a função de garantidor do status quo e, consequentemente, da paz mundial
e, em particular, no Oriente Médio.

Aliás, em uma rápida análise, constata-se, com relativa facilidade, que os EUA nunca
se qualificaram propriamente na condição de um aliado histórico incondicional de Israel,
conforme tanto se divulga aos “quatro ventos”. Muito pelo contrário, em todas as situa-
ções em que a sobrevivência do Estado judeu esteve efetivamente em jogo, foi o heroísmo
de seu próprio povo – e sua admirável e indeclinável determinação –, mais do que qualquer
outro motivo, que fez prevalecer os interesses hebreus.

(...)
Agora – passados todos esses anos em que se operou uma relativa negligência a

respeito do tema –, parece-nos que não nos resta outra alternativa factível do que simples-
mente Israel se preparar para um novo Oriente Médio, em que não somente um Irã regional-
mente hegemônico emergirá, como ainda diversos outros potenciais adversários (provavel-
mente, pela ordem, Turquia, Síria e Líbia – mesmo esta última tendo abdicado, no passado
recente, de suas ambições nucleares) buscarão tecnologia bélica nuclear, rivalizando com o
poderio militar (nuclear e tecnologicamente mais avançado) israelense, até então
incontrastável.

Por efeito consequente, Israel necessita, urgentemente, de um ‘choque de realida-
de’, considerando que nunca é por demais lembrar, com necessária ênfase, que existe uma

1 Desembargador Federal e ex-membro do Ministério Público; Mestre e Doutor em Direito; Professor
Adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.
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grande diferença entre as percepções (e interesses) dos EUA e de Israel nesta específica e
sui generis parte da Ásia, porquanto o povo israelense efetivamente habita o Oriente
Médio, ao passo que os EUA apenas possuem interesses estratégicos mutáveis – sobretu-
do no petróleo desta região –, e, à própria medida que, no futuro próximo, o petróleo perder
sua importância energética, Israel acabará por perceber que a estabilidade geopolítica e
militar no Oriente Médio é, de fato, muito mais um problema regional de seu particular
interesse (diretamente ligado a sua segurança nacional) do que propriamente um problema
norte-americano mais amplo, associado à chamada pax americana.

Sob este prisma, resta afirmar, em tom de sublime advertência, que um Irã, potência
nuclear e com efetiva capacidade estratégica (dotada de ICBMs) – e, portanto, com capaci-
dade de neutralização dissuasiva em relação aos EUA –, será, a esta altura, de forma aparen-
temente irreversível, o grande legado da Administração Obama, em uma indesejável repeti-
ção do equívoco da Administração Kennedy, que, em 1962, permitiu o estabelecimento
derradeiro de uma área de influência soviética em Cuba, com todas as conhecidas
consequências geopolíticas (de revoluções exportadoras e instabilidades) que o regime de
Fidel Castro logrou conduzir nas décadas de 60, 70 e 80 na América Latina e, posteriormente,
na África.”
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†  AE Eddy Sampaio Espellet
†  CMG Gerson Fleischhauer
†  CMG Guilberto Mendes Hippert
†  CMG (FN) Lyrio Bravim

EDDY  SAMPAIO  ESPELLET
 10/08/1919
 †  23/06/2010

Nasceu no Rio Grande do Sul, filho de
Pedro Espellet Filho e de Sylvia Sampaio
Espellet. Promoções: a segundo-tenente em

31/01/1941, a primeiro-tenente em 06/11/1942,
a capitão-tenente em 24/11/1944, a capitão
de corveta em 22/03/1952, a capitão de fra-
gata em 28/09/1955, a capitão de mar e guer-
ra em 03/09/1962, a contra-almirante em 04/
09/1968, a vice-almirante em 31/12/1971 e a
almirante de esquadra em 25/11/1974. Foi
transferido para a reserva em 10/01/1979.

Em sua carreira exerceu quatro coman-
dos: Contratorpedeiro Paraná; Navio-
Aeródromo Ligeiro Minas Gerais; Coman-
do em Chefe da Esquadra e Comando de
Operações Navais. Exerceu seis direções:
Delegacia da Capitania dos Portos do Rio
Grande do Sul, em Porto Alegre; Centro de
Instrução Almirante Wandenkolk; Comissão
Naval Brasileira em Washington; Diretoria
de Ensino da Marinha; Diretoria-Geral do
Material; e Estado-Maior da Armada.

Comissões: Navio-Escola Almirante
Saldanha; Escola Naval; Cruzador Bahia; Na-
vio-Auxiliar José Bonifácio; Navio-Aeródromo
Ligeiro Minas Gerais; Navio Hidrográfico Rio
Branco; Contratorpedeiro Marcílio Dias;
Contratorpedeiro Bocaina; Gabinete do Mi-
nistro da Marinha; Diretoria do Pessoal; Es-
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cola de Guerra Naval; Estado-Maior da Arma-
da; Escritório do Adido Naval em Paris; Co-
mando da Flotilha de Contratorpedeiros; Co-
mando da Força de Cruzadores e
Contratorpedeiros; Centro de Informações da
Marinha; e Escola Superior de Guerra.

Em reconhecimento aos seus serviços, re-
cebeu inúmeras referências elogiosas e as se-
guintes condecorações: Medalha Naval do
Mérito de Guerra – Serviços Relevantes; Me-
dalha Naval do Mérito de Guerra – Serviços
de Guerra; Força Naval do Nordeste – Bronze
Nacional; Ordem do Mérito Naval – Grã-Cruz;

Ordem do Mérito Militar – Grande Oficial; Or-
dem do Mérito Aeronáutico – Grande Oficial;
Ordem Nacional do Mérito – França; Legião
do Mérito – Estados Unidos da América; Le-
gião de Honra – França; Medalha Militar e
passador de platina – Quarto Decênio; Meda-
lha Mérito Tamandaré; Medalha do Pacifica-
dor; Medalha Mérito Santos Dumont; e Me-
dalha Comemorativa do Centenário da Morte
de Maria Quitéria de Jesus.

À família do Almirante Eddy Sampaio
Espellet, o pesar da Revista Marítima
Brasileira.

ESPELLET,  MEU  QUERIDO  PARADIGMA

Ele nos deixou, mas, entre muitas ou-
tras coisas, sua característica gargalhada
fica conosco para nos lembrar que a vida é
para ser vivida com alegria, exatamente
como ele a viveu junto de sua querida Lea.

Conheci Espellet ainda na Escola Na-
val, eu aspirante e ele capitão-tenente do
Gabinete do Diretor.

Mais tarde, na época em que a Marinha
estava empenhada na operação Unitas, to-
mei conhecimento de que Espellet sabia o
ACP1 de cor; dominava todos os sinais e,
como era bem dele, no passadiço, entre uma
baforada e outra em seu enorme charuto, go-
zava os tenentes com as suas dificuldades.

Mas foi como almirante que fiquei co-
nhecendo mais de perto Espellet, que ime-
diatamente se tornou meu paradigma.

Como chefe do Estado-Maior da Armada,
era também o presidente da Comissão de Pro-
moção de Oficiais (CPO), organização da qual
fui membro efetivo por cinco ou seis anos,
período no qual tive o privilégio de conhecer
quatro presidentes, cada um com seu estilo
próprio de conduzir as seções.

Mas Espellet era único, tamanha a vivaci-
dade com que conduzia os trabalhos. Nós, da
“arquibancada”, ficávamos em palpos de ara-
nha para acompanhá-lo. Ele era formidável!

Houve um episódio que eu gostaria de
contar para comprovar a limpidez com que
são conduzidas as votações e a honesti-
dade sem mácula de Espellet. Votávamos a
efetivação dos tenentes candidatos ao Qua-
dro Complementar (QC). Entre tantos, hou-
ve um com péssimas informações.

Como sempre, fosse quem fosse, o caso
foi amplamente discutido, deixando prever
que a votação seria unanimemente contrá-
ria ao seu aproveitamento na Marinha. Da
discussão passou-se à votação que, como
não poderia deixar de ser, foi totalmente
contrária ao tal tenente.

Quando o resultado da votação foi de-
vidamente sacramentado, Espellet soltou
uma daquelas inconfundíveis gargalhadas
e, puxando do bolso um papelucho, disse
ao plenário: “Tenho aqui um bilhete da Pre-
sidência da República pedindo o aprovei-
tamento desse rapaz”.

1 N.R.: Antiga sigla substituída pela atual ATP (Allied Command Publication), publicação com informa-
ções a respeito da interação entre forças navais e marítimas (Fonte: www.nato.int)
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E assim era a honestidade de Espellet,
que, para mim, mostrava a seriedade (como
não podia deixar de ser) da Comissão de
Promoção de Oficiais (CPO).

Foi um grande exemplo para mim!
Meu (e de muitos outros oficiais) queri-

do chefe Espellet, você não nos deixou,
nem vou sentir saudades, pois você conti-

nuará vivendo em cada oficial que o co-
nheceu, nos guiando no bom caminho, e
com a sua inconfundível gargalhada dan-
do alegria à vida de todos nós.

Com respeito e admiração

Luiz Edmundo Brigido Bittencourt
Vice-Almirante (Refo)

Primeira Confraternização de Ex-Comandantes – 5 de janeiro de 1994 – Da esq./dir. C. Alte. Paulo
Ronaldo Daldegan Moreira; V. Alte. Francisco Aripena Leão Feitosa; C. Alte. Telmo Becker Reifschneider;
Alte. Esq. Eddy Sampaio Espellet; V. Alte. Helio Leoncio Martins; Alte. Esq. Fernando Ernesto Carreiro
Ribeiro; Alte. Esq. Raphael de Azevedo Branco; V. Alte. Cláudio José Correa Lamego; CMG Leonildo de
Carvalho Pinto, em pé o CMG Wilson Jorge Montalvão, comandante do navio na ocasião

O Almirante de Esquadra Espellet em uma das inúmeras vezes em que prestigiou eventos
da Marinha já na Reserva

22/02/1925  †  29/06/2010
07/05/1936  †  14/05/2010
16/06/1935  †  24/05/2010

A RMB expressa o pesar às famílias pelo falecimento dos assinantes:

CMG 44.0062.17 – Gerson Fleischhauer
CMG 52.0017.17 – Guilberto Mendes Hippert
CMG (FN) 53.0131.15 – Lyrio Bravim







O  LADO  PITORESCO  DA  VIDA  NAVAL

As histórias aqui contadas reproduzem, com respeitoso humor, o
que se conta nas conversas alegres das praças-d’armas e dos conveses.
Guardadas certas liberdades, todas elas, na sua essência, são verídicas
e por isso caracterizam várias fases da vida na Marinha.

São válidas, também, histórias vividas em outras Marinhas.
Contamos com sua colaboração. Se desejar, apenas apresente o caso

por carta, ou por e-mail (rmbmateria@dphdm.mar.mil.br).

O imediato do Encouraçado São Paulo,
Comandante V.S., era um homem de grande
imaginação. Entre suas histórias, havia al-
gumas verdadeiramente fantásticas.

Contava que, estando a sua senhora en-
ferma, ele precisava urgentemente de dinhei-
ro, mas tinha somente 50 mil réis no bolso.
Resolvera então ir a um cassino, onde não
perdera um só lance na roleta. Ao sair, jogou
um maço de notas sobre a mesa a título de
gorjeta para os crupiês. O valor da espórtula
era tão alto que os empregados julgaram ter
sido um novo lance. Ele, contudo, foi ao bar
tomar uma taça de champanhe. Quando lá
estava, ouviu um barulho na sala de jogo e
pensou: “Algum maluco deve estar jogan-
do”. Minutos depois, chegou o gerente car-
regando cestas de dinheiro, com as descul-

ANEDOTÁRIO  NAVAL

pas da casa: estavam na bancarrota, por isso
fecharam todas as mesas.

Nesse dia, exclamou enfático o V.S., che-
gou em casa bombardeando a sua esposa,
que se achava de cama, com maços de notas.


 

Outra do V.S.: Herdara uma fazenda no
interior da Bahia. O dono era um tio velho,
um tanto esquisito, que o escolhera para
herdeiro universal.

Ocupado como um bom oficial de Marinha,
o V.S. levara anos até poder ir ao sertão baiano.
Lá chegando, por fim, soube que as terras esta-
vam ocupadas por um terrível pistoleiro, que
dissera: “Vindo aqui esse almofadinha, dou cabo
dele, sem mesmo falar-lhe”.

Artur Oscar Saldanha da Gama
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O V.S. resolveu enfrentar o homem de
qualquer forma. Entrou na venda onde o
tipo estava e perguntou: “Quantas garrafas
de pinga você tem?” O vendeiro disse: “Cer-
ca de 50”. No que ele retrucou: “Ponha-as
no balcão porque antes de morrer quero
beber com o meu matador”. Vieram dois co-
pos pequenos. O V.S. disse: “Leve esses e
traga os grandes, os maiores que você tem
na venda.” Encheu os dois copos. Tomou a
iniciativa, esvaziando o dele de um trago só.
O bandido fez o mesmo. Encheu então ou-
tro copo e esvaziou de uma vez. O bandido
repetiu o seu gesto. Assim foi o V.S. até a 49a

garrafa, quando o bandido caiu morto. En-
tão o V.S. tomou a última garrafa e bebeu
pelo gargalo até o fim. Pagou, deu uma boa
gorjeta, saiu em passos firmes, montou em
seu cavalo e foi tomar posse das terras.




Mais uma:
Era uma noite de pernoite do imediato.

Os oficiais já sabiam que deviam permane-

cer à mesa (de refeições) até o amanhecer,
salvo os que saíam para os quartos. O V.S.
contaria os seus casos a noite toda. Eram
histórias sobre histórias, cada uma mais in-
crível. Em certo momento, o V.S. falava nos
teatros chineses de Londres, dizendo que a
peça era longa, uma por noite, durante a qual
os velhos mandarins discutem os seus ne-
gócios. “Por sinal”, dizia o V.S., “na noite em
que lá estive comemoravam a milionésima
representação, naquele mesmo local, da peça
a que assisti.” O São Paulo tinha duas me-
sas grandes laterais, sendo usada uma de-
las para servir o jantar. Um tenente, rápido
em cálculos mentais, disse em voz baixa: “O
profeta Isaías, se fosse a Londres, poderia
ter assistido a essa peça”. O imediato não
ouviu esse comentário, mas percebeu que
alguma coisa estava acontecendo, pelas gar-
galhadas reprimidas dos oficiais. Era bas-
tante vivo, e assim corrigiu logo: “Parece
que eu disse uma tolice. Se era uma repre-
sentação por noite, tinham 365 por ano, 1
milhão de representações dariam para mais
de 2.500 anos. Sem dúvida, eu exagerei...”.

No Livro de Comentários e Sugestões
dos Visitantes do Museu Naval (Rio de Ja-
neiro-RJ), no mês de julho último, foi regis-
trado o seguinte comentário (mantivemos
a grafia original):

NO  MUSEU  NAVAL
“Eu  sou  de  mg,  de  um  fim  de

mundo  e  curti  D+  cara,  sem  noção  #
abraços,  tipo  se  der  sempre  que  vir
para  o  RJ  quero  voltar.  BJSS.  Até  a
próxima.  Bej:  ...”



DOAÇÕES À DPHDM – JUNHO A AGOSTO/2010
DEPARTAMENTO  DE  BIBLIOTECA  DA  MARINHA

DOADORES

Almirante de Esquadra Lourenço dos Santos
Sra. Aletta Maria B.T. Livramento de Oliveira
Juvêncio Saldanha Lemos
Fundação Alexandre de Gusmão
Museu Histórico Nacional

Universidade Estadual de Campinas
Portos e Navios
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)
Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha

Museu Histórico do Exército
International Maritime Organization  (IMO)
Ministério Público do Estado de  Minas Gerais
Ministério da Defensa (Espanha)
Biblioteca Nacional

PERIÓDICOS  RECEBIDOS  –  JUNHO  A  AGOSTO/2010

ALEMANHA
Naval Forces –
Tecnologia Militar – v. 32 no 1, mar./2010

ARGENTINA
Revista de Publicaciones Navales –
Boletín del Centro Naval – v. 128 no 826, jan./abr.2010

CANADÀ
Canadian Naval Review –v. 5 no 4, winter/2010; v. 6 no 1 spring/2010

CHILE
Revista de Marina – v. 125 vol. 127 no 915, mar./abr. 2010

CUBA
Revista Bimestre Cubana – v. 106 no 31, ago./dez. 2009
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ESPANHA
Revista General de Marina – tomo 258 abr. 2010
Revista de Historia Naval – v. 28 no 108/2010

ESTADOS  UNIDOS
Digesting History (livro)
Surveyor – Spring 2010
P&C  Politics & Policy – v. 37 no 6 dez./2009; v. 38 no 1, feb./2010

FILIPINAS
International PORTfolio – jan./2010; fev./2010; abr./2010; mai./2010

HOLANDA
Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y Del Caribe – no 88 abr./2010

FRANÇA
Armées Hourd’Hui – no 349 abr./2010; no 350 mai./2010

INGLATERRA
Basic Documents  IMO (livro) – v. I/2010
Shipboard marine pollution emergency plans (livro) – IMO-2010
Oil Spill Risk Evaluation and Assessment of Response Preparedness (livro) – IMO-2010
Ballast Water Management Convention (livro) – IMO-2009
Prevention of corrosion on board ships (livro) – IMO-2010

ITÁLIA
Rivista Militare – no 4/2009 jul.ago./2009; no 5 set.out./2009; no 1 jan.fev./2010
Rivista Marittima – v. 142 no 2 out./2009; Supl. v. 142 no 2 out./2009; v. 142 n. 7 jul./2009;

    v. 142 no 9 set./2009; Supl. v. 142 no 9 set./2009;
    v. 142 no 11 nov./2009; Supl. v. 142 no 11 nov./2009 (1o);
     Supl. v. 142 no 11 nov./2009 (2o); v. 142 no 12 dez./2009;
     Supl. v. 142 no 12 dez./2009 (1o); Supl. v. 142 no 12 dez./2009 (2o);
    v. 143 no 1 jan./2010; Supl. v. 143 no 1 jan./2010;

PORTUGAL
Revista da Armada –  v. 39 no 438 fev./2010; v. 39 no 439 mar/2010; v. 39 no 440 abr./2010;

        v. 39 no 441 mai./2010; v. 39 no 442  jun./2010
Revista de Marinha – v. 73 no 954 fev./mar. 2010; v. 73 no 955 abr./mai. 2010
Sessão solene de encerramento das comemorações do centenário do nascimento do

Vice Almirante Sarmento Rodrigues

SUÍÇA
Nature et cultures dans lês Amériques – Bulletin 69/2005
Amériques noires: réflexions – Bulletin Hors-série 2009

BRASIL
Anais do Clube  Militar Naval – abr. jun./2009
Oficina de Estudos da Preservação (livro) – Coletânea II
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Círculo Militar de São Paulo (CMSP) – v. 30 no 356 jan./2010
Ideias em Destaque – no 33 mai./ago./2010
Pesquisa Fapesp – no 172 jun./2010; no 173 jul./2010
Boletim Informativo AAMH – v. 6 no 32 abr./2010
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – a. 170 no 443 abr./jun. 2009;

        a. 170 no 444 jul./set. 2009
Tecnologia & Defesa – v. 26 Supl. Esp. no 20/2009; v. 27 no 120/2010; v. 27 no 121/2010
Cadernos do CHDD –  v. 9 no 16, 1o semestre/2010
Revista da Aviação Naval – v. 41 no 71 abr./2010
Revista de História da Biblioteca Nacional – v. 5 no 54 mar./2010; v. 5 no 55 abr./2010;

 v. 5 no 56 mai./2010; v. 5 no 58 jul./2010
New’s – v. 7 no 35 mar./2010; v. 7 no 36 jun./2010
Museus e Comunicação (livro) – 2010
Revista do Exército Brasileiro – v. 146 no 1o Quadrimestre 2009;

   v. 146 no 2o Quadrimestre 2009;
   v. 146 no 3o Quadrimestre 2009

Defesa Nacional, A – v. 95 no 813 jan.fev.mar.abr/2009; v. 95 no 814 mai.jun.jul.ago./2009;
       v. 95 no 815 set.out.nov.dez./2009

Informativo Marítimo da DPC – v. 17 no 4 out/dez 2009; v. 18 no 1 jan./mar. 2010
Prêmio de Artes Plásticas Marcantonio Vilaça 2008 (livro)
Odisseia – v. 1 no 1 nov./fev. 1994-1995
Base Naval de Aratu – 40 anos edição comemorativa (livro) – jun./2009
Revista da Força Aérea Portuguesa Mais Alto – v. 48 no 383 jan./fev. 2010
CNT Transporte Atual – v. 15 no 175 mar./2010; v. 16 no 177 mai./2010; v. 16 no 178 jun./2010
Revista do Clube Militar – v. 83 no 436  fev/mar./abr/2010
Revista do Clube Naval – v. 118 no 353 jan.fev.mar./2010
Entre o Artifício e a Arte: pintores e entalhadores no Rio de Janeiro setecentista (livro)
Notanf – jan.fev.mar./2010
C & T  Revista Militar de Ciência e Tecnologia –  v. 26 no 1o Quadrimestre de 2009;

         v. 26 no 2o Quadrimestre de 2009
Portos e Navios – v. 52 no 592 mai./2010; v. 52 no 593  jun./2010; v. 52 no 594/2010
Teoria & Pesquisa  Revista de Ciências Sociais – v. 18 no 2 jul/dez 2009
Revista Aeronáutica – no 271 jan.fev.mar.abr/2010
Entre o Artifício e a Arte: pintores e entalhadores no Rio de Janeiro setecentista (livro)
A Saga no Prata (livro) – 2009
Arquivo Edgard Leuenroth AEL GUIA 2009 (livro)
Brasil no mundo que vem aí, O (livro) – 8 e 9 dez./2008
Marcas e Propriedade Industrial (livro) – 2009
Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro – no 3/2009
Revista Pesquisa Naval – no 22 nov./2009
Museu Histórico do Exército (livro) – 2009
Revista Intermarket – v. 10 no 52/2010
Convôo, O – v. 16 no 1/2009
Biografia do Capitão-Tenente Affonso Cavalcanti do Livramento (1855-1941) – 2008
MP MG jurídico – v. 5 no 19 jan./fev./mar./2010x



ACONTECEU  HÁ  100  ANOS

Esta seção tem o propósito de trazer aos leitores lembranças e
notícias do que sucedia em nossa Marinha, no País e noutras partes
do mundo há um século. Serão sempre fatos devidamente reporta-
dos pela nossa sesquicentenária Revista Marítima Brasileira.

Com vistas à preservação da originalidade dos artigos, observa-
remos a grafia então utilizada.

O  ALMIRANTE  COCHRANEO  ALMIRANTE  COCHRANEO  ALMIRANTE  COCHRANEO  ALMIRANTE  COCHRANEO  ALMIRANTE  COCHRANE
(RMB, jul./1910, p. 1-6)

Capitão de Corveta H. Boiteux

Nas paginas desta Revista já tivemos
opportunidade de salientar os brilhantes
serviços que prestou ao Brazil o arrojado
almirante Cochrane,
contratado para coman-
dar a esquadra orga-
nisada para compellir
as forças portuguezas
a abandonarem o norte
do Brazil, onde perma-
neciam como senhores.

Foi sem duvida algu-
ma essa incipiente es-
quadra o factor primor-

dial da nossa Independencia, porque sem
ella a nossa unidade não seria um facto.

Em ligeiros traços, procurámos então es-
tudar a orientação
que desejava dar á
nascente marinha o
illustre homem de
mar; qual o apoio que
lhe prestou o elemen-
to verdadeiramente
nacional chefiado
pelo grande brazi-
leiro José Bonifacio e,
finalmente, a inutili-

Taes foram os dissaboresTaes foram os dissaboresTaes foram os dissaboresTaes foram os dissaboresTaes foram os dissabores
soffridos por aquelle illustresoffridos por aquelle illustresoffridos por aquelle illustresoffridos por aquelle illustresoffridos por aquelle illustre
almirante, tão cheio de fé noalmirante, tão cheio de fé noalmirante, tão cheio de fé noalmirante, tão cheio de fé noalmirante, tão cheio de fé no
futuro de nossa marinha, quefuturo de nossa marinha, quefuturo de nossa marinha, quefuturo de nossa marinha, quefuturo de nossa marinha, que
o fizeram abandonar, cheioo fizeram abandonar, cheioo fizeram abandonar, cheioo fizeram abandonar, cheioo fizeram abandonar, cheio

de desillusão, o posto que tãode desillusão, o posto que tãode desillusão, o posto que tãode desillusão, o posto que tãode desillusão, o posto que tão
gostosamente havia aceitadogostosamente havia aceitadogostosamente havia aceitadogostosamente havia aceitadogostosamente havia aceitado
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dade de seus esforços, destruidos todos
pelas exigencias politicas que se seguiram
á quéda daquelle eminente estadista,
substituido por elemento contrario á nossa
nacionalidade.

Taes foram os dissabores soffridos por
aquelle illustre almirante, tão cheio de fé
no futuro de nossa marinha, que o fizeram
abandonar, cheio de desillusão, o posto que
tão gostosamente havia aceitado.

Para dar uma idéa dos desejos do almi-
rante, em relação ao estabelecimento, sob
novas bases, da nossa marinha militar,
organisando-a de modo a allivial-a das pe-
sadas e carunchosas
engrenagens que en-
torpeciam o seu de-
senvolvimento, vamos
transcrever o memo-
rial por elle directa-
mente remettido em
junho de 1824 ao Im-
perador D. Pedro I,
isto depois de cansa-
do de representar aos
Ministros:

“O Marquez do Maranhão, Primeiro Al-
mirante, Commandante em Chefe das For-
ças Navaes deste Imperio, depois de ter
dirigido ás respectivas repartições ministe-
riaes frequentes representações sobre
gravissimos assumptos do serviço, julga de
seu dever elevar aos pés do throno de V.
M. Imperial a necessidade urgente de uma
prompta decisão sobre aquelles serios e mui
attendiveis negocios.

O Marquez do Maranhão deixará por
esta vez de importunar a V. M. Imperial
com assumptos que lhe sejam exclusivamen-
te relativos, para lembrar-se unicamente
daquelles que, grandemente, interessam

pelo bem estar da Nação e a gloria do Impe-
rio e que altamente estão pedindo provi-
dencias analogas ás precisões do serviço e
um remedio tão prompto como efficaz con-
tra a extensão e gravidade dos males que
este padece, por se não ter attendido a es-
sas necessidades com a promptidão e ener-
gia convenientes. Não há um só homem que
se gabe de combinar suas idéas que não seja
de opinião de que uma força naval respei-
tavel é tão necessaria a este Imperio como
é para sua prosperidade o estado em que se
constituio – de independencia. Convêm
geralmente todos os bons politicos de que

sem o augmento e a
Força assim physica
como moral de nossa
Marinha, ser-nos-á
impossível conservar
essa independencia ou
a integridade do
territorio brazileiro.
É, porém, doloroso,
Soberano Senhor, o
ter de dizer a V. M.
Imperial que, apezar

de todos os esforços de V. M. para obter
um fim tão procurado, nada se tem feito
realmente que possa conduzir-nos a seme-
lhante resultado ou nada mais se tem feito
desde que se pensou na organisação da nos-
sa Marinha do que girar em torno de um
circulo vicioso – de expedientes e de re-
cursos inconvenientemente applicados,
mais capazes de perpetuar a debilidade e a
fraqueza em que se achava esse Ramo pre-
cioso, que de eleval-o ao gráo de explendor
e de grandeza a que tanto direito tem de
pretender e que foi tão facil conseguir com
muito menos despeza que aquella que dia-
riamente se enpregava para o arruinar sem

Sem o augmento e a ForçaSem o augmento e a ForçaSem o augmento e a ForçaSem o augmento e a ForçaSem o augmento e a Força
assim physica como moral deassim physica como moral deassim physica como moral deassim physica como moral deassim physica como moral de

nossa Marinha, ser-nos-ánossa Marinha, ser-nos-ánossa Marinha, ser-nos-ánossa Marinha, ser-nos-ánossa Marinha, ser-nos-á
impossível conservar essaimpossível conservar essaimpossível conservar essaimpossível conservar essaimpossível conservar essa

independencia ou aindependencia ou aindependencia ou aindependencia ou aindependencia ou a
integridade do territoriointegridade do territoriointegridade do territoriointegridade do territoriointegridade do territorio

brazileirobrazileirobrazileirobrazileirobrazileiro
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o querermos. Chamou-me V. M. Imperial
desde o fundo da antiga America Hespa-
nhola para collocar-me sem restricções e
sem clausulas que em cousa alguma enfer-
masse a autoridade que eu desfructava no
Chile e no Perú para pôr as Forças Navaes
sobre um pé verdadeiramente respeitavel;
de então a esta parte a minha presença não
tem supprido de maneira alguma a exis-
tencia dessas grandes vantagens com que
deveriamos contar, pois que todos os meus
esforços têm sido frustrados e todas as mi-
nhas representações desprezadas.

Fizeram-se gran-
des sacrificios para
que a Armada Imperi-
al fosse supprida com
officiaes experimenta-
dos e instruidos, que
além dos que vieram do
Chile, se mandaram
buscar á Inglaterra, e
V. M. Imperial não ig-
nora os aturados pade-
cimentos que lhes têm
sobrevindo e que a
continuarem seme-
lhantes procedimentos seria commeter a
maior das imprudencias o esperar que elles
se prestem nas occasiões arriscadas com o
fervor e a energia que a Inteireza e a Jus-
tiça sabem promover e alimentar nos
Espiritos. Não fomos tão venturosos com o
recrutamento dos marinheiros estrangei-
ros, amalgama assombroso do quanto havia
de pior neste genero nos portos da Gran-
Bretanha. A falta de promptos pagamen-
tos e a que tem havido na justa
condemnação das presas nos privarão dos
serviços da melhor porção destes mesmos
homens, enchendo-os de descontentamen-

to ao ponto de temer que privados dos seus
premios promettidos e diretos entrem a
commeter piracias como no Chile e Perú
contra aquelles que julgam a causa delles
ficarem lesados. A ausencia de um bom
Codigo Militar baseado sobre reconheci-
dos principios do melhor systema de disci-
plina e de serviço; as delongas prejudiciaes
e não justificadas na convocação e execu-
ção dos conselhos de guerra e o modo
arbitrario de procurar e de sentenciar nes-
tes mesmos conselhos têm posto a confusão
e a desordem no andamento do serviço e

augmentado, não pou-
co, aquelle desconten-
tamento. Se as velhas
e viciosas instituições
militares nos tem
acarreado grandes ma-
les por este lado; a mo-
ral, a subordinação e a
disciplina gemem cons-
tantemente com ellas.
Falta-nos o prompto
expediente na appli-
cação das penas ordi-
narias, e não tenho eu

mesmo, apesar do titulo com que me arreio
de primeiro almirante e commandante em
chefe, fixadas as attribuições e funcções
de um tal cargo.

Não é possivel, Soberano Senhor, esta-
belecer ou communicar a difficil e delicada
disciplina, crear e instruir uma Marinha
ou dar aos navios armados essa attitude de
perfeição em seus arranjos, fornecimentos
e armamentos – que presagia e assegura a
felicidade dos successos e das emprezas –
debaixo do mesmo Governo que causará a
sua decadencia e sem ordenanças claras,
sabias e simplissimas como as tem a Ingla-

Não é possivel, SoberanoNão é possivel, SoberanoNão é possivel, SoberanoNão é possivel, SoberanoNão é possivel, Soberano
Senhor, estabelecer ouSenhor, estabelecer ouSenhor, estabelecer ouSenhor, estabelecer ouSenhor, estabelecer ou
communicar a difficil ecommunicar a difficil ecommunicar a difficil ecommunicar a difficil ecommunicar a difficil e

delicada disciplina, crear edelicada disciplina, crear edelicada disciplina, crear edelicada disciplina, crear edelicada disciplina, crear e
instruir uma Marinha ou darinstruir uma Marinha ou darinstruir uma Marinha ou darinstruir uma Marinha ou darinstruir uma Marinha ou dar

aos navios armados essaaos navios armados essaaos navios armados essaaos navios armados essaaos navios armados essa
attitude de perfeição em seusattitude de perfeição em seusattitude de perfeição em seusattitude de perfeição em seusattitude de perfeição em seus
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armamentosarmamentosarmamentosarmamentosarmamentos



RMB3oT/2010 233

ACONTECEU  HÁ  CEM  ANOS

terra, a França e America Ingleza a seu
instar.

Senhor, o Marquez do Maranhão já ti-
nha posto á disposição de V. M. Imperial
uma Armada respeitavel com officiaes e
marinheiros satisfeitos e obedientes – ga-
nhando o Estado grande porção da despeza
que com ella tem feito; mas duas cousas
foram necessarias: a adopção das Ordenan-
ças e do Codigo Maritimo Militar da Gran-
Bretanha que o Marquez apresentara mo-
dificada ao genio e á circumstancia do
Brazil – e o poder bastante ao commando
em chefe para crear, organisar e refundir a
Marinha Brazileira sem opposição e sem
choque de autoridade, sem a menor
difficuldade da parte de quaesquer
depositos, arsenaes ou estabelecimentos de
guerra maritimos na execução de suas or-
dens em tudo quanto se acha conforme o
Regimento da Marinha ingleza para o fim

mencionado. Este cargo de organisar a Ma-
rinha já se acha extremamente arduo em
razão do descontentamento de officiaes e
marinheiros, cansados pela conducta usa-
da para com elles, mas ainda julgo não ser
de todo impossivel, comtanto que V. M.
Imperial haja por bem conceder-me autori-
dade necessaria para fazer esses arranjos,
os quaes unicamente podem ter o effeito
desejado. Senhor, digne-se de V. M. Impe-
rial tomar em sua Alta consideração esta
memoria e de acreditar na pureza de senti-
mentos de um militar que cousa alguma
deseja tanto como assignalar o seu reco-
nhecimento e a sua gratidão no serviço de
V. M. Imperial, mas que tem por um
impossivel realisar estes desejos á frente
da Marinha sem o remedio indicado a seus
grandes males. Rio de Janeiro, em 3 de Ju-
nho de 1824. (Assignado) Cochrane do
Maranhão.”

A EDUCAÇÃO PHYSICA NA MARINHAA EDUCAÇÃO PHYSICA NA MARINHAA EDUCAÇÃO PHYSICA NA MARINHAA EDUCAÇÃO PHYSICA NA MARINHAA EDUCAÇÃO PHYSICA NA MARINHA
(RMB, jul./1910, p. 7-16)

Primeiro-Tenente Alfredo Colonia

Actualmente vae passando pela mari-
nha um movimento transformador, um mo-
vimento regenerador dos methodos e pro-
cessos até então adoptados para a cultura
physica das nossas guarnições. Movimento
bem orientado e perfeitamente de accordo
com os mais modernos e mais aceitos
ensinamentos sobre a educação physica do
organismo. Os antigos exercicios da
gymnastica athletica allemã têm sido
substituidos pelos methodos scientificos da
gymnastica sueca.

Hoje, em toda parte onde se pratica ver-
dadeiramente a arte de embellezar e de
enrijecer o corpo os apparelhos e methodos
violentos de Friederich Jahn estão sendo,

mesmo na propria Allemanha, substituidos
pelos jogos ao ar livre e pela gymnastica
creada pelo anatomo-physiologista sueco
Pedro Henrique Ling.

A gymnastica dos apparelhos ha muito
que entrou no ultimo quartel da sua vida.
Condemnada por homens como Lagrange,
Demeny, Marey e Tisse na França, por
Mosso na Italia, sem nunca ter conseguido
entrar na Inglaterra, onde Spencer provou
serem os jogos o melhor e mais natural meio
de cultura physica, e mesmo na Allemanha,
diante do clamor dos hygienistas levanta-
do contra ella, perdeu na opinião publica o
conceito de que gosava.

(...)
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O renascimento militar do Celeste
Imperio e sobretudo a reorganisação do seu
poder naval, abatido durante a desastrosa
campanha de 1894, tem sido o principal
objectivo do principe Tchoun, desde que
assumio o pesado encargo da regencia da
China.

Ainda bastante joven, intelligente e
illustrado, o principe regente é um arden-
te patriota e tem revelado, no curto espaço
de tempo de sua administração, raras qua-
lidades de homem de estado, energico e
economico.

Com taes dotes e
tendo diante de si lon-
go prazo de governo,
attenta a tenra idade
do actual imperador,
elle disporá de tempo
sufficiente para pôr
em pratica todo o seu
plano de reformas
navaes.

Não será, portan-
to, de surprehender, máo grado o pessimo
estado financeiro da China, que sua esqua-
dra, dentro de poucos annos, volte a ser o
que era, antes da guerra com o Japão.

Uma commissão naval, presidida pelo
principe imperial Hsun e composta do al-
mirante Sa e Chentung Liang Cheng, partio
a 11 de outubro passado para a Europa,
afim de estudar junto das grande potencias
um plano de reforma naval, consoante as
necessidades de momento da China.

A situação social do presidente da
commissão, irmão do regente e, portanto,

tio do soberano, dá um caracter de especial
importancia á mesma e deixa entrever bem
claramente a firme resolução do principe
Tchoun, de levar avante a pesada tarefa de
que se incumbio.

Sem embargo do scepticismo manifesta-
do por uma parte da imprensa de Pekin,
quanto aos resultados praticos da commissão
naval, visto o lamentavel estado das finan-
ças chinezas, são obvias as vantagens prove-
nientes daquella viagem de estudos.

A China é um paiz incontestavelmente rico,
mas, seja-nos licito dizer,
durante largo tempo mal
administrado e victima
de constantes e elevadas
indemnizações, pagas ao
estrangeiro. Precedida
de severas economias e
de um programma finan-
ceiro bem elaborado, a
reorganisação da mari-
nha de guerra chineza
não será uma utopia,

como a muitos se afigura.
A imprensa do paiz, reconhecendo os

meritos do principe Hsun, mostra-se, entre-
tanto, receiosa de que elle se deixe influen-
ciar pelas opiniões contrarias, ainda hoje
subsistentes, quanto á classe de navios a
adoptar-se, planos de reforma naval, etc., e
prefira medidas incompativeis com as ne-
cessidades politicas e naturaes do mesmo.

Na sua opinião, aliás a mais racional, o ini-
cio da reorganisação naval de um paiz como a
China deve obedecer a dois fins principaes.
Em primeiro logar, apresentando elle uma

Não será, portanto, deNão será, portanto, deNão será, portanto, deNão será, portanto, deNão será, portanto, de
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REORGANISAÇÃO  DA  MARINHA  CHINEZAREORGANISAÇÃO  DA  MARINHA  CHINEZAREORGANISAÇÃO  DA  MARINHA  CHINEZAREORGANISAÇÃO  DA  MARINHA  CHINEZAREORGANISAÇÃO  DA  MARINHA  CHINEZA
(RMB jul./1910, p. 37-44)

Capitão-Tenente addido naval Ernesto Frederico da Cunha
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vastissima costa, de muitas centenas de milhas
e cujo estado financeiro é máo, deve renunciar,
pelo menos por emquanto, á pretenção de pos-
suir “drednoughts” possantes, e dar preferencia
a numerosos cruzadores rapidos e destroyers,

encarregados de policiamento das costas e
fiscalisação das alfandegas. Em segundo logar,
sua politica tem sido e provavelmente será sem-
pre de simples defensiva.

(...)

AGULHA  DE  MAREAR  ELECTRO-TRANSMISSORAAGULHA  DE  MAREAR  ELECTRO-TRANSMISSORAAGULHA  DE  MAREAR  ELECTRO-TRANSMISSORAAGULHA  DE  MAREAR  ELECTRO-TRANSMISSORAAGULHA  DE  MAREAR  ELECTRO-TRANSMISSORA
(RMB, jul./1910, p. 45-51)

Em consequencia das grandes massas
metalicas modernamente empregadas nas
construcções dos navios de guerra, a acção
do magnetismo terrestre não só é
enfraquecida, mas experimenta ainda uma
mudança de direcção que occasiona um
sensivel e pernicioso desvio das agulhas
em relação aos meridianos magneticos.

Este desvio modifica-se, não só em re-
lação á orientação da prôa do navio, gi-
rando sobre si mesmo, como em relação á
mudança de latitudes geographicas ou aos
logares onde se installam as agulhas no
mesmo navio.

O objectivo do apparelho de que vamos
tratar é evitar a repetição das compensa-
ções para cada uma das agulhas, aprovei-
tando uma unica compensação feita em um
desses instrumentos, convenientemente
collocado em logar do navio onde sejam
minimas as acções perturbadoras ou, pelo
menos, onde ellas conservem valores
approximadamente constantes e previa-
mente conhecidos.

Em vista do exposto, ressalta a necessi-
dade urgente de haver muito criterio na
escolha do logar para a installação dessa
agulha unica, que chamamos padrão, esco-
lha esta que muito deve attender ao
coefficiente provavel de perturbação.

As demais agulhas, ao contrario, pode-
rão ser installadas em qualquer logar, visto

serem isentas das causas de erro de que
falamos. A estas ultimas chamaremos se-
cundarias (Tochterkompas).

(...)

Agulha-padrão
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Passamos a tratar agora de uma parte da
historia naval que até hoje, sem motivo
justificavel, tem sido muito descurada e muito
menos elucidada pelos nossos historiadores.

Muita gente, e entre ella a nossa offi-
cialidade naval, não lhe dá o devido apre-
ço. Sentimos que isso aconteça e sentimos
ainda não termos á mão todos os documen-
tos que por ahi andam
espalhados e abando-
nados nos archivos
publicos e particula-
res, para darmos o de-
senvolvimento neces-
sario á narrativa des-
sa guerra contra um
povo visinho e que até
aos nossos dias tem
procurado com afan
disputar-nos o logar
que nos compete por
direito no concerto das
nações mundiaes e
principalmente sul-
americanas.

A historia dessa
campanha não tem sido abordada por mui-
tos em razão, talvez, de não nos ter trazi-
do a forte messe de louros que nos propor-
cionou a do Paraguay.

Ha uma differença grande a notar: no
tempo da guerra com a Argentina a nossa

patria acabava de sahir do nascedouro e por-
tanto não podia mostrar a homogeneidade
de raça, de pensamento e de acção, nem a
mesma pujança que patenteou na guerra con-
tra o tyranno do Paraguay.

E si o resultado foi glorioso nesta cam-
panha, devemos assigna-lar, no que diz
respeito ás operações navaes, que os che-

fes que as dirigiram
tiveram como verda-
deira escola o
estuario do Prata na
campanha que nos
propomos descrever.
Tivemos, é certo, na
guerra com a Argen-
tina contratempos
apreciaveis, mas elles
eram naturaes a uma
marinha nova operan-
do em paragens mal
conhecidas e, ainda
mais, não dispondo de
um material apropri-
ado ao theatro da
lucta e de pessoal bas-

tante adestrado e capaz.
Os feitos gloriosos, em muito maior nu-

mero que os revezes experimentados, são
tão bellos e de tal ordem que qualquer ma-
rinha do mundo se orgulharia em graval-os
nos seus annaes.
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MARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  XIXMARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  XIXMARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  XIXMARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  XIXMARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  XIX
(RMB, jul./1910, p. 75-93)

Primeiro-Tenente Lucas A. Boiteux

LEVANTE  NA  CISPLATINA  –  SUAS  CAUSAS  –  PROCEDIMENTO
INSOLITO  DOS  ARGENTINOS  –  TRAIÇÕES  E  REVEZES  –  A  RETIRADA

DO  NOSSO  CONSUL  DE  BUENOS-AIRES  –  ACÇÃO  DIPLOMATICA  DO
ALMIRANTE  LOBO  –  A  NOSSA  ESQUADRA  NO  PRATA
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MARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  –  XXMARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  –  XXMARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  –  XXMARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  –  XXMARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  –  XX
(RMB, ago./1910, p. 367-379)

Primeiro-Tenente Lucas A. Boiteux

NOVAS  RECLAMAÇÕES  –  OS  COMBATES  DE  RINCON  E  SARANDI  –
DECLARAÇÃO  DE  GUERRA  –  A  ESQUADRA  ARGENTINA  –  O  BLOQUEIO

DO  RIO  DA  PRATA  –  CONSIDERAÇÕES  E  NOTICIAS  A  RESPEITO

(...)

A  MARINHA  MERCANTE  DO  JAPÃOA  MARINHA  MERCANTE  DO  JAPÃOA  MARINHA  MERCANTE  DO  JAPÃOA  MARINHA  MERCANTE  DO  JAPÃOA  MARINHA  MERCANTE  DO  JAPÃO
(RMB, ago./1910, p. 255-294)

HISTORICO  –  CONSTRUCÇÃO  NAVAL  E  PRINCIPAES  ESTALEIROS  PARTI-
CULARES  –  O  PESSOAL  E  SUA  INSTRUCÇÃO  –  SYSTEMAS  DE  PROTECÇÃO

Á  NAVEGAÇÃO  –  OBSERVAÇÕES  METEOROLÓGICAS  NO  MAR  –  PORTOS
ABERTOS  AO  COMMERCIO  E  SEUS  MELHORAMENTOS  –  PRINCIPAES
COMPANHIAS  DE  NAVEGAÇÃO  –  MOJI  COMO  PORTO  COMMERCIAL

Porque, então, não são citados nos dis-
cursos patrioticos, nos livros de educação
civica? Por que não se festejam as datas
desses feitos e não se elevam monumentos
rostraes para assignalal-os ás gerações do
porvir? Porque delles não se trata com o
mesmo carinho que os do Paraguay?

É tempo ainda.
Tivemos senões e falhas na campanha

contra a Argentina, mas essas falhas e
senões, como tambem todas as scenas glori-

osas, devem ser postas em destaque para
nos servir de exemplo e ensinamento, afim
de que um dia, na occasião precisa, possa-
mos evitar os erros e imitar as virtudes dos
nossos heroicos avós marujos.

E meditando com muita calma, muita
prudencia e são patriotismo sobre as
passadas faltas, sabermos intelligen-
temente evital-as num futuro muito
proximo, talvez.

(...)

HISTORICO – O historico do desen-
volvimento da marinha mercante japoneza
pode ser circumscripto nos tres seguintes
periodos bem distinctos e caracteristicos:
o primeiro, da mais remota antiguidade
até 1636; o segundo desse anno até a que-
da do shogunato dos Tokugawa; o tercei-
ro iniciado pela actual dynastia do Meiji
e que abrange todo esse prazo de 42

annos, admiravelmente empregado na
transformação radical do paiz, livre
daquelle governo absoluto.

Vejamos resumidamente quaes são os
principaes factos que caracterisam as tres
phases evolutivas da marinha mercante do
Japão e, ao mesmo tempo, justificativas
daquella delimitação.

(...)
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É sempre motivo do maior enthusiasmo
para os povos que hão attingido o seu maior
gráo de civilisação a commemoração de to-
das as datas notaveis de sua historia.

Nós, paiz novo e entregue, ha menos de um
seculo, á sua propria
direcção, depois de mais
de tres seculos de tutella
senhorial, já contamos,
ainda assim, algumas
datas que servem de
verdadeiros marcos
assignaladores do movi-
mento sempre ascen-
cional do nosso patrio-
tismo e do nosso progres-
so ao lado das nossas co-
irmãs americanas.

Dentre essas datas
porém surge, destaca-
se com maior brilho,
como primacial no desenvolvimento
civilisante e autonomo de nossa patria, a
de Sete de Setembro, dia de sua emancipa-
ção territorial e politica e de sua conse-
quente encorporação ao convivio  das  na-
ções  livres  e soberanas.

A marinha de guerra brazileira, embora
embryonaria, começou desde logo a prestar ao
paiz os mais valiosos serviços, empenhando-
se nas lutas da independencia, de que foi
magna pars, combatendo os retrogrados que

pretendiam oppôr-se ao
movimento libertador
iniciado nas margens do
Ypiranga com o memo-
ravel grito de “Inde-
pendencia ou Morte”,
que teve tamanha re-
percussão triumphal
em todos os recantos de
nossa terra.

Á marinha de hoje,
cuja evolução é uma
consequencia natural
e logica do desenvol-
vimento geral da na-
ção, com a qual se acha

perfeitamente identificada nos seus soffri-
mentos e nas suas alegrias, não é, e nem
podia ser, indifferente a commemoração
desse grande dia, alegremente festejado
pelo povo, ao qual se associou com o mais
vibrante enthusiasmo.

REJUVENESCIMENTO  DOS  QUADROS  DA  NOSSA  MARINHAREJUVENESCIMENTO  DOS  QUADROS  DA  NOSSA  MARINHAREJUVENESCIMENTO  DOS  QUADROS  DA  NOSSA  MARINHAREJUVENESCIMENTO  DOS  QUADROS  DA  NOSSA  MARINHAREJUVENESCIMENTO  DOS  QUADROS  DA  NOSSA  MARINHA
(RMB, set./1910, p. 439-446)

De par com o grande desenvolvimento que
vae tendo a nossa marinha de guerra, uma
medida se torna cada vez mais indispensavel,
no intuito de o não entravar em um dos seus
principaes factores, qual é o rejuvenescimen-
to dos quadros de nossa officialidade.

Em quasi todos, si não em todos os paizes
maritimos, inclusive o nosso, é esse um dos
problemas que de ha muito tem preoccupado
os respectivos governos, que se não descura-
ram de promover com esse intuito a votação
de leis sobre reforma compulsoria.
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movimento libertadormovimento libertadormovimento libertadormovimento libertadormovimento libertador

SETE  DE  SETEMBROSETE  DE  SETEMBROSETE  DE  SETEMBROSETE  DE  SETEMBROSETE  DE  SETEMBRO
(RMB, set./1910, p. 435-436)
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Comparando o que sobre o assumpto se
acha estipulado nesses diversos paizes e
achando por demais deficiente ainda o que
entre nós vigora, o sr. vice-almirante mi-
nistro da Marinha apresentou ha dias ao
sr. presidente da Republica uma bem fun-
damentada exposição, preconisando a ne-
cessidade da reducção das idades corres-
pondentes aos diversos postos como
imprescindivel para uma solução efficaz a
esse grande desideratum, de importancia
vital para o completo ressurgimento de nos-
sa marinha de guerra, que só assim se pode-
rá expandir no caminho de seu natural
progredimento; progredimento que ficará
paralysado e ella fatalmente distanciada
das demais marinhas, desde que se não
movimente conjunta e parallelamente to-
das as molas do mecanismo sobre que sua-
vemente, sem atritos, nem paradas bruscas
ou quaesquer outras intermitencias, deve
o mesmo constantemente evoluir.

A medida lembrada pelo sr. ministro vem
portanto revigorar uma dessas molas reaes,
afastando do quadro activo, por meio de
uma reforma que ao mesmo tempo repre-
sente um galardão condigno dos relevan-

tes serviços por elles prestados durante
longos annos, a diversos officiaes generaes
e superiores que, embora cheios de mereci-
mentos e muitissimo competentes, já se
acham, pelo fatal enfraquecimento physico
trazido por suas idades mais ou menos avan-
çadas, impossibilitados de exercerem as
funcções de alta responsabilidade inhe-
rentes a seus postos com a mesma exacção e
o mesmo ardor da idade viril; e , simultane-
amente, permittindo que suas vagas sejam
preenchidas por officiaes moços, ainda chei-
os de vida e de justas aspirações, aos quaes
a simples perspectiva de um tal futuro só
poderá servir de maior estimulo para redo-
brarem de zelo no cumprimento de seus
deveres profissionaes, assim melhor desem-
penhados, o que – como é patente – só re-
dundará em maior vantagem para esse
importantissimo ramo do serviço nacional.

Parecendo-nos já demasiados os ligeiros
commentarios que ahi ficam á patriotica inici-
ativa do sr. ministro da Marinha – perfeita-
mente recommendada por si mesma – passa-
mos sem mais demora a reproduzir a sua clara
e procedente exposição, que é a seguinte:

(...)

OS  VELIVOLOS  NA  GUERRA  NAVALOS  VELIVOLOS  NA  GUERRA  NAVALOS  VELIVOLOS  NA  GUERRA  NAVALOS  VELIVOLOS  NA  GUERRA  NAVALOS  VELIVOLOS  NA  GUERRA  NAVAL
(RMB, set./1910, p.457-478)

Da Rivista Marittima de julho-agosto de 1910

O assistir á partida de um velivolo, quan-
do a machina está ainda presa ao terreno, é
um espectaculo grandioso e emocionante: o
ruido do motor, o turbinoso voltijar da helice,
a nuvem de poeira levantada pelo giro, o
esforço dos braços que sustentam a machina
fremente, que arde por lançar-se, dão aos
nossos sentidos impressões inesqueciveis,
entre as quaes uma admiração sem fim pelo

audaz, que não teme sahir sobre a fragil
machina e lançar-se á conquista do céo.

Quem assiste á partida do velivolo está
habituado a ver, em qualquer machina terres-
tre, embora seja o mais veloz automovel de
corrida, robustez de estructura, abundancia
de material, solidos reforços, ainda ahi onde
uma economia de peso deve-se impor; então á
sua mente, durante esta primeira phase da
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partida, se apresenta um estridente contras-
te, do qual surge, espontaneo, o pensamento
de que a solução do problema, que impõe, como
condição necessaria, tanto desenvolvimento
de força em um conjunto tão fragil, como é
uma armação de tela de sarrafos, não é, não
póde ser a definitiva.

Quando, porém, o velivolo, livre dos liames
que o prendem, depois de ter percorrido, no
terreno, o trato necessario ao vôo, começa a
equilibrar-se no ar, primeiramente incerto e
em seguida seguro, soberbo desfilar como uma
flecha, através do ar e depois subir para depois
descer e virar, descre-
vendo curvas esplen-
didas, sem nenhuma
oscillação antiesthetica,
porem docemente, como
se deslisasse: então o
contraste, que antes se
apresentava com insis-
tencia á nossa mente,
entre a fragilidade do
apparelho e o poder de-
senvolvido sobre elle, se attenúa; surge,
espontanea, então a intuição que de um tal
milagre é possivel a realisação, graças unica-
mente á feliz reunião de uma grande força á
uma grande leveza.

No surprehendente evoluir dos meios de
locomoção, é fixa uma constante, continua e
afanosa pesquiza dos meios mais rapidos, mais
potentes e mais leves; dos primeiros comboios
lentos e pesados, chegámos aos actuaes, velo-
zes, directissimos, que são, relativamente ao
poder desenvolvido, de uma grande leveza em
confronto aos primeiros comboios ferroviarios;
da velha diligencia, que se arrastava pesa-
damente nas estradas principaes, empregando
dias inteiros para viagens que hoje se fazem
em poucas horas, passámos aos vertiginosos

automoveis, milagre este, tambem, de leveza
reunida ao desenvolvimento de uma grande
força.

Em tudo isto o progresso tem sido mara-
vilhosamente rapido, porem gradual e con-
tinuo; tem sido uma evolução a que nossa
mente, por assim dizer, se amoldou, habi-
tuando-se a considerar sem admiração os
hodiernos milagres da technica industrial.

A creação, porém, das machinas voado-
ras nos colheu de surpresa e nos deixa chei-
os de estupefaciente admiração.


     

O velivolo, tal qual
é actualmente, é uma
machina prodigiosa,
mas ao mesmo tempo
extremamente fragil;
os monoplanos, os
biplanos mais perfei-
tos são organismos

fraquissimos; basta pensar-se que naquella
levissima construcção de téla e sarrafos, se
desenvolvem dezenas de cavallos. Isto mos-
tra que na aviação, como é hoje, ha uma
desharmonia inicial, um conflicto fundamen-
tal, que tem sido momentaneamente resol-
vido com um compromettimento de genio e
de audacia, porém que não póde ser uma so-
lução definitiva do problema.

Que esta consideração, porém, não produ-
za no nosso animo o esmorecimento, que seria
injusto depois de tantos esforços consagra-
dos á creação da machina voadora e depois de
tantas victorias; sirva, sim, para moderar o
nosso enthusiasmo acerca de efficacia real
desta machina no campo pratico; não nos
illudamos que, devido a extraordinarios e im-

Lembremo-nos antes que oLembremo-nos antes que oLembremo-nos antes que oLembremo-nos antes que oLembremo-nos antes que o
velivolo ficará sómente novelivolo ficará sómente novelivolo ficará sómente novelivolo ficará sómente novelivolo ficará sómente no
dominio do desporte e dadominio do desporte e dadominio do desporte e dadominio do desporte e dadominio do desporte e da

guerra e que, especialmenteguerra e que, especialmenteguerra e que, especialmenteguerra e que, especialmenteguerra e que, especialmente
nesta ultima, lhe estánesta ultima, lhe estánesta ultima, lhe estánesta ultima, lhe estánesta ultima, lhe está

reservado um grande futuroreservado um grande futuroreservado um grande futuroreservado um grande futuroreservado um grande futuro
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previstos progressos no aligeiramento dos mo-
tores de aviação, possa o velivolo tornar-se de
uso com-mum, não fantasiemos que os trans-
portes aereos possam substituir os terrestres;
lembremo-nos antes que o velivolo ficará
sómente no dominio do desporte e da guerra
e que, especialmente nesta ultima, lhe está
reservado um grande futuro.

Nas manifestações desportivas segue-se a
moda e, da mesma maneira que agora quasi são
esquecidos os enthusiasmos suscitados pelas
corridas de bicycletas e de automoveis, assim
pode dar-se que um dia cessará o enthusiasmo
que hoje suscita o ver-se um monoplano que,
com garboso movimento, se balouça graciosa-
mente no ar ou assistir em um aerodromo a uma
corrida de biplanos que, ruflando furiosamen-
te, vão procurar a embriaguez do vôo excelso,
procurando sempre a maior altura, como em
uma corrida desesperada.

Porém isto não deve diminuir o fervor dos
estudos, das pesquizas assiduas e pacientes,
das experiencias intentadas para o ulterior
aperfeiçoamento desta machina, cujo progres-
so nos parece absolutamente maravilhoso,
quando se pensa que na primeira metade de
1908 poucos criam nos vôos de Wright e que
cerca de dois annos
mais tarde a Mancha
era atravessada e os
aviadores realisa-
vam as proezas que
teem enchido de pas-
mo o mundo: basta re-
cordar os vôos Lon-
dres–Manchester,
New-York–Phila-
delphia–New-York,
e os ultimos maravi-
lhosos  records  da
altura.

Criem-se pilotos e submettam-se os
velivolos a uma experiencia constante,
methodica, da qual sahirão profundas mo-
dificações technicas.

Mas, ainda mesmo quando não se
realisassem os maiores aperfeiçoamentos
(coisa impossivel, porque a humanidade em
qualquer manifestação está sempre em con-
tinuo progresso) e se conservasse sempre
no velivolo aquella desharmonia que tem
hoje, o seu defeito mais grave, e que parece
inevitavel, elle terá sempre pratico e
nobilissimo fim, porque sempre se encon-
trará um homem, audaz, de animo forte,
que não temerá embarcar na fragil machina
e lançar-se ao espaço; elle voará sobre a
infinita extensão do mar e, dirigindo-se
para as brumas do horisonte, avistará os
navios inimigos, ou então voará sobre a ter-
ra e, passando sobre canaes, mattas e rios,
elevando-se até dominar um horisonte
immenso, descobrirá os exercitos, observa-
rá seus movimentos, para depois mudar de
rumo e desapparecer, confundindo-se com
a côr das nuvens, entre as quaes viaja, le-
vando noticias que podem decidir da sorte
de uma nação.

Fig. 3
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Permittidas estas breves considerações,
nos propomos a indicar succintamente o ca-
minho por que poderiamos dirigir os estu-
dos e as experiencias destinados a resolver
os dois seguintes problemas:

I. Erguimento em um velivolo do
convéz de um navio.

II. Lançamento de granadas explosivas
sobre o convéz de um navio.

(...)

MARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  –  XXIMARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  –  XXIMARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  –  XXIMARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  –  XXIMARINHA  DE  GUERRA  DO  BRAZIL  –  XXI
(RMB, set./1910, p. 553-558)

Primeiro-Tenente Lucas A. Boiteux

PERDA  DA  ESCUNA  “ARAÇATUBA”  –  PRESIDENCIA  DE  RIVADAVIA  –
COMBATES  DE  CORALES  –  DEMISSÃO  DE  COMMANDANTES  ARGENTI-

NOS  –  RECLAMAÇÕES  INGLEZAS  E  NORTE-AMERICANAS

(...)

REVISTA  DE  REVISTASREVISTA  DE  REVISTASREVISTA  DE  REVISTASREVISTA  DE  REVISTASREVISTA  DE  REVISTAS

JULHO – 1910

COMBUSTIVEL LIQUIDO – Não ha
duvida que o combustivel liquido apresen-
ta algumas vantagens, tanto assim que em
quasi todas as marinhas fazem-se delle
experiencias e observações.

Diz The Illustrated London News, tra-
tando deste importante assumpto: “Toda
marinha que emprega em seus navios ex-
clusivamente o carvão de pedra, podendo
dispor de combustivel liquido, fecha os
olhos a um progresso e efficiencia eviden-
tes, e cedo ou tarde deixará este máo cami-
nho como já o fez a marinha brittanica”.

Quando nas manobras navaes a esquadra
do almirante May, que empregava o combustivel
como auxiliar para a producção de vapor nas
caldeiras, foi perseguida desde o canal da Man-
cha até o Mar do Norte pela esquadra do almi-
rante Wilson, cujos navios só empregavam car-
vão, notou-se que três toneladas de petroleo

davam o mesmo rendimento que quatro tonela-
das de carvão, e assim o couraçado King Edward
VII e mais tres outros navios conseguiram dis-
tanciar-se da esquadra do almirante Wilson,
cujos navios no momento culminante da corri-
da deram mostra de decahimento da pressão
nas caldeiras, além da grande fatiga dos
foguistas e pessoal das machinas pelo
exhaustivo trabalho.

Apresentemos agora succintamente as
vantagens do combustivel liquido:

1a Limpeza.
2a Ausencia de fumaça.
3a Positivo augmento de velocidade.
4a Não ha o perigo de combustão

espontanea.
5a Não se estragam os depositos.
6a É menor o trabalho de transporte.
7a Augmento de producção de vapor.
8a Maior raio de acção. Não é preciso lim-

par as caldeiras para carregal-as de novo.
9a As caldeiras podem ter maior duração.
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10a Possibilidade de reforçar as caldeiras.
11a Pouca perda de calor e mais unifor-

me distribuição de temperatura na camara
de combustão.

12a Potencia calorifica de 24000 uni-
dades, ao passo que a do melhor carvão
Welsh é de 15000.

13a Suppressão dos foguistas.
14a Economia do espaço destinado ao

combustivel, pois que tres toneladas de
combustivel liquido desenvolvem a mesma
potencia calorifica de quatro de carvão.

15a Facilidade
para um navio-deposi-
to supprir os navios de
guerra, especialmente
em alto-mar.

Agora as desvanta-
gens:

1a O combustivel
liquido é mais caro,
pelo menos por
emquanto.

2a Perigo de uma
explosão em caso de
combate, que alliás é
um perigo ordinario
no decorrer de uma
guerra.

3a Dependencia do
estrangeiro para obter a força motora dos
navios da esquadra.

Em relação a esta ultima desvantagem,
diz o citado jornal, é de esperar que com o
tempo a Gran-Bretanha e suas colonias
cheguem a produzir o sufficiente.

Segundo informações de Mr. Henry, as
colonias inglezas começam a dar animação a
essa nova industria e devemos ter bem pre-
sente “que o futuro pertence á potencia que
possuir espalhado pelo mundo o maior nume-

ro de ilhas povoadas, capazes de produzir e
armazenar combustivel para a esquadra”.

É indispensavel, portanto, que o capital
britanico, seu trabalho e intelligencia, vá
esquadrinhar nos territorios inexplorados
das differentes partes do imperio, os pontos
em que o petroleo possa ser encontrado,
extrahido e depositado convenientemente.

Felizmente o preconizado combustivel
que, em futuro não muito remoto, terá uma
dilatada applicação nos navios de guerra e
mercantes, existe em alguns pontos do nos-

so extenso territorio.
Agora mesmo a im-

prensa noticiou a des-
coberta de vestigios
seguros de petroleo em
terrenos de uma fa-
zenda em S. Paulo.

Em Matto Grosso e
Santa Catharina ha
tambem logares em que
o petroleo parece exis-
tir, dependendo apenas
a sua exploração indus-
trial de pesquizas
criteriosamente feitas
com apparelhos e pelos
processos adequados.

O NAVIO MODERNO E O ASSAL-
TO DAS VAGAS – Sob esta epigraphe en-
contramos em La Nature o seguinte artigo
do capitão de fragata Souvaire Jourdan,
illustre escriptor naval.

“Não vae longe o tempo em que o mar nos
seus accessos de colera tornava-se sempre a
qualquer momento senhor do navio que elle
conduzia sobre o dorso onduloso, ou pelo
menos lhe impunha, sob pena de perecer, a
obrigação ou de fugir diante do seu furor ou

A applicação da turbina áA applicação da turbina áA applicação da turbina áA applicação da turbina áA applicação da turbina á
navegação a vapornavegação a vapornavegação a vapornavegação a vapornavegação a vapor

assignalou o ultimoassignalou o ultimoassignalou o ultimoassignalou o ultimoassignalou o ultimo
progresso mecanico realisadoprogresso mecanico realisadoprogresso mecanico realisadoprogresso mecanico realisadoprogresso mecanico realisado
pelo homem em sua longa epelo homem em sua longa epelo homem em sua longa epelo homem em sua longa epelo homem em sua longa e
homerica luta contra o mar,homerica luta contra o mar,homerica luta contra o mar,homerica luta contra o mar,homerica luta contra o mar,

o que lhe valeuo que lhe valeuo que lhe valeuo que lhe valeuo que lhe valeu
definitivamente a victoria,definitivamente a victoria,definitivamente a victoria,definitivamente a victoria,definitivamente a victoria,

permittindo aos naviospermittindo aos naviospermittindo aos naviospermittindo aos naviospermittindo aos navios
traçar, noite e dia, seutraçar, noite e dia, seutraçar, noite e dia, seutraçar, noite e dia, seutraçar, noite e dia, seu

extenso sulco, sem jamaisextenso sulco, sem jamaisextenso sulco, sem jamaisextenso sulco, sem jamaisextenso sulco, sem jamais
diminuir a velocidadediminuir a velocidadediminuir a velocidadediminuir a velocidadediminuir a velocidade



244 RMB3oT/2010

ACONTECEU  HÁ  CEM  ANOS

de reduzir a sua velocidade a ponto de não
poder mais avançar.

Os enormes pro-
gressos realisados de
dez annos a esta par-
te na construcção dos
navios, a rigidez, a so-
lidez que já se conse-
guio dar a seu costa-
do, a potencia gigan-
tesca das machinas
que encerram seus
flancos, mudaram
tudo isto.

P r a t i c a m e n t e
pode-se affirmar que
se tornaram raros os casos em que moder-
nos leviathans, que em nossos dias atraves-
sam o Atlantico entre o antigo e o novo
mundo, podem ser for-
çados a voltar atrás
pelo assalto das ondas,
abandonando seu rumo
ou diminuindo sua ve-
locidade em proporções
consideraveis.

Isto que acima fica
dito refere-se somente ás
paragens de que nunca
se afastam esses navios
e que não fazem parte
das zonas varridas pelos
cyclones e tufões. Toda
affirmação relativamen-
te aos effeitos de que é
capaz de produzir a
violencia desses aterra-
dores phenomenos e da
resistencia que lhes
pode oppôr o mais possante e resistente na-
vio, seria de facto singularmente duvidosa.

A applicação da turbina á navegação a
vapor assignalou o ultimo progresso

mecanico realisado
pelo homem em sua
longa e homerica luta
contra o mar, o que lhe
valeu definitivamente
a victoria, permi-
ttindo aos navios tra-
çar, noite e dia, seu ex-
tenso sulco, sem jamais
diminuir a velocidade,
atravez dos encape-
llados mares que de-
sencadeia o Atlantico
norte.

Foi assim que em 1908 o Lusitania, em
circumstancias atmosphericas variaveis en-
tre o vento fresco e a tempestade, manteve

durante 24 horas uma
velocidade de 26,5 nós
por hora.

No tumulto dessa
luta pavorosa, escreve o
Scientific American,
uma ancora pesando
10000 kilogrammas foi
deslocada, os paos de car-
ga de ferro foram arran-
cados e torcidos como
bonecos de chumbo.

A despeito disso, o
navio chegou ao porto
praticamente intacto,
sem que um só dos
innumeraveis rebites
de seu costado tivesse
cedido.

O mais commum-
mente observado é fazer viagem um tran-
satlantico, a despeito do máo tempo, sem

É preciso ter-se um coração daÉ preciso ter-se um coração daÉ preciso ter-se um coração daÉ preciso ter-se um coração daÉ preciso ter-se um coração da
tempera de um velhotempera de um velhotempera de um velhotempera de um velhotempera de um velho

marinheiro, sem que se force amarinheiro, sem que se force amarinheiro, sem que se force amarinheiro, sem que se force amarinheiro, sem que se force a
expressão, a mais seguraexpressão, a mais seguraexpressão, a mais seguraexpressão, a mais seguraexpressão, a mais segura

confiança na solidez e poder deconfiança na solidez e poder deconfiança na solidez e poder deconfiança na solidez e poder deconfiança na solidez e poder de
fluctuabilidade do casco sobrefluctuabilidade do casco sobrefluctuabilidade do casco sobrefluctuabilidade do casco sobrefluctuabilidade do casco sobre

o qual se está, para não seo qual se está, para não seo qual se está, para não seo qual se está, para não seo qual se está, para não se
sentir alguma emoção diantesentir alguma emoção diantesentir alguma emoção diantesentir alguma emoção diantesentir alguma emoção diante

do espectaculo de tal naturezado espectaculo de tal naturezado espectaculo de tal naturezado espectaculo de tal naturezado espectaculo de tal natureza

Couraçado de esquadra debaixo de máo tempo,
soffrendo o embate de enorme vaga que

o inunda pela proa
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maiores inconvenientes para a torcidella de
um ou dois pontaletes ou quebrar-se algu-
mas anteparas do camarim de navegação.

Mas de tempos a tempos sobrevirão, com
a altura e a extensão das vagas correspon-
dendo ás dimensões do
navio, circumstancias
taes que o costado
soffra o seu supremo
esforço. É, por exem-
plo, o que se dá quan-
do o navio se vê mon-
tado na crista de uma vaga com a prôa mer-
gulhada n’agua, que fica desta forma ex-
posta á vaga seguinte, a qual surge como
uma montanha abrupta cujo cimo rebenta
com fragor.

Nesse momento, o official e o pessoal
de quarto, máo grado a altura donde domi-
nam o mar em tempo calmo, deverão man-
ter-se com firmeza e segurança, pois não
tardarão em receber a visita de um bem
respeitavel volume d’agua.

Na noite de 10 de janeiro deste anno, o
Lusitania navegava aos embates de uma tem-
pestade de oeste e devido a esse máo tempo, os

vidros que costumam
guarnecer o camarim do
passadiço tinham sido
retirados e substituidos
por fortes pranchetas de
madeira.

Em dado momento,
quando a pôpa se le-
vantava pela passagem
de uma vaga e quando
a roda de prôa mergu-
lhava como ficou dito
antes, uma outra vaga,
mas agora de dimen-
sões gigantescas, inva-

dia o castello.
A grande massa d’agua compacta pas-

sou inteiramente por cima do camarim de
navegação e por cima ainda da agulha de
estandarte que está collocada sobre elle.

Esta vaga tinha o seu
movimento proprio, o
navio seguia ao seu en-
contro com uma velo-
cidade approximada
de 12 a 15 nós, resul-
tando d’ahi que a mas-

sa d’agua tinha uma inercia consideravel,
o que se observou muito bem pelos estragos
produzidos.

E, depois, não é sabido queE, depois, não é sabido queE, depois, não é sabido queE, depois, não é sabido queE, depois, não é sabido que
quanto maior a nau maior aquanto maior a nau maior aquanto maior a nau maior aquanto maior a nau maior aquanto maior a nau maior a

tormenta?tormenta?tormenta?tormenta?tormenta?

Recuo da vaga deixando a tolda alagada

Vaga arrebentando na proa de um vapor
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As pranchetas de madeira das janellas
do camarim foram arrancadas com as guarni-
ções de aço, que ficaram torcidas completa-
mente. Os seus estilhaços foram projectados
de encontro á antepara posterior do cama-
rim, despedaçando-a.

O homem do leme foi lançado contra a
borda, tendo na mão a roda do leme que
fôra arrancada, do seu eixo.

A torrente d’agua foi em seguida
engolphar-se no salão dos officiaes, enchen-
do-o á meia altura; tudo isto, é preciso di-
zer, passava-se a 23 metros acima do nivel
do mar.

Um ligeiro calculo
permitte-nos apreciar,
tendo em conta a lar-
gura do navio, que é de
24 metros na parte em
que está o passadiço, a
distancia deste passa-
diço até a prôa, que é
de 46 metros, e a altu-
ra a que se elevou a vaga
que penetrou pelo
castello, que o volume
total d’agua era de um peso de 4000 tonela-
das, pelo menos, peso este de um dos nossos
cruzadores do typo Catinat.

É preciso ter-se um coração da tempera
de um velho marinheiro, sem que se force a
expressão, a mais segura confiança na soli-
dez e poder de fluctuabilidade do casco
sobre o qual se está, para não se sentir al-
guma emoção diante do espectaculo de tal
natureza; mas tambem um pouco de orgu-
lho é bem permittido ao verificar-se a
victoria do homem, tão pequeno, sobre o
desencadear de forças tão gigantescas.

O choque de uma semelhante massa d’agua
teria sido muito perigoso se si tivesse produ-

zido verticalmente ou approximadamente
sobre a tolda do navio, que certamente não
estava em condições de supportal-o e ter-se-
ia quebrado como uma casca de ovo.

A altura que attinge a tolda do Lusitania
afastava esse perigo, mas é certo que este sub-
siste inteiramente para navios menos altos
ou de construcção menos cuidada. O capitão
do paquete, no relatorio em que dá conta des-
te dramatico incidente, não hesita em decla-
rar que na sua opinião o desapparecimento
inexplicavel de um certo numero de vapores
pode ser attribuido a vagas semelhantes ás

que assaltaram o Lusi-
tania e que cahindo de
grande altura sobre os
convezes pouco resis-
tentes os tenham abati-
do, fazendo afundar os
navios cujos capitães
obstinadamente se-
guem derrota contra a
direcção das vagas
alterosas e formidaveis,
felizmente muito raras.

A muita gente se
afigura que os grandes navios, os modernos
mastodontes, que causam a mais justa admi-
ração, não só pelo exagero das suas dimen-
sões, como tambem pela complicação dos seus
numerosos mechanismos, estejam a salvo dos
perigos do oceano açoitado pelo vendaval in-
clemente. Puro engano! Essas ilhas
fluctuantes, que abrigam no seu bojo milha-
res de pessoas, em numero sufficiente para
povoar uma cidade, veem-se muitas vezes na
imminencia de grandes desastres, sahindo ra-
ras vezes illesas das lutas tremendas trava-
das com os elementos desencadeados. E, de-
pois, não é sabido que quanto maior a nau
maior a tormenta?

A determinação exacta,A determinação exacta,A determinação exacta,A determinação exacta,A determinação exacta,
tanto quanto possivel, dotanto quanto possivel, dotanto quanto possivel, dotanto quanto possivel, dotanto quanto possivel, do
tempo de existencia dastempo de existencia dastempo de existencia dastempo de existencia dastempo de existencia das

diversas categorias de naviosdiversas categorias de naviosdiversas categorias de naviosdiversas categorias de naviosdiversas categorias de navios
torna-se, portanto,torna-se, portanto,torna-se, portanto,torna-se, portanto,torna-se, portanto,

indispensavel quando se querindispensavel quando se querindispensavel quando se querindispensavel quando se querindispensavel quando se quer
estabelecer um programma deestabelecer um programma deestabelecer um programma deestabelecer um programma deestabelecer um programma de

construcção de esquadraconstrucção de esquadraconstrucção de esquadraconstrucção de esquadraconstrucção de esquadra
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quer largas e custosas reparações sobremo-
do prejudiciaes á boa marcha do serviço.

Mister é ainda notar que as machinas
tornam-se, á proporção que envelhecem,
cada vez mais consumidoras de combustivel
e por conseguinte de funcionamento mais
e mais dispendioso.

O armamento é, quiçá, a parte do navio
que mais rapidamente perde a efficiencia,
pois em todas as marinhas se procura com
afinco dotar cada unidade do melhor ca-
nhão, do melhor torpedo e dos melhores
projectores.

O gasto é neste particular muito apreciavel,
sobretudo no tocante á artilharia que consti-
tue quasi a totalidade do armamento.

Como conclusão, a duração do navio de
guerra depende, até certo ponto, do servi-
ço a que é elle affecto; essa duração, po-
rém, é em todo caso assaz curta.

A determinação exacta, tanto quanto
possivel, do tempo de existencia das diver-
sas categorias de navios torna-se, portan-
to, indispensavel quando se quer estabele-
cer um programma de construcção de es-
quadra, pois esse programma deve prever
não só a construcção das unidades destina-
das a formar a frota, mas tambem a substi-
tuição methodica em épocas determinadas.

Os allemães, que foram os primeiros a
crear uma lei de constituição da frota
logicamente estabelecida, que são, aliás,
ainda os unicos a possuir uma, tiveram es-
pecial cuidado de fixar a duração da
existencia de suas diversas categorias de
navios de combate.

Essas durações eram, a principio, de 25
annos para os couraçados, 20 annos para os
cruzadores e 12 annos para os torpedeiros.

Desejosos de augmentar cada vez mais
o seu programma naval, permanecendo, não

O artigo acima e as estampas intercala-
das dão uma idéa do que sejam essas lutas
titanicas que têm por scenario a immensa
vastidão dos mares.

SETEMBRO – 1910

DURAÇÃO DOS NAVIOS DE
GUERRA – Quando se trata de traduzir
em algarismos o custo da construcção de
uma frota de guerra, salta á tona não só a
preoccupação do preço de cada unidade,
como tambem a sua substituição normal em
condições praticas e de antemão fixadas.

Como é sabido, o material naval deteri-
ora-se e diminue em efficiencia rapida-
mente; de tal modo isso acontece que bem
depressa esse material perde o valor, o
que força o seu desapparecimento em tem-
po relativamente curto, do inventario da
esquadra.

As observações acima feitas ressaltam
si se encaram as tres partes constitutivas
do navio de guerra: o casco, o apparelho
motor e o armamento.

O casco, submettido aos esforços violentos
do mar e exposto em todas as circumstancias á
oxydação interior e exterior, não cessa de se
estragar, quaesquer que sejam os cuidados em-
pregados na construcção e conservação. O
apparelho motor e todos os apparelhos auxi-
liares que o completam, mais ainda que o cas-
co, estão expostos á rapida deterioração. Ás
caldeiras, principalmente, como partes
essenciaes e delicadas desse conjunto, por
maiores que sejam as precauções e cuidados
em conserval-as, não lhes evita a substituição
durante a existencia normal do navio.

Com o tempo, o apparelho motor torna-
se muito delicado; as perturbações do seu
funccionamento são frequentes, o que re-
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obstante, nos termos da lei naval, resolve-
ram em 1906 que, para o futuro, a duração
dos couraçados não iria além dos 20 annos,
augmentando desse modo de cerca de 20%
a actividade de suas construcções.

Em França, sob a influencia da legislação,
o Conselho Superior da Marinha fixou
tambem as durações para as diversas catego-
rias de navios de guerra.

Essas durações não se afastam sensivel-
mente das fixadas primitivamente na
Allemanha. Na Inglaterra, onde não se dei-
xam levar facilmente pelo predominio de
principios sobremodo rigidos, contentaram-
se em aproveitar o alvoroço que, de momen-

to, as disposições adoptadas no estrangeiro
despertavam na opinião publica, para recla-
mar a substituição de unidades um pouco
antiquadas, levando mesmo a selecção ao
ponto de condemnar navios ainda relativa-
mente novos.

A duração de navios de diversas catego-
rias pode-se estabelecer de modo seguinte:

Navios de linha: couraçados e cruzado-
res-couraçados, de 20 a 25 annos.

Navios cruzadores esclarecedores
(scouts): de 15 a 20 annos.

Navios torpedeiros, contra-torpedeiros
e submarinos: de 10 a 15 annos.

(...)
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JULHO – 1910

MARINHA  NACIONALMARINHA  NACIONALMARINHA  NACIONALMARINHA  NACIONALMARINHA  NACIONAL

COURAÇADO “S. PAULO” – O cou-
raçado S. Paulo, que com grande exito
effectuou as suas experiencias definitivas
de artilharia e velocidade no dia 30 de maio
ultimo, prepara-se para partir brevemente
dos estaleiros inglezes de Yarrow & C.,
com destino ao Brazil.

Esta noticia tem despertado no pros-
pero Estado de que tirou o nome um gran-
de enthusiasmo, projectando-se varios fes-
tejos a realisarem-se em Santos e na capi-
tal paulista do dia da chegada do grande
couraçado.

Por essa occasião ser-lhe-ão entregues a
bandeira nacional offerecida pela culta
sociedade paulista e a rica baixela de prata
que o Estado mandou confeccionar.

Esta baixela compõe-se de 739 peças,
assim discriminadas: uma rica guarnição

completa para centro de mesa, dois cande-
labros de cinco velas cada um, quatro jar-
ros, uma bandeja, dois apparelhos, sendo
um para chá e outro para café, e um
apparelho completo para jantar.

A baixela, que é um apurado trabalho, ex-
pressamente encommendado em Paris á casa
Worms & Irmão, traz a seguinte inscripção:

Tudo pela Patria – O Estado de S. Pau-
lo ao couraçado “S. Paulo”. (...)

SANATÓRIO NAVAL – Foi inaugu-
rado no dia 30 de junho, com honrosa
assistencia do sr. presidente da Republica
o Sanatorio Naval ultimamente installado
em magnifica propriedade na cidade de
Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro,
sendo removidos para lá os doentes que
estavam em tratamento na Enfermaria de
Beribericos de Copacabana.

Esta medida é de grande utilidade para
o tratamento das praças e officiaes que re-
gressam doentes das inhospitas paragens
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da Amazonia, onde facilmente contrahem
o impaludismo e o beriberi.

Friburgo, graciosa cidade serrana, a 857m

de altitude, gosa de um clima excellente.

ESCOLA DE APRENDIZES MA-
RINHEIROS DE CAMPOS – No dia

26 de junho foi inaugurada a Escola de
Aprendizes Marinheiros do Estado do
Rio de Janeiro, que funcciona em edificio
expressamente construido para tal fim
pelo engenheiro militar Manoel Araripe
de Faria.

(...)
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Segundo o autor, prosseguem em ritmo
forte as obras de alargamento do Canal do
Panamá, seguindo o planejamento de obra
apresentado pela construtora portuguesa
Somague, que integra o grupo espanhol
Sacyr Vallehermoso, vencedor da concor-
rência internacional contra grupos pode-
rosos, como o alemão HochTief e outros.
A previsão de término da obra é para 2014.

Além das firmas acima citadas, o consór-
cio vencedor é integrado pelo grupo italia-
no Impreglio e pelos belgas Jan de Nul e
Cusa. A primeira empreitada deverá custar
cerca de 2,2 bilhões de euros. Os projetistas
são os norte-americanos da Montgomery
Watson Harza e da Tetra Tech e os holande-
ses da IV-Groep. As comportas serão
fabricadas pela holandesa Heerema
Fabrication Group.

As obras foram iniciadas em janeiro de
2009, quando o Presidente do Panamá,
Martin Torrijos, fez detonar carga de di-
namite para remoção da primeira pedra de
obstrução, após o governo vencer refe-
rendo que aprovou a construção. Essa
consulta popular se fez necessária por mo-
tivos constitucionais e por forte resistên-
cia da oposição, cujos engenheiros luta-
ram fervorosamente contra a obra, que era
considerada faraônica. Nessa luta, parti-
dos da direita juntaram-se a sindicatos e
organizações da esquerda, incluindo gru-
pos de ecologistas. O obra de alargamen-
to do canal venceu por maioria absoluta,
com 76,8% dos votos a favor, e ocupará
até 7 mil trabalhadores.

O financiamento da obra cabe ao Banco
Europeu de Investimentos, Banco Andino,
Banco Interamericano de Desenvolvimen-
to e Banco do Japão, o que veio garantir a
independência do país, já que os Estados

O  ALARGAMENTO  DO  CANAL  DO  PANAMÁ
(Revista de Marinha, Portugal, junho 2010, pág. 29-31)

Dieter Dellinger

Unidos da América (EUA) se propunham a
financiá-la integralmente desde que pudes-
sem regressar militarmente à zona do ca-
nal. Segundo o autor, um dos maiores
beneficiários da obra, a China – os enor-
mes porta-contêineres e graneleiros que
passarão pelo canal alargado transporta-
rão, principalmente, mercadorias e cereais
de e para aquele país –, não participou com
qualquer empréstimo.

Quando pronto, o canal permitirá a pas-
sagem dos novos grandes navios Pana-
max II, de 400 metros de comprimento, com
mais de 300 mil toneladas de deslocamento
e capacidade de transporte de carga de até
12 mil contêineres TEU. O autor informa
que as receitas do canal hoje proporcio-
nam 80% do Produto Interno Bruto (PIB)
do Panamá e, com o alargamento, elas de-
verão aumentar, contribuindo para a dimi-
nuição da pobreza no país. Atualmente,
passam pelo canal 14 mil navios por ano,
pagando pouco mais de 1 dólar por tonela-
da, preço esse que deverá aumentar para
ajudar a financiar as obras.

Prosseguindo o artigo, Dieter descreve
em linhas gerais as obras que estão em an-
damento e as que estão previstas. Cita que,
na nova configuração do canal, as antigas
locomotivas não mais serão necessárias, já
que as eclusas permitirão a passagem dos
rebocadores junto aos navios, diminuindo
o custo operacional. Ressalta também que
serão construídas comportas reservas para
substituir alguma que porventura venha a
ser destruída por ataque terrorista com ex-
plosivos. Ele ainda faz comparação entre
tempos e custos dos transportes via Canal
do Panamá, Canal de Suez e por terra partin-
do de Los Angeles até a costa leste dos
EUA para produtos egressos da China.



252 RMB3oT/2010

REVISTA  DE  REVISTAS

Dieter  Dellinger  finaliza  seu  artigo
apresentando  um  breve  histórico  do  in-
teresse  e  da  evolução  do  trânsito  de

navios  de  guerra  dos  EUA  pelo  canal  e
como  isso  contribuiu  para  a  evolução
do  projeto.

De acordo com nota publicada na Re-
vista General de Marina, o pessoal femi-
nino da Marinha dos Estados Unidos da
América (EUA) poderá servir embarcado
em submarinos a partir do final de 2011. O
secretário da Marinha daquele país, Ray
Mabus, declarou que a Marinha está dis-
posta a autorizar o embarque de mulheres
em submarinos, já que os SSBN (submari-
nos balísticos) e os SSGN (lançadores de
mísseis) estão aptos a possibilitar esse
embarque.

AS  MULHERES  PODERÃO  SERVIR  EM  SUBMARINOS
(Revista General de Marina, Espanha, maio 2010, pág. 726)

Desde que a Marinha norte-americana
mudou sua política referente ao embarque
de pessoal feminino, em 1993, os submari-
nos sempre foram exceção. O comandante
de Operações Navais, Almirante Gary
Roughead, é entusiasta da medida, basea-
do em sua experiência positiva no coman-
do de unidades com tripulações mistas. O
embarque nos SSN (submarinos nucleares
de ataque) será ainda postergado, já que
estas unidades requerem adaptações para
possibilitar o embarque de mulheres.

“E se dúvidas houvesse sobre a bonda-
de de tal enquadramento de reflexão (da exis-
tência do cargo de capitão do porto), basta-
ria atentar no fato de, em duas potências
europeias (França e Itália), e na oitava po-
tência mundial (o Brasil), se manter, igual-
mente inalterável, nos dias de hoje, o res-
pectivo modelo orgânico (capitan du port,
capitano di porto, capitão do porto)”.

O parágrafo acima transcrito é a conclu-
são a que o autor chega neste seu artigo,
em que analisa a evolução histórica do exer-
cício da Autoridade Marítima em Portugal,

O  CARGO  DE  CAPITÃO  DO  PORTO
– Mais de quatro séculos de Autoridade Marítima a serviço de Portugal

e das comunidades ribeirinhas
(Revista da Armada, Portugal, agosto 2010, págs. 4-5)

Doutor Luís da Costa Diogo*

* Assessor do Diretor-Geral da Autoridade Marítima (DGAM) da Marinha de Portugal. A DGAM é o
serviço central do país responsável pela direção, a coordenação e o controle das atividades no
âmbito da Autoridade Marítima Nacional. Ela tem sob tutela a Proteção Civil no Mar, Busca e
Salvamento Marítimo, Cruzeiros Científicos, Inspeção e Controle de Pescas, Atividades de Mergu-
lho, Apoio às Regiões Autônomas no âmbito marítimo e a Prevenção e Combate à Poluição no Mar.

indicando datas, regulamentos e resolu-
ções que remontam ao século XVI, o que o
torna importante para pesquisadores e es-
tudiosos do Brasil, cujo modelo é também
herdeiro do português.

Ao longo de seu texto, além de apresentar
dados históricos, Costa Diogo analisa fatos
que atestam as influências estrangeiras na
evolução do poder do capitão do porto, le-
vando o leitor a perceber o porquê da manu-
tenção desse sistema mais do que secular de
administração e as razões que o sustentaram
ao longo dos séculos XIX e XX.
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“Parece evidente a necessidade de se
possuir uma força que não a Marinha – a
Guarda Costeira (GC) – para a proteção da
soberania e dos interesses da nação nas
águas costeiras e nas partes adjacentes
dos mares, garantindo-se o funcionamen-
to adequado e a segurança dos elemen-
tos-chave do comércio marítimo e os re-
cursos marinhos em águas nacionais.”
Essa é a afirmativa com que Vego inicia
este artigo, em que analisa atividades, mis-
sões e moldura legal de operação das GC
no confronto com as ameaças assimétricas
contemporâneas.

Segundo ele, a Marinha deve ser
prioritariamente empregada no exercício
da influência naval durante os períodos
de paz e no combate durante conflitos no
mar, e não na execução de serviços de po-
liciamento. A GC nem deve ser uma força
civil e nem uma organização puramente
militar, no entendimento do autor. Entre-
tanto, afirma, ela deve ser organizada,
equipada e treinada para executar os di-
versos serviços de policiamento e tam-
bém para prover apoio adequado às for-
ças militares em combate.

Para Milan Vego, a GC pode ser
estabelecida como uma organização se-
parada da Marinha, como nos Estados
Unidos da América (EUA), ou como parte
integrante da Marinha, como acontece em
vários outros países, e cada solução apre-

GUARDAS  COSTEIRAS:  IMPORTÂNCIA  CRESCENTE
CONTRA  AMEAÇAS  ASSIMÉTRICAS

(Naval Forces, no II/2010, Vol. XXXI, págs. 16-23)
Milan Vego*

* Professor de Operações no Naval War College desde 1991. Autor, entre outros, dos livros Soviet Naval
Tactics (1992) e Naval Strategy and Operations in Narrow Seas (1999;2003). É também autor do
livro-texto Operational Warfare (2001).

senta vantagens e desvantagens. A gran-
de vantagem da GC separada da Marinha
é, a seu ver, ela poder ser empregada em
atividades de policiamento e de imposi-
ção da lei contra cidadãos. Ele considera
que, de uma maneira geral, as GC são mais
apropriadas para impor a vontade da na-
ção no mar. Elas também podem ser em-
pregadas em casos de conflitos de inte-
resses acompanhados de tensão. Nesse
caso, as abordagens e inspeções de navi-
os estrangeiros realizadas por navios da
Marinha podem ser altamente provocati-
vas, e isso não ocorre nos casos dos na-
vios da GC. O autor acrescenta ainda: a
GC é menos dispendiosa para construir e
para manter do que a Marinha, e ela salva
vidas diariamente, na qualidade de agên-
cia encarregada das atividades SAR
(Search and Rescue – busca e salvamen-
to) e em casos de grandes calamidades,
tais como os furacões.

Após sua detalhada análise, que inclui,
além dos fatores acima mencionados, a in-
vestigação das deficiências das GC em sua
contraposição às ameaças assimétricas, a
segurança nos portos e as operações
antipirataria, Vego conclui que o sucesso
das principais operações das Guardas Cos-
teiras depende diretamente da cooperação
com diversos organismos governamentais
e da indústria naval, e com a Marinha em
especial.
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INJEÇÃO  PARA  MAIS  100
(Portos e Navios, julho de 2010, edição 594, ano 52, pág. 22-27)

Juliana Cariello

A vinda da família real portuguesa para
o Brasil, a abertura dos portos e a elevação
da cidade do Rio de Janeiro a capital do
Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves,
em 1808, foram os marcos iniciais para o
desenvolvimento da atividade portuária e
da cidade como um todo.

Inaugurado oficialmente apenas em 20
de julho de 1910, o porto era composto pelo
cais da Gamboa e sete armazéns. Neste ar-

tigo, em que se aborda o seu centenário, é
noticiado que o porto do Rio de Janeiro,
apesar de seus cem anos de existência, se-
gue apresentando ociosidade na movimen-
tação de carga e insuficiência no acesso
tanto ferroviário como rodoviário.

Entretanto, o texto divulga também a
perspectiva de recebimento de investimen-
tos da ordem de R$ 1,409 bilhão, a ser em-
pregado em melhorias diversas, dentre as

Porto do Rio de Janeiro em 1910

Porto do Rio de Janeiro em 2010



RMB3oT/2010 255

REVISTA  DE  REVISTAS

quais destacam-se a dragagem,
a construção de nova área de
atracação para uso de navios
de passageiros, o reforço de
importantes seções do cais e a
ampliação de terminais de
contêineres.

A obra de dragagem prevê
o aumento da profundidade
de 10 para 13 metros, supe-
rando a do porto de Santos
em meio metro, tornando o
Rio de Janeiro mais competi-
tivo ao permitir a atracação
de navios maiores. Segundo
o artigo, a expectativa da
Companhia Docas do Rio de
Janeiro é de que a movimen-
tação anual passe das atuais
9 milhões de toneladas para
20 milhões até 2014.

O artigo prossegue fazen-
do análise dos riscos envol-
vidos nos investimentos a
serem realizados e pormeno-
rizando alguns deles. Abor-
da também o projeto Porto
Maravilha, que pretende, além
de investir em projetos diver-
sificados, como os indicados
no quadro ao lado, aprovei-
tar as oportunidades sur-
gidas com a descoberta de
petróleo na região do pré-sal,
atuando no apoio às ativida-
des offshore.

O projeto Porto Maravilha,
que prevê investimentos da
Prefeitura do Rio e do Governo
Federal da ordem de R$ 3,350
bilhões, tem o propósito de
transformar o porto em opção
de turismo e lazer e, ao mesmo
tempo, em atrativo polo de ne-
gócios para empresários.
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A Capitania Fluvial do Rio Paraná (CFRP)
e a Capitania Fluvial do Pantanal (CFPN) re-
ceberam a recomendação para Certificação
na  Norma  ABNT NBR ISO 9001:2008. A
CFRP foi certificada na sua Divisão de Ensi-
no Profissional Marítimo, enquanto a CFPN,
no escopo de certificação Ensino Profissio-
nal Marítimo com Foco na Qualificação
Aquaviária e Controle de Habilitação
Aquaviária. As certificações foram concedi-
das após auditorias realizadas em agosto úl-
timo pela Bureau Veritas Certification Brasil.

Inseridas no Programa de Certificação
dos Órgãos de Execução (OE) do Sistema

CFRP  E  CFPN  RECEBEM  CERTIFICAÇÃO  ISO  9001:2008

Foi ativado, em 19 de agosto último, o
Centro de Acumulação de Material na Em-
presa MTU Ltda em São Paulo (CAM MTU
SP). O espaço, localizado na empresa, será
utilizado pela Marinha do Brasil para rece-
ber, armazenar, controlar e distribuir os so-
bressalentes fabricados pela MTU no ex-
terior, que serão obtidos pelo Sistema de
Abastecimento da Marinha (SAbM).

Tais itens serão empregados nas revisões
W5 e W6 dos motores dos meios operativos
conduzidas na MTU do Brasil. Dessa forma,
o pacote de sobressalentes necessário a cada
revisão será enviado diretamente ao CAM
MTU SP, arrecadado pelo Sistema de Infor-
mações Gerenciais de Abastecimento da

ATIVAÇÃO  DO  CENTRO  DE  ACUMULAÇÃO  DE  MATERIAL
NA  EMPRESA  MTU

Marinha (Singra), disponibilizado no momen-
to do início do reparo, e aqueles porventura
não utilizados serão devolvidos ao SAbM
para visualização e requisição dos respecti-
vos usuários.

Tal providência, pioneira, é parte do pro-
jeto desenvolvido conjuntamente pela Se-
cretaria-Geral da Marinha, Diretoria-Geral
do Material da Marinha, Diretoria de Abas-
tecimento da Marinha e Empresa MTU, com
a colaboração técnica da Diretoria de Co-
municações e Tecnologia de Informação da
Marinha. Esta Diretoria promoverá divul-
gação nos Distritos Navais e Comandos
de Força quanto à utilização do CAM.

(Fonte: Bono no 595, de 26/8/2010)

do Ensino Profissional Marítimo (SEPM)
na referida Norma, para atender à Regra I/8
da Convenção STCW, tais conquistas afi-
ançam a qualidade dos serviços prestados
pelas capitanias na formação, qualificação
e registros de aquaviários, bem como de-
monstram o aprimoramento na qualidade
do atendimento ao público, contribuindo
com a consolidação da imagem positiva da
Marinha do Brasil junto à sociedade, em
particular nas áreas de jurisdição daquelas
capitanias.

(Fonte: Bonos nos 558 e 568, de 12/8/
2010 e 17/8/2010)

Foi comemorado, em 28 de julho último,
o 274o aniversário de criação do Comando
da Marinha. Para celebrar a data, o coman-
dante da Marinha, Almirante de Esquadra
Julio Soares de Moura Neto, expediu a se-
guinte Ordem do Dia:

ANIVERSÁRIO  DE  CRIAÇÃO  DO  COMANDO  DA  MARINHA

“Comemoramos hoje o aniversário de
criação do Comando da Marinha, que, no
decorrer dos anos, já teve outros nomes
sem, contudo, alterar a essência de suas
atribuições básicas. Estabelecido em 28 de
julho de 1736, por alvará de D. João V, rei



260 RMB3oT/2010

NOTICIÁRIO  MARÍTIMO

de Portugal, como Secretaria da Marinha e
Domínios Ultramarinos, recebeu sua atual
denominação em consequência da criação
do Ministério da Defesa.

Uma instituição secular como a nossa
requer continuidade sem, entretanto, abrir
mão da necessária adaptação aos novos
tempos, o que um país em constante evo-
lução exige. Do período colonial à inde-
pendência, do Reinado à República, e até
os dias atuais, sempre estivemos atentos a
esse fenômeno e soubemos, com dinamis-
mo, extrair o que temos de melhor em prol
dos interesses da sociedade.

Como reflexo incondicional da situação
econômica e da estabilidade política, o Po-
der Naval de um Estado deve se ajustar
aos anseios de sua gente, concretizando-
se por meio das diretrizes emana-
das de sua Alta Administração.

Muitos foram os momentos que
demonstraram objetivamente essa
condição; para tal, basta que aten-
temos às diversas fases de apres-
tamento pelas quais passamos, des-
de as embarcações a vela até a ope-
ração de aeronaves a reação a bor-
do de navio-aeródromo.

A Nação atravessa um perío-
do de reconhecido desenvolvimento, o que
a torna cada vez mais atuante no cenário
internacional, criando um ambiente favorá-
vel aos planejamentos de médio e longo
prazos, extremamente necessários.

Percebe-se, ainda, com relativa clareza a
importância que as nossas águas jurisdicionais
vêm adquirindo nos últimos anos, perante um
povo ainda carente de uma mentalidade marí-
tima, mas que, pouco a pouco, vai reconhe-
cendo o seu valor. As riquezas lá existentes e
os interesses envolvidos já servem de moti-
vação para discussões, com enfoque estraté-
gico, nos mais diversos fóruns.

Dessa forma, a ocasião é propícia para um
sucinto balanço. Estamos vivenciando mo-

mentos promissores que tomaram impulso
com a promulgação da Estratégia Nacional
de Defesa em dezembro de 2008, e que a For-
ça, em plena sintonia com as diretrizes dela
emanadas, não tem medido esforços para se
adequar, buscando estar à altura da relevân-
cia do Brasil.

Vejamos então: o tão sonhado submari-
no de propulsão nuclear caminha em pas-
sos firmes para tornar-se realidade, garan-
tindo um maior poder de dissuasão; a vol-
ta à operação do Navio-Aeródromo São
Paulo, prevista para em breve, é um alento
considerável; a renovação dos meios de
superfície e aeronavais, tanto da Esquadra
como dos Distritos Navais, dará uma nova
dimensão à proteção da ‘Amazônia Azul’;
nossas tropas de fuzileiros navais mantêm

sua invejável capacidade expedi-
cionária e integram, de maneira
irretocável, as missões de paz da
ONU; estamos exigindo a transfe-
rência de tecnologia nos novos
projetos, o que terá o efeito práti-
co de garantir o crescimento da
indústria de defesa, tornando-a
cada vez mais competitiva; e, para
atender a essas incríveis deman-
das, estamos firmemente empe-

nhados no aumento quantitativo, na
melhoria da qualificação e no eficiente
apoio médico-hospitalar e assistencial ao
nosso maior patrimônio, o pessoal.

Quero ressaltar, no entanto, que nada
disso seria possível se não tivéssemos uma
instituição com 274 anos, que se orgulha de
enaltecer os nomes e os fatos do passado;
que se articula no presente em prol dos inte-
resses nacionais; que valoriza seus homens
e mulheres, militares e civis; que não se des-
cuida de sua missão constitucional e de suas
tarefas subsidiárias; mas que tem os olhos
sempre voltados para o futuro.

Sabemos que as mudanças impostas
pelo tempo são inevitáveis, cabendo-nos,
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assim, a elas nos ajustar. Para tal, minha
mensagem é de otimismo. Os mais de dois
séculos e meio de existência devem servir
de reflexão e fator motivador para que bus-
quemos legar às gerações futuras uma For-
ça cada vez mais forte e respeitada, o que

exigirá de nós um misto de visão, coragem,
trabalho, patriotismo e dedicação.

Parabéns aos marinheiros, fuzileiros e
servidores civis pela data de 28 de julho!

Bravo Zulu!”
(Fonte: Bono Especial no 514, de 28/7/2010)

De 25 de junho a 2 de julho últimos, a
Fragata Independência participou das come-
morações do centésimo aniversário da Mari-
nha do Canadá, na cidade de Halifax. Na oca-
sião, navios de diversos países recordaram a
tradição britânica chamada Fleet Review, do
tempo das românticas batalhas navais, em
que os navios da esquadra se dispunham em
formatura e o monarca passava em revista as
belonaves (navios de guerra).

FRAGATA  INDEPENDÊNCIA  PRESTA  VIVAS  À
RAINHA  DO  REINO  UNIDO

manha, Dinamarca, Estados Unidos da Amé-
rica, França, Holanda e Reino Unido, além
do Brasil, único país do Hemisfério Sul. Re-
presentada pela Fragata Independência,
coube à Marinha do Brasil prestar vivas à
rainha do Reino Unido e da Commonwealth
Britânica, Elizabeth II.

O hábito dos vivas é uma repetição da tra-
dicional continência e saudação à autoridade
no mar.  A guarnição, em formatura, a um sinal,

leva o boné ao peito do
lado esquerdo, com a
mão direita, e, ao sinal de
salvas do apito marinhei-
ro, estende sete vezes a
mão com o boné para o
alto, à direita, e brada os
vivas correspondentes.

A bordo da Indepen-
dência, encontravam-
se o embaixador do Bra-
sil no Canadá, Paulo
Cordeiro de Andrade
Pinto, e a embaixatriz,
Vera Lúcia Ribeiro Es-
trela de Andrade Pinto;
o comandante da Quar-
ta Frota da Marinha dos
Estados Unidos da

América, Contra-Almirante Victor G. Guillory;
e o adido naval do Brasil nos Estados Uni-
dos e Canadá, Contra-Almirante Dilermando
Ribeiro Lima, além de outros convidados.

(Fonte: www.mar.mil.br)

Tripulação presta vivas à rainha do Reino Unido (no alto).
Léo Pirata (abaixo), símbolo da Fragata Independência.

A Marinha canadense organizou, em 29
de junho, a International Fleet Review, com
a presença de navios de diversos países
componentes da Organização do Tratado
do Atlântico Norte (Otan), dentre eles Ale-
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Foi realizada, em 21 de julho último, no
Rio de Janeiro, cerimônia de homenagem à
memória dos mortos da Marinha em guer-
ra. Na data, o comandante de Operações
Navais, Almirante de Esquadra Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, expediu a se-
guinte Ordem do Dia:

“No dia de hoje, a Marinha do Brasil faz
uma pausa para homenagear e reverenciar
a memória daqueles homens do mar que, a
bordo de navios de guerra e também de
navios mercantes, tombaram em honra à
Pátria, sacrificando-se no cumprimento do
dever, nas guerras vivenciadas pelo País.

Os conflitos armados entre as nações
acontecem quando os interesses e as aspi-
rações tornam-se irreconciliáveis e as ações
no campo diplomático entre os Estados não
mais surtem o efeito desejado de busca pela
paz, culminando, como último recurso, na
guerra entre os países.

Ao longo de nossa história, em determi-
nados momentos, os interesses estratégi-
cos da Nação foram quebrados, o que fez
com que o Brasil e, particularmente, a Ma-
rinha ingressassem em conflitos bélicos.

A Marinha do Brasil, sempre vigilante,
se fez presente nesses momentos críticos,
atuando com determinação, bravura e de
forma decisiva para enfrentar e vencer os
inimigos e, assim, contribuir para a recon-
quista da paz!

É neste sentido que os homens do mar,
tanto da Marinha de Guerra quanto da
Marinha Mercante nacional, sempre de-
monstraram seu grande valor, capacidade,
dedicação, coragem e amor à Nação.

No curso da história, deflagrada a Guerra
da Tríplice Aliança, que se estendeu de 1865
a 1870, coube à Marinha empregar a Esqua-
dra, sob o comando do Chefe de Divisão
Francisco Manoel Barroso da Silva, para

HOMENAGEM  À  MEMÓRIA  DOS  MORTOS
DA  MARINHA  EM  GUERRA

estabelecer o bloqueio naval dos rios da re-
gião central do teatro de operações, que eram
as principais linhas de comunicação
logísticas empregadas pelo então inimigo.
Na Batalha Naval do Riachuelo, ocorrida em
11 de junho de 1865, dois insignes vultos
navais sagraram-se heróis, ao imolarem suas
vidas na defesa da Nação Brasileira, ainda
sob a forma política do Império. Um desses
heróis foi o Imperial Marinheiro de Primeira
Classe Marcílio Dias, que era chefe do rodí-
zio raiado de ré da Corveta Parnahyba,
quando este navio foi abordado pelos tri-
pulantes de três navios paraguaios, tendo o
bravo marinheiro travado luta corpo a cor-
po, armado de sabre, contra o audaz inimi-
go, tombando ferido no convés de seu na-
vio para falecer no dia seguinte àquele me-
morável confronto naval.

Na mesma batalha naval, o Guarda-Ma-
rinha João Guilherme Greenhalgh tornou-
se herói, quando, também a bordo da
Corveta Parnahyba, lutou com toda intre-
pidez e entregou sua vida, em holocausto,
contra a investida do inimigo que nos ha-
via abordado, para manter içado no mastro
de ré da belonave o invicto então Pavilhão
Nacional.

Mais adiante, no início do século XX,
durante a Primeira Guerra Mundial, reagin-
do à perda de navios mercantes nacionais
afundados por submarinos inimigos, a Ma-
rinha foi chamada mais uma vez para, decisi-
vamente, defender a Pátria no mar, após ter
o governo brasileiro proclamado o estado
de beligerância contra o Estado alemão.
Naquela campanha, a Marinha, que iniciou
operações em julho de 1918, enviou ao
Atlântico Norte a Divisão Naval em Opera-
ções de Guerra, sob o comando do Contra-
Almirante Pedro Max Fernando de Frontin,
que, não obstante as dificuldades inerentes
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às fainas de abastecimento de carvão dos
navios no mar e a incerteza de possíveis
ataques de um novo inimigo oculto, o sub-
marino, cumpriu a missão. Foi nessa campa-
nha que nossos navios foram acossados
pela gripe espanhola, que se alastrou pelo
porto de Dacar, então usado como ponto de
concentração daquela Força Naval, tendo
perecido 176 bravos marinheiros.

No desdobramento dos fatos, em meados
da década de 40 do século XX o Brasil foi
forçado a engajar-se na Segunda Guerra
Mundial, ao lado das Potências Aliadas, rea-
gindo, mais uma vez, contra o afundamento
de navios mercantes nacionais ao longo da
costa brasileira, em face de torpedeamentos
indiscriminados perpretados por poderosos
submarinos alemães. Atendendo novamente
ao legítimo clamor da Nação, nossos homens
do mar corresponderam plenamente à confi-
ança neles depositada pela sociedade brasi-
leira, sobrepujando obstáculos materiais, e
corajosamente fizeram-se ao mar para o com-
bate, a bordo de nossos navios.

Naquele cenário bélico, a principal tare-
fa da Marinha do Brasil foi a de garantir a
proteção de comboios que trafegavam en-
tre Trinidad, no Caribe, e Florianópolis, no
litoral sul do País. Nessa guerra, ao longo
de quatro anos de intensas operações, fo-
ram protegidos 574 comboios e formados
por 3.164 navios mercantes, dos quais ape-
nas três foram afundados. A Corveta
Camaquã naufragou durante uma opera-

ção de escolta a um desses comboios, ten-
do sido perdidas as vidas de 33 dos nos-
sos bravos marinheiros, justamente em 21
de julho de 1944, data que foi escolhida
pela Marinha para homenagearmos nossas
mortes em guerra. Perderíamos ainda, du-
rante aquele conflito, o Navio-Auxiliar Vi-
tal de Oliveira, torpedeado por submari-
no, e o Cruzador Bahia, em decorrência de
acidente operativo. Dos mais de 7 mil ho-
mens que a Marinha manteve em operação
no mar, 486 sacrificaram suas vidas a bor-
do desses três navios, ressaltando-se que
11 deles eram fuzileiros navais.

Na Marinha Mercante, pereceram ainda
470 tripulantes e 502 passageiros, elevan-
do para 1.458 o total das valorosas vidas
humanas perdidas no mar.

Os nomes desses intrépidos homens
encontram-se inscritos nas lápides deste
Monumento Nacional, erguido em home-
nagem a eles e aos companheiros do Exér-
cito e da Força Aérea, que também lutaram
e tombaram no cumprimento do dever de
defender o Brasil.

Neste momento em que rendemos ho-
menagem aos bravos homens do mar que
cumpriram com seu dever, sacrificando suas
vidas na defesa da Pátria, busquemos ins-
piração para enfrentar e vencer quaisquer
desafios que nos sejam impostos, com o
firme propósito de mantermos bem alto os
nomes da Marinha e do Brasil.”

(Fonte: Bono Especial no 491, de 20/7/2010)

Foi realizada, em 30 de julho último, a
cerimônia oficial de inauguração da nova
sede da Empresa Gerencial de Projetos Na-
vais (Emgepron). Com 28 anos de existên-
cia, a empresa atua na gerência de projetos
e na comercialização de produtos e serviços
disponibilizados pelo setor naval da indús-

EMGEPRON  INAUGURA  NOVA  SEDE

tria nacional de defesa, incluindo embarca-
ções militares, reparos navais, sistemas de
combate embarcados, munição de artilharia,
serviços oceanográficos e apoio logístico.

A construção da nova sede, situada no
Centro do Rio de Janeiro, dentro do Comple-
xo do 1o Distrito Naval, é fruto do trabalho de
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Da esquerda para a direita: VA Marcelio
Carmo de Castro Pereira, CA José Ricardo

Campos Vieira, CA Roberio da Cunha
Coutinho e AE Julio Soares de Moura Neto

Visita às novas instalações da Emgepron

vários colaboradores, entre eles do Almiran-
te de Esquadra Raphael de Azevedo Branco,
que teve o prédio batizado com seu nome,
como forma de homenagem. O projeto foi
assinado pela arquiteta Sônia Pereira Alves e
teve coordenação geral do diretor adminis-
trativo-financeiro da empresa, o Contra-Al-
mirante (IM) José Ricardo Campos Vieira.

A cerimônia de inauguração foi presidi-
da pelo comandante da Marinha, Almirante

de Esquadra Julio Soares de Moura Neto.
Em seu discurso, o diretor-presidente da
Emgepron, Vice-Almirante (RM1) Marcelio
Carmo de Castro Pereira, ressaltou a impor-
tância da continuidade e a colaboração dos
diretores que antecederam a atual gestão
para a concretização do projeto. A nova sede
da empresa conta com uma infraestrutura
moderna, distribuída em sete andares.

(Fonte: www.mar.mil.br)

A Associação de Veteranos do Corpo de
Fuzileiros Navais (AVCFN) conta agora com

INAUGURADA  A  NOVA  SEDE  DA  ASSOCIAÇÃO  DE
VETERANOS  DO  CORPO  DE  FUZILEIROS  NAVAIS

Veteranos participam da cerimônia de inauguração
da nova sede da Associação de Veteranos do Corpo

de Fuzileiros Navais

uma nova sede, inaugurada em 1o de julho
na Ilha das Cobras, Rio de Janeiro. A ceri-

mônia de inauguração foi presidida pelo
comandante-geral do Corpo de Fuzileiros
Navais, Almirante de Esquadra (FN) Alva-
ro Augusto Dias Monteiro, e contou com
a presença de vários almirantes da ativa e
da reserva, além dos veteranos do Corpo
de Fuzileiros Navais (CFN).

Criada em 4 de maio de 1972 e formali-
zada em 7 de outubro de 1995, a AVCFN
tem como finalidade reunir, de forma vo-
luntária, fuzileiros navais da reserva ou
reformados. Também podem fazer parte
da associação civis ou militares brasilei-
ros, da ativa ou da reserva.
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Visando manter o vínculo
entre os associados e a Mari-
nha do Brasil, em especial com
o CFN, várias atividades são
desenvolvidas com o apoio
da Marinha, tais como visita
a Organizações Militares e
participação em cerimônias,
exercícios operativos e even-
tos de caráter social, esporti-
vo ou recreativo. Os vetera-
nos podem, inclusive, realizar
tarefas nas Ações Cívico-So-
ciais (Aciso).

(Fonte: www.mar.mil.br)Nova sede da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais

O Estaleiro Ilha S/A (Eisa), localizado no
Rio de Janeiro (RJ), cumpriu com todas as
datas de eventos durante a construção do
navio 504 Login Jacarandá, com seus 319
blocos somando 7 mil toneladas, que culmi-
naram com o seu lançamento, em 27 de maio
último, na carreira lateral do Estaleiro, com a
presença de várias personalidades.

Os blocos do Jacarandá foram construí-
dos desde o início nas linhas de montagem
com painéis, anteparas e peças através de
soldas da mais alta tecnologia. Os proces-

EISA  LANÇA  O  LOGIN  JACARANDÁ

sos de soldagem utilizados foram Mig/Mag
(Metal Inert Gás/Metal Active Gás), Eletro-
do e Arco Submerso.

O Estaleiro Ilha conta com uma inovação
na área de soldagem com o processo Mig/
Mag: os tratores de solda. Como resultado
final, o Eisa obtém uma grande qualidade na
solda, além de ótima produtividade.

O Jacarandá agora se encontra em fase
de acabamento interno dos alojamentos e
da sala de controle, pintura do casario, ins-
talação elétrica e soldagem final.

Com 271 cavernas e um calado de proje-
to de 10,60 m, o navio tem 218,45 m de com-
primento e 29,80 m de boca e armazenará
2.700 contêineres em seus porões de carga.

A pintura passou pela fase de tratamento
de superfície, verificação de rugosidade e
salinidade, aplicação de tinta, inspeção final e
controle de espessura da tinta pelo medidor
de película seca. Até o final do processo, se-
rão consumidos aproximadamente 90 mil litros
de tinta, incluindo os 30% de perda normal.

Seu sistema de propulsão consiste de
um motor diesel principal acionando uma
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linha de eixos com hélice de passo contro-
lável, com 6 cilindros de 680 mm e potência
máxima de 19.980 BHP métrico (14.697 kW)
com uma rotação de 95 RPM resultando em
velocidade média de 20 nós.

A instalação elétrica do navio chega a
um total de 96 mil metros de fio de diversos
tipos e diâmetros.

Em breve o Estaleiro Ilha entregará mais
um porta-contêiner da série de quatro da
Login. Além disso, outros projetos estão
em andamento.

(Fonte: Marcelo Sá, inspetor de Ultra
Som N. II do Eisa, por e-mail)

Em solenidade realizada no Palácio do
Planalto, em Brasília, o Presidente da Re-
pública, Luiz Inácio Lula da Silva, sancio-
nou, em 25 de agosto último, a lei que es-
trutura a Nova Defesa.

A lei, resultado do Projeto de Lei da
Câmara (PLC) 10/2010, é o principal ato re-
sultante da Estratégia Nacional de Defesa,
de dezembro de 2008, e abre espaço para a
reestruturação da Defesa e a execução de
novas tarefas e obrigações, especialmente
na coordenação das Forças Armadas e na
integração da área de defesa com o projeto
de desenvolvimento nacional.

Os comandantes das três Forças Arma-
das estiveram presentes à cerimônia: Almi-
rante Julio Soares de Moura Neto, da Ma-
rinha; General Enzo Martins Peri, do Exér-
cito; e Brigadeiro Juniti Saito, da Aeronáu-
tica. Eles receberam do ministro da Defesa,
Nelson Jobim, o agradecimento pelo apoio
na definição da nova estrutura.

O novo marco legal modifica a Lei Com-
plementar no 97/95, que dispõe sobre as
normas gerais para a organização, o prepa-
ro e o emprego das Forças Armadas. “Tudo
o que fazemos hoje faz parte do redesenho
da Defesa”, disse Jobim. A alteração da Lei

LEI  DA  NOVA  DEFESA
Complementar 97, segundo Jobim, insere o
Ministério da Defesa na cadeia de coman-
do das Forças. “Antes o ministro ficava na
lateralidade, como chefe administrativo”,
explicou.

Uma das mudanças mais imediatas será
a criação do Estado-Maior Conjunto das
Forças Armadas (EMCFA), a ser ocupado
por um oficial-general do último posto (qua-
tro estrelas) da ativa ou da reserva. Se for
da ativa, irá automaticamente para a reser-
va após a nomeação, a exemplo do que já
ocorre com os comandantes de Força. Para
o cargo, foi nomeado o General de Exército
José Carlo De Nardi, até então comandan-
te Militar do Sul.
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O chefe do EMCFA é indicado pelo mi-
nistro da Defesa e nomeado pelo Presiden-
te da República, da mesma forma que ocor-
re com os comandantes. Ele terá o mesmo
nível hierárquico dos comandantes das
Forças e ascendência sobre todos os de-
mais militares de qualquer Força, exceto
sobre os comandantes das mesmas.

A criação do Estado-Maior Conjunto
das Forças Armadas altera a doutrina das
ações combinadas até então em vigor: com-
petirá ao chefe do EMCFA o emprego, e
aos comandantes das Forças, o preparo.
Outra mudança é que o ministro da Defesa,
além de passar a indicar os comandantes
de Força, para posterior decisão do Presi-
dente, também escolherá livremente os
seus secretários, inclusive os militares.

A alteração da doutrina e a criação do
Estado-Maior Conjunto permitirão, segun-
do o ministro Jobim, uma atuação integra-
da das Forças Armadas. Hoje, em exercíci-
os militares conjuntos, elas atuam sob um
comando combinado e, com a criação do
EMCFA, passarão a atuar sob um coman-
do conjunto, que pode ser de outra Força.

O Projeto de Lei também traz para o Mi-
nistério da Defesa a formulação da propos-
ta orçamentária das Forças e a definição de
políticas e diretrizes de produtos de Defesa,
inclusive equipamentos, munições e

fardamento, que será executada pela futura
Secretaria de Produtos de Defesa. As com-
pras continuarão sendo feitas pelas Forças.
A proposta orçamentária destas será elabo-
rada em conjunto com o Ministério da Defe-
sa, que a consolidará, obedecendo às prio-
ridades estabelecidas na Estratégia Nacio-
nal de Defesa, explicitadas na Lei de Diretri-
zes Orçamentárias. Até então, os orçamen-
tos eram feitos separadamente pelas For-
ças, e o Ministério da Defesa os compati-
bilizaria e os enviaria ao Ministério do Pla-
nejamento. O ministro Jobim alterou na prá-
tica essa sistemática e agora consolida o
novo procedimento na Lei.

A nova Lei também facilita o patrulhamento
de fronteiras, ao estender à Marinha e à For-
ça Aérea o mesmo poder de que o Exército já
dispunha: fazer patrulhamento, revista e pri-
são em flagrante, entre outros. Esse poder
havia sido outorgado ao Exército em 2004,
quando houve uma primeira mudança na Lei
Complementar 97.

Outra alteração feita no mesmo ano deu à
Força Aérea poder de patrulhamento do es-
paço aéreo brasileiro total. Mas em solo, no
mar e nas águas interiores, a Marinha e a
Força Aérea Brasileira continuavam impedi-
das de patrulhar crimes transfronteiriços.
Mas as Forças Armadas só agirão de forma
complementar ou articulada com as polícias,
sem substituí-las nas fronteiras. O inquérito
continuará sendo atribuição da polícia.

De acordo com a nova Lei, os atos pra-
ticados por militares no cumprimento de
missões em operações subsidiárias serão
julgados pela Justiça Militar. Essa mudan-
ça dá segurança jurídica às operações sub-
sidiárias e aos militares que nelas atuam. A
lei anterior dava margem a interpretações
distintas dos juízes.

Destacam-se, ainda, como pontos im-
portantes da nova Lei:

– Os comandantes de Força ficarão res-
ponsáveis pelo adestramento das tropas,
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e o emprego dessas tropas passará a ser
de responsabilidade do chefe do EMCFA.

– Determina ao Ministério da Defesa a
implantação do Livro Branco de Defesa
Nacional, documento de caráter público
que deverá conter dados estratégicos, or-
çamentários, institucionais e materiais de-
talhados sobre as Forças Armadas, abor-
dando os seguintes tópicos:

I – cenário estratégico para o século
XXI;

II – política nacional de defesa;
III – estratégia nacional de defesa;
IV – modernização das Forças Armadas;
V – racionalização e adaptação das es-

truturas de defesa;
VI – suporte econômico da defesa naci-

onal;
VII – as Forças Armadas: Marinha, Exér-

cito e Aeronáutica;
VIII – operações  de  paz  e  ajuda

humanitária.

Também será editada Medida Provisó-
ria que cria cargos para chefe do EMCFA e
dois novos secretários (cria cargo de che-
fe do Estado-Maior Conjunto das Forças
Armadas e dois cargos DAS-6 para os dois
novos secretários, sem aumento de despe-
sas, por meio da transformação e extinção
de 61 Funções Comissionadas Técnicas
vagas, do nível FCT-14). Os dois cargos
DAS-6 serão para os titulares das novas
secretarias que serão criadas: Secretaria de
Produtos de Defesa e Secretaria de Pesso-
al, Ensino, Saúde e Desporto.

A Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde
e Desporto terá a incumbência de integrar
as áreas de gestão de pessoal civil e militar
do Ministério e dos Comandos, cumprin-
do, desta forma, papel importante no pla-
nejamento, avaliação, acompanhamento e
controle de considerável efetivo de servi-
dores, cujo alinhamento de políticas, espe-
cialmente de formação de pessoal, é cen-

tral para o bom desempenho das forças e a
plena realização da END.

Já a Secretaria de Produtos de Defesa
atuará, entre outras áreas, na formulação e
atualização de política nacional da indústria
de defesa, bem como no acompanhamento
da sua execução e, ainda, na formulação e
atualização da política de compras de pro-
dutos de defesa (a execução das compras
continuará sendo feita pelas Forças, de acor-
do com as diretrizes da Secretaria da Defe-
sa). A atual estrutura regimental do Ministé-
rio da Defesa possui quatro secretarias, em
conformidade com sua estrutura básica de-
finida no inciso VII, Art. 29 da Lei no 10.683,
de 28 de maio de 2003, a saber: Secretaria de
Política, Estratégia e Assuntos Internacio-
nais; Secretaria de Ensino, Logística,
Mobilização e Ciência e Tecnologia; Secre-
taria de Aviação Civil; e Secretaria de Orga-
nização Institucional. No novo desenho
organizacional, a Secretaria de Política, Es-
tratégia e Assuntos Internacionais e a de
Ensino, Logística, Mobilização e Ciência e
Tecnologia, atualmente chefiadas por ofici-
ais-generais que recebem gratificação de
exercício de cargo em confiança devida aos
servidores militares, passarão a integrar che-
fias vinculadas ao chefe de Estado-Maior
das Forças Armadas.

Os secretários do Ministério da Defesa
serão livremente escolhidos pelo Ministro
da Defesa, respeitadas as peculiaridades e
as funções de cada Secretaria. Desse modo,
visa-se garantir o equilíbrio estrutural no
Ministério da Defesa (antes, os secretári-
os militares eram indicados pelas Forças
Armadas).

O Projeto de Lei que dispõe sobre a cri-
ação de cargos destinados à nova estrutu-
ra do Ministério da Defesa cria 227 cargos
e 251 gratificações, no total de 488, ao cus-
to anual de R$ 18,95 milhões. São os meios
necessários para que o Ministério da De-
fesa implemente a Estratégia Nacional de
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Defesa (END) e aumente sua capacidade
de coordenar a ação das Forças Armadas
na execução das funções planejamento,
orçamento, aquisição de produtos de de-
fesa, preparação do pessoal militar, entre
outros objetivos.

Se aprovado o projeto como está, o Mi-
nistério passará de 1.187 servidores (609
civis e 578 militares) para 1.675 servidores
(864 civis e 813 militares).

A Defesa, quando da sua criação, rece-
beu uma estrutura organizacional, com um
número de cargos em comissão e de fun-
ções compatível com o tamanho idealizado
à época. Ao longo do tempo, além de atuar
como órgão formulador, coube ao Ministé-
rio da Desfesa conduzir projetos de inte-
resse governamental, tais como o Projeto
Calha Norte, o Projeto Soldado-Cidadão e
o Projeto Rondon.

A estrutura, que já era insuficiente para
aquela realidade, recebeu ainda mais en-
cargos com as novas diretrizes e obriga-
ções estabelecidas pela Estratégia Nacio-
nal de Defesa, tornando imperiosa a
reestruturação do Ministério.

Já o Decreto que estabelece a Estrutura
Militar de Defesa substitui a Estrutura Mi-
litar de Guerra , estabelecida pelo Decreto
Reservado no 8, de 17 de janeiro de 1980,
pela Estrutura Militar de Defesa. O minis-

tro da Defesa é inserido na cadeia de co-
mando, abaixo do comandante supremo, o
Presidente da República.

Embora cada força singular tenha suas
particularidades na área de ensino, faz-se
necessário fixar uma política que reúna
objetivos e preceitos comuns com a finali-
dade de ampliar os aspectos atinentes à
Defesa Nacional e também contribuir com
o processo de interação entre instituições
militares e civis.

A Política de Ensino de Defesa é uma ini-
ciativa conjunta dos Ministérios da Defesa e
da Educação que tem o objetivo de inserir o
tema Defesa na agenda nacional, como pre-
conizado na Estratégia Nacional de Defesa, e
promover maior engajamento da sociedade,
em particular do meio acadêmico civil, com
os assuntos de defesa. A iniciativa também
tem o objetivo de promover maior aproxima-
ção entre militares e civis, contribuindo para
o fortalecimento da democracia brasileira.
Visa, ainda, cooperar na área do ensino de
defesa com países de interesse, em conso-
nância com a Política Externa Brasileira, em
especial na América do Sul.

(Fonte: Assessoria de Comunicação So-
cial do Ministério da Defesa, em https://
www.defesa.gov.br/mostra_materia.php?
ID_MATERIA=34408, em 31 de agosto de
2010)

Foi realizada, na manhã de 17 de junho
último, na Base Almirante Castro e Silva
(BACS), Ilha de Mocanguê (Niterói-RJ), a
Mostra de Armamento do Aviso de Pes-
quisa (AvPq) Aspirante Moura. A cerimô-
nia contou com a presença do comandante
da Marinha, Almirante de Esquadra Julio
Soares de Moura Neto. A mãe do Aspiran-
te José Claudio Soares de Moura, Lourença
Soares de Moura, foi a madrinha do navio.

MOSTRA  DE  ARMAMENTO  DO  AVISO  DE  PESQUISA
ASPIRANTE  MOURA

Na tarde do mesmo dia, aconteceu, tam-
bém na BACS, a cerimônia de Transferên-
cia de Subordinação do navio para a Se-
cretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação
da Marinha.

Transcrevemos abaixo as Ordens do Dia
do chefe do Estado-Maior da Armada
(Cema), Almirante de Esquadra Marcos
Martins Torres, e do diretor-geral do Ma-
terial da Marinha, Almirante de Esquadra
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Luiz Umberto de Mendonça, relativas, res-
pectivamente, à Mostra de Armamento e à
Transferência de Subordinação do AvPq
Aspirante Moura.

ORDEM  DO  DIA  DO  CEMA

“Em cumprimento ao disposto na Porta-
ria no 221 de 9 de junho de 2010, do coman-
dante da Marinha, e conforme previsto no
artigo 1-3-1 da Ordenança Geral para o Ser-
viço da Armada, realiza-se, na presente data,
a Mostra de Armamento do Aviso de Pes-
quisa Aspirante Moura.

A aquisição desse aviso de pesquisa é
fruto da parceria entre a Marinha do Brasil
e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Será
empregado como mais um ‘Laboratório
Nacional Embarcado’, contribuindo com as
pesquisas de interesse da Marinha e da
comunidade científica nacional, realizadas
pelo Instituto de Estudos do Mar Almiran-
te Paulo Moreira (IEAPM), localizado em
Arraial do Cabo, na costa fluminense, onde
ficará sediado. Foi preparado para abrir
novos horizontes de pesquisa das ciênci-
as do mar, em especial nas áreas de Ocea-
nografia Física e Química, Geologia e

Geofísica Marinhas, Oceanografia Biológi-
ca e Acústica Submarina.

O navio foi construído nos Estaleiros
Brodogradiliste (Croácia), em 1987, ocasião
em que ostentou o nome de Research
Vessel R/V Finder e pertencia à empresa
Find and Recover Ltd.

Foi incorporado à Marinha do Brasil
como navio de 4a Classe, em cerimônia rea-
lizada no dia 25 de janeiro do corrente ano,
na cidade de Sandefjord (Noruega). Desde
então, vem operando como navio isolado
e passa hoje a operar como navio solto –
denominação empregada para navio da
Armada, não pertencente a uma Força Na-
val. Ficará subordinado ao IEAPM, exibin-
do o indicativo de costado U-14. Incorpo-
ra, em sua estrutura, uma inovação na Ma-
rinha do Brasil, pois será o primeiro dos
nossos navios a navegar sem o uso de
leme, substituído por dois hélices azimutais,
integrados a um sistema de piloto automá-
tico e cartas náuticas eletrônicas.

A escolha da denominação Aspirante
Moura é uma justa homenagem ao aspi-
rante da Escola Naval José Cláudio Soares
de Moura, falecido na madrugada de 12 de
junho de 1966. Sua turma da Escola Naval
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passou a se chamar Turma Aspirante
Moura, assim carinhosamente nomeada em
homenagem àquele que foi mais que um
companheiro. Foi um amigo, querido por
todos pela sua simpatia, jovialidade e ale-
gria. O ‘Mourinha’, assim conhecido pe-
rante seus pares, emprestou seu nome à
turma de 155 aspirantes nomeados a guar-
da-marinhas em 13 de dezembro do mesmo
ano de 1966. Sua mãe, Sra. Lourença Soa-
res de Moura, nos honra em ser a madrinha
deste navio, e seu filho primogênito, o Al-
mirante de Esquadra Júlio Soares de Moura
Neto, é o atual comandante da Marinha.

Neste especial e solene momento, com
orgulho e alegria, é concretizada uma anti-
ga aspiração do IEAPM. Expresso ao co-
mandante, à oficialidade e guarnição do
Aspirante Moura votos de felicidades em
suas futuras comissões e de pleno êxito
em sua nobre e relevante missão. Tenho a
certeza de que serão dedicados, profissio-
nais e extremamente zelosos com esse belo
patrimônio que lhes é entregue pela Nação
brasileira e, acima de tudo, concito que si-
gam o exemplo de seriedade, denodo, pa-
triotismo e destemor daqueles que honram
e defendem o Pavilhão Nacional, que

doravante tremulará ao
mesmo tempo que a
Flâmula de Comando e,
na proa, a Bandeira do
Cruzeiro. Lembrem-se
que os assuntos do
mar requerem trabalho
árduo, continuado e
incansável, e a qualida-
de de seus frutos refle-
te o valor dos navios,
dos marinheiros, da
cultura e das tradições
navais, assegurando o
destino do Brasil como
um país livre e sobera-
no, orgulhoso do pas-

sado e confiante no futuro.
Aspirante Moura, que o Senhor dos

Navegantes seja integrante permanente em
suas ‘partes de saída’, para que bons ventos
e mares tranquilos sempre o acompanhem.”

ORDEM  DO  DIA  DO  DGMM

“Como resultado do êxito da parceria da
Marinha do Brasil com o Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia, hoje realizamos a transfe-
rência de subordinação do Aviso de Pesqui-
sa Aspirante Moura, data de especial signifi-
cado para todos aqueles que participaram
direta ou indiretamente deste projeto.

Em novembro de 2009, a Marinha deci-
diu adquirir, por oportunidade, em parceria
com o Ministério da Ciência e Tecnologia,
a embarcação de pesquisa Finder, perten-
cente à empresa FAR Ltd., construída no
Estaleiro Brodogradiliste, em Split, Croácia,
em 1987.

Para melhor atender às necessidades da
Marinha do Brasil, o navio recebeu peque-
nas obras de adequação, como instalação
de novos radares, integração de equipamen-
tos de pesquisa científica e instalação de
dois contêineres adaptados para serem uti-
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lizados como laboratórios de pesquisa seco
e úmido. O Aviso de Pesquisa Aspirante
Moura insere um arranjo inovador na Mari-
nha, pois é o primeiro a não possuir o leme
tradicional, substituído por hélices
azimutais, integrados a um sistema de piloto
automático e cartas náuticas eletrônicas.

O Aviso de Pesquisa Aspirante Moura
será subordinado ao Instituto de Estudos
do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM)
e operará como ‘Laboratório Nacional Em-
barcado II’, contribuindo com as pesqui-
sas de interesse da Marinha e da comuni-
dade científica nacional.

Dentre as atividades a serem executa-
das, destacam-se:

– apoio ao ensino, desenvolvido com
alunos de graduação e pós-graduação;

– monitoramento de recifes artificiais;
– apoio ao combate a agentes poluidores

do mar;
– coleta de dados oceanográficos que

influenciam os sistemas de correntes mari-
nhas e o clima;

– avaliação e teste de sistemas de pro-
pagação da energia acústica; e

– realização de ação de presença nas
águas jurisdicionais brasileiras.

Representa, assim, elemento de impor-
tância fundamental para o cumprimento da
Política Marítima Nacional, voltada a ori-
entar e subsidiar o desenvolvimento das

atividades marítimas do País, com o propó-
sito de assegurar a utilização efetiva, raci-
onal e plena do mar.

Seu nome é uma homenagem ao Aspi-
rante José Cláudio Soares de Moura, que
ingressou na Escola Naval em 1963 e fale-
ceu em acidente no dia 12 de junho de 1966.

Na ocasião em que transfiro a subordina-
ção do Aviso de Pesquisa Aspirante Moura
à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inova-
ção da Marinha, não poderia deixar de regis-
trar os meus sinceros cumprimentos pelo
destacado trabalho do seu comandante, o
Capitão-Tenente Claudio Luis Estrella Perei-
ra, e de sua valorosa tripulação, bem como
do Grupo de Recebimento, que, em um país
de língua e costumes diferentes dos nossos,
formaram uma equipe unida, competente e
apta a conduzir o processo de recebimento
do meio com determinação e profissionalismo.
A rápida familiarização com as operações do
navio permitiu que a travessia de 34,5 dias de
mar e 6.481,5 milhas navegadas de Sandefjord
ao Rio de Janeiro fosse realizada de forma
segura, mostrando, desde já, o futuro de su-
cesso e sorte que está reservado ao Aviso de
Pesquisa Aspirante Moura.

Ao navio e à sua tripulação, expresso
os meus votos de bons ventos e mares
tranquilos! Bravo Zulu!”

(Fontes: Bono no 388, de 10/6/2010 e
Bonos Especiais nos 400 e 401, de 17/6/2010)

Foi realizada em 16 de junho último a
Mostra de Ativação da Unidade Médica
Expedicionária da Marinha (Umem).

A cerimônia aconteceu no Complexo
Naval da Ilha das Flores (Niterói-RJ) e foi
presidida pelo comandante de Operações
Navais (CON), Almirante de Esquadra
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos.

Transcrevemos abaixo a Ordem do Dia
do CON.

MOSTRA  DE  ATIVAÇÃO  DA  UMEM

“Concretiza-se, no âmbito do Setor
Operativo, uma antiga aspiração da Mari-
nha, qual seja a de possuir uma Organiza-
ção Militar especialmente destinada às li-
des da medicina de combate. Com a ativa-
ção da Unidade Médica Expedicionária da
Marinha (Umem), na presente data, esta
lacuna passa a ser preenchida, em conso-
nância com as diretrizes emanadas pela
Estratégia Nacional de Defesa.
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Criada por meio da Portaria no 331, de 28
de setembro de 2009, do Comandante da
Marinha, dentro da Estrutura Organizacional
do Comando da Marinha, a Umem, Organi-
zação Militar com semiautonomia adminis-
trativa, passa a ser apoiada pela Base de
Fuzileiros Navais da Ilha das Flores, direta-
mente subordinada ao Comando da Tropa
de Reforço. O propósito de sua missão é o
de prestar apoio de saúde às operações dos
Grupamentos Operativos de Fuzileiros Na-
vais; operar uma Unidade Médica Nível
Dois, no contexto das operações de paz e
de ajuda humanitária e em outras operações,
a critério da Administração Naval; e prestar
apoio limitado de saúde aos militares do
Complexo Naval da Ilha das Flores, em nível
primário.

Fruto da crescente participação brasi-
leira nesses tipos de operações, a nova OM
possibilitará ao Setor Operativo desenvol-
ver atividades de medicina operativa, com
elevado grau de aprestamento, para aten-

der às demandas na área de saúde que se
fizerem presentes, e no apoio de serviço ao
combate prestado aos Grupamentos
Operativos de Fuzileiros Navais. Para tan-
to contará, no aspecto material, inicialmen-
te, com um Hospital de Campanha (HCamp).
Em um segundo momento, ainda ao longo
de 2010, receberá um novo, maior e mais
completo HCamp que se encontra em fase
de aquisição pelo Centro de Medicina
Operativa da Marinha (CMOpM).

Ao diretor, que ora assume, e aos oficiais
e praças que compõem a tripulação da Umem,
ressalto a grande responsabilidade que te-
rão pela frente, com a implantação e consoli-
dação desta nova OM. Exorto-os a se dedi-
carem inteiramente em fazê-la ser, desde seu
nascimento, um modelo de eficácia, com alto
grau de eficiência, na execução das
desafiantes atividades da medicina operativa.

Bons ventos e mares tranquilos à Umem!
Adsumus!”.

(Fonte: Bono no 396, de 15/6/2010)

Foi realizada, em 30 de julho último, a
cerimônia de Mostra de Desativação do
Centro de Armas da Marinha (CAM), no
Rio de Janeiro.

As atribuições de responsabilidade do
Centro passarão a ser desempenhadas pelo

MOSTRA  DE  DESATIVAÇÃO  DO  CENTRO
DE  ARMAS  DA  MARINHA

Centro de Manutenção de Sistemas da
Marinha (CMS), para onde, desde aquela
data, estão sendo direcionados os pedi-
dos de serviço, expedientes, mensagens e
correspondências.

(Fonte: Bono no 509, de 27/8/2010)

O Centro de Instrução e Adestramento
Aeronaval (CIAAN) passou a chamar-se
Centro de Instrução e Adestramento
Aeronaval Almirante José Maria do Amaral
Oliveira, em homenagem ao oficial, faleci-
do em 19 de maio deste ano. A alteração da

O  CENTRO  DE  INSTRUÇÃO  E
ADESTRAMENTO  AERONAVAL

ALMIRANTE  JOSÉ  MARIA  DO  AMARAL  OLIVEIRA

denominação se deu pela Portaria no 456/
MB do comandante da Marinha.

Em 22 e 23 de agosto, foram realizadas
em São Pedro da Aldeia (RJ) as cerimônias
militares alusivas à alteração de denomina-
ção do Centro: no dia 22, aconteceu, no
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Campo de Esportes do CIAAN, a inaugu-
ração do Memorial do Almirante de Esqua-
dra Amaral; no dia seguinte, foi a vez da
comemoração do 94o aniversário da Avia-
ção Naval, com descerramento de placa e
entrega da espada do Almirante.

O Almirante José Maria
do Amaral Oliveira teve uma
longa carreira na Marinha do
Brasil e  será eternamente
lembrado pela sua contribui-
ção ao renascimento da
Aviação Naval. Em 1956, o
então Capitão de Corveta
(CC) Amaral foi designado
para exercer a função de ime-
diato do CIAAN e, de janei-
ro a abril de 1958, foi coman-
dante interino do Centro.
Coube ao CC Amaral a for-
mulação dos subsídios para
a criação do primeiro esqua-
drão de aeronaves da Mari-
nha, o 1o Esquadrão de He-
licópteros de Emprego Geral (Esqd HU-1),
do qual, em 1962, foi o primeiro comandan-
te. Como comandante da Força Aeronaval,
de 1976 a 1979, ativou a Comissão de Inspe-
ção e Assessoria de Adestramento da Força
Aeronaval, que implementou as inspeções

de fase nos esquadrões. A essa época, tam-
bém foram recebidos os primeiros helicóp-
teros Linx e foi ativado o 1o Esquadrão de
Helicópteros de Esclarecimento e Ataque
(Esqd HA-1). Nesse período, a Base Aérea
Naval de São Pedro da Aldeia foi ampliada,

com a construção de novos
hangares, pista adicional e
plataforma de treinamento de
carga leve. No CIAAN, foram
construídas as instalações
para adestramento de comba-
te a incêndio e entraram em
funcionamento os simulado-
res de voo.

O Almirante de Esquadra
José Maria do Amaral Olivei-
ra foi transferido para a reser-
va da Marinha em 13 de se-
tembro de 1986, após dedicar-
se por mais de 44 anos ao ser-
viço da Nação.

O que melhor resume sua
dedicação à Marinha e, espe-

cialmente, à Aviação Naval são as 2.726 ho-
ras voadas desde a sua qualificação para voo
como capitão-tenente até o posto de almi-
rante de esquadra, quando ele mesmo pilota-
va seu Esquilo, o N-7050, nos deslocamen-
tos como comandante de Operações Navais.

ASSUNÇÃO DE CARGOS POR ALMIRANTES

– Contra-Almirante Victor Cardoso Go-
mes, subchefe de Organização e Assuntos
Marítimos do Comando de Operações Na-
vais, em 2/8;

– Almirante de Esquadra Arthur Pires
Ramos, diretor-geral do Material da Mari-
nha, em 5/8;

– Contra-Almirante (IM) Samy
Moustapha, presidente da Caixa de Cons-
truções de Casas para o Pessoal da Mari-
nha, em 10/8;

– Contra-Almirante Nilo Moacyr Penha
Ribeiro, chefe do Estado-Maior do Coman-
do do 1o Distrito Naval, em 11/8;

– Contra-Almirante Antonio Fernando
Monteiro Dias, diretor do Pessoal Militar
da Marinha, em 12/8;

– Contra-Almirante (IM) Walter Lucas
da Silva, diretor do Centro de Controle de
Inventário da Marinha, em 18/8;

– Almirante de Esquadra Luiz Umberto
de Mendonça, comandante de Operações
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Navais e diretor-geral de Navegação, em
19/8;

– Almirante de Esquadra Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, chefe do Es-
tado-Maior da Armada, em 26/8;

– Contra-Almirante Luís Antônio
Rodrigues Hecht, gerente do Empreendimen-
to Modular de Obtenção do Submarino de
Propulsão Nuclear da Coordenadoria-Geral do

Programa de Desenvolvimento de Submarino
com Propulsão Nuclear (Cogesn), em 31/8;

– Contra-Almirante (IM) José Ricardo
Campos Vieira, diretor de Abastecimento
da Marinha, em 9/9;

– Contra-Almirante (IM) Jamil Meron Fi-
lho, diretor administrativo-financeiro da
Empresa Gerencial de Projetos Navais
(Emgepron), em 16/9;

O Almirante de Esquadra Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos assumiu, em
26 de agosto último, o cargo de chefe do
Estado-Maior da Armada, em substituição
ao Almirante de Esquadra Marcos Martins
Torres. A cerimônia de Transmissão de
Cargo foi presidida pelo comandante da
Marinha, Almirante de Esquadra Julio Soa-
res de Moura Neto.

TRANSMISSÃO  DO  CARGO  DE  CHEFE  DO
ESTADO-MAIOR  DA  ARMADA

AGRADECIMENTO  DO  ALMIRANTE
TORRES

“Talvez este seja um dos momentos mais
difíceis da minha vida pessoal e profissio-
nal: deixar de viver o dia a dia na Marinha.
Por mais que se prepare, psicologicamen-
te, durante a carreira, ao chegar o momento
qualquer um baqueia, mesmo na minha si-
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tuação, em que tive o privilégio de ser no-
meado para o cargo de ministro do Superi-
or Tribunal Militar. A partir de agora, pas-
sarei a ser um juiz-almirante.

Minha vida na Marinha não se resumiu
aos meus 45 anos de serviço. Começou bem
antes, quando ainda criança de calças cur-
tas, meu pai e meu tio – oficiais de Marinha
– levaram-me a conhecer os conveses dos
antigos “caça-pau”, classe “M” e cruzado-
res. Esse despertar para a carreira naval foi
se transformando em amor quando posteri-
ormente, vivendo em vilas navais, pude
compartilhar com muitos a admiração pela
vida marinheira. Aprendi nesta experiência
a cultivar todos os atributos que um homem
do mar deve possuir, principalmente aque-
les que considero principais para a institui-
ção: lealdade, disciplina, hierarquia e res-
peito aos superiores e subordinados.

E, assim, tracei minha vida e cheguei ao
almejado posto de almirante de esquadra.
Tenho certeza de que sentirei muita falta
do convívio diário na Marinha, mas como
já foi dito e confirmado que recordar é vi-
ver, terei sempre em minha mente aqueles
navios em que embarquei, principalmente
o que comandei – o Contratorpedeiro
Alagoas –, onde tive o privilégio de ter uma
tripulação eficiente e adestrada, responsá-
vel, sem dúvida, pela outorga do título de
navio mais eficiente no ano de 1990 (Tro-
féu Echo), como também as operações que
participei com a Esquadra e com as mais
diversas Marinhas estrangeiras, não po-
dendo esquecer aquelas organizações em
terra que tive a oportunidade de dirigir.

Hoje, ao encerrar esta longa e prazerosa
singradura, iniciada em 1965 como aspiran-
te da Escola Naval, pertencente à querida
Turma Almirante Cox, e que aqui termino
no Estado-Maior da Armada, posso cons-
tatar que a nossa instituição está mais pro-
fissional, mais atualizada, mais promissora
e mais bem estruturada para contornar to-

dos aqueles desafios que levarão, a médio
e a longo prazo, a sua necessária projeção
no cenário mundial, compatível com as di-
mensões do nosso país.

Considero-me muito feliz por ter segui-
do a carreira naval. Tenho plena consciên-
cia de que tudo o que sou e o que tenho
devo a minha Marinha. Sou, e sempre se-
rei, um marinheiro, onde eu estiver.

Sou grato a todos que estiveram comi-
go nesta jornada.

Manifesto ao Excelentíssimo Dr. Nelson
Jobim, ministro de Estado da Defesa, o re-
conhecimento, a amizade e a admiração
nascidos desde o momento em que fui seu
chefe do Estado-Maior de Defesa até os
dias de hoje. O senhor, à frente de nosso
Ministério, deu a nós militares novos hori-
zontes e confiança no chefe, ao lutar pelas
nossas causas e iniciar o tão necessário
processo de reestruturação e de reapare-
lhamento de nossas Forças.

Ao comandante da Marinha, Excelentís-
simo Senhor Almirante de Esquadra Julio
Soares de Moura Neto, expresso também o
meu reconhecimento e apreço por tudo o
que tem feito pela nossa Força. O senhor
tem de seus subordinados – do marinheiro
e fuzileiro naval mais moderno ao almirante
mais antigo – o respeito pela sua liderança,
capacidade e conhecimento profissional,
atributos esses que se desenvolveram des-
de sua época de tenente. Agradeço tanto
as suas palavras referentes à minha pes-
soa constantes em Ordem de Serviço, como
também a indicação do meu nome para o
Superior Tribunal Militar.

Ao comandante do Exército, General de
Exército Enzo Martins Peri, e ao comandan-
te da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do
Ar Juniti Saito, manifesto a minha amizade e
meu apreço e agradeço, também, o apoio de
suas Forças ao Estado-Maior da Armada.

Aos membros do Almirantado, meus
agradecimentos pela cordial e estimulante



RMB3oT/2010 277

NOTICIÁRIO  MARÍTIMO

convivência, realçando o valor inestimá-
vel da amizade com que me honraram. Que
Deus os protejam em suas decisões na con-
dução da Marinha.

Agradeço a todos aqueles chefes na-
vais cujos ensinamentos foram fundamen-
tais na construção de minha carreira. Foi
um privilégio tê-los como chefes.

Agradeço a todos os militares e servi-
dores civis aqui presentes, pela demons-
tração de apreço com que fui distinguido
em diversas oportunidades.

Aos almirantes do Estado-Maior da Ar-
mada, da Representação Permanente Bra-
sileira Junto à Organização Marítima Inter-
nacional, das Organizações Militares su-
bordinadas, da Comissão de Promoções de
Oficiais, meus oficiais de Gabinete e res-
pectivos oficiais, praças e servidores ci-
vis, agradeço a leal e preciosa assessoria,
colaboração e espírito de cooperação de-
monstrados no período em que serviram
sob minhas ordens.

Aos componentes da Turma Almirante
Cox, que comigo iniciaram a jornada que
hoje concluo em parte, agradeço o incenti-
vo e, sobretudo, a amizade, nascida quan-
do ainda jovens, na Escola Naval.

Aos oficiais e praças do meu Gabinete,
que me têm acompanhado por mais de dez
anos, meu reconhecimento pela lealdade,
profissionalismo e perfeito relacionamento.

A minha família, em especial a minha
esposa Helena e filhas, e àquelas pessoas
que passei a ter como amigas ao longo da
minha carreira, o meu eterno agradecimen-
to pelo apoio, o carinho, a compreensão e
o amor ao longo desta longa viagem.

A Deus, por ter me permitido realizar esta
singradura e me permitir que inicie outra
como juiz-almirante. Que me ilumine em
minhas futuras decisões.

Finalmente, Almirante de Esquadra
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, esti-
mado amigo e companheiro de longa jor-

nada, pertencente também à Turma Almi-
rante Cox, transmito o cargo com a convic-
ção de que continuará no Estado-Maior da
Armada a sua trajetória de bem servir à
Marinha. Seja muito feliz, votos que esten-
do à sua família.

Muito obrigado.”

AGRADECIMENTO  E  BOAS-VINDAS
DO  COMANDANTE  DA  MARINHA

“O Almirante de Esquadra Marcos
Martins Torres encerra, na presente data,
uma significativa fase de sua trajetória pro-
fissional, em virtude de ter sido transferido
para o Quadro Suplementar e estar se pre-
parando para assumir o importante cargo
de ministro do Superior Tribunal Militar.

Com toda certeza, em sua mente ressaltam
as sensações decorrentes de uma despedi-
da, ocasião em que sobressaem inúmeras re-
flexões sobre tudo o que foi vivido. Normal-
mente, nesses momentos são reconstruídas
na memória as boas passagens experimenta-
das, a camaradagem construída e as tarefas
corretamente executadas.

Foram pouco mais de seis meses à fren-
te do Estado-Maior da Armada, o que, en-
tretanto, resultou em uma significativa
gama de assuntos bem conduzidos.

Marinheiro de invulgares qualidades, tais
como educação civil e militar, sensatez, dina-
mismo, segurança, bom humor e responsabi-
lidade, o Almirante Torres soube, nas ocasi-
ões mais difíceis, transmitir-me a necessária
tranquilidade para que fossem conduzidas
as devidas correções de rumo, no intuito de
levar a nossa Força a dar passos seguros,
visando sempre ao seu crescimento.

Declarado guarda-marinha em 13 de de-
zembro de 1968, sua exemplar carreira teve
início a bordo do Navio-Varredor Juruena,
seguida de diversas outras comissões
embarcadas até chegar ao seu primeiro co-
mando no mar, no Contratorpedeiro
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Alagoas. Já como almirante, foi subchefe
de Operações do Comando de Operações
Navais; comandante da 1a Divisão da Es-
quadra e do Centro de Instrução Almirante
Alexandrino; diretor do Pessoal Civil e de
Portos e Costas; secretário de Logística,
Mobilização, Ciência e Tecnologia e chefe
do Estado-Maior de Defesa do Ministério
da Defesa; e secretário-geral da Marinha.

Cabe-me, ainda, mencionar algumas re-
alizações, decorrentes de sua gestão à fren-
te do Estado-Maior da Armada, que o evi-
denciaram como um chefe competente e
conhecedor das lides navais:

– formulou as instruções básicas para a
organização da Estrutura de Guerra Ciber-
nética na Marinha do Brasil;

– supervisionou a 5ª reunião do Conse-
lho de Tecnologia de Informação da Mari-
nha, quando foram definidas as primeiras
ações para a implantação do software livre e
dos Centros Locais de Tecnologia da Infor-
mação nos Distritos Navais, a Gerência Ele-
trônica de Documentos (GED) e as normas
para Preservação e Certificação Digitais;

– coordenou a organização do segundo
contingente de Fuzileiros Navais, a ser
acrescido ao que já se encontrava operan-
do no Haiti;

– estabeleceu as diretrizes para a nossa
participação no Centro Conjunto de Ope-
rações de Paz do Brasil;

– realizou gestões com o Ministério da
Saúde para obtenção de um novo navio de
assistência hospitalar para a Amazônia;

– promoveu os entendimentos, junto aos
Ministérios da Defesa e das Relações Exte-
riores, para a assinatura do Ajuste Técnico
de Cooperação com a Marinha Militar italia-
na para obtenção de meios de superfície;

– orientou a nossa atuação na ajuda aos
desabrigados pelas enchentes em Alagoas
e Pernambuco;

– assinou Termo de Cooperação com o
Estado-Maior da Aeronáutica para a ma-

nutenção da qualificação de pilotos navais
em aeronaves Super-Tucano; e

– com respeito à Mobilização Marítima,
aprovou a segunda revisão do respectivo
Manual e estabeleceu as diretrizes para o
II Seminário sobre esse assunto.

Assim, não posso deixar de agradecer a
sua colaboração leal e desapegada, voltada
para os interesses maiores da instituição.
Estou plenamente convicto de que a honro-
sa indicação para o Supremo Tribunal Mili-
tar, onde em breve se apresentará, é o tácito
reconhecimento por sua inquestionável fo-
lha de serviços prestados à Força e ao Brasil.

Almirante Torres! Reafirmo a honra e a
alegria que foi tê-lo no convívio de trabalho
diário. No instante em que o prezado amigo
de muitas travessias vê ser arriado o seu
pavilhão no mastro principal do Estado-
Maior da Armada, gostaria que aceitasse os
agradecimentos por uma vida inteiramente
dedicada à nossa querida Marinha. Faço
votos de que sua nova jornada, que ora se
inicia, seja repleta de realizações e coroada
de êxitos, desejando-lhe muitas felicidades,
extensivas a sua esposa Helena e família.

Que Deus o abençoe. Seja muito feliz!
Ao Almirante de Esquadra Marcus

Vinicius Oliveira dos Santos, apresento as
boas-vindas, na certeza de que seus sóli-
dos conhecimentos e sua experiência, alia-
dos aos seus reconhecidos atributos pro-
fissionais e pessoais, garantirão a conti-
nuidade dos trabalhos desenvolvidos pelo
Estado-Maior da Aramada, ao mesmo tem-
po que formulo votos de pleno sucesso na
comissão que lhe está sendo cometida.”

PALAVRAS  INICIAIS  DO
ALMIRANTE  VINICIUS

“Cônscio das minhas responsabilidades,
assumo, com extremo orgulho profissional,
a chefia do Estado-Maior da Armada. Posso
também assegurar que esta posse vem ma-
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terializar um projeto pessoal imaginado du-
rante 47 anos da minha carreira e que hoje,
com justificado entusiasmo, vejo alcança-
do. É claro que neste momento passam pela
minha mente lembranças felizes de todo esse
período dedicado à Marinha, desde os ban-
cos escolares do Colégio Naval, em 1963,
com apenas 15 anos, até o dia de hoje, em
que assumo este cargo após ter percorrido
todos os postos do oficialato.

Ao mesmo tempo, sinto-me rejuvenesci-
do por assumir este órgão de direção-geral
que tem a especial missão de assessorar
adequadamente o comandante da Marinha
na condução da nossa querida instituição.
E para esta importante tarefa, trago a certeza
de que poderei contar com a competência, a
cooperação e o entusiasmo dos almirantes,
oficiais, praças e funcionários civis do Esta-
do-Maior da Armada e das nossas Organi-
zações Militares subordinadas. Esse apoio
será imprescindível para que possamos de-
senvolver o trabalho de qualidade que o
comandante da Marinha necessita receber.

Mas, num momento tão especial como
o que agora vivencio, julgo extremamente
necessário externar alguns particulares
agradecimentos:

– inicialmente ao Excelentíssimo Senhor
Nelson Jobim, ministro de Estado da Defe-
sa, que mais uma vez nos distingue e nos
honra com a sua presença;

– ao comandante da Marinha, Almiran-
te de Esquadra Julio Soares de Moura Neto,
agradeço a confiança ao indicar-me para o
cargo e o prestígio que me confere ao pre-
sidir esta cerimônia. Desde já apresento-
me para o serviço manifestando a minha
lealdade, consideração e particular amiza-
de. Conte sempre com o melhor dos meus
esforços na busca constante da correta
assessoria do Estado-Maior da Armada;

– ao Excelentíssimo Senhor General de
Exército Jorge Armando Felix, ministro-chefe
do Gabinete de Segurança Institucional da

Presidência da República; ao Excelentíssimo
Senhor Tenente-Brigadeiro do Ar Juniti Saito,
comandante da Aeronáutica; e ao Excelentís-
simo Senhor General de Exército Antônio
Gabriel Esper, comandante interino do Exér-
cito Brasileiro, o meu especial agradecimento
pela honra e distinção que vossas presenças
oferecem a esta cerimônia;

– aos meus antigos chefes, alguns aqui
presentes, agradeço pelos ensinamentos
e, sobretudo, pelos exemplos de compor-
tamento social e profissional do verdadei-
ro oficial de Marinha;

– aos excelentíssimos senhores minis-
tros do Superior Tribunal Militar, aos
excelentíssimos senhores membros do Al-
mirantado, aos excelentíssimos senhores
oficiais-generais, às autoridades presentes
e aos parentes e amigos, especialmente os
que vieram do Rio de Janeiro, o meu reco-
nhecimento pela demonstração de amizade
que suas presenças transmitem e o agra-
decimento por terem vindo compartilhar co-
migo a alegria e emoção desta cerimônia;

– aos prezados amigos da sempre pre-
sente Turma Cox, agradeço a amizade e tam-
bém o esforço em se deslocarem para
Brasília a fim de prestigiarem esse evento.
Suas presenças são provas de que não es-
taremos sós nesta próxima jornada;

– aos meus pais, que, na minha imagina-
ção, vejo sentados ali na primeira fila, o
meu muito obrigado pelo que sou. Esta ce-
rimônia é a minha eterna gratidão;

– aos meus filhos Guilherme, Sabrina e Mau-
rício, netos e, especialmente, à minha esposa
Tania, o meu reconhecimento pelo apoio, cari-
nho, o amor e a compreensão sempre recebi-
dos. Conto com todos vocês mais uma vez; e

– ao Excelentíssimo Senhor Almirante
de Esquadra Marcos Martins Torres, meu
colega de turma, agradeço a fidalguia com
que me recebeu e a forma profissional e
amiga com que me transmitiu o cargo. Ao
prezado amigo de tantos anos e experiên-
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cias e digníssima família, formulo os me-
lhores votos de sucesso nesta nova fase
da vida que ora se inicia. Felicidades no
Superior Tribunal Militar.

Finalmente, ao iniciar esta nova traves-
sia, mais uma vez peço a Deus que me ilu-
mine e que Nossa Senhora de Nazaré nos
abençoe.”

Foi realizada, em 5 de agosto último, a
cerimônia de transmissão de cargo de dire-
tor-geral do Material da Marinha. A ceri-
mônia foi presidida pelo comandante da
Marinha, Almirante de Esquadra Julio Soa-
res de Moura Neto. Assumiu o cargo o Al-
mirante de Esquadra Arthur Pires Ramos,
em substituição ao Almirante de Esquadra
Luiz Umberto de Mendonça.

AGRADECIMENTO  DO  ALMIRANTE
MENDONÇA

“Há oito meses, ao assumir o cargo de
diretor-geral do Material da Marinha, de-
clarei, além da minha satisfação e honra em

TRANSMISSÃO  DO  CARGO  DE  DIRETOR-GERAL
DO  MATERIAL  DA  MARINHA

fazê-lo, que estava consciente das respon-
sabilidades que me eram atribuídas.

Naquela oportunidade, ao analisar as
atividades em desenvolvimento na DGMM,
estabeleci como metas de ação prioritárias
na minha gestão, considerando o horizon-
te temporal que dispunha, o deslanche e a
consolidação, no ano de 2010, do Progra-
ma de Desenvolvimento do Submarino com
Propulsão Nuclear, o início do Programa
de Aquisição e Revitalização das aerona-
ves S-2T e C-2T, destinadas a serem em-
pregadas cumprindo tarefas de Transpor-
te, Reabastecimento em Voo, Esclarecimen-
to Marítimo e Alarme Aéreo Antecipado, e
o irrestrito apoio ao Setor Operativo, de
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modo a contribuir para que o Navio-
Aeródromo São Paulo se fizesse ao mar
após longo período de paralisação.

Para a consecução de minhas metas,
empenhei-me com afinco. Nesse período
tive alegrias e realizações que hoje me per-
mitem ter a consciência tranquila por ter
alcançado meus propósitos, buscando
priorizar as determinações e orientações do
comandante da Marinha e continuar o tra-
balho de meu antecessor.

Tive também a oportunidade de convi-
ver com uma plêiade de oficiais que, à fren-
te de suas Diretorias Especializadas, Cen-
tros, Arsenal e Coordenadorias, não medi-
ram esforços para bem me assessorarem
na busca das soluções dos problemas com
os quais me deparei.

Destaco com especial ênfase a visão,
que hoje tenho fundamentada, relativa ao
Programa de Construção de Submarino com
Propulsão Nuclear (Prosub), de que é
mandatório para o seu sucesso que atue-
mos voltados para o propósito maior des-
se projeto, que é o da Parceria Estratégica
entre o Brasil e a França. Assim, considero
que, ainda que esta esteja formalizada por
contratos comerciais, a Marinha, a DCNS,
a Construtora Norberto Odebrecht, o Con-
sórcio Baía de Sepetiba e a Itaguaí Cons-
trução Navais têm que estabelecer, medi-
ante o desenvolvimento de confiança mú-
tua, uma relação de parceiros, na busca
maior da consecução de seu objetivo co-
mum, qual seja dotar o Brasil de um subma-
rino nuclear. Nesse sentido, orientei todas
as minhas ações e decisões quando ne-
cessária minha intervenção. Seguramente,
supervisionar o Prosub foi a atividade mais
complexa com que me deparei em toda a
minha carreira.

Contudo, no dia a dia da DGMM e suas
OM subordinadas está em curso uma série
de outras atividades de extrema importân-
cia para a Marinha do Brasil, como a cons-

trução de meios de superfície, obtenções
por oportunidade, desenvolvimento de sis-
tema de monitoramento e controle de área
marítima, mísseis, obtenção e moderniza-
ções de aeronaves, além de manutenção,
modernização e revitalização de toda sorte
de meios e sistemas, atividades estas que
me permitiram avaliar a capacidade técni-
ca, o espírito empreendedor e a perseve-
rança dos que servem no Setor do Material
da Marinha.

As atividade da Diretoria-Geral do Ma-
terial da Marinha transcendem os limites
do Edifício Barão de Ladário e das instala-
ções físicas de suas organizações subor-
dinadas, estendendo-se a todos os cantos
do nosso país e no exterior, desde que lá a
Marinha tenha interesses relacionados ao
material e à tecnologia da informação. Isso
tudo gera um elevado volume de trabalho,
conduzido no anonimato e no limite da ca-
pacidade de seus integrantes.

Na execução de nossos empreendimen-
tos, ficaram patentes o trabalho em equipe
realizado e o apoio a mim prestado por cada
um daqueles com os quais convivi nesse
período, razão pela qual hoje agradeço:

– inicialmente, ao comandante da Mari-
nha, Almirante de Esquadra Julio Soares
de Moura Neto, pelo diálogo franco, ami-
zade e apoio constante às minhas decisões;

– aos membros do Almirantado, pela
amizade, cooperação e colaboração ofere-
cidas no atendimento de nossos pleitos;

– aos meus diretores das Diretorias
Especializadas, do Arsenal de Marinha do
Rio de Janeiro e dos Centros, muito agra-
deço pelas atenções e disposição dispen-
sadas para a superação dos óbices encon-
trados. Além de tê-los como subordinados,
os tenho como amigos, o que muito enri-
quece minha passagem pela DGMM;

– aos meus coordenadores, assessor,
chefe de Gabinete e seus subordinados, que,
em síntese, constituem a tripulação da Dire-
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toria-Geral do Material da Marinha, pelo
profissionalismo, lealdade e dedicação, mas
sobretudo pelas demonstrações de apreço
para comigo e pelo que pudemos realizar em
um ambiente de camaradagem e amizade;

– ao diretor-presidente da Emgepron e
seus diretores, pelas atenções com que me
distinguiram como presidente do Conse-
lho de Administração da empresa, bem
como pelo irrestrito apoio prestado ao Se-
tor do Material;

– à DCNS e à Construtora Norberto
Odebrecht, muito agradeço pela convivên-
cia franca e pelas demonstrações de que
estamos juntos em busca do interesse mai-
or da Marinha, a obtenção do submarino
com propulsão nuclear; e

– à minha família, em especial à minha
esposa Albertina, com quem compartilho
alegrias e tristezas, mais uma vez obrigado.

Na Diretoria-Geral do Material da Mari-
nha vivenciei ricas experiências profissio-
nais e pessoais; dela levo gratas recorda-
ções e grandes amigos.

Finalmente desejo expressar ao Almiran-
te de Esquadra Arthur Pires Ramos, velho
amigo meu, os mais sinceros votos de feli-
cidades no cargo de diretor-geral do Mate-
rial da Marinha, extensivos a sua esposa
Vera e família. Muito boa sorte!”

PALAVRAS  DO  COMANDANTE  DA
MARINHA

“Hoje o Almirante de Esquadra Luiz
Umberto de Mendonça deixa a Diretoria-
Geral do Material da Marinha, após um
período de sete meses e 20 dias como seu
titular, período que, mesmo tendo sido re-
lativamente curto, foi repleto de intensas e
profícuas atividades.

Na atual conjuntura, em que a nossa insti-
tuição assume incontáveis compromissos vi-
sando ao seu reaparelhamento e à moderniza-
ção de meios, o Almirante Mendonça, provi-

do de um apurado senso de responsabilidade
e de incontáveis qualidades, tais como dina-
mismo, seriedade, dedicação, elevado
profissionalismo e, acima de tudo, lealdade,
soube gerir de forma eficaz as suas inúmeras e
importantes atribuições, orientando de manei-
ra segura e correta o trabalho de seus subordi-
nados e logrando notável êxito nas várias e
complexas tarefas que lhe foram confiadas.

Dessa forma, cabe-me apontar, com mui-
ta satisfação, algumas das suas principais
realizações.

Quanto às unidades de superfície, res-
salto a prontificação de diversos serviços,
que permitiram à Corveta Barroso realizar
sua primeira comissão de longa duração,
ao continente africano, com brilhante atu-
ação, abrindo perspectivas favoráveis de
futuras negociações; o início do processo
de compra, por oportunidade, da embarca-
ção Ludovico Celani, que será convertida
em navio de assistência hospitalar a ser
utilizado no 9o Distrito Naval; a recente
obtenção do Aviso de Pesquisa Aspirante
Moura, já transferido à subordinação do
Instituto de Estudos do Mar Almirante Pau-
lo Moreira; o batimento da quilha do quar-
to navio-patrulha de 500 toneladas, em es-
taleiro no Rio de Janeiro; assim como o iní-
cio das tratativas Programa de Construção
de Navios de Superfície (Prosup), que in-
cluirá cinco fragatas, um navio de apoio
logístico e cinco navios-patrulha oceâni-
cos. Com relação ao setor aeronaval,
enfatizo a liberação de dois lotes dos equi-
pamentos Flir para o projeto de atualização
dos helicópteros Super Linx; a entrega das
duas primeiras aeronaves AF-1/1A à
Embraer para revitalização; a ativação do
Grupo de Fiscalização e Recebimento dos
Helicópteros de Multiemprego Seahawk; e
a aquisição das células dos futuros aviões
Carrier Onboard Delivery e Air-to-Air
Refueling (COD/ARR), que operarão a par-
tir do Navio-Aeródromo São Paulo.
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Com referência ao Prosub, aponto o iní-
cio, na França, da fabricação do primeiro

submarino convencional S-BR; o come-
ço da construção da Unidade de Fabrica-
ção de Estruturas Metálicas (Ufem); a apro-
vação do layout definitivo do estaleiro e
da base naval em Itaguaí; a instalação do
Escritório Técnico do Programa de Desen-
volvimento de Submarinos na França; e o
estabelecimento e implementação das no-
vas estrutura e governança do Prosub.

Quanto ao nosso Programa Nuclear, re-
leva mencionar que a Usina de Hexafluoreto
de Urânio (Usexa), localizada no Centro Ex-
perimental de Aramar (CEA), já se encontra
em fase de conclusão, bem como que as
obras do Laboratório de Geração Núcleo-
Elétrica (Labgene) estão em perfeito anda-
mento, atendendo ao cronograma previsto.

Prezado Almirante Mendonça! Na oca-
sião em que Vossa Excelência transmite o
honroso cargo de diretor-geral do Material,
registro o meu reconhecimento pelo esfor-
ço empreendido e pelos resultados alcança-
dos, que foram de grande importância para
incrementar essa meta imprescindível e de
fundamental importância: o reaparelhamento
da Marinha do Brasil, ao mesmo tempo que
reafirmo o meu agrado em poder continuar a
contar com a sua imprescindível colabora-
ção à frente do Comando de Operações
Navais/Diretoria-Geral de Navegação.

Desejo-lhe permanentes alegrias e feli-
cidades, extensivas à digníssima família, e
que Deus permaneça iluminando a sua
singradura!

Ao Almirante Arthur Pires Ramos, dou
as boas-vindas e apresento meus cumpri-
mentos pela recente promoção a almirante
de esquadra, último posto da carreira, o
que bem demonstra o conceito que desfru-
ta no seio da nossa instituição. Estou cer-
to de que os seus incontestes valores pro-
fissionais e tirocínio são a garantia de ple-
no êxito na continuidade dos trabalhos

desenvolvidos pela DGMM, formulando
votos de felicidades na missão que lhe está
sendo designada.”

PALAVRAS  INICIAIS  DO
ALMIRANTE  PIRES  RAMOS

“Sinto-me extremamente honrado e en-
vaidecido em retomar o trato das atividades
relacionadas com o material e a tecnologia
da informação na Marinha. Considero-me
privilegiado em assumir o cargo de diretor-
geral do Material da Marinha, num momen-
to ímpar para a nossa instituição.

Portanto, minhas primeiras palavras são
de agradecimento.

Ao comandante da Marinha, Almirante
de Esquadra Julio Soares de Moura Neto,
agradeço a confiança da indicação e a hon-
ra que me concede ao presidir esta cerimô-
nia e empossar-me no cargo. Desde já, afi-
anço meu firme propósito de desempenhar
o cargo com dedicação e profissionalismo,
até o limite das minhas possibilidades.

Aos membros do Almirantado, agradeço
a honrosa presença e manifesto meu reco-
nhecimento pela inclusão do meu nome no
processo seletivo que resultou na recente
promoção. Pertencer a tão nobre colegiado
é o coroamento feliz de minha vida dedicada
à Marinha. Meu propósito será sempre o de
contribuir para a solução dos desafios que
devam ser neutralizados na trajetória de en-
grandecimento da Força Naval.

Aos antigos chefes navais e aos meus
superiores, pares e subordinados, civis e
militares, que de alguma forma influencia-
ram a minha carreira, tornando possível este
momento, agradeço pelo exemplo e os
ensinamentos transmitidos.

Aos ex-ministros da Marinha, ex-coman-
dantes da Marinha, ex-diretores-gerais do
Material da Marinha, senhores almirantes,
oficiais, companheiros da Turma Visconde
de Ouro Preto, amigos, senhoras e senho-
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res, agradeço pela presença que faz esta
cerimônia ter um brilho especial.

À minha querida família, agradeço o
apoio e o estímulo sempre presentes em
todos os momentos da carreira. Manifesto
especial reconhecimento a Vera Lucia, es-
posa e companheira de muitas singraduras.

Ao Almirante de Esquadra Luiz Umberto
de Mendonça, meu antecessor, agradeço a
fidalguia e o senso profissional com que
me recebeu e transmitiu o cargo. Desejo-
lhe pleno êxito no desempenho das novas
tarefas que irá exercer no Comando de Ope-
rações Navais e na Diretoria-Geral de Na-
vegação, além de muitas felicidades pes-
soais, extensivas à digníssima família.

A eficaz manutenção dos meios da Mari-
nha do presente e a engenhosa construção da
Marinha do amanhã serão tarefas do nosso
cotidiano a serem executadas em harmonia com
todos os setores que compõem a estrutura de
organização do Comando da Marinha.

Os grandes desafios a enfrentar na execu-
ção do Programa de Desenvolvimento de Sub-

marinos (Prosub), de grande magnitude para a
Marinha, são de responsabilidade de todos
os seus integrantes, cujo empenho e a moti-
vação são fundamentais para superá-los.
Profissionalismo, criatividade, capacidade de
inovação e visão prospectiva servirão de com-
bustível para colocar o Brasil no seleto grupo
das potências mundiais com o domínio da
tecnologia para projetar e construir submari-
nos convencionais e de propulsão nuclear.

Para contrapor estes desafios, que sur-
girão ao longo do desenvolvimento e da
execução do Prosub, conto não apenas com
a proteção do meu anjo da guarda e com o
talento da minha fada madrinha. Conto com
uma tripulação de excelência, almirantes,
oficiais, praças e servidores civis, homens e
mulheres, altamente qualificados e prepara-
dos para cumprir a missão da nossa Direto-
ria-Geral. Concito-os a não privilegiar pro-
blemas. Trabalharemos com soluções!

Máquinas adiante toda força, rumo ao
sucesso!

Que Deus nos abençoe!”

Foi realizada, em 19 de agosto de 2010, a
cerimônia de transmissão dos cargos de
comandante de Operações Navais e dire-
tor-geral de Navegação. Tomou posse o
Almirante de Esquadra Luiz Umberto de
Mendonça, em substituição ao Almirante
de Esquadra Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos. A cerimônia foi presidida pelo co-
mandante da Marinha, Almirante de Esqua-
dra Julio Soares de Moura Neto.

DESPEDIDAS  E  AGRADECIMENTOS
DO  ALMIRANTE  VINICIUS

“Encerro hoje um período de quase nove
meses em que tive o privilégio de exercer

TRANSMISSÃO  DOS  CARGOS  DE  COMANDANTE  DE
OPERAÇÕES  NAVAIS  E  DE

DIRETOR-GERAL  DE  NAVEGAÇÃO
os cargos de comandante de Operações
Navais e diretor-geral de Navegação. Foi
uma fase marcante e muito feliz de toda a
minha carreira na Marinha.

Marcante porque tive a ventura de re-
ceber, dos cerca de 44.500 homens e mu-
lheres que comandei, as ações de respos-
tas que havia solicitado na minha Ordem
de Serviço de assunção. Ações estas sem-
pre proativas, que perseguiram continua-
mente a prontidão dos Setores Operativos
e da Diretoria-Geral de Navegação e que
me encheram de justificado orgulho. Foi
gratificante observar, durante as minhas
visitas e inspeções aos comandos subor-
dinados, a qualidade do serviço executa-
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do, a dedicação do nosso pessoal de bor-
do e de terra, a busca incessante pelo
aprestamento das nossas Forças e o exce-
lente estado de conservação das nossas
Organizações Militares.

Muito feliz porque pude viver intensa-
mente esses 267 dias e ser recompensado
por inúmeros eventos, ora de natureza
operativa, ora administrativa, que possibili-
taram tornar inesquecíveis esses dois car-
gos. Certamente seria enfadonho citá-los
todos, mas, a bem da justiça, julgo impor-
tante e necessário destacar de pronto a mai-
or de todas as felicidades: a realização pro-
fissional de supervisionar o regresso à Ama-
zônia Azul do nosso capitânia da Esquadra,
este aguerrido Navio-Aeródromo São Pau-
lo, orgulho de toda a Marinha. Hoje tenho a
enorme satisfação pessoal e profissional de
confirmar aos presentes e, em especial, ao
comandante da Marinha, a completa
prontificação do navio e o seu suspender,
após mais de cinco anos de complexos re-
paros, no próximo dia 3 de setembro. Seu

retorno às atividades operativas é, sem dú-
vida, motivo de júbilo e de positivas expec-
tativas por parte da Esquadra. Outros even-
tos que me marcaram de modo especial du-
rante esses oito meses foram: o resgate, com
pleno sucesso, dos tripulantes do navio-
veleiro canadense Concórdia, em fevereiro
de 2010; a conclusão exitosa da Operação
Antártica XXVIII, que contou pela primeira
vez com a participação conjunta do Navio
Polar Almirante Maximiano e do Navio de
Apoio Oceanográfico Ary Rongel; a opera-
ção de instalação de um hospital de campa-
nha no Chile por ocasião do terremoto de
fevereiro de 2010; e a realização da Opera-
ção Conjunta Atlântico II, mais recentemen-
te. Em suma, posso afirmar que vivi plena-
mente este Comando.

Entretanto, a vida segue o seu curso, e
é chegada a hora da partida, a hora de arri-
ar o meu pavilhão, a hora da despedida dos
meus comandados e, sem dúvida, é chega-
do o momento de externar alguns agrade-
cimentos especiais.
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Inicialmente, ao comandante da Mari-
nha, Almirante de Esquadra Julio Soares
de Moura Neto, pelo apoio constante, pela
orientação segura e pela sensibilidade no
trato dos assuntos encaminhados por este
Órgão de Direção Setorial.

Aos meus pares do Almirantado, pela
convivência fraterna, pelas demonstrações
de apreço e contínua cooperação na busca
das melhores soluções para a Marinha.

Aos demais setores da Marinha pela
colaboração integral e sempre eficiente que
nos permitiu levar a bom termo todos os
desafios enfrentados.

Aos meus comandantes diretamente
subordinados: comandante em chefe da
Esquadra, comandantes distritais, diretor
de Hidrografia e Navegação, diretor de
Portos e Costas, comandante da Força de
Fuzileiros da Esquadra e comandante do
Controle Naval do Tráfego Marítimo, pela
magnífica condução dos seus comandados
e excelência dos resultados obtidos. Foi
um imenso orgulho liderá-los.

Ao meu chefe de Estado-Maior,
subchefes, chefe de Gabinete e oficiais de
Gabinete, o meu incondicional agradeci-
mento pelas assessorias extremamente
competentes e pela lealdade constantemen-
te demonstrada.

Aos oficiais e praças do Comando de
Operações Navais e Diretoria-Geral de Nave-
gação, expresso o meu reconhecimento pelo
esforço, dedicação e resposta às exigências
para o cumprimento da nossa missão.

À minha família e, em particular, à minha
esposa Tania, mais uma vez o meu reco-
nhecimento pelo apoio e pela permanente
compreensão.

Finalmente, ao bom Deus e a Nossa Se-
nhora de Nazaré, agradeço a proteção re-
cebida durante todo o período de mais essa
comissão.

Ao Almirante de Esquadra Luiz Umberto
de Mendonça, a quem mais uma vez tenho o

prazer de transmitir o timão, agradeço o apoio
imprescindível recebido do Setor de Material
e externo os meus sinceros votos de muita
sorte e muitas realizações profissionais.

Bons ventos, mares tranquilos e que
seja muito feliz.”

AGRADECIMENTO  E  BOAS-VINDAS
DO  COMANDANTE  DA  MARINHA

Despede-se, na presente data, do Co-
mando de Operações Navais e da Direto-
ria-Geral de Navegação o Almirante de Es-
quadra Marcus Vinicius Oliveira dos San-
tos, após um profícuo período à frente des-
ses dois Órgãos de Direção Setorial.

Após muitos anos de convivência e di-
versos trabalhos em conjunto, torna-se fá-
cil identificar os principais traços da per-
sonalidade do Almirante Vinicius, que lhe
propiciaram um indiscutível sucesso nos
cargos que hoje passa, cabendo citar os
seus renomados atributos morais, compe-
tência, objetividade, tranquilidade, dedica-
ção e lealdade.

No momento atual, quando a institui-
ção dá passos concretos para o seu
reaparelhamento e sua modernização dos
meios, o que tem influência direta no Co-
mando de Operações Navais e na Direto-
ria-Geral de Navegação, suas característi-
cas pessoais facultaram soluções adequa-
das e oportunas aos problemas surgidos,
logrando êxitos expressivos na condução
de relevantes atividades e, consequente-
mente, trazendo a desejável tranquilidade
ao comandante da Marinha na sua tomada
de decisão.

As conquistas obtidas em sua gestão
podem ser comprovadas por importantes
realizações, dentre as quais se destacam:

– a coordenação do evento Grandes
Veleiros - Rio 2010, em janeiro e fevereiro,
no Rio de Janeiro, que contou com a parti-
cipação do Cisne Branco e de outros oito
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veleiros de Marinhas amigas, os quais sus-
penderam, a seguir, para a Regata Interna-
cional Velas Sudamérica, em comemoração
aos 200 anos da criação das primeiras Jun-
tas Nacionais de Governo dos povos his-
pânicos da América Latina;

– a ativação da Unidade Médica Expe-
dicionária da Marinha (Umem);

– a realização de dois seminários, sendo
um deles sobre tarefas especiais,
objetivando avaliar as ações conduzidas por
ocasião dos recentes apoios prestados ao
Chile e ao Haiti; e o outro, referente ao res-
gate dos tripulantes do Veleiro Concórdia,
de bandeira canadense, visando identificar
as dificuldades encontradas e buscar solu-
ções para o aprimoramento de eventos SAR;

– a Operação África-2010, com duração de
60 dias, primeira comissão operativa da Corveta
Barroso após o período de comissionamento
de equipamentos e sistemas, testes no mar e
inspeções operativas;

– a finalização próxima do grande perío-
do de reparos do Navio-Aeródromo São
Paulo, cuja experiência de máquinas está
prevista para muito em breve; e

– a Operação Atlântico II, envolvendo
cerca de 10 mil militares das três Forças e
na qual atuou como comandante do Teatro
de Operações.

Prezado Almirante Vinicius! No momen-
to em que Vossa Excelência larga a última
espia e deixa os setores Operativo e da
DGN, desejo registrar o meu apreço e a mi-
nha consideração. Tenha certeza que con-
quistou também o respeito e a admiração
de todos aqueles que tiveram o privilégio
de trabalhar ao seu lado na jornada que
está se encerrando.

Desejo-lhe permanentes alegrias, novas
conquistas e realizações como chefe do
Estado-Maior da Armada, que assumirá em
breve e, posteriormente, no Superior Tri-
bunal Militar, para onde já foi indicado, ex-
tensivas à digníssima família.

Bons ventos, Almirante de Esquadra
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos! Seja
muito feliz e que Deus continue iluminan-
do o seu caminho!

Ao Almirante de Esquadra Luiz Umberto
de Mendonça, dou as boas-vindas à sua nova
comissão. Estou certo de que os seus
incontestes valores profissionais, sólidos co-
nhecimentos e experiência, aliados aos seus
meritórios atributos, garantirão a continuida-
de dos trabalhos desenvolvidos no Comando
de Operações Navais e na Diretoria-Geral de
Navegação, formulando votos de felicidades
na missão que lhe está sendo confiada.”

PALAVRAS  INICIAIS  DO
ALMIRANTE  MENDONÇA

 “Há exatos 40 anos cruzei a prancha do
Cruzador Barroso para ter minha primeira
comissão no Setor Operativo da Marinha.

Ainda guarda-marinha, decidi que ob-
servaria em detalhes pessoas e atividades
conduzidas a bordo, pois, acreditando tra-
tar-se a vida de um acúmulo de experiênci-
as, entendia ser esta a única forma de ter
sucesso em minha profissão.

Muito tempo se passou. Foram notáveis
lições aprendidas de chefes e comandantes,
muitos aqui presentes, belos exemplos de ami-
zade e camaradagem desenvolvidas na busca
do interesse comum com meus pares, visando
ao cumprimento de nossa missão, e demons-
trações de lealdade e profissionalismo
externados por meus subordinados.

Foram 40 anos nos quais ouvi, concor-
dei, discordei, tive realizações, alegrias e
aprendi, isto é, amadureci. No entanto iden-
tifico uma característica que entendo não
ter mudado desde aqueles tempos: o entu-
siasmo pela Marinha, que hoje sinto com a
mesma intensidade.

Esse sentimento me permite compreen-
der, ao assumir os cargos de comandante de
Operações Navais e diretor-geral de Nave-
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gação, o orgulho que sinto, razão pela qual
sou muito grato ao Almirante de Esquadra
Julio Soares de Moura Neto, comandante
da Marinha, pela confiança demonstrada ao
me indicar para o cargo.

Tenho a convicção de que comandar o
Setor Operativo e dirigir o de Navegação
são tarefas de grande dimensão e importân-
cia, em especial nos dias de hoje, em razão
das diretrizes de nossa Estratégia Nacional
de Defesa, que propugnam por um acurado
conhecimento e rigorosa vigilância de nos-
sa Amazônia Azul, aos quais se somam a
necessidade de garantir a navegação na ca-
lha de nossas principais bacias hidrográficas
e seus afluentes navegáveis e estar pronto
para atender aos compromissos internacio-
nais assumidos pelo País.

Preparar e aplicar nossas forças navais,
aeronavais e de fuzileiros navais, atender
às atividades da Autoridade Marítima, em
especial à patrulha e a inspeção naval, dão
a dimensão das responsabilidades que me
são acometidas e me trazem à consciência
o trabalho a ser desenvolvido.

Nesse aspecto, tenho a crença de que
poderei contar com a dedicação e o profis-
sionalismo de meus subordinados, que, as-
sociados a um elevado espírito de equipe,
nos permitirão levar a cabo nossas metas
com proficiência.

Entendo que priorizar os interesses da
Marinha e executar minhas tarefas com
perfeição e no tempo adequado serão as
únicas formas de corresponder ao que a
Marinha espera de mim.

Pelo prestígio que suas presenças em-
prestam a esta cerimônia, agradeço:

– ao Excelentíssimo Senhor comandan-
te da Marinha, Almirante de Esquadra Ju-
lio Soares de Moura Neto, a quem renovo
minha lealdade e dedicação ao serviço;

– aos ex-ministros de Estado e coman-
dantes da Marinha;

– ao chefe do Estado-Maior da Armada;
– aos membros do Almirantado;
– aos senhores almirantes, generais e

brigadeiros;
– às autoridades civis e militares;
– aos amigos;
– aos colegas da Turma Grenfell;
– às senhoras e senhores; e
– à minha esposa Albertina e família,

sempre presentes.
Ao Almirante de Esquadra Marcus

Vinicius Oliveira dos Santos, a quem mais
uma vez sucedo, pela forma cordial, profis-
sional e detalhada com que transmitiu os
cargos, muito agradeço. Desejo que Vossa
Excelência seja muito feliz como chefe do
Estado-Maior da Armada, votos estes ex-
tensivos a sua esposa Tania e família.”

A série de reportagens especiais “Os 70
anos da Segunda Guerra no Brasil”, do jor-
nal O Dia, publicada em 2009, venceu o
prêmio Excelência Jornalística 2010 da So-
ciedade Interamericana de Imprensa (SIP),
na categoria “Crônica”. O projeto contou,
em quatro edições dominicais, a saga dos
soldados brasileiros sobreviventes da Se-
gunda Guerra Mundial.

“OS  70  ANOS  DA  SEGUNDA  GUERRA  NO  BRASIL”
DE  O  DIA  RECEBE  PRÊMIO  INTERNACIONAL

No segundo volume, entre outros as-
suntos, a coleção homenageou a Marinha
do Brasil. O diretor do Patrimônio Históri-
co e Documentação da Marinha, Vice-Al-
mirante (EN-Refo) Armando de Senna
Bittencourt, foi um dos colaboradores da
edição.

O volume que falou sobre a Marinha
trouxe depoimentos de veteranos que pro-
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tegeram a costa contra os ataques dos sub-
marinos alemães e evitaram o desabas-
tecimento do País. Ilustrações detalharam
como foram os primeiros bombardeios de
U-Boats a navios brasileiros. E, no relato
dos entrevistados, os bastidores das mis-
sões de escolta a navios que levavam su-
primentos aos Estados Unidos.

Em nota, ao anunciar os ganhadores do
concurso, a SIP afirmou: “Com uma lingua-
gem simples e direta, as crônicas relataram a
participação do Brasil na Segunda Guerra
Mundial. Possui o mérito de ser um produto

atual, para o momento
em que foi escrito; de
usar fontes qualificadas
e exibir um bom traba-
lho de investigação ao
empregar adequado
material de apoio, como
fotografias, ilustrações
e infografias”.

O Vice-Almirante
Bittencourt destacou a
importância do projeto
“Os 70 anos da Segun-
da Guerra no Brasil”
para a preservação da
memória nacional. “O
País necessita conhe-
cer sua história e a sé-
rie ajudou nessa mis-
são”, afirmou.

A seleção da Sociedade Interamericana
de Imprensa reuniu trabalhos publicados ao
longo de 2009 em jornais de 33 países das
Américas e do Caribe. A comissão selecio-
nou ganhadores em 11 categorias. Entre elas,
Relações Interamericanas, Direitos Humanos,
Cobertura Noticiosa e Crônica. Os ganhado-
res serão premiados na 66a Assembleia-Geral
da SIP, na cidade de Mérida, no México, en-
tre os dias 5 e 9 de novembro deste ano. A
premiação é considerada uma das mais im-
portantes do continente.

(Fonte: www.mar.mil.br)

Vice-Almirante Bittencourt. “É preciso lembrar sacrifício de brasileiros
que perderam a vida em busca da paz”

Foram promovidos por Decreto Presi-
dencial, contando antiguidade a partir de
31 de julho de 2010, os seguintes oficiais:

– Corpo da Armada: ao posto de Almi-
rante-de-Esquadra, o Vice-Almirante Arthur
Pires Ramos; ao posto de Vice-Almirante,
o Contra-Almirante Ilques Barbosa Junior;

PROMOÇÃO  DE  ALMIRANTES

e, ao posto de Contra-Almirante, os Capi-
tães de Mar e Guerra Nilo Moacyr Penha
Ribeiro e Victor Cardoso Gomes.

– Corpo de Intendentes da Marinha: ao
posto de Contra-Almirante (IM), o Capitão
de Mar e Guerra (IM) Walter Lucas da Silva.

(Fonte: Bono Especial no 522, de 30/7/2010)
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Jornalistas norte-americanos visitaram
recentemente o tão esperado navio britâ-
nico Queen Elizabeth, em sua fase final de
construção, no Estaleiro Fincantieri, em
Monfalcone, Itália. A visita foi promovida
pela Cunard Cruise Line. A inauguração do
navio está prevista para outubro deste ano,
com viagens na Europa e uma no Caribe.
Em janeiro, inicia sua primeira volta ao
Mundo.

O Queen Elizabeth é o terceiro navio da
Cunard a receber o mesmo nome. O primei-
ro foi lançado em 1938 e navegou até 1968.
O segundo foi para alto-mar em 1969 e deu
baixa em 2008. A empresa decidiu não colo-
car o número 3 no final do nome porque ele
será o único Queen Elizabeth na ativa da
linha Cunard, mas vai representar a histó-
ria de seus dois antecessores. “Esse navio
carrega uma grande herança”, disse Peter
Shanks, presidente da Cunard, sobre o
novo transatlântico.

O navio tem 92 mil toneladas e mede
294 metros de cumprimento e 33 metros
de largura. Seu staff terá 996 profissio-
nais, incluindo os oficiais britânicos, que

IMPRENSA  DOS  EUA  VISITA  O  QUEEN  ELIZABETH

estarão prontos
para atender a 2.092
hóspedes, acomo-
dados em 1.046 ca-
bines, sendo mais
de 700 com varan-
da. O conforto e
espaço a bordo são
garantidos.

Os detalhes do
novo navio remetem
ao passado glorioso
dos Queen Eliza-
beth, o que “garan-
te a conexão entre os
cruzeiros do passa-
do e os do presen-

te”, como dito no blog Cruise Critic.
Durante a visita técnica, os jornalistas

tiveram acesso às cabines, com os móveis
ainda cobertos de plásticos para proteção;
ao The Royal Court Theatre, já tomando
forma com a decoração art déco; e ao The
Golden Lyon, tradicional pub dos navios
da Cunard, entre outras áreas.

O restaurante The Verandah reproduz o
mais famoso restaurante dos mares nos
anos 40 e 50, de seus antecessores Queen
Elizabeth e Queen Mary, onde jantavam
estrelas de Hollywood, magnatas e a reale-
za. Também estarão funcionando mais dois
restaurantes, o Britania Grill e o Garden
Lounge.

O estilo art déco dos anos 30, presente
em todo o navio, inclui escadarias orna-
mentadas, um grande salão de baile, forro
trabalhado e tecidos de flores. Já o jardim
de inverno é inspirado no Kew Gardens de
Londres. Para a publicação Travel Weekly,
“o Queen Elizabeth é irmão gêmeo do
Queen Victoria, mas terá design e perso-
nalidade próprios a bordo”.

(Fonte: Press release da TI Comunicações)
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A partir deste semestre, entra no mercado
offshore brasileiro a Georadar, empresa de
geosserviços que já atua nos segmentos de
óleo e gás, mineração e monitoramento, di-
agnóstico e remediação ambiental. Com um
investimento total estimado de R$ 30 milhões,
a empresa lança a subsidiária Georadar Servi-
ços Offshore com o objetivo de atuar no mer-
cado de serviços ambientais e oceanográfi-
cos ligados à exploração de petróleo offshore.

O investimento inclui a aquisição de na-
vios e equipamentos de pesquisa e traba-
lhos no mar. A empresa aguarda a chegada
da primeira de três embarcações oceano-
gráficas adquiridas na Europa para seu in-
gresso no mercado offshore. O navio está
sendo modernizado com equipamentos de
última geração, e deverá ser entregue no
Brasil até novembro deste ano. Os outros
dois navios chegarão até o final de 2011.

As embarcações estarão capacitadas para
coleta de solo para estudos geoquímicos, ins-
peção de dutos e equipamentos e também se-
rão adaptadas para receberem ROVs (remotely
operated vehicle). São embarcações de pes-
quisa que poderão fazer coleta de materiais e
serviços como medições oceanográficas por

GEORADAR  ENTRA  NO  MERCADO  OFFSHORE

satélite, imagens de fundo oceânico e
amostragem e análise com Piston-core e Box-
core. As pesquisas acontecerão em todos os
campos já conhecidos da costa do Brasil e
também nos novos. Eventualmente, poderão
ser feitos estudos marinhos não voltados para
o petróleo.

O fortalecimento da economia brasileira
torna o país um destino potencial para o mer-
cado offshore, atraindo investimentos. O pre-
sidente da Georadar, Roberto Ribeiro, diz que
o novo mercado no qual a empresa entra for-
temente é absolutamente demandante, princi-
palmente com o advento do pré-sal. “A entra-
da nesse segmento tem muito a ver com o pré-
sal, porém a atual exploração no mar, anterior
ao pré-sal, já demanda bastantes serviços. O
pré-sal apresenta um efeito multiplicador.” A
descoberta de novas jazidas de petróleo na
camada do pré-sal levará o Brasil a se tornar o
sexto país detentor das maiores reservas mun-
diais de petróleo. “O setor está em plena ebu-
lição. Somente a Petrobras, nosso principal
contratante, tem um plano de investimentos
de US$ 210 bilhões no Brasil para os próximos
quatro anos”, avalia Ribeiro. (Fonte: Press
release da Interface Comunicação)

A APM Terminals Management BV (Gru-
po Maersk), multinacional holandesa, fir-
mou parceria com a Europe Terminal NV na
formação de uma joint venture para inves-
tir num terminal portuário para movimenta-
ção de contêineres e tancagem de granéis
líquidos no Porto Organizado de Santos.
Na parceria, cada uma entrou com 50% da
participação acionária.

APM  TERMINALS  FIRMA  JOINT  VENTURE
PARA  TERMINAL  EM  SANTOS

1 Tweenty-foot Equivalent Unit, unidade de 20 pés ou equivalente que constitui a medida padrão para
definir o tamanho dos locais porta-contêineres.

A Brasil Terminal Portuário S/A (BTP),
empresa operadora que integra o grupo
Europe Terminal NV, atualmente implementa
o empreendimento, que deve estar operan-
do plenamente em meados de 2013. As ins-
talações terão 15 metros de profundidade
e uma capacidade de 2,2 milhões de TEU’s1

depois de totalmente construídas.
(Fonte: RMA Comunicação e Negócios)
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A Uniduto Logística S.A., empresa cria-
da por um grupo que representa um terço
da produção nacional de etanol, construi-
rá seu porto offshore no município de Praia
Grande (SP). O anúncio foi feito pela em-
presa em 25 de agosto último.

De acordo com Sergio Van Klaveren,
presidente da Uniduto, “a Praia Grande era
uma das três alternativas que a empresa
tinha na Baixada Santista, e suas condi-
ções técnicas, somadas ao interesse e à
disposição da prefeitura, viabilizaram as
negociações, o que fez com que nossa de-
cisão fosse tomada a favor da cidade”.

Para o prefeito de Praia Grande, Roberto
Francisco dos Santos, “a proposta da Uniduto
se mostrou técnica, social e ambientalmente
adequada para a cidade, que busca investi-
mentos para se desenvolver”.

Atualmente, o Projeto Uniduto encontra-
se em fase de licenciamento ambiental. Em 30
de julho último, a empresa protocolou, na
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de
São Paulo, o Estudo de Impacto Ambiental, o
Relatório de Impacto Ambiental e o Estudo
de Análise de Risco do Projeto Uniduto e, em

UNIDUTO  CONSTRUIRÁ  PORTO  OFFSHORE
NA  PRAIA  GRANDE  (SP)

2 de agosto, assinou com o Governo do Es-
tado de São Paulo um protocolo de inten-
ções para a realização do projeto. A previsão
é que as obras sejam iniciadas em 2011.

Com um projeto baseado em dutos e na
integração multimodal, a Uniduto prevê
iniciar suas atividades em 2013. Quando
em operação, terá capacidade para trans-
portar até 16 bilhões de litros de etanol por
ano, oferecendo uma nova alternativa de
escoamento e distribuição de etanol, eco-
nomicamente mais viável e segura, com
vantagens técnicas, ambientais e sociais.

O Projeto Uniduto terá um total de 612,4
km de extensão de dutovia que passará por
46 municípios do Estado de São Paulo. Se-
rão implantados quatro terminais coleto-
res nas regiões de Serrana, Botucatu,
Anhembi e Santa Bárbara d’Oeste; dois
terminais de distribuição para o mercado
interno em Paulínia e na Região Metropoli-
tana de São Paulo (Caieiras), além de um
terminal de exportação na Praia Grande,
onde também operará um porto próprio afas-
tado da costa (offshore).

(Fonte: Press release da Lead Assessoria)

O Navio-Balizador Tenente Castelo rea-
lizou, de 29 de junho a 22 de julho, a Comis-
são Sinal HID I, na área de jurisdição do
Comando do 4o Distrito Naval. Durante a
Comissão, dividida em duas etapas, foram
executadas a inspeção e a manutenção dos
balizamentos fixos e flutuantes nos canais
do Quiriri e do Espadarte, ambos a leste da
Ilha do Marajó; no Canal do Curuá, na Bar-

NAVIO-BALIZADOR  TENENTE  CASTELO  REALIZA
SONDAGEM  E  BALIZAMENTO  NA

BARRA  NORTE  DO  RIO  AMAZONAS

ra Norte da foz do Rio Amazonas; e no ca-
nal sul do Rio Amazonas.

A primeira etapa da Comissão foi voltada
para o balizamento no Canal do Curuá, quan-
do foi lançada uma nova boia luminosa es-
pecial de águas seguras, em substituição à
que estava desaparecida, e reposicionada
outra de igual porte. Na segunda etapa, o
navio se dedicou a atualizar a batimetria –
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medição da profundidade dos
oceanos, lagos e rios – do
entorno das Ilhas Pedreira, na
Bacia Amazônica. Ao longo
dos 24 dias de comissão, o
navio percorreu 1.325,4 milhas
náuticas, gerou vários avisos
aos navegantes e também re-
alizou sondagem nas proximi-
dades das Ilhas Pedreira, em
observância ao Programa de
Levantamentos Hidrográficos
para a Bacia Amazônica.

(Fonte: www.mar.mil.br)

Lançamento de uma nova boia
luminosa especial de águas
seguras no Canal de Curuá

Foi realizada na cidade do Rio de Janeiro
(RJ), nas dependências do Hotel Windsor
Barra, a XXIV Conferência Naval Interame-
ricana (CNI). O evento aconteceu de 13 a 17 de
setembro último e contou com a presença de
delegações de 17 Marinhas: Argentina, Bolí-
via, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, El Salva-
dor, Equador, Estados Unidos da América,
Honduras, México, Nicarágua, Panamá,
Paraguai, Peru, República Dominicana e
Venezuela, além da Junta Interamericana de
Defesa (JID) e da Rede Naval Interamericana
de Telecomunicações (RNIT).

A CNI foi criada para proporcionar um
foro para intercâmbio de ideias, conheci-
mentos e entendimento mútuo dos proble-
mas marítimos que afetam o Continente

XXIV  CONFERÊNCIA  NAVAL  INTERAMERICANA

Americano. Seu propósito fundamental tem
sido estimular os contatos profissionais
permanentes entre as Marinhas dos paí-
ses participantes, a fim de promover a soli-
dariedade hemisférica. Sua periodicidade é
bianual e, durante o transcurso da XXIV
CNI, foram comemorados seus 50 anos,
completados em 2009.  A I Conferência ocor-
reu em Balboa, Panamá, em 1959.

O tema central da XXIV CNI foi “A Se-
gurança Marítima Interamericana: a cons-
ciência do domínio marítimo regional e me-
canismos para o seu fomento, o emprego
do Poder Naval na segurança marítima e na
defesa dos recursos naturais, e as ques-
tões do ordenamento jurídico”.

(Fonte: Bono no 635, de 9/9/2010)

A Escola Naval foi sede, no período de
29 de agosto a 2 de setembro últimos, do
VII Congresso Acadêmico sobre Defesa
Nacional (VII CADN). O evento foi promo-
vido pela Secretaria de Ensino, Logística,
Mobilização, Ciência e Tecnologia do Mi-

VII  CONGRESSO  ACADÊMICO  SOBRE  DEFESA  NACIONAL
nistério da Defesa, tendo como objetivo a
promoção do debate sobre a cultura de
Defesa no Brasil.

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, abriu
o Congresso apresentando o tema “A Es-
tratégia Nacional de Defesa”. Em seguida, o
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ministro chefe da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, Samuel Pinheiro Guimarães, fez
alocução sobre tema correlato.

Estiveram também presentes na abertu-
ra o comandante da Marinha, Almirante de
Esquadra Julio Soares de Moura Neto, e o
da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar
Juniti Saito, além de outras autoridades ci-
vis e militares. O evento contou com a par-
ticipação de mais de 250 congressistas,
entre estudantes e professores de diver-
sas instituições de ensino superior, proce-
dentes de dez unida-
des da Federação, além
de aspirantes e cadetes
das Academias Milita-
res, alunos do Institu-
to Militar de Engenha-
ria, do Instituto Tecno-
lógico da Aeronáutica
e do Centro de Instru-
ção Almirante Brás de
Aguiar.

Ressalta-se a impor-
tância deste evento
para maior aproximação

entre a comunidade ci-
vil e militar, além da
oportunidade de divul-
gação e reflexão sobre
assuntos apresenta-
dos por renomados
conferencistas civis e
militares relacionados à
Defesa e à Marinha.
Dentre eles, destacam-
se: “A Amazônia e
Amazônia Azul: Segu-
rança e Defesa”; “O

Brasil em Missões de Paz: A participação
no Haiti”; “A Matriz Energética Brasileira:
Petróleo e Energia Nuclear” e, como tema
motivacional, “A Liderança e Estratégia no
Esporte”.

A programação do VII CADN incluiu
também atividades socioculturais, como a
apresentação da Banda Sinfônica do Cor-
po de Fuzileiros Navais e visita ao Espaço
Cultural da Marinha e ao Comando da Di-
visão Anfíbia.

(Fonte: Bono no 635, de 9/9/2010)

Organizada pela Escola de Operações
de Paz do Corpo de Fuzileiros Navais

II  JORNADA  DE  OPERAÇÕES  DE  PAZ/2010

(Eopaz), foi realizada no Centro de Instru-
ção Almirante Sylvio de Camargo (Ciasc),
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no Rio de Janeiro (RJ), em 28 de junho últi-
mo, a II Jornada de Operações de Paz/2010.

A Jornada, que contou com a participa-
ção de professores e alunos universitári-
os, teve o propósito de disseminar conhe-
cimentos e experiências recentes de milita-
res sobre o assunto, permitindo o debate
entre os presentes e o aprimoramento da
preparação dos militares designados para
participar de Operações de Paz.

Os seguintes temas foram abordados:
Desminagem Humanitária; Estudo de Caso

Colômbia; Manejo de Crise em Operações
de Paz; e Missão da ONU no Nepal.

Além de organizar eventos como esse,
a Eopaz realiza diversas tarefas na área de
Operações de Paz, dentre elas o Curso de
Oficias de Estado-Maior e Observadores
Militares da Organização das Nações Uni-
das (ONU) e o Curso de Desminagem Hu-
manitária, além de um ciclo de palestras pre-
paratórias para os contingentes de Fuzilei-
ros Navais do Haiti.

(Fonte: Bono no 412, de 21/6/2010)

Foi realizado de 27 de julho a 1o de agosto
último, no Comando em Chefe da Esquadra,
no Rio de Janeiro, o X Ajuri – Encontro Naci-
onal dos Escoteiros do Mar. O evento come-
morou o centenário mundial de fundação do
Escotismo do Mar (1909) e sua consolidação
(1910), além do centenário da chegada ao
Brasil do Encouraçado Minas Gerais (1910),
que trouxe o Escotismo para o País.

X  ENCONTRO  NACIONAL  DOS  ESCOTEIROS  DO  MAR

Visita dos escoteiros ao Comando da
Força de Submarinos

Cerimônia de abertura do X Encontro
Nacional dos Escoteiros do Mar, no auditório

do CAAML

Visita ao CAAML

Espaço Cultural da Marinha, Escola Naval,
Museu do Corpo de Fuzileiros Navais e Co-
mando da Força de Submarinos.

O evento reuniu 200 escoteiros do mar, entre
11 e 65 anos de idade, de ambos os sexos e de
delegações de todas as regiões do País.

A programação do evento incluiu pernoi-
te a bordo do Navio de Desembarque de Car-
ros de Combate Garcia D’Ávila; participa-
ção diária no Cerimonial à Bandeira; pales-
tras no Centro de Adestramento Almirante
Marques de Leão (CAAML); utilização do
refeitório e instalações esportivas da Base
Naval do Rio de Janeiro (BNRJ); visitas ao



296 RMB3oT/2010

NOTICIÁRIO  MARÍTIMO

O  X  Ajuri  encerrou-se  com  uma
missa  celebrada  no  ginásio  da  BNRJ
pelo  Capitão  de  Fragata  (CN)  Emanuel
Teixeira  Pereira  da  Silva,  e  um  culto

celebrado  na  Capela  de  Mocanguê,
pelo  Capitão-Tenente  (CN)  Marcos
Sant’Anna  da  Silva.

(Fonte: www.mar.mil.br)

A organização não governamental
(ONG) Friend of the Sea promoveu, em 27
de julho último, um encontro para discutir
a evolução e os desafios das empresas bra-
sileiras que pretendem aderir aos critérios
da pesca sustentável. Durante o evento,
que contou com a presença do secretário
de Infraestrutura e Fomento do Ministério
da Pesca e Aquicultura, José Claudenor
Vermohlen, e do presidente da ONG, Paolo
Bray, empresas já auditadas e em processo
de auditoria puderam expor suas experiên-
cias e os objetivos da certificação.

A empresa Gomes da Costa Alimentos
(GDC), pioneira no Brasil na obtenção da
certificação da Friend of the Sea para a produ-
ção do atum em Itajaí, Santa Catarina, se ante-
cipou a uma tendência mundial dos consumi-
dores que cada vez mais se conscientizam e
exigem informações sobre a origem do pesca-
do e a garantia de que a empresa produtora
atende aos requisitos de sustentabilidade e
respeito ao meio ambiente, em todas as fases
do processo. “A auditoria teve um aspecto
muito positivo, de nos aproximar dos nossos
fornecedores, incentivando melhorias e o com-
prometimento com a responsabilidade
ambiental em toda a cadeia produtiva”, afir-
mou Alberto Encinas, presidente da GDC, que
também participou do encontro.

A cadeia do pescado é uma das mais
complexas, com grande número de pesca-

PRÁTICA  DE  PESCA  SUSTENTÁVEL  EM
ENCONTRO  DO  SETOR

dores artesanais, com métodos variados de
captura, diferentes dos barcos pesqueiros
industriais. A auditoria é minuciosa devido
à exigência de rastreabilidade do peixe, da
checagem dos dados sobre os estoques
da espécie e da verificação das condições
de captura e armazenamento, seja no ambi-
ente selvagem, seja na criação em fazen-
das de aquicultura.

No processo de aprovação da Gomes
da Costa, a equipe de auditores identificou
e validou a modalidade de captura do atum
usada pelos fornecedores da empresa –
pesca com vara e isca viva –, que é aponta-
da como uma modalidade segura para as
outras espécies marinhas, como golfinhos
e tartarugas. Também foram certificados o
processo de produção – que garante a es-
tabilidade da matéria-prima e a não conta-
minação –, as políticas de sustentabilidade
ambiental da fábrica e as ações de respon-
sabilidade social e segurança do trabalho.

O evento reuniu não só representantes
do governo e da cadeia produtiva de pes-
cados, mas também de redes varejistas.

A Friend of the Sea (Amigo do Mar) é
uma ONG que trabalha para a conservação
dos habitats marinhos por meio de
certificação e promoção de produtos da
pesca sustentável e aquicultura.

(Fontes: Press release da S/A Comuni-
cação e www.pongpesca.wordpress.com)

Foi realizado no Rio de Janeiro, de 13 a
15 de setembro, o XVI Fórum Internacional

XVI  FÓRUM  INTERNACIONAL  DE  LOGÍSTICA

de Logística. Paralelamente, acontecerá a
11a Expo.Logística. Este ano, o evento ga-
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1 N.R.: Principal associação mundial de profissionais de gestão de cadeias de abastecimento. Sem fins
lucrativos, fornece a liderança no desenvolvimento, na definição e aperfeiçoamento nas profissões
que lidam com logística e gestão de cadeias de abastecimento. Tem como principal objectivo estar
na vanguarda dos avanços e desenvolvimentos de profissionais nessas áreas.

2 N.R.: União dos termos em inglês net, que significa “rede”; e working, “trabalhando”. O termo, em sua
forma resumida, significa que quanto maior for a rede de contatos de uma pessoa maior será a
possibilidade dessa pessoa conseguir uma boa colocação profissional.

nhou uma proporção ainda maior ao inte-
grar mais dois fóruns: o Fórum sobre
Infraestrutura Logística no Brasil e o Fórum
Global sobre Sustentabilidade na Logística.
Este último foi organizado em parceria com
a Council of Supply Chain Management
Professionals (CSCMP)1 e a Associação
Alemã de Logística (BVL) e visa a uma dis-
cussão em torno dos impactos de ações
no setor em uma sociedade sustentável.

O XVI Fórum Internacional de Logística
foi promovido pelo Instituto de Logística a

Supply Chain (Ilos), enquanto a 11a

Expo.Logística foi organizada pela Fagga/
GL Events. Juntos, os dois eventos apre-
sentaram cases de importantes empresas
do setor e pesquisas inéditas nas áreas de
logística e supply chain.

O evento é um dos principais ambien-
tes de networking2 do setor no País, ideal
para realização de negócios, divulgação
de marcas e serviços, além de atualização
profissional.

(Fonte: MPF Comunicação)

Os apreciadores de barcos e esportes
náuticos encontraram-se, de 4 a 7 de se-
tembro último, no 3o Festival Náutico, rea-
lizado em Balneário Camboriú, Santa
Catarina, promovido pela Tedesco Marina.

Todos os anos, o festival reúne cerca
de dez mil visitantes. Na 3a edição, foi apre-

3o  FESTIVAL  NÁUTICO  EM
BALNEÁRIO  CAMBORIÚ

sentado o Salão Novos e Seminovos, em
que foram negociadas embarcações de 19
a 76 pés.

Também fez parte da programação do
evento o Rally Náutico Tedesco Marina.

(Fonte:   Presse   Comunicação   Em-
presarial)

Representantes da Marinha e da Secre-
taria do Patrimônio da União (SPU) se reu-
niram, no Comando do 9o Distrito Naval
(Manaus-AM), para definir critérios para a
cessão de uso do espelho-d’água sobre
rios federais. Na reunião, realizada em 15
de julho último, foi tratada a questão en-
volvendo os terminais flutuantes A.T.R.

DISPUTA  ENTRE  TERMINAIS  FLUTUANTES  É  PAUTA  DE
REUNIÃO  ENTRE  A  MARINHA  E  A  SPU

Logística-Chibatão e Super Terminais, no
que diz respeito ao uso de águas públicas
para manobra de atracação.

A decisão da SPU, órgão com competên-
cia para autorizar a cessão de uso, e da Mari-
nha para estabelecer regras para o
ordenamento e segurança da navegação será
divulgada após os testes de manobrabilidade
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e do estabelecimento das
regras de navegação
para cada terminal do
conjunto de instalações
portuárias localizadas
nas proximidades:
MOSS Serviços Portuá-
rios e Transportes, Equa-
torial, Navegação Cunha,
Gelocrim, Super Termi-
nais, A.T.R. Logística-
Chibatão, A.N. Cajuy e
Cia. Ltda. e Complexo
Portuário Chibatão.

(Fonte: www.mar.mil.
br)

Representantes da Marinha e da Secretaria do Patrimônio da União
em reunião no Comando do 9o Distrito Naval

“Trabalhando pela Excelência da Nave-
gação na Amazônia”. Este foi o tema da 18a

reunião do Comitê Técnico da Bacia Ama-
zônica (CTBA), realizada, na Capitania dos
Portos do Amapá (CPAP), de 28 a 30 de
julho último.

Durante a reunião, presidida pelo capi-
tão dos portos da Amazônia Oriental, Ca-
pitão de Mar e Guerra José Roberto Bueno
Júnior, foram tratados temas afetos à segu-
rança da navegação na região amazônica,
incluindo esforços em padronizar os pro-
cedimentos dos agentes da Autoridade
Marítima que atuam na Bacia Amazônica.

MARINHA  REALIZA  18a  REUNIÃO  DO  COMITÊ  TÉCNICO
DA  BACIA  AMAZÔNICA

Participaram também do evento o supe-
rintendente da Segurança do Tráfego
Aquaviário da Diretoria de Portos e Cos-
tas, Capitão de Mar e Guerra Mauro Gui-
marães Carvalho Leme Filho; o capitão dos
Portos da Amazônia Ocidental, Capitão de
Mar e Guerra Odilon Leite de Andrade
Neto; o capitão dos Portos do Amapá, Ca-
pitão de Fragata Marcelo de Resende Lima;
o capitão dos Portos de Tabatinga, Capi-
tão de Fragata Carlos José Amorim da Sil-
va; e o delegado fluvial de Santarém, Capi-
tão de Corveta (T) Paulo Antônio Carlos.

(Fonte: www.mar.mil.br)

O comandante da Marinha, Almirante de
Esquadra Julio Soares de Moura Neto, parti-
cipou, entre os dias 28 de junho e 3 de julho
últimos, do II Simpósio das Marinhas da Co-
munidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP), na Base Naval de Luanda, capital da

COMANDANTE  DA  MARINHA  PARTICIPA
DE  SIMPÓSIO  EM  ANGOLA

Angola. Com o tema “As Marinhas e os De-
safios do Século XXI”, o simpósio teve como
propósito aproximar as Marinhas de Guerra
dos países da Comunidade, promover o in-
tercâmbio de informações e fortalecer os la-
ços de amizade e solidariedade.



RMB3oT/2010 299

NOTICIÁRIO  MARÍTIMO

Durante o simpósio, diversos painéis
foram apresentados. Em um deles, que teve
a participação dos representantes das
Marinhas da CPLP, o comandante da Mari-
nha do Brasil falou sobre os “Desafios da
Marinha do Brasil para o Século XXI”; o
Vice-Almirante Joaquim João Gouveia, da
Marinha de Guerra angolana, fez uma ex-
planação sobre o “Golfo da Guiné: Oportu-
nidade, Desafios e o Papel das Marinhas
da Região”; e o Capitão de Mar e Guerra
Eusébio Manuel Salumbia, da Marinha de
Guerra de Moçambique, falou sobre os
“Desafios da Marinha de Guerra de
Moçambique rumo ao seu crescimento”.

Pela Delegação Brasileira, participaram
do simpósio, além do comandante da Ma-
rinha, o Coronel Alessandro Pompêu
Coêlho, adido de Defesa, Naval, do Exérci-
to e da Aeronáutica em Angola e São Tomé
e Príncipe, e o Capitão de Mar e Guerra
(RM1) Emilson Paiva de Faria, assessor de
Estratégia e Relacionamentos Internacio-
nais do Estado-Maior da Armada. O próxi-
mo simpósio das Marinhas da Comunida-
de dos Países de Língua Portuguesa ocor-
rerá no Brasil, em 2012.

Durante sua estada em Luanda, o Almi-
rante de Esquadra Moura Neto participou,
no dia 29 de junho, de uma reunião com a
embaixadora do Brasil em Luanda, Ana
Cabral, e representantes da Empresa
Gerencial de Projetos Navais (Emgepron),
na Embaixada do Brasil em Angola. No mes-
mo dia, visitou a Corveta Barroso, que se
encontrava atracada no porto de Luanda,
onde ofereceu, na noite do dia seguinte,
um coquetel para a embaixadora Ana
Cabral, autoridades locais e delegações
participantes do simpósio. No local da re-
cepção, estavam expostos produtos da
Emgepron, como maquetes dos navios-pa-
trulha de 200 toneladas, de 500 toneladas e
lanchas. Os convidados também fizeram
uma visita guiada à corveta.

Em 2 de julho, encerrando a passagem
da Delegação Brasileira por Angola, hou-
ve uma audiência do comandante da Mari-
nha do Brasil e da embaixadora do Brasil
em Angola com o ministro da Defesa de
Angola, Cândido Pereira dos Santos Van-
Dúnem, e a ministra da Justiça de Angola,
Guilhermina Prata.

(Fonte: www.mar.mil.br)

Foi realizado na Escola de Guerra Naval
(EGN), Rio de Janeiro, em 12 e 13 de agosto
último, o XIII Simpósio de Pesquisa
Operacional e Logística da Marinha (XIII
SPOLM).

As seguintes palestras foram apresenta-
das no evento: “O Sistema de Gerenciamento
da Amazônia Azul”, pelo diretor de Siste-
mas de Armas da Marinha, Vice-Almirante
Elis Treidler Öberg; “Dificuldades Logísticas
na Exploração de Petróleo Offshore”, pelo
gerente-geral da Unidade de Serviços de
Transporte e Armazenamento da Petrobras,

SIMPÓSIO  DE  PESQUISA  OPERACIONAL  E
LOGÍSTICA  DA  MARINHA

Ricardo Albuquerque Araújo; “Aplicações
de Pesquisa Operacional para Defesa da
Amazônia Azul: Aprendizado Ótimo – Como
coletar dados eficientemente na Era da In-
formação”, pelo Professor Doutor Hugo Pas-
sos Simão, da Princeton University (EUA);
e “Programa de Desenvolvimento do Sub-
marino com Propulsão Nuclear”, pelo coor-
denador-geral do Programa de Desenvolvi-
mento de Submarino com Propulsão Nucle-
ar, Almirante de Esquadra (Refo) José Alberto
Accioly Fragelli.

(Fonte: Bono no 553, de 11/8/2010)
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A discussão de casos periciais tecnica-
mente considerados complexos foi o princi-
pal propósito do XI Simpósio de Perícias
Médicas da Marinha, evento comemorativo
ao 152o Aniversário da Primeira Junta de Saú-
de da Marinha. O simpósio aconteceu no
Centro de Perícias Médicas da Marinha (Rio

XI  SIMPÓSIO  DE  PERÍCIAS  MÉDICAS  DA  MARINHA

de Janeiro), de 27 a 29 de julho último. Na
ocasião, foram apresentados e discutidos
procedimentos periciais complexos realizados
por várias juntas de saúde da Marinha do
Brasil, contribuindo para a divulgação de
conhecimentos e para a sua padronização.

(Fonte: Bono no 412, de 21/6/2010)

Após rigorosa avaliação da Comissão
Internacional de Padrão de Competência
de Cursos da Organização Hidrográfica
Internacional (IBSC), o currículo do Curso
de Hidrografia para Oficiais (CAHO) da
Diretoria de Hidrografia e Navegação
(DHN) foi aprovado, sendo-lhe outorgada
a categoria “A”, o que atribui reconheci-
mento internacional à excelência da forma-
ção dos oficiais hidrógrafos da Marinha
do Brasil.

O currículo foi submetido à apreciação
em reunião realizada em Trinidad & Tobago,
no período de 5 a 10 de março último. A
IBSC é o órgão internacional responsável
pela chancela dos cursos de hidrografia
ministrados pelas repartições hidrográficas
dos países membros e é constituída pelos
seguintes órgãos: Federação Internacional
dos Geômetras (FIG), Organização

EXCELÊNCIA  DA  FORMAÇÃO  DE  HIDRÓGRAFOS  OBTÉM
RECONHECIMENTO  INTERNACIONAL

Hidrográfica Internacional (IHO) e Associ-
ação Cartográfica Internacional (ICA).

A DHN forma hidrógrafos desde 1933.
Entretanto, o CAHO obteve sua primeira
classificação categoria “A” somente em
1993, revalidada em 2002, e novamente sub-
metida em 2010, devido aos novos padrões
internacionais e à redução do prazo de va-
lidade de dez para seis anos.

Uma novidade foi a submissão do currí-
culo do Curso de Aperfeiçoamento em
Hidrografia e Navegação (C-AP-HN), apro-
vado como categoria “B”, classificação má-
xima para o aperfeiçoamento de praças. Des-
taca-se que, em vários países, a qualificação
“B” é atribuída a cursos de nível superior.

A DHN mantém, assim, o status quo de
referência internacional na formação de
oficiais e praças hidrógrafos.

(Fonte: Bono no 553, de 11/8/2010)

A Marinha do Brasil realizou, em 17 de
agosto último, no Centro de Educação Fí-
sica Almirante Adalberto Nunes (Cefan), a
cerimônia de juramento à Bandeira e de for-
matura de 23 militares atletas de alto rendi-
mento do esporte brasileiro. Incorporados
à instituição, esses atletas farão parte das

ATLETAS  OLÍMPICOS  ENTRAM  PARA  A  MARINHA

equipes esportivas que disputarão os 5os

Jogos Mundiais Militares – Rio 2011.
Os atletas militares passaram por um

período de Estágio de Aprendizagem Téc-
nico no Cefan para adaptação à vida mili-
tar e tiveram contato com as disciplinas
de ordem unida, treinamento físico-mili-
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tar, formação militar-
naval e preparação
para o serviço.

Nesta turma, a quin-
ta formada pela Mari-
nha, encontram-se no-
mes já conhecidos do
esporte brasileiro, entre
eles, a judoca Edinanci
Silva, que disse estar
completamente adapta-
da à vida militar:

“No início, achei
que não aguentaria a
rotina imposta no cur-

so de formação, mas,
agora, após quatro se-
manas de treinamen-
tos intensivos, estou
totalmente adaptada e
enquadrada à hierar-
quia e à disciplina da
Marinha. Só quero sa-
ber de aproveitar essa
excelente estrutura
para dar sequência
aos meus treinamen-
tos e obter bons re-
sultados nas competi-
ções de que participa-
rei, principalmente os
5os Jogos Mundiais
Militares.”

(Fonte: www.mar.mil.br)

Cerimônia de formatura dos atletas incorporados à Marinha do Brasil

A Seleção Militar Brasileira de Volei-
bol venceu a Alemanha por 3 x 0 e con-
quistou, em 1o de junho último, o título
de Campeã Mundial Militar de Vôlei Fe-

BRASILEIRAS  CONQUISTAM  O  31o  CAMPEONATO  MUNDIAL
MILITAR  DE  VOLEIBOL  FEMININO

minino. O campeonato aconteceu na Base
dos Fuzileiros Navais de Cherry Point,
no estado da Carolina do Norte, Estados
Unidos.

Judoca Edinanci Silva recebe os cumprimentos do diretor do CEFAN,
Contra-Almirante (FN) Fernando Cesar da Silva Motta

(Foto: Futura Press)
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Seleção Brasileira Militar de Vôlei

O título tem um va-
lor especial por ser a
primeira participação
de uma equipe militar
brasileira feminina em
Campeonato Mundial
Militar de Voleibol.

Na cerimônia de en-
cerramento, foram pre-
miadas as atletas que
se destacaram em cada
habilidade. A Terceiro-
Sargento Fernanda
Garay foi eleita a me-
lhor jogadora da com-
petição; a Terceiro-Sar-
gento Juciely, o melhor
bloqueio; e a Terceiro-
Sargento Ana Cristina, o melhor saque.

Na oportunidade, o adido do Exército à
Embaixada do Brasil nos Estados Unidos da
América e Canadá, General Cid, fez a entre-
ga do troféu de campeão mundial militar para
a Terceiro-Sargento Camilla Adão, capitã da

equipe brasileira. O troféu ficará sob a guar-
da da delegação do Brasil junto ao Conse-
lho Internacional do Esporte Militar (Cism)
até o próximo campeonato mundial, a ser
realizado no Rio de Janeiro, em 2011.

(Fonte: http://montedocom.dihitt.com.br/)

RESULTADOS  ESPORTIVOS

6o  CAMPEONATO  MUNDIAL  MILI-
TAR  DE  FUTEBOL  FEMININO

A Seleção Brasileira, representada pe-
las atletas da Marinha integrantes do Cen-
tro de Educação Física Almirante Adalberto
Nunes (Cefan) e por atletas do Clube de
Regatas Vasco da Gama, sagrou-se cam-
peã invicta da competição, organizada pelo
Conselho Internacional de Esportes Mili-
tares (Cism). O campeonato aconteceu em
Cherbourg (França), de 9 a 19 de junho.
Com este resultado, o Brasil conquistou o
bicampeonato mundial da modalidade, que
contou ainda com a participação de Coreia
do Sul, Bélgica, França, Alemanha,
Holanda, Estados Unidos e Canadá.

TROFÉU   RIO   DE   JANEIRO   DE
JUDÔ

Realizado em 19 de junho, na Vila Mili-
tar de Deodoro, Rio de Janeiro (RJ). O Guar-
da-Marinha (RM2-T) Maycon Herzorg, do
Cefan, obteve o 3o lugar na categoria
+100kg do Circuito Master.

COPA  DO  MUNDO  DA  VENEZUELA
DE  JUDÔ

Competição realizada em Isla Margari-
da,Venezuela, em 19 e 20 de junho. As atle-
tas pertencentes ao Cefan conquistaram os
seguintes resultados:

– 2o lugar, Categoria 52kg – MN Andressa
Fernandes;
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– 3o lugar, Categoria 52kg – MN Raquel
Silva;

– 3o lugar, Categoria 48kg – MN Daniela
Polzin;

– 3o lugar, Categoria 63kg – MN Camila
Minakawa.

COPA  DO  MUNDO  DE  EL  SALVA-
DOR  DE  JUDÔ

Na competição, realizada em 26 e 27 de
junho, em San Salvador, El Salvador, os
atletas da Marinha, integrantes da Seleção
Brasileira e pertencentes ao Cefan, obtive-
ram os seguintes resultados:

– 1o lugar, Categoria até 52kg – MN
Andressa Fernandes;

– 1o Lugar, Categoria até 63kg – MN
Camila Minakawa.

OPEN  EUROPEU  SÊNIOR  DE  JUDÔ
A MN Laísa Santana, integrante da Se-

leção Brasileira e pertencente ao Cefan,
obteve o 3o lugar na Categoria até 63kg. A
competição foi realizada em 26 de junho,
em Orenburg, Rússia.

X  CIRCUITO  PODER  MARÍTIMO
Com a participação de 494 atletas, entre

militares da Marinha e civis de clubes de
Remo do Rio de Janeiro, foi organizada pelo
Centro de Instrução Almirante Alexandrino
(CIAA) e coordenada pela Comissão de
Desportos da Marinha, em 26 de junho, a X
Regata a Remo Batalha Naval do Riachuelo
– Data Magna da Marinha. O evento acon-
teceu na Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de
Janeiro (RJ). As equipes da Marinha obtive-
ram as seguintes colocações:

– Escaler Sub-24: 2o Centro de Instru-
ção Almirante Graça Aranha (Ciaga), 3o Es-
cola Naval (EN);

– Prova Escaler Aspirante: 1o Ciaga, 2o

Esquadra, 3o Colégio Naval (CN);
– Yole 8 A Escola: 1o EN;
– Escaler Misto: 2o Ciaga, 3o Esquadra;

– Double-Skiff D: 2o Piraquê-B, 3o

Piraquê-A;
– Escaler Veterano: 1o Esquadra, 2o

Ciaga, 3o Comando-Geral do Corpo de Fu-
zileiros Navais (CGCFN);

– Escaler Feminino: 1o Ciaga, 2o Esqua-
dra, 3o Diretoria-Geral do Material da Mari-
nha (DGMM);

– 8 Aspirante: 2o EN; e
– Escaler Senior: 1o CGCFN, 2o Ciaga, 3o

EN.

II  ULTRAMARATONA  DE  24  HO-
RAS  DE  LEOGNAN

O Suboficial (FN) Sebastião da Guia, do
2o Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Na-
vais (2oBtlInfFuzNav), obteve o 2o lugar na
competição, com 198 km percorridos. A
Ultramaratona foi realizada em 19 e 20 de
junho, em Leognan, França.

CAMPEONATO  ESTADUAL  DE
NATAÇÃO

Competição realizada de 25 a 27 de ju-
nho, no Parque Aquático do Fluminense
Football Club, no Rio de Janeiro (RJ). O
Primeiro-Tenente (RM2-T) Leonardo Dias
da Silva, integrante da equipe de natação
da Marinha e pertencente ao Cefan, obte-
ve os seguintes resultados: 1o lugar nos
100m peito masculino (1’05'’83) e nos 200m
peito masculino (2’26'’09) e 2o lugar nos
50m peito masculino (29'’90).

II  ETAPA  DO  CIRCUITO  ATHENAS
–  10  MILHAS

Realizada no Aterro do Flamengo, Rio
de Janeiro-RJ, em 27 de junho. O Servi-
dor Civil Murilo Teixeira da Cunha, da
Diretoria do Patrimônio Histórico e Do-
cumentação da Marinha, obteve o 1o lu-
gar na colocação geral por categoria, com
o tempo de 1h00m33s. O atleta represen-
tou a equipe Ilha Fiscal na modalidade
corrida/maratona.
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V  COPA  LEÃO  DE  KARATÊ
O Cabo (FN) Victor Hugo Maciel, do

Batalhão de Controle Aerotático e Defesa
Antiaérea (BtlCtAetatDAAe), ficou em 1o

lugar na Categoria Kata Adulto. A compe-
tição aconteceu no Cefan, em 27 de junho.

XVII  CAMPEONATO  BRASILEIRO
DE  KARATÊ  INTERESTILOS

A competição foi realizada de 1o a 4 de
julho, na cidade de Goiânia (GO). Os milita-
res integrantes da seleção da Marinha des-
tacaram-se com os seguintes resultados:

– Categoria Até Faixa Verde – Absoluto:
3oSG (FN) André Góis Vieira (2oBtlInfFuzNAv),
1o lugar – Kata e Kumitê.

– Categoria Faixa Roxa a Preta – até 65 Kg
– Kumitê: CB (FN) Tiago Cordeiro dos San-
tos, do Batalhão de Comando e Controle
(BtlCmdoCt), 2o lugar; e CB (FN) Alexander
de Brito Oliveira, do Batalhão de Artilharia de
Fuzileiros Navais (BtlArtFuzNav), 3o lugar.

– Categoria Faixa Preta – 21 a 35 anos –
Kata: CB (FN) Victor Hugo das Chagas R.
Maciel, do BtlCtAetatDAAe, 1o lugar.

– Categoria Adulto – Kata Equipe: CB (FN)
Victor Hugo das Chagas R. Maciel, 2o lugar;
CB (FN) Tiago Cordeiro dos Santos, 2o lugar.

– Categoria Bunkai – Kata Equipe: CB (FN)
Victor Hugo das Chagas R. Maciel, 3o lugar;
CB (FN) Tiago Cordeiro dos Santos, 3o lugar.

– Categoria Kumitê Adulto Absoluto –
Equipe: CB (FN) Victor Hugo das Chagas R.
Maciel, CB (FN) Tiago Cordeiro dos Santos e
CB (FN) Alexander de Brito Oliveira, 1o lugar.

76a  PROVA  PEDESTRE  DE  9  DE  JU-
LHO  2010

Competição realizada em Guaratinguetá –
SP.  O  SO  (FN)  Valdemir  Fênix  de  Lima,  do
Cefan, obteve o 4o lugar nos 10km – 50 a 54
anos, entre 30 competidores em sua categoria.

CAMPEONATO  CHICAS  BAJO  CERO
As Marinheiras Renata Decnop e

Fernanda Decnop, integrantes da Equipe

Brasileira Militar de Vela e pertencentes ao
Cefan, obtiveram o 2o lugar na Classe
Magic 21 Match Race. A competição foi
realizada entre 9 e 11 de julho, no Clube
Náutico Mar del Plata, Argentina.

REGATA  BENJAMIN  SODRÉ  JR.
O 1o Ten Leonardo Mataruna e a MN

Juliana Senfft, integrantes da Equipe de Vela
da Marinha e pertencentes ao Cefan, obti-
veram o 3o lugar Classe J24 – Fleet Race. A
competição foi realizada pelo Iate Clube do
Rio de Janeiro em 10 de julho, na Baía de
Guanabara, Rio de Janeiro (RJ), contando
com a participação de oito equipes.

VI  COPA  MINAS  DE  JUDÔ
Na competição, realizada em 10 e 11 de

julho, no Minas Tênis Clube, em Belo Ho-
rizonte-MG, os integrantes da equipe de
Judô da Marinha e pertencentes ao Cefan
obtiveram os seguintes resultados:

– Categoria 57kg – 1o lugar MN Ketleyn
Lima Quadros;

– Categoria 63kg – 2o lugar MN
Katherine Campos;

– Categoria 70kg – 2o lugar MN Yasmim
Santos Valverde;

– Categoria 63kg – 3o lugar MN Camila
Minakawa;

– Categoria 81kg – 1o lugar MN Roberto
Vicente Gomes; e

– Categoria 60kg – 5o lugar MN Michel
Marcos Lima.

54o  JOGOS  REGIONAIS  DO  INTERI-
OR  DE  SÃO  PAULO

Realizados no Ginásio da Universidade
de Ribeirão Preto (Unaerp), no Guarujá-SP,
em 10 e 11 de julho. A MN Andressa
Fernandes obteve o 1o lugar na Categoria
52kg, e a MN Daniele Yuri Barbosa ficou
com o 2o na Categoria 63 kg. Ambas perten-
cem ao Cefan e integram a equipe brasileira
militar de Judô.
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CAMPEONATO  BRASILEIRO  SUB-
23  DE  JUDÔ

Competição realizada nos dias 17 e 18
de julho, em Curitiba (PR). As atletas da
Marinha, integrantes da Equipe de Judô e
pertencentes ao Cefan, obtiveram os se-
guintes resultados: MN Yasmim Valverde,
1o lugar na Categoria até 70kg; MN Camila
Minakawa, 1o lugar na Categoria até 63kg;
MN Giullia Penalber, 1o lugar na Categoria
até 57kg; MN Raquel Lopes Silva, 3o lugar
na Categoria até 52kg; e MN Cristiane Pe-
reira, 3o lugar na Categoria até 48kg.

VIII  REGATA  CORPO  DE  FUZILEI-
ROS  NAVAIS  DE  REMO  EM  ESCALER
–  CIRCUITO  PODER  MARÍTIMO

Com a participação de 498 atletas, entre
militares da Marinha e civis de clubes de
remo do Rio de Janeiro, foi organizada pelo
Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros
Navais e coordenada pela Comissão de
Desportos da Marinha (CDM), em 18 de
julho, no Estádio de Remo da Lagoa.

O resultado final das equipes da Mari-
nha foi o seguinte:

– Escaler Sub-24: 1o Ciaga, 2o CN;
– Escaler Aspirante: 1o Esquadra, 2o EN-

B, 3o Ciaga;
– Escaler Misto: 2o Esquadra, 3o Ciaga-A;
– Single-Skiff Aspirante: 1o EN;
– Escaler Veterano: 1o Esquadra, 2o

CGCFN, 3o DHN;
– Yole A 8 Escola: 2o EN;
– Escaler Feminino: 1o Esquadra, 2o

CGCFN, 3o DGMM;
– Escaler Senior: 1o CGCFN, 2o Esqua-

dra, 3o Ciaga.

19o  CAMPEONATO  MUNDIAL  MI-
LITAR  DE  TAEKWONDO

Realizado em St. Jean Sur Richelieu,
Quebec-Canadá, de 14 a 21 de julho. Os
atletas integrantes da equipe da Marinha e
pertencentes ao Cefan obtiveram os se-
guintes resultados:

– MN Kátia Arakaki, 1o lugar Até 46kg;
MN Aparecida Santana, 1o lugar Até 62Kg;
MN Hellorayne Paiva, 3o lugar Acima de
73Kg; MN Michael Silva, 3o lugar Até 54Kg;
e MN Douglas Marcelino, 3o lugar Até 87kg.

REGATA  ELDORADO  ALCATRAZES
POR  BORESTE  –  MARINHA  DO  BRASIL

Entre nove equipes participantes, o MN
Pedro Trouche ficou em 2o lugar na classi-
ficação geral da Classe ORC-Club 600. A
competição foi realizada em 18 de julho, em
Ilhabela (SP), como etapa da 37a Rolex
Ilhabela Sailing Week. O atleta da Marinha
é integrante da Equipe Brasileira Militar de
Vela e pertencente ao Cefan.

CAMPEONATO  MUNDIAL  DE  VELA
DA  CLASSE  470

Competição realizada de 11 a 18 de julho,
em Hague, Holanda. As MN Martine Grael e
Isabel Swan, atletas da Marinha pertencentes
ao Cefan e integrantes da Equipe Brasileira
Militar de Vela obtiveram o 7o lugar na Classe
Medal Race, com 61 equipes participantes.

37a  ROLEX  ILHABELA  SAILING
WEEK

De 18 a 25 de julho, em Ilhabela-SP. O
MN Rafael Pariz obteve o 1o lugar nas Clas-
ses ORC Club Internacional e Beneteau 40.
Ele pertence ao Cefan e integra a Equipe
Brasileira Militar de Vela.

VI  REGATA  “A  MULHER  NA  MARI-
NHA  –  30  ANOS”  DE  REMO  EM
ESCALER  –  10o  CIRCUITO  PODER
MARÍTIMO  2010

Contando com a participação de 450 atle-
tas, entre militares da Marinha e civis de
clubes de remo do Rio de Janeiro, foi orga-
nizada pelo Serviço de Seleção do Pessoal
da Marinha e coordenada pela CDM. Rea-
lizada em 31 de julho, no Estádio de Remo
da Lagoa. O resultado final das equipes da
Marinha foi o seguinte:
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– Escaler Sub 24 500m: 1o Ciaga, 2o CN,
3o EN;

– 2 com Aspirante 500m: 1o EN;
– Escaler Aspirante 500m: 1o Esquadra,

2o Ciaga, 3o CN;
– Escaler Misto 500m: 2o Ciaga, 3o Es-

quadra;
– Escaler Veterano 500m: 1o Esquadra,

2o CGCFN, 3o Ciaga;
– Escaler Feminino 500m: 1o Esquadra,

2o Ciaga, 3o CGCFN; e
– Escaler Senior 500m: 1o CGCFN, 2o

Esquadra, 3o EN.

REGATA  “A  BAÍA  É  NOSSA  DA
GUANABARA”

Competição realizada em 31 de julho, no
Rio de Janeiro-RJ. Os seguintes atletas inte-
grantes da Equipe Brasileira Militar de Vela
e pertencentes ao Cefan obtiveram o 3o lu-
gar Classe J24, estilo Fleet Race: 1o Ten Leo-
nardo Mataruna, MN Juliana Senfft, MN
Pedro Trouche, MN Thomas Low-Beer.

COPA  DO  MUNDO  DE  JUDÔ  POR
EQUIPES  MASCULINAS

Os MN Bruno Mendonça e Walter San-
tos obtiveram o 3o lugar na competição, re-
alizada em Belo Horizonte e Salvador (fase
final), de 27 a 31 de julho.

3a  MARATONA  PÃO  DE  AÇÚCAR
DE  REVEZAMENTO

Realizada em 1o de agosto, na Esplanada
dos Ministérios, Brasília–DF, com a parti-
cipação de 1.181 equipes de revezamento.
Entre 7 mil participantes, a equipe da Mari-
nha, composta por militares do Grupamento
de Fuzileiros Navais de Brasília, Centro de
Instrução e Adestramento de Brasília e Es-
tação Rádio da Marinha em Brasília, obte-
ve o 3o lugar na categoria Equipe de Oito
Atletas, com o tempo de 2:43:06. Composi-
ção da equipe: CF José Benoni Valente
Carneiro (encarregado), CT (AFN) Luciano

Ferreira de Sousa, 1oSG Arnaldo Luciano
Porfírio, SD (FN) Jonathan Rodrigues San-
tos, SD (FN) José Isael da Silva, SD (FN)
Rafael Honório Matos, SD (FN) Aparecido
Moreira França, SD (FN) Alessanco Batis-
ta Ferreira e SD (FN) Valdecir Venâncio.

TORNEIO  REGIONAL  DE  PENTATLO
NAVAL

Realizado de 8 a 13 de agosto, em
Eckernförde, Alemanha. A equipe da Mari-
nha do Brasil, representada por nove mili-
tares atletas integrantes do Cefan, obteve
os seguintes resultados: Feminino, 1o lu-
gar; Masculino – 2o lugar; Individual – MN
Simone, 2o lugar e SG Geisel, 3o lugar.

DESAFIO  CEFAN  RIO  X  SÃO  PAU-
LO  DE  BOXE

Realizado como sequência ao treina-
mento para os 5o Jogos Mundiais Militares
Rio-2011. O Desafio aconteceu em 14 de
agosto, no ginásio do Cefan, no Rio de Ja-
neiro. Na competição, organizada pela Con-
federação Brasileira de Boxe e disputada
em seis categorias, os atletas da Marinha,
integrantes da Seleção Brasileira Militar de
Boxe, obtiveram os seguintes resultados:
MN Robson Conceição, 1o lugar Pena; MN
Dídimo Silva, 1o lugar Meio-Médio Ligei-
ro; MN Ualace Arcanjo, 1o lugar Meio-
Médio; MN Pedro Lima, 1o lugar Médio;
MN Elber Passos, 1o lugar Meio-Pesado;
CB Tarcísio Santos Neri, 2o lugar Pesado.

VII  REGATA  A  REMO  COLÉGIO  NA-
VAL  –  X  CIRCUITO  PODER  MARÍTIMO

Com a participação de 500 atletas, entre
militares da Marinha e civis de clubes de remo
do Rio de Janeiro, foi organizada pelo Colégio
Naval e coordenada pela CDM, em 21 de agos-
to, em Angra dos Reis. O resultado final das
equipes da Marinha foi o seguinte:

– Escaler Sub-24: 1o EN, 2o CIAA, 3o

Ciaga;
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– Escaler Aspirante 500m: 1o EN, 2o

CIAA, 3o Esquadra;
– Escaler Mista: 2o Ciaga, 3o CIAA;
– Yole 8 A Escola 500m: 1o EN;
– Escaler Veterano 500m: 1o Esquadra,

2o CGCFN, 3o Ciaga;
– Escaler Feminino: 1o Ciaga, 2o CGCFN,

3o Esquadra; e
– Escaler Senior:1o CGCFN, 2o Esqua-

dra, 3o EN.

REGATA  6  HORAS  DA  ENSEADA
DE  SÃO  FRANCISCO

O MN Pedro Henrique Trouche de Sou-
za, da Equipe Brasileira Militar de Vela e per-
tencente ao Cefan, conquistou o 1o lugar
geral na Classe Laser. A competição foi rea-
lizada pelo Iate Clube Brasileiro em 14 e 15
de agosto, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.

II  GRAND  PRIX  PAULISTA  DE  JUDÔ
O MN Bruno Mendonça, pertencente

ao Cefan e integrante da equipe de judô da
Marinha, ficou em 1o lugar na Categoria Até
73kg. A competição foi realizada pela Fede-
ração Paulista de Judô, em 20 de agosto,
na cidade de São Paulo – SP.

CAMPEONATO  ESTADUAL  DE
ATLETISMO  DO  RIO  DE  JANEIRO

Realizado de 20 a 22 de agosto na cida-
de do Rio de Janeiro – RJ. O 1oSG Arileno
Mesquita de Sousa, atleta pertencente ao
Cefan, obteve índice para o Troféu Brasil
de Atletismo com o 1o lugar no Arremesso
de Peso e o 2o em Lançamento de Disco.

I  JOGOS  IBERO-AMERICANOS  DE
POLÍCIAS  E  BOMBEIROS

Realizados pela Confederação Brasileira
de Esportes das Polícias e Bombeiros, em 21
de agosto, na Cidade de Manaus – AM. Os
atletas integrantes da Equipe de Judô da
Marinha e pertencentes ao Cefan conquista-
ram a 3a colocação geral da competição com

os seguintes resultados: MN Michel Mar-
cos do Nascimento Lima – 1o lugar na Cate-
goria Até 60kg; MN William Cardoso Ferreira
– 1o na Categoria Até 66kg; MN Roberto
Vicente Gomes – 1o na Categoria Até 81kg;
CB (FN) Henrique Maria da Silva – 1o na Cate-
goria + 100kg; e 2oSG José Geovane Brandão
Gomes – 2o na Categoria Até 73kg.

TORNEIO  INTER-REGIONAL  CIRCUI-
TO  ALTO  RENDIMENTO

Competição realizada pela Federação de
Judô do Estado do Rio de Janeiro em 21 e 22
de agosto, no Rio de Janeiro-RJ. Os atletas
integrantes da Equipe Brasileira Militar de
Judô e pertencentes ao Cefan obtiveram os
seguintes resultados: 1o lugar Categoria Até
57kg – MN Giullia Penalber; 1o na Categoria
Até 78kg – MN Ericka Wergles Cunha; 2o

na Categoria Até 52kg – MN Raquel Lopes
Silva; 2o na Categoria Até 63kg – MN
Katherine Campos; e 2o na Categoria Até
70kg – MN Yasmin Santos Valverde.

MATCH  RACE  MINAS  GERAIS  2010
–  7a  EDIÇÃO

O MN Rafael Pariz obteve o 1o lugar geral
na Classe Microtonner 19, e o MN Pedro
Henrique Trouche de Souza ficou com o 2o

lugar geral na mesma categoria. Ambos são
integrantes da Equipe Brasileira Militar de Vela
e pertencentes ao Cefan. A competição, da
Federação Internacional de Vela, foi realizada
pelo Iate Clube Lagoa dos Ingleses em 21 e 22
de agosto na cidade de Nova Lima – MG.

REGATA  PAOLO  PIRANI
Competição realizada pelo Iate Clube do

Rio de Janeiro em 21 e 22 de agosto, na cida-
de do Rio de Janeiro-RJ. Os atletas integran-
tes da Equipe Brasileira Militar de Vela e per-
tencentes ao Cefan obtiveram os seguintes
resultados: 1o Ten Leonardo Mataruna, MN
Fernanda Decnop e MN Renata Decnop –
3o lugar geral na Classe J24.



308 RMB3oT/2010

NOTICIÁRIO  MARÍTIMO

SUPERCOPA  SAMEL  DE  JUDÔ
Realizada pela Federação de Judô do

Estado do Amazonas, em 22 de agosto, em
Manaus – AM. Os atletas do Cefan inte-
grantes da Equipe de Judô da Marinha ob-
tiveram os seguintes resultados: 1o lugar
Categoria Até 60kg – MN Michel Marcos
do Nascimento Lima; 1o na Categoria Até
73kg – 2oSG José Geovane Brandão Go-
mes, 1o na Categoria Até 81kg – MN Roberto
Vicente Gomes; e 1o na Categoria + 100kg –
CB (FN) Henrique Maria da Silva.

MEIA  MARATONA  INTERNACIO-
NAL  DO  RIO  DE  JANEIRO

A competição de atletismo aconteceu
em 22 de agosto, com a participação de 9
mil competidores. Os atletas pertencentes
ao Cefan obtiveram os seguintes resulta-
dos: 1o lugar Faixa Etária 30-34 anos – 3oSG
Alex Passos; 3o lugar Faixa Etária 40-44 anos
– CB Carlos Matos Lopes; 6o lugar Faixa
Etária 50-54 anos – SO (RM1-FN) Valdemir
Feliz de Lima;e 8o lugar Faixa Etária 30-34
anos – MN Cosme Ancelmo de Souza.

MATCH  RACE  BRASIL
Competição de vela da classe ORC-In-

ternacional realizada pelo Iate Clube do Rio
de Janeiro, de 26 a 29 de agosto, no Rio de
Janeiro-RJ. Os militares atletas integrantes
da Equipe Brasileira Militar de Vela e per-
tencentes ao Cefan obtiveram, entre dez
embarcações de nível internacional, o 5o

lugar da disputa, utilizando um barco da
Escola Naval e contando com a participa-

ção de cinco aspirantes na tripulação: Ma-
rinheiros Rafael Pariz, Fernanda Decnop e
Pedro Trouche; da Escola Naval, Aspiran-
tes Diego Bomfim De Souza, Mario Jardim
Stavale, Ariel Dantas, Gabriel Selvatice e
Caio Lovato.

COPA  DO  MUNDO  DE  MIAMI  DE
JUDÔ

Realizada pela USJudo (Federação de
Judô dos Estados Unidos), em 27 e 28 de
agosto, em Miami-EUA. Foram os seguin-
tes os resultados obtidos pelos atletas da
Equipe Brasileira Militar de Judô e perten-
centes ao Cefan: 1o lugar Categoria Até
52kg – MN Andressa Fernandes, 1o na Ca-
tegoria Até 63kg – MN Danielli Yuri Barbo-
sa, e 2o na Categoria Até 63kg – MN Camila
Minakawa.

INTERESTADUAL  SP  2010  DE  JUDÔ
Competição realizada pela Federação

Paulista de Judô em 28 e 29 de agosto, em
Santo André – SP. A MN Claudirene Cesar
obteve o 1o lugar na Categoria +78kg. A
atleta integra a Equipe Brasileira Militar de
Judô e pertence ao Cefan.

US  OPEN  DE  JUDÔ
Na competição, realizada pela USJudo em

29 de agosto, em Miami-EUA, os militares
atletas integrantes da Equipe Brasileira Mili-
tar de Judô e pertencentes ao Cefan obtive-
ram os seguintes resultados: 1o lugar Cate-
goria Até 48kg – MN Taciana Lima; e 2o Cate-
goria Até 63kg – MN Katherine Campos.

O Esquadrão VF-1 realizou, de 15 a 19 de
março último, um feito inédito em seus onze
anos de história: Deslocou-se para a Base Aé-
rea de Natal (RN) com quatro aeronaves, sendo
dois AF-1 e dois AF-1A. Durante o traslado de

ESQDVF-1  REALIZA  MISSÃO  EM  CONJUNTO  COM  A  FAB

ida, foi realizado adestramento de reabasteci-
mento em voo (Revo), com o apoio da aerona-
ve Hércules KC-130 da Força Aérea Brasileira
(FAB), o Barão 62 do Primeiro Esquadrão do
Primeiro Grupo de Transporte 1/1 GT.
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Aeronaves realizando Revo

A faina de reabastecimento foi realiza-
da sobre o Oceano Atlântico, ao longo
da costa dos estados da Bahia e de
Alagoas, durando aproximadamente uma
hora, tempo necessário para reabastecer
toda a esquadrilha.

Após a chegada a Natal, foram realiza-
dos voos de qualificação em Navegação a
Baixa Altura (NBA) e de adestramento de
emprego de armamento ar-solo no estande
de tiro de Maxaranguape. O estágio de NBA
consiste em voos de navegação tática a
300 pés sobre o terreno, empregando a ve-
locidade de 420 nós, e forma as bases para
execução de missões de reconhecimento
armado e ataque ao solo. Durante a estada
em Natal, o VF-1 foi apoiado pelo 1/4 GAv,
Esquadrão Pacau da FAB, que colocou à
disposição as suas instalações para o apoio
operacional do VF-1.

No regresso à Base Aérea Naval de São
Pedro da Aldeia (BAeNSPA, no estado do
Rio de Janeiro), sede do Esquadrão, foram
realizados adestramentos de reabastecimen-
to em voo, novamente com a participação do
Barão 62, que, além de prover o combustível
necessário para o retorno seguro das aero-
naves, também efetuou o transporte do ma-
terial e do pessoal participante da missão.
Também neste voo, mais uma marca inédita
foi alcançada: a do voo mais longo realizado
por aeronaves AF-1/1A no Brasil, com a du-
ração de quatro horas e 12 minutos.

A missão terminou com uma passagem
baixa da esquadrilha sobre a BAeNSPA,
coroando com sucesso a missão, que con-
tribuiu para solidificar os laços de amizade
e cooperação entre a Marinha do Brasil e a
Força Aérea Brasileira.

(Fonte: A Macega no 42, jan./abr. 2010)

A Marinha, o Exército e a Força Aérea re-
alizaram, de 19 a 30 de julho último, a Opera-
ção Conjunta Atlântico II, o maior exercício
conjunto já realizado, desenvolvendo-se em
toda a Amazônia Azul e nos estados do Rio
de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, bem
como nos arquipélagos Fernando de Noronha
e São Pedro e São Paulo.

A coordenação foi do Ministério da De-
fesa e o comando ficou a cargo do coman-

OPERAÇÃO  CONJUNTA  ATLÂNTICO  II

dante de Operações Navais, Almirante de
Esquadra Marcus Vinícius Oliveira dos San-
tos, tendo como principal motivação o trei-
namento das Forças Armadas para a defesa
dos interesses do País. A Operação Atlânti-
co II foi resultado de um complexo planeja-
mento realizado por um Estado-Maior Con-
junto, composto por oficiais e praças das
três Forças Armadas, que visou, fundamen-
talmente, à preparação para a defesa dos
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recursos do mar e das infraestruturas de alto
valor estratégico do Sudeste do Brasil.

Dois cenários de ameaça foram elabora-
dos: o primeiro, relacionado aos recursos
petrolíferos, se desenvolveu nas áreas das
bacias de Campos, Espírito Santo e Santos e
da infraestrutura de petróleo e gás da Região
Sudeste; o segundo, relacionado à pesca,
junto aos arquipélagos Fernando de Noronha
e São Pedro e São Paulo. Nesse sentido, a
Operação teve uma amplitude geográfica e
simultaneidade de ações, inerente à defesa
dos ricos recursos brasileiros ao longo da
costa, bem como da Região Sudeste, de ex-
trema importância econômica para o Brasil.

Cerca de 10 mil militares participaram da
Operação, em atividades operacionais, de
apoio à população e na simulação de com-
bate. Estiveram envolvidos meios da Mari-
nha do Brasil, do Exército Brasileiro e da
Força Aérea Brasileira.

Além das atividades essencialmente
militares, foram realizadas Ações Cívico-
Sociais (Aciso) em diversos municípios,
visando integrar e assistir segmentos da
sociedade residente nas regiões onde o
exercício aconteceu.

Nas Aciso foram feitos atendimentos mé-
dicos e odontológicos e aulas de primeiros
socorros e higiene. Em uma outra vertente da
Operação, buscou-se destacar a importância
da Amazônia Azul, tão relevante quanto a
Amazônia Verde, em todas as suas caracte-
rísticas – econômica (petróleo e gás, pesca e
recursos minerais), ambiental e científica –,
além de fortalecer a mentalidade marítima da
sociedade brasileira.

Uma Operação Conjunta é um moderno
conceito de aplicação de forças militares
de mar, terra e ar, de forma coordenada, para

atingir um objetivo que seja de interesse
para o país, como, por exemplo, a defesa de
áreas de grande atividade econômica.

Já o exercício simulado trata-se de uma
operação de guerra moderna, cujo cenário
envolve a defesa dos interesses brasileiros
na Amazônia Azul e de parcela da Região
Sudeste contra a possibilidade de cobiça es-
trangeira dos recursos petrolíferos e pesquei-
ros da Zona Econômica Exclusiva (ZEE), com
ação de meios convencionais e assimétricos.

Foram realizados, entre outros, os se-
guintes exercícios:

Marinha – Defesa de Ilha Oceânica,
Controle de Área Marítima, Operação An-
fíbia, Operações Especiais, Defesa de Por-
tos e Áreas Sensíveis, Contramedidas de
Minagem e Minagem Defensiva de Portos.

Exército – Defesa de Infraestruturas
Energéticas (Angra dos Reis e Macaé), De-
fesa de Costa, Defesa de Indústrias de Mate-
rial de Defesa, Operações Especiais, Defesa
Externa de Portos e Terminais Petrolíferos.

Força Aérea - Patrulha Marítima, Missões
de Ataque, Transporte Aéreo Logístico e
Coordenação e Controle do Espaço Aéreo.

Ao final da Operação, o comandante do
Comando Conjunto Atlântico II expediu a
seguinte mensagem:

“Encerradas as atividades da Operação
Conjunta Atlântico II, dirijo-me a todos os
militares e civis das Forças Armadas e ins-
tituições da nossa sociedade que dela par-
ticiparam, para agradecer o esforço, o
profissionalismo e a dedicação demonstra-
dos no desempenho de suas tarefas.

Além dos efetivos das três Forças Ar-
madas, cerca de 10 mil militares, devo
enfatizar a inestimável colaboração da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de
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Janeiro e da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, que nos apoiaram desde a fase
de planejamento desta Operação. A atua-
ção de seus professores e alunos contri-
buiu de forma extremamente profissional
para a obtenção de um excelente resultado
nas atividades de Comunicação Social da
Operação. A participação ativa do Centro
de Comunicação Social da Marinha foi fun-
damental para a divulgação, junto à mídia e
à população brasileira, das atividades de-
senvolvidas. No período da execução, de
19 a 30 de julho, mais de 22 mil acessos ao
site da operação foram registrados.

Cabe ainda ressaltar a importante partici-
pação da Petrobras S/A, no Exercício de
Retomada de Plataforma, empregando-se
uma de suas mais novas plataformas de pe-
tróleo, onde a coordenação entre o Coman-
do Conjunto e o Centro de Operações da
Petrobras ocorreu de forma coordenada e
perfeita, permitindo uma excelente troca de
informações entre comandos durante o Con-
trole de Área Marítima executado pela Es-
quadra. Tal fato representou mais um impor-
tante passo na consolidação da parceria exis-
tente entre a Petrobras e as Forças Arma-
das. Da mesma forma, destaca-se o apoio
prestado pela Eletrobrás Termonuclear S/A
no Exercício de Proteção à Usina Nuclear de
Angra dos Reis. Este apoio foi fundamental
para que a Força Terrestre pudesse testar as
suas capacidades de guarnecimento e pro-
teção daquela área sensível.

A sinergia obtida nos trabalhos dos es-
tados-maiores durante as fases de planeja-
mento e execução e o comprometimento in-
dividual e a criatividade dos homens e mu-
lheres que trabalharam nessa Operação fo-
ram fatores primordiais para o sucesso al-
cançado e, seguramente, são indicadores
de que, em relação ao preparo do pessoal,
temos condições de responder à altura às
possíveis demandas relacionadas à defesa
da soberania de nosso país. A complexida-

de dessas demandas se fez presente na me-
dida em que a proteção do território nacio-
nal, aí incluídas toda a Bacia de Campos e
infraestruturas logísticas de petróleo e as
regiões dos arquipélagos de Fernando de
Noronha e São Pedro e São Paulo, implicou
a necessidade de um eficaz controle maríti-
mo e terrestre de extensas dimensões.

Dentre os aprendizados e experimenta-
ções, destacam-se: o ineditismo de realizar
operações militares conjuntas em
Fernando de Noronha, ressaltando a im-
portância militar do arquipélago na defesa
do Brasil; a defesa da Bacia de Campos; e
o Comando Logístico do TO.

Durante a Operação, muitas foram as tare-
fas executas pelas forças, tais como: a Defe-
sa de Ilha Oceânica; o Controle de Área Ma-
rítima; a Operação Anfíbia; as Operações
Especiais; a Defesa de Portos e Áreas Sensí-
veis; a Defesa de Infraestruturas Energéticas
(Angra dos Reis e Macaé); Defesa de Costa;
Defesa de Indústrias de Material de Defesa;
Defesa de Portos e Terminais Petrolíferos; a
Patrulha Marítima; as Missões de Ataque; o
Transporte Aéreo Logístico; e Coordenação
e Controle do Espaço Aéreo.

Além das atividades essencialmente mi-
litares, foram conduzidas Ações Cívico-So-
ciais (Aciso) em diversos municípios, inclu-
indo o arquipélago de Fernando de Noronha,
visando integrar e assistir segmentos da
sociedade residentes na região onde o exer-
cício foi realizado. As Aciso incluíram aten-
dimentos médicos e odontológicos e aulas
de primeiros socorros e higiene, tendo havi-
do grande reconhecimento por parte das
populações atendidas.

Finalmente, é com satisfação que reno-
vo os meus cumprimentos a todos pela ex-
celente participação na Operação Atlânti-
co II e apresento o meu ‘Bravo Zulu’ pela
missão bem cumprida.”

(Fontes: www.mar.mil.br e Bono Especi-
al no 532, de 3/8/2010)
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ASSINATURA  DO  TERMO  DE
CESSÃO  DE  USO  DO  TERRENO
PARA  CONSTRUÇÃO  DE
ESTALEIRO  E  BASE  NAVAL

Em 4 de agosto último, na Diretoria-Ge-
ral do Material da Marinha (Rio de Janeiro-
RJ), foi assinado o termo de cessão de uso
do terreno para construção de um estaleiro
e de uma base naval em Itaguaí (RJ). O do-
cumento foi assinado pelo diretor-geral do
Material da Marinha, Almirante de Esqua-
dra Luiz Umberto de Mendonça, e pelo pre-
sidente da Companhia Docas do Rio de
Janeiro, Jorge Luiz de Mello.

O termo é fruto de um criterioso traba-
lho e de ações empreendidas pela Diretoria
de Administração da Marinha no processo
de aquisição do terreno. A assinatura do
documento é um grande passo para a
concretização do Programa de Desenvol-
vimento de Submarino com Propulsão Nu-
clear (Prosub), uma vez que permite o uso
imediato do terreno para as instalações da
Marinha. Sob a coordenação da Diretoria-

SUBMARINO  NUCLEAR

Almirante de Esquadra Mendonça (ao centro) assina o termo de cessão
de uso do terreno para construção de um estaleiro e de uma base naval

Geral do Material da
Marinha, o Programa
abrange a construção
de um estaleiro, uma
base naval, uma unida-
de de fabricação de es-
trutura metálica, quatro
submarinos convenci-
onais e um submarino
com propulsão nuclear.

No evento, estiveram
presentes o coordena-
dor-geral do Prosub, Al-
mirante de Esquadra
(Refo) José Alberto
Accioly Fragelli; o dire-
tor de Administração da
Marinha, Vice-Almirante

(IM) Indalecio Castilho Villa Alvarez; e o di-
retor de Obras Civis da Marinha, Vice-Almi-
rante Luiz Guilherme Sá de Gusmão.

(Fonte: www.mar.mil.br)

MARINHA  RECEBE  LICENÇA  DO
IBAMA  PARA  OBRAS  DE
ESTALEIRO  E  BASE  NAVAL

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) autorizou o início das obras do es-
taleiro e da base naval para construção de
submarinos convencionais e de propulsão
nuclear da Marinha. O empreendimento será
implantado na Baía de Sepetiba, Ilha Madei-
ra, município de Itaguaí, no estado do Rio
de Janeiro. O estaleiro e a base destinam-se
à fabricação, manutenção e comando de
submarinos. O empreendimento será insta-
lado em aterro hidráulico protegido por
enrocamento, num total de 413 mil m².

A Licença de Instalação assinada pelo
presidente do Ibama, Abelardo Bayma, con-
tém 12 condicionantes, dentre as quais se
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destacam a exigência de programas de
monitoramento da biota aquática, dos se-
dimentos resultantes das atividades de
dragagem e do gerenciamento de riscos
ambientais.

Por se tratar de projeto militar, o
licenciamento ambiental é de competência
do Ibama, conforme determina a Resolu-
ção Conama no 237/97.

(Fonte: Assessoria de Comunicação
Social do Ibama)

PRIMEIRO  CORTE  DE  CHAPA

Começaram a sair do papel os acordos
firmados entre a França e o Brasil na área
naval. Foi realizado o primeiro corte de chapa
destinada ao submarino brasileiro, em ceri-
mônia que contou com a presença de cerca
de cem pessoas, inclusive autoridades da

Rio de Janeiro, realizada nos dias 1o, 2 e 5
de julho último, pôde cadastrar currículos
no banco de dados da empresa Odebrecht
e conhecer o Programa de Qualificação Pro-
fissional Continuada – Acreditar. Esse pro-
grama, implantado por solicitação da Mari-
nha do Brasil (MB), tem o propósito de
contratar e formar profissionais da região
para atuar na construção do estaleiro e da
base de submarinos da força, que farão
parte do Complexo Militar-Naval da Mari-
nha, na Ilha da Madeira, Itaguaí.

Por meio do programa, 123 moradores
de Itaguaí que concluíram os cursos de
qualificação já foram contratados pela
Odebrecht e estão atuando nas obras como
ajudante, meio-oficial armador, meio-oficial
carpinteiro e meio-oficial pedreiro.

Marinha do Brasil, representantes do grupo
brasileiro Odebrecht e vários executivos da
companhia francesa DCNS. A cerimônia foi
realizada em Cherbourg, França, e a comitiva
da Marinha, composta por almirantes e ou-
tros oficiais, foi liderada pelo diretor-geral do
Material da Marinha, Almirante de Esquadra
Luiz Umberto de Mendonça.

(Fonte: Tecnologia & Defesa no 121)

ESTALEIRO  E  BASE  GERANDO
EMPREGOS  EM  ITAGUAÍ

O público presente na 2a Feira de Em-
prego, Estágio e Negócios de Itaguaí, no

A MB, em conjunto com a Odebrecht,
participou da feira com um estande, onde os
visitantes puderam ver a maquete de um
submarino nuclear com 4,5 metros, se infor-
mar sobre as formas de ingresso na Força e
tirar dúvidas sobre o novo Complexo Mili-
tar-Naval, cujos projeto e  construção estão
sendo gerenciados pela Coordenadoria-Ge-
ral do Programa de Desenvolvimento de
Submarino com Propulsão Nuclear
(Cogesn), subordinada à Diretoria-Geral do
Material da Marinha (DGMM)

(Fonte: www.mar.mil.br)
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OBRAS  DO  PROGRAMA  DE
DESENVOLVIMENTO  DE
SUBMARINOS  EM  ANDAMENTO

Estão em fase adiantada as obras da Uni-
dade de Fabricação de Estrutura Metálica
(Ufem) do estaleiro e da base naval que serão
construídos em Itaguaí. Iniciadas em maio
deste ano, as obras encontram-se atualmen-
te na etapa de estaqueamento das fundações.

Editora, o livro O projeto do submarino nu-
clear brasileiro – uma história de ciência,
tecnologia e soberania. A obra descreve
os esforços brasileiros para o domínio da
tecnologia de enriquecimento de urânio e o
projeto de construção de um submarino de
propulsão nuclear, desde o governo Geisel
até a atualidade, culminando com o acordo
estratégico França-Brasil.

Trata-se, portanto, de um trabalho
esclarecedor não apenas sobre aquela im-
portante conquista tecnológica nacional,
como também sobre as perspectivas
tecnológicas oferecidas pelo projeto do
submarino em si e pelos programas de
reequipamento das Forças Armadas.

Transcrevemos abaixo a apresentação
do editor Lorenzo Carrasco à obra:

“A publicação deste livro atende ao pro-
pósito de levar ao conhecimento do públi-
co em geral a evolução de uma das maiores
iniciativas tecnológicas idealizadas e em-
preendidas no País, o projeto do submari-
no nuclear da Marinha do Brasil. Projeto
que, por sua vez, emergiu no contexto da
empreitada mais ampla do pleno domínio
das tecnologias referentes à energia nu-
clear, que remonta aos esforços pioneiros
e visionários do Almirante Álvaro Alberto
da Mota e Silva, ainda na década de 1940, e
se institucionalizou com o Acordo Nuclear
Brasil-Alemanha, assinado pelo Governo
Geisel em 1974.

Inicialmente, o projeto foi concebido
sob o manto do segredo militar, em função
das circunstâncias desfavoráveis criadas
pelo ambiente hostil contra os planos nu-
cleares dos países em desenvolvimento. No
período da assinatura do acordo nuclear
Brasil-Alemanha, foram manifestas as pres-
sões exercidas pelo governo do Presiden-
te James Carter. Washington considerou
que o acordo era uma afronta à ordem mun-
dial estabelecida no pós-guerra e desdo-
brou operações de inteligência contra os

Classificado como área industrial, o espaço
tem cerca de 90 mil metros quadrados e será
responsável pelo acabamento inicial das  se-
ções dos submarinos preparadas na
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.
(Nuclep), antes de irem para o estaleiro. Cal-
cula-se que cerca de 800 pessoas irão traba-
lhar no empreendimento quando o Programa
estiver em pleno andamento. Brevemente de-
vem ser iniciadas as obras marítimas.

(Fonte: www.mar.mil.br)

O  PROJETO  DO  SUBMARINO
NUCLEAR  BRASILEIRO  –  UMA
HISTÓRIA  DE  CIÊNCIA,
TECNOLOGIA  E  SOBERANIA

Resultante da dissertação de mestrado
da historiadora Fernanda das Graças Corrêa
na Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), está sendo lançado, pela Capax Dei
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O projeto do submarino
nuclear e o programa de
enriquecimento de urânio

do Brasil foram
desenvolvidos dentro de um

sistema bem-sucedido de
sigilo, burlando as pressões
neocoloniais contra o uso

pacífico da energia nuclear
e o desenvolvimento
tecnológico legítimo

governos do Brasil e, especialmente, da
Alemanha. Foi uma campanha de pressões
que impôs sobre a nação alemã um virtual
veto a toda atividade nuclear de uso pacífi-
co. Durante esse mesmo período, a derro-
cada do governo do Xá Mohamed Reza
Pahlavi no Irã levou ao cancelamento de
seu enorme programa nuclear.

Outro fator predominante para acelerar
o desenvolvimento nuclear autônomo do
país foi a Guerra das Malvinas, em 1982.
Na ocasião, os submarinos nucleares in-
gleses foram determinantes para neutrali-
zar a Armada argenti-
na, especialmente de-
pois do afundamento
do Cruzador General
Belgrano pelo Subma-
rino Conqueror. Eles
estabeleceram um vir-
tual bloqueio naval
das Ilhas Malvinas,
que foi definitivo na
rendição argentina
(por sua vez, o único
submarino argentino
disponível, mesmo de
propulsão convencio-
nal, foi motivo de pre-
ocupações para a
Royal Navy até o final
do conflito).

Porém o ‘fator Malvinas’ não está ape-
nas no aspecto militar da capacidade dos
submarinos nucleares. A verdade é que o
conflito de 1982 foi um divisor de águas nas
relações hemisféricas, especialmente pela
atitude dos Estados Unidos, permitindo uma
organização extrajuridiscional da Organiza-
ção do Tratado do Atlântico Norte (Otan)
no Hemisfério Ocidental. Isso levou a uma
mudança no pensamento estratégico brasi-
leiro, retirando a Argentina da antiga posi-
ção de principal oponente potencial das
Forças Armadas brasileiras. Vale recordar

que, como já mencionado, antes do confli-
to, importantes setores do governo norte-
americano já haviam colocado em marcha
uma campanha de desmilitarização da Amé-
rica do Sul, entendendo-se como tal não
apenas a presença dos militares na política
regional, mas também o papel das Forças
Armadas de países como Argentina e Brasil
na promoção de projetos de tecnologia avan-
çada em setores de ponta, como a indústria
aeroespacial, energia nuclear e outros.

Por todas estas razões, o projeto do
submarino nuclear e o programa de enri-

quecimento de urânio
do Brasil foram desen-
volvidos dentro de um
sistema bem-sucedido
de sigilo, burlando as
pressões neocoloniais
contra o uso pacífico
da energia nuclear e o
d e s e n v o l v i m e n t o
tecnológico legítimo.

A propósito, o de-
senvolvimento da in-
dústria nuclear tem ori-
gem em iniciativas mi-
litares: primeiro, com o
Projeto Manhattan,
durante a Segunda
Guerra Mundial; e, no

pós-guerra, com os esforços do Almirante
Hyman G. Rickover para dotar a Marinha
dos EUA de uma força de submarinos de
propulsão nuclear, dos quais se originaram
os reatores de urânio enriquecido e refrige-
rados a água pressurizada (PWR) que foram
posteriormente adaptados para a geração
de eletricidade nas usinas nucleoelétricas.
No Brasil, da mesma forma, foi a iniciativa
de estabelecer o chamado programa nuclear
paralelo, coordenado pela Marinha e com
apoio da Comissão Nacional de Energia
Nuclear (CNEN) que resultou no domínio
da tecnologia de enriquecimento de urânio
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O denodo de um punhado
de obstinados – como o

físico Rex Nazaré Alves, o
Comandante (depois

Almirante) Othon Luiz
Pinheiro da Silva e outros –
que possibilitou o sucesso
de uma empreitada que
permanecerá como uma

das maiores façanhas
científico-tecnológicas dos

brasileiros
* * *

Em termos estritamente
militares, a importância

estratégica do submarino
nuclear para o Brasil é

indiscutível

por ultracentrifugação, conhecimento zelo-
samente preservado pelos países que o de-
têm e sem o qual é inviável o estabelecimen-
to de uma indústria nuclear nacional autô-
noma e apta a atender plenamente aos inte-
resses soberanos do país. Aqui, também foi
o denodo de um punhado de obstinados –
como o físico Rex Nazaré Alves, o Coman-
dante (depois Almirante) Othon Luiz Pinhei-
ro da Silva e outros –
que possibilitou o su-
cesso de uma emprei-
tada que permanecerá
como uma das maiores
façanhas científico-
tecnológicas dos bra-
sileiros, ao lado da ex-
ploração petrolífera em
águas profundas, da
viabilização da explo-
ração agropecuária do
Cerrado e da indústria
aeroespacial.

Em termos estrita-
mente militares, a im-
portância estratégica
do submarino nuclear
para o Brasil é indis-
cutível, principalmen-
te considerando as
responsabilidades do
País com a proteção do
seu vasto litoral, cuja
importância econômi-
ca só tende a crescer
com a definição e ex-
ploração dos recursos
da Zona de Exploração
Econômica Exclusiva, que representa o equi-
valente a 42% do território continental bra-
sileiro (podendo chegar a 52%, caso seja
aceito o pleito de extensão feito à Comis-
são de Limites da Plataforma Continental
da Organização das Nações Unidas). Entre
eles, destacam-se as jazidas de petróleo e

gás natural da camada pré-sal, que deve-
rão colocar o Brasil entre os dez maiores
produtores de hidrocarbonetos do mundo.

Ademais, em um cenário mundial mar-
cado por uma dinâmica de rápidas e
imprevisíveis transformações na ordem de
poder político e econômico global, na qual
o Brasil emerge como um protagonista de
relevo, torna-se impostergável a aquisição

de uma capacidade de
defesa capaz de exer-
cer um fator de
dissuasão efetiva con-
tra quaisquer tipos de
ameaças externas.

Por suas caracte-
rísticas de velocidade,
autonomia e discrição,
o submarino nuclear
constitui a arma ideal
para tais funções, prin-
cipalmente se contar
com o apoio de um sis-
tema de sensores
avançados, como sa-
télites de reconheci-
mento e vigilância.

Após três décadas
de esforços, com avan-
ços brilhantes e
desacelerações frus-
trantes, o submarino
nuclear brasileiro deve-
rá tornar-se realidade,
com a histórica assina-
tura da Aliança Estraté-
gica França-Brasil, em
setembro de 2009, a

qual prevê a construção com transferência
de tecnologia de quatro submarinos conven-
cionais da classe Scorpène e o casco para o
submarino nuclear, que será equipado com
uma instalação propulsora nuclear desenvol-
vida pela Marinha do Brasil. Juntamente com
os demais elementos previstos no acordo
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Poucos setores
tecnológicos têm a

capacidade do nuclear de
promover este efeito de
arraste, a aplicação dos
resultados da pesquisa e

desenvolvimento (P&D) em
outras áreas

com a potência europeia, tais belonaves de-
verão contribuir grandemente para proporci-
onar às Forças Armadas uma capacidade
operacional e dissuasória inusitada em sua
história, elevando-a aos patamares exigidos
pela dimensão que o País vem assumindo no
cenário mundial. É indiscutível que a posse
de dez submarinos, um deles nuclear (com a
possibilidade de construção de mais um ou
dois), dará à Marinha brasileira uma capaci-
dade estratégica sem precedentes em sua his-
tória, conferindo-lhe a
possibilidade efetiva de
interditar o acesso à
margem ocidental do
Atlântico Sul a qual-
quer força aeronaval
hostil. Por isso, o pro-
jeto do submarino nu-
clear é hoje um dos prin-
cipais elementos da Es-
tratégia Nacional de
Defesa (END).

Apresentada no fi-
nal de 2008, a END foi
concebida como uma
base de discussões para o estabelecimen-
to de uma política de defesa que funcione
como um dos sustentáculos do progresso
nacional, atendendo tanto aos requisitos
operacionais específicos das Forças Arma-
das como também às perspectivas dos múl-
tiplos subprodutos dos programas
tecnológicos militares para a sociedade em
geral. Em especial, vale destacar a ênfase
atribuída ao desenvolvimento doméstico
das tecnologias nuclear, espacial e ciber-
nética. O acordo estratégico com a França
pode proporcionar um efeito multiplicador
numa escala bem maior do que a obtida,
por exemplo, na parceria com a Itália no

projeto do caça AMX, que permitiu à
Embraer um salto tecnológico.

Poucos setores tecnológicos têm a ca-
pacidade do nuclear de promover este efei-
to de arraste, a aplicação dos resultados
da pesquisa e desenvolvimento (P&D) em
outras áreas. Neste particular, como obser-
va oportunamente o comandante e enge-
nheiro naval Leonam dos Santos Guima-
rães1, o programa nuclear da Marinha do
Brasil tem sido conduzido – embora em rit-

mos variados – com a
intenção não apenas
de viabilizar um salto
tecnológico na capaci-
dade operacional da
Força Naval, mas tam-
bém de assegurar as
premissas fundamen-
tais para o desenvol-
vimento científico-
tecnológico: a forma-
ção de uma massa crí-
tica de cérebros e in-
centivos às suas
potencialidades; a

mobilização institucional em torno de me-
tas geradoras de benefícios estratégicos e
sociais; e o esforço nacional, canalizando
recursos adequados para a área científico-
tecnológica.

Um fator imprescindível para que todas
essas perspectivas se concretizem é o apoio
da sociedade a tais projetos, sobre os quais
não devem pairar dúvidas induzidas por
desconhecimento ou preconceitos ideoló-
gicos. Para tanto, é fundamental que o pú-
blico em geral se familiarize com os proje-
tos em pauta e passe a considerá-los como
conquistas da nacionalidade, como ocorre
com outros indicadores de progresso.

1 GUIMARÃES, Leonam dos Santos . “Estratégia de implementação e efeitos de arraste dos grandes
programas de desenvolvimento tecnológico nacionais”. Pesquisa Naval, SDM, Rio de Janeiro, v.
16, p. 129-146, 2003.
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O trabalho de Fernanda das Graças Corrêa
se insere, precisamente, nesse contexto da
necessidade de divulgação desses esfor-
ços. Combinando o rigor das normas acadê-
micas com um texto de leitura agradável, pro-
porciona um relato vivo e instrutivo sobre a
trajetória do projeto do submarino nuclear

brasileiro, desde as suas origens, no gover-
no Geisel, até a assinatura do Acordo Fran-
ça-Brasil. Por isso, ao mesmo tempo em que
se orgulha de disponibilizá-lo aos leitores, a
Capax Dei Editora oferece com ele uma con-
tribuição para uma iniciativa crucial para o
futuro da nação brasileira.”

A Contra-Almirante Nora W. Tyson, da
Marinha dos Estados Unidos da América
(EUA), assumiu, em 29 de julho último, o
comando do Carrier Strike Group 2 (CSG 2
– GT centrado em navio-aeródromo [NAe]),
sendo, assim, a primeira mulher a assumir
um cargo deste tipo na Marinha dos EUA.
Em 1979, quando Nora W. Tyson ingres-
sou na força, não era permitido às mulhe-
res sequer servirem em navios-aeródromo
e nem se podia conceber uma como co-
mandante de grupo-tarefa.

A cerimônia de assunção de cargo pela
Contra-Almirante Tyson foi realizada a bor-
do do USS George H. W. Bush, passando à
história da Marinha americana.

O CSG 2 é constituído do mais novo
navio-aeródromo americano, o Bush, além

MULHER  ASSUME  GT  CENTRADO  EM  NAE  NOS  EUA
de quatro cruzadores, do 22o Esquadrão de
Contratorpedeiros, de duas fragatas e do
8o Destacamento Aéreo de NAE, constitu-
ído de oito esquadrões de aeronaves.

Contra-Almirante Nora W. Tyson, comandan-
te do Grupo-Tarefa centrado em NAe 2

As aeronaves UH-12 N-7057 e UH-14 N-
7070 embarcaram no Navio-Aeródromo
Cavour, da Marinha da Itália, no período de
24 a 28 de janeiro último, a fim de participar
da operação conjunta com a Marinha italia-
na em apoio humanitário ao Haiti. Ambas as
aeronaves foram empregadas no transporte

AERONAVES  DA  MB  OPERAM  A  PARTIR  DO  NAe  CAVOUR
EM  APOIO  AO  HAITI

de pessoal e material para terra e em evacu-
ação aeromédica de enfermos para o navio.

As aeronaves N-7057 e N-7070 voaram
um total de 13,6 e 47,9 horas, respectiva-
mente, em proveito ao apoio às vítimas do
terremoto ocorrido no Haiti.

(Fonte: A Macega no 42, jan./abr. 2020)

O 2o Esquadrão de Helicópteros de Em-
prego Geral (HU-2) prestou auxílio às víti-
mas das enchentes em Alagoas, ocorridas

ESQUADRÃO  HU-2  AJUDA  VÍTIMAS  DAS
ENCHENTES  EM  ALAGOAS

em junho último, com a aeronave UH-14
Super Puma N -7071 (Pégasus 71), que
atuou na região.



RMB3oT/2010 319

NOTICIÁRIO  MARÍTIMO

A aeronave partiu da Base Aérea Na-
val de São Pedro da Aldeia/RJ no dia 19
de junho e, após 2,3 horas de voo, che-
gou a Vitória (SBVT), onde pernoitou, e
no dia seguinte rumou para Alagoas, com
escalas em Porto Seguro e Salvador, para
finalmente chegar a Maceió, após sete
horas de voo.

Efetivamente, os voos de ajuda huma-
nitária se iniciaram no dia 21 de junho, trans-

Primeira aeronave militar a chegar na região, o Pégasus 71 transportou água potável,
cestas básicas, leite e medicamentos para a população atingida, além de conduzir a

comitiva da Presidência da República e do Ministério da Defesa

portando 700 kg de mantimentos e medica-
mentos para o município de Santana do
Mandaú, perfazendo 2,3 horas de voo.

Do dia 22 ao dia 27 de junho, foram aten-
didos os municípios de Santana do Mandaú
e Quebrangulo, com transporte de comiti-
vas do Ministério da Defesa e da Presidên-
cia da República e envio de água potável,
leite e cestas básicas.

(Fonte: http://www.naval.com.br/blog/)

A Capitania Fluvial de Tabatinga, no
estado do Amazonas, realizou Ação Cívi-
co-Social (Aciso) em 22 de julho último, na
Escola Estadual Almirante Tamandaré, na
cidade de Tabatinga. A ação teve apoio dos
navios-patrulha fluvial Pedro Teixeira e
Amapá, que participaram da Operação
Bracolper (Brasil-Colômbia-Peru) 2010.

ACISO  NA  TRIBO  TIKUNA  EM  TABATINGA

Palestra
sobre

higiene
bucal
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Localizada na comunidade indígena
Umariaçu II, da tribo Tikuna, a escola rece-
beu pintura e instalação de computadores.
Durante a Aciso, também foram realizados
atendimentos médicos, distribuição de
medicamentos e palestras sobre higiene
bucal.

(Fonte: www.mar.mil.br)
 Atendimento médico na Escola Estadual

Almirante Tamandaré

O ministro da Defesa do Brasil, Nelson
Jobim, e o subsecretário de Defesa da Itá-
lia, Guido Crosetto, assinaram, em 24 de
junho último, um “Ajuste Complementar”
ao acordo sobre cooperação em defesa
existente entre os dois países. O acordo foi
assinado pelo Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva e o primeiro-ministro italiano, Sil-
vio Berlusconi, em 12 de abril, quando am-
bos se encontraram em Washington (EUA).

Na cerimônia de 24 de junho foi assina-
do também um “Ajuste Complementar Téc-
nico” ao mesmo acordo, entre os coman-
dantes da Marinha do Brasil, Almirante de
Esquadra Júlio Soares de Moura Neto, e
da Itália, Almirante Bruno Branciforte.

Segundo Guido, o acordo será útil aos
dois países, especialmente na facilitação das
trocas de tecnologia. “Este documento re-
presenta a conclusão de um percurso de
amizade e respeito”, afirmou. Ele lembrou
que o impulso dado à Embraer deveu-se em
grande parte às parcerias com a indústria

BRASIL  E  ITÁLIA  APROFUNDAM  ENTENDIMENTOS  NA
ÁREA  DE  DEFESA

aeronáutica italiana, a ponto de a empresa
brasileira hoje superar suas parceiras.

O ministro Jobim explicou que o enten-
dimento na área de defesa se soma aos de
outros setores, como cultura e meio ambi-
ente. “Significa a intensificação das rela-
ções com a Itália de entendimentos que
possam aproximar mais este país, além da-
quelas relações de simpatia e amizade que
já temos há muitos anos.”

O aprofundamento dos acordos facilita,
entre outras coisas, a absorção de tecnologia
italiana na construção de navios destina-
dos à proteção das riquezas do Atlântico, a
nossa Amazônia Azul. “É um dos elementos
de concretização [da Estratégica Nacional
de Defesa – END],tendo em vista que um
dos objetivos fixados na END é a dissuasão
em relação ao Atlântico e o monitoramento
deste oceano”, disse Jobim.

Fonte: Assessoria de Comunicação So-
cial do Ministério da Defesa, em http://
www.naval.com.br/blog/

Em 28 de agosto último, o Navio-Patru-
lha Fluvial (NPaFlu) Raposo Tavares este-
ve novamente na cidade de Gurupá, mais
de 36 anos após sua primeira navegação
na bacia amazônica e 359 anos do término

RAPOSO  TAVARES  REVISITA  GURUPÁ

da extraordinária epopeia expedicionária
levada a cabo pelo bandeirante paulista
Antônio Raposo Tavares.

Na oportunidade, foram reencontrados
moradores do município que testemunha-
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1 N.R.: Cacique da tribo Tupi.
2 Termo de Viagem no 005/1974 do NPaFlu Raposo Tavares, incluso no Livro do Navio. O Tuxaua, na

ocasião, pronunciou os termos: “Tianepuntuna acarina airá comgabira compuronca me buirá jurupari
catatu meruá airá comgabira moiquê com combuca”. A saudação foi traduzida como “Bom dia,
senhor. Seja bem-vindo, colega”.

3 Conforme histórico apresentado na página http://www.mar.mil.br/9dn/OM/NPFRTV.htm, acessado em
29 de agosto de 2010.

ram a primeira visita do
navio, notadamente o
Sr. Benedito Ferreira
Marques, que, em
1974, representou o
Tuxaua1 na cerimônia
em que índios caracte-
rizados saudaram os
recém-chegados em
tupi-guarani2. O Sr. Be-
nedito guardava, com orgulho, o brasão
que recebera de presente naquela ocasião,
igual ao que até hoje é ostentado na cha-
miné do navio.

Um outro morador doou ao comandan-
te do Raposo Tavares, Capitão de Corveta
Renato Ferreira Jácomo dos Santos, uma
fotografia do navio, que fora por ele pre-
servada a partir de material alienado em uma
das reformas pela qual passara o edifício
da Prefeitura. A foto mostra o navio-patru-
lha fluvial em provas de mar na Baía de
Guanabara, vendo-se ao fundo a ponte Pre-
sidente Costa e Silva (Rio-Niterói) ainda
em construção.

Acerca da passagem do bandeirante, to-
davia, pouco se pôde ver além da placa
encravada em um dos lados do marco inicial
da cidade, no Forte de Santo Antônio de
Gurupá, com os dizeres: “1651 – Chega a este
forte a bandeira paulista chefiada pelo mes-
tre de campo Antonio Raposo Tavares, Se-
nhor de Quitaúna, depois de uma das traves-
sias mais ousadas que já se emprehenderam
atravéz do continente americano.”

Procuradas informações acerca da es-
pada de Antônio Raposo Tavares, que es-

taria na cidade3, soube-se, junto a autori-
dades municipais e conhecedores da his-
tória de Gurupá, que não se encontrava ali.
Um antigo habitante relatou que tal relí-
quia teria existido, mas que, entre 1948 e
1949, já estaria desaparecida. Acrescentou
ainda que, infelizmente, estavam hoje fale-
cidas pessoas que poderiam prestar outros
esclarecimentos sobre o paradeiro da arma.

Com a ida do NPaFlu Raposo Tavares
para a Base Naval de Val de Cães, em Belém,
a fim de cumprir Período de Modernização,
encerra-se o ciclo operativo do navio no ano
de 2010, após realizar 20 comissões com ple-
no êxito. Neste ano, semelhantemente à tra-
vessia amazônica realizada por seu patrono
mais de três séculos atrás, o navio desceu o
Rio Madeira de Porto Velho até sua foz e
baixou o Rio Amazonas até Gurupá, em dife-
rentes missões.

Durante a modernização que ora se ini-
cia, o navio terá substituída sua planta pro-
pulsora original por quatro novos motores
de combustão principais, respectivas en-
grenagens redutoras-reversoras e um mo-
derno sistema eletrônico de controle da
propulsão.

NPaFlu Raposo Tavares e o Forte de Santo Antônio de Gurupá
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Com a participação de navios da Flotilha
de Mato Grosso e navios-patrulha fluvial
do Paraguai, foi realizada, de 9 a 20 de agos-
to, a Operação Ninfa XXIII. A Operação
simulou uma situação em que os meios na-
vais restabeleceram e mantiveram o con-
trole de uma área ribeirinha, por meio da
localização e neutralização de um grupo
paramilitar.

A Força-Tarefa brasileira, subordinada ao
6o Distrito Naval (Ladário-MS), foi compos-
ta pelos seguintes meios: Monitor
Parnaíba; Navio-Transporte Fluvial
Paraguassu; Navio de Apoio Logístico Flu-
vial Potengi; Aviso de Transporte Fluvial
Piraim; Navios-Patrulha Piratini e Pene-
do; Embarcação de Apoio Fluvial Leverger;
duas embarcações de desembarque; uma ae-
ronave IH-6B do 4o Esquadrão de Helicóp-
teros de Emprego Geral (Esqd HU-4); desta-
camentos do Grupamento de Fuzileiros Na-
vais de Ladário; destacamentos do Bata-
lhão de Comando e Controle; Batalhão de
Engenharia; Batalhão de Infantaria; Bata-
lhão de Operações Especiais de Fuzileiros

OPERAÇÃO  NINFA  XXIII

Navais; e uma equipe
de Mergulhadores de
Combate. Eles atuaram
em conjunto com os
navios-patrulha fluvial
da Armada paraguaia
Capitán Cabral e
Itaipu.

O exercício, realiza-
do a cada dois anos,
sempre com a presen-
ça de navios da Arma-
da paraguaia, visa
incrementar a interope-
rabilidade entre as
Marinhas do Brasil e
do Paraguai; aplicar

procedimentos operativos na condução de
operações em ambiente ribeirinho que, de-
vido às suas peculiaridades ambientais, exi-
gem elevado grau de familiarização com a
região; e consolidar os laços de amizade que
unem as duas Marinhas. Este ano, a Opera-
ção ocorreu no Rio Paraguai, nas proximida-
des da cidade de Porto Murtinho (MS).

(Fonte: www.mar.mil.br)

Aeronave IH-6B do Esquadrão HU-4 no
convoo do Monitor Parnaíba

Navios da Flotilha de Mato Grosso abarrancados em Porto
Murtinho (MS), por ocasião da Operação Ninfa XXIII



RMB3oT/2010 323

NOTICIÁRIO  MARÍTIMO

Em 24 de junho último, o Almirante Gra-
ça Aranha, antes navio faroleiro, foi
reclassificado como navio hidroceanográfico
faroleiro. A fim de executar as diversas fainas
hidrográficas, como coleta de dados ocea-
nográficos e meteorológicos, além das ativi-
dades inerentes à sinalização náutica, rece-
beu diversos investimentos em termos de
capacitação para realização de atividades de
coleta de dados. Dentre esses investimentos
destacam-se: um moderno ecobatímetro ci-
entífico; um guincho oceanográfico capaz de
operar até 2.000 metros de profundidade; uma
estação lateral; reforma do seu guindaste,
podendo este lançar e recolher boias
meteoceanográficas; e instalação de cama-
rotes para até 15 pesquisadores. Em breve,
deverá ser concluída a instalação de seus
laboratórios de pesquisa.

O navio está realizando um Período de
Manutenção Geral na Base Naval do Rio

ALMIRANTE  GRAÇA  ARANHA  É  RECLASSIFICADO  COMO
NAVIO  HIDROCEANOGRÁFICO  FAROLEIRO

de Janeiro, ocasião em que estão sendo
prontificados diversos setores vitais, a fim
de possibilitar seu retorno ao mar com se-
gurança. Neste período, estão sendo reali-
zadas as seguintes obras: revisão geral do
motor de combustão principal e dos moto-
res de combustão auxiliar; revisão nos ge-
radores principais; substituição de redes;
reforma na frigorífica; revisão geral das
bombas; substituição de válvulas de fun-
do; tratamento e pintura de tanques; revi-
são do grupo de osmose reversa; substi-
tuição de chapeamento; revitalização do
convoo; reforma dos camarotes, cobertas
e sanitários; reparo na tampa do porão e
substituição de cabeços e buzinas.

Construído pelo estaleiro Ebin, em
Niterói, RJ, e lançado ao mar em 23 de maio
de 1975, o Graça Aranha foi incorporado à
Marinha do Brasil em 9 de setembro de 1976,
tendo sido o primeiro navio a ostentar esse

nome, em homenagem ao
hidrógrafo Almirante Heráclito da
Graça Aranha. Ao longo dos 34
anos de serviços prestados à
Marinha e à hidrografia, o navio
vem cumprindo sua missão de
instalar, manter e apoiar os sinais
fixos e manter e reparar os
balizamentos afetos à Marinha
do Brasil, a fim de contribuir para
a segurança da navegação.

CPPR  MONITORA  NAVIOS
EM  TEMPO  REAL

A Capitania dos Portos do Paraná (CPPR)
dispõe, há sete meses, de um sistema capaz
de monitorar em tempo real os navios mer-
cantes que trafegam pela Baía de Paranaguá.

O AIS (Automatic Identification System)
identifica o navio, registra a velocidade, a
localização, a rota percorrida e a área de fun-
deio das embarcações.
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Todos esses dados são fornecidos via
satélite e captados com precisão por uma
antena confeccionada para a frequência
VHF do sistema e que funciona também
como para-raios.

Com o AIS, a Capitania reduziu a zero o
número de denúncias falsas sobre possí-
veis acidentes no mar envolvendo navios
e pequenas embarcações. Também diminuiu
consideravelmente o volume de Inquéritos
para Averiguação de Fatos da Navegação.
Até novembro do ano
passado, 30 inquéritos
eram abertos a cada ano
na CPPR. Nos últimos
sete meses, apenas cin-
co inquéritos foram ins-
taurados, resultado da
apuração antecipada
das informações.

Segundo o capitão
dos Portos do Paraná,
Capitão de Mar e Guer-
ra Marcos Antônio
Nóbrega Rios, o AIS é
um aliado da CPPR para
a manutenção da segu-

rança da navegação. “A antena capta o si-
nal de satélite com uma eficiência surpre-
endente. As informações permitem, por
exemplo, termos dados suficientes para pla-
nejarmos as inspeções navais e impedir-
mos mobilizações desnecessárias de equi-
pes”, disse.

O sistema proporciona aos militares da
Capitania dos Portos a interpretação exata
das informações prestadas em situações
de emergência, possibilitando compará-las

Vista da Baía de Paranaguá
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com a real situação da ocorrência, median-
te a visualização do monitor instalado no
saguão da CPPR. O AIS permite, ainda, que
se grave e recupere todo o percurso do
navio e sua velocidade, facilitando a in-
vestigação caso haja a necessidade de re-
aver os dados.

O acompanhamento on-line do tráfego
marítimo atende a uma necessidade da Ca-
pitania dos Portos do Paraná em manter a
segurança da navegação no litoral do esta-
do. A CPPR está presente na segunda maior
baía do Brasil, com 667 km² de extensão,
compreendendo as baías de Paranaguá,
Guaraqueçaba e Pinheiros.

“Projetada para captar apenas a área do
litoral paranaense, a antena apresenta um al-
cance superior, capaz de rastrear o desloca-

mento dos navios no porto de São Francisco
do Sul, em Santa Catarina”, informou o técni-
co especializado na área, Ricardo Parpineli.
Os dados captados pela antena são repassa-
dos pelo próprio navio, dotado de um
transponder, item obrigatório nas embarca-
ções de todo o mundo, conforme determina-
ção da Organização Marítima Internacional.

A instalação do sistema AIS na Capita-
nia é resultado da soma de esforços da
comunidade marítima local. Essa integração
permitiu a aquisição do receptor e do
software, ambos doados pela Sociedade
Amigos da Marinha do Paraná (Soamar-
PR), e a confecção e instalação gratuitas
da antena na sede da CPPR pelo técnico
Ricardo Parpineli.

(Fonte: www.mar.mil.br)

As descobertas feitas ao longo de cin-
co expedições ao continente antártico e as
curiosidades sobre a vida de espécies pou-
co conhecidas são narradas em Férias na

FÉRIAS  NA  ANTÁRTICA

Antártica, de Laura, Tamara e Marininha
Klink (as irmãs Klink), lançado em agosto
último pela Grão Editora. Para mostrar a di-
versidade de um ecossistema conhecido
por poucos, as autoras (filhas do navega-
dor Amir Klink e da fotógrafa Marina Ban-
deira Klink) se valeram das experiências e
das lembranças adquiridas nas expedições
à Antártica em companhia dos pais.

No livro, as desbravadoras mirins, que na
primeira viagem tinham 6 e 9 anos (Laura e
Tamara, mais velhas, são gêmeas) relatam de
forma divertida as melhores aventuras e his-
tórias de suas idas à Antártica. Para reunir em
texto todas as emoções, as meninas conta-
ram com a ajuda da poeta e arte-educadora
Selma Maria e com o professor João Vilhena.

O relato de viagem do trio conta diversas
passagens curiosas em explicações simples e
esclarecedoras a respeito das mais variadas
espécies que habitam o continente gelado.
Com isso, as viajantes reforçam a importância
da preservação ambiental, contribuindo para
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conscientizar crianças e adultos sobre o im-
pacto que atitudes simples como jogar tampi-
nhas de garrafa e sacos plásticos fora do lixo
podem ter em todo o ecossistema do planeta.

Entre os animais citados no livro, es-
tão a baleia-jubarte, a baleia-franca, o

albatroz, os pinguins e as focas. Para aju-
dar o leitor a conhecer cada uma das es-
pécies mais de perto, a mãe e fotógrafa
Marina Bandeira Klink registrou as ima-
gens surpreendentes e inusitadas que ilus-
tram a obra.

A história dos 30 anos da mulher militar
na Marinha do Brasil, suas conquistas e
feitos são mostrado em “O Passeio Mági-
co”, peça teatral em cartaz no Espaço Cul-
tural da Marinha, Rio de Janeiro (RJ), até
dezembro. Com a manipulação da boneca
Alice e com a divertida guia de turismo
Dona Laurinda, o público é convidado a
embarcar num passeio imaginário, como se
estivesse a bordo do Rebocador Laurindo
Pitta, único remanescente da Força Naval
Brasileira que participou da Primeira Guer-
ra Mundial e que em 2010 está completan-
do cem anos de existência.

Nesse encontro de datas comemorati-
vas e através desse passeio imaginário, o
público participa de forma interativa com
os personagens, utilizando elementos cê-
nicos como âncora, sino, boias e cabos para
auxiliar as personagens na condução des-
se passeio.

A peça faz parte do projeto educativo
“Conhecendo e brincando no Espaço Cul-
tural da Marinha”, realizado desde 2001 pela
Diretoria do Patrimônio Histórico e Docu-
mentação da Marinha em parceria com a
Liga dos Amigos do Museu Naval e com
patrocínio da Companhia de Navegação
Norsul. A elaboração e coordenação são
da museóloga Vera Lucia Finkel. O projeto
consta de peças teatrais com narração da
história da Marinha do Brasil, seus perso-
nagens e feitos.

A apresentação é aos sábados e domin-
gos, às 14h30 e às 16 horas, com entrada

O  PASSEIO  MÁGICO

franca. O Espaço Cultural da Marinha fica
na Av. Alfred Agache, s/no, Centro, próxi-
mo à Praça XV. Há, ainda, oficinas de arte,
às 15 horas e às 15h50.

O texto e a direção de “O Passeio Mági-
co” são assinados por Alessandra
Canabarro Cervieri, e a produção e coorde-
nação da montagem por Raquel Brum. No
elenco estão Alessandra Canabarro
Cervieri e Rita J. Bogado.
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Há 30 anos, a Marinha se tornaria pio-
neira nas Forças Armadas brasileiras ao
abrir seu quadro de militares para mulhe-
res. Ao longo desses anos, elas marcaram
de forma indelével sua presença na insti-
tuição, em diversos postos e funções, es-
tendendo sua competência a praticamen-
te todas as Organizações Militares. Assim,
em 7 de julho último, foi comemorado o 30o

Aniversário do Ingresso da Mulher na Ma-
rinha do Brasil.

A presença feminina nas Forças Arma-
das remonta à década de 1970, quando di-
versos países começaram a admitir mulhe-
res em seu quadro. Em 1980, o então minis-
tro da Marinha, Almirante de Es-
quadra Maximiano Eduardo da
Silva Fonseca, posterior-
mente escolhido Patrono
das Mulheres Militares
da Marinha, criou, por
intermédio da Lei no

6.807, de 7 de julho de
1980, o Corpo Auxiliar
Feminino da Reserva
da Marinha (CAFRM),
que tinha como propó-
sito atuar na área técni-
ca e administrativa.

Em abril de 1981, a Ma-
rinha abriu oficialmente suas
portas ao primeiro contingen-
te de mulheres. O ingresso foi
realizado por meio de rigoroso pro-
cesso de seleção, no qual, das 10.035
candidatas, 514 foram selecionadas. As áre-
as consideradas de interesse da Marinha para
aquele concurso foram: Medicina, Enferma-
gem, Nutrição, Psicologia, Farmácia, Odon-
tologia, Serviço Social, Processamento de Da-
dos, Engenharia Eletrônica, Educação Físi-
ca, Meteorologia, Engenharia Cartográfica e
Técnicas das diversas áreas de Saúde e Ad-

30  ANOS  DA  MULHER  MILITAR  NA  MARINHA

ministração. Hoje, três décadas depois, as
militares atuam nas mais diversas áreas, com-
pondo com profissionalismo os Corpos e
Quadros existentes.

AS  COMEMORAÇÕES

Cerimônia Comemorativa

Para celebrar este aniversário, foi celebra-
da na Casa do Marinheiro, no Rio de Janeiro
(RJ), a cerimônia dos 30 anos da mulher mili-
tar na Marinha do Brasil. O evento aconte-
ceu em 19 de julho último, presidido pelo co-
mandante da Marinha, Almirante de Esqua-

dra Julio Soares de Moura Neto, e
contou com a presença de auto-

ridades navais como o então
chefe do Estado-Maior da

Armada, Almirante de Es-
quadra Marcos Martins
Torres; o então diretor-
geral do Material da Ma-
rinha, Almirante de Es-
quadra Luiz Umberto de
Mendonça; o diretor-
geral do Pessoal da Ma-
rinha, Almirante de Es-

quadra Fernando Eduardo
Studart Wiemer; e o coman-

dante-geral do Corpo de Fu-
zileiros Navais, Almirante de

Esquadra (FN) Alvaro Augusto
Dias Monteiro.

Após a leitura de exortação da data pela
oficial mais antiga do Serviço Ativo, Capi-
tão de Mar e Guerra (MD) Cláudia Yago,
foi cantado, pelas mulheres do Coral de
Oficiais da Marinha, o hino “Mulheres em
Armas”. Ao final da cerimônia, oficiais e
praças participaram de uma confraterniza-
ção, quando foi feito o tradicional corte
do bolo.



O comandante da Marinha expediu a
seguinte mensagem alusiva à data:

“Ao celebrarmos o 30o Aniversário do
Ingresso da Mulher na Marinha, constata-
mos a acertada decisão da Alta Adminis-
tração Naval, considerada inovadora e
empreendedora para a época e que,
comprovadamente, trouxe uma contribui-
ção essencial para todos aqueles que se
dedicavam às lides do mar.

Durante esse tempo, as marinheiras têm
demonstrado suas firmeza, segurança e res-
ponsabilidade, sem abrir mão da sensibili-
dade inerente à sua própria característica
de ser; têm sido meticulosas, dedicadas e
organizadas, preservando sua peculiar gen-
tileza, o que em muito harmonizou e
humanizou o nosso, por vezes, rígido am-
biente de trabalho. Exigentes e entusias-
tas, foram responsáveis por uma nova di-
mensão profissional, experimentada pelas
diversas Organizações Militares. Conquis-
taram, pois, com justiça, posições de pres-
tígio, tornando-se, de forma inequívoca, in-
dispensáveis à nossa instituição.

O Corpo Auxiliar Feminino foi criado em
1980 pelo nosso então ministro, Almirante
de Esquadra Maximiano Eduardo da Silva
Fonseca, integrando as mulheres às fileiras
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da Força. Como resultado da reestruturação
administrativa, ocorrida em 1997, foram
inseridas nos diversos Corpos e Quadros, o
que lhes facultou a real possibilidade de vir
a galgar o posto de almirante.

Numa sociedade cada vez mais equâni-
me e incansável na busca pela igualdade
entre todos, a Marinha do Brasil soube, na
correta visão progressista de seus antigos
chefes, acreditar na capacidade irrefutável
das brasileiras. Dentro desse enfoque, as
marinheiras souberam se impor num nicho
até então tipicamente masculino, angari-
ando respeito e consideração.

Passadas três décadas, elas ocupam fun-
ções de relevo na nos-
sa estrutura organi-
zacional, exercendo de
maneira impecável suas
atribuições, compro-
vando que ainda muito
farão pelo País e dan-
do exemplos inques-
tionáveis de patriotis-
mo e civismo.

Dessa forma, que-
ro externar o meu re-
conhecimento pelo
trabalho realizado e o

meu otimismo para com o futuro, exortan-
do-as para que se mantenham unidas, per-
severantes e confiantes numa Marinha
cada vez mais forte e que conta muito com
a pujança feminina.

Desejo-lhes muitas felicidades e conti-
nuado êxito em suas carreiras.

Bravo Zulu!”.

Exposição

Em 20 de agosto, foi inaugurada no Es-
paço Cultural da Marinha (ECM), no Rio
de Janeiro-RJ, a exposição “30 Anos da
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Mulher Militar na Marinha”, uma realiza-
ção da Diretoria do Patrimônio Histórico e
Documentação da Marinha (DPHDM). A
mostra reconhece os bons resultados ob-
tidos com a participação das mulheres nas
diversas tarefas exercidas pela Marinha e
como elas contribuem significativamente
para que se alcance a eficácia e a eficiência
necessárias à preparação e ao emprego do
Poder Naval.

A mostra está dividida em seis módulos:

1o módulo – Cronologia da presença mili-
tar feminina na Marinha

Expõe fotografias das formaturas das
primeiras turmas de oficiais e praças. Na
primeira turma de oficiais, em agosto de
1981, receberam a platina de segundo-te-
nente 201 guardas-ma-
rinha do CAFRM. A
formatura de praças foi
realizada em julho do
mesmo ano, quando
307 mulheres recebe-
ram as divisas de cabo.

Um painel cronoló-
gico mostra eventos de
1980 a 2010, como, en-
tre outros, a inaugura-
ção, em 1981, do hos-
pital de base da Mari-
nha, o Hospital Naval
Marcílio Dias (Rio de

Janeiro), para onde foram direcionadas
aproximadamente 70% das militares da pri-
meira turma, e o direito adquirido, em 1987,
de ascender até o posto de capitão de mar
e guerra (até então só poderiam chegar a
capitão de fragata).

2o módulo – A importância da tecnologia e
a contribuição das mulheres para uma
Marinha moderna

Neste módulo destaca-se a tecnologia
atual do navio de guerra, que era conside-
rado, até a primeira metade do século XX,
como uma plataforma para transportar ar-
mamento. Hoje ele é um sistema complexo,
onde hardware, software e pessoas se in-
tegram. A tripulação existe para tomar deci-
sões, interagindo com os subsistemas, para
detectar defeitos e realizar uma pequena
parcela de manutenção. A parte operativa,
embora muito importante, é relativamente
pequena se comparada com o enorme es-
forço de preparação realizado na retaguar-
da de uma Marinha moderna. O progresso
tecnológico, portanto, tornou a presença
feminina importante. Ela representa um
grande potencial de pessoas capazes e dis-
poníveis, principalmente quando é neces-
sário modernizar e expandir o Poder Naval.
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tornando-se semelhantes aos tradicionais
– azul-marinho, branco e cinza; mantive-
ram-se, porém, as características femininas.
Neste módulo é mostrada esta evolução.

Em relação à reestruturação dos corpos
e quadros de oficiais e praças da Marinha,
é relembrada a extinção do CAFRM, em
1997, quando as mulheres foram integra-
das em função de suas habilitações no
Corpo de Engenheiros da Marinha, Corpo
de Saúde, Corpo de Intendentes e Quadro
Técnico e passaram também a ostentar os
distintivos e insígnias já existentes.

4o módulo – Reconhecimento dos resulta-
dos obtidos pelas mulheres na Marinha

Nas formaturas das turmas do CAFRM,
as primeiras colocadas recebiam a medalha
“Prêmio Militar Feminino da Marinha”. Foi
a primeira medalha das muitas que se se-

guiram. Mais tarde, mulheres re-
ceberam a medalha “Mérito Ma-
rinheiro”, que é concedida como
reconhecimento dos dias de mar
ou de embarque, tendo como exi-
gência mínima 500 dias de mar
ou 3.500 dias de embarque (com
um mínimo de 350 dias de mar).
O primeiro embarque feminino
ocorreu em missão de apoio a
operações da Esquadra, nos es-
tudos interativos a bordo de um
aviso de pesquisa oceânico.

3o módulo – A evolução dos uniformes fe-
mininos e a incorporação das mulheres
aos diversos quadros e corpos já existen-
tes na Marinha

Com o recrutamento de mulheres para o
CAFRM, o Regulamento de Uniformes da
Marinha do Brasil (Rumb) foi alterado, in-
cluindo-se mais um capítulo, direcionado
aos uniformes femininos.

Os primeiros uniformes criados para as
mulheres na Marinha eram elegantes, mas
alguns diferiam dos tradicionais. Havia um
azul-claro de trabalho para as oficiais e um
azul riscado de branco para marinheiros e
cabos. A saia abotoada na frente, com gran-
des botões, e alguns trajes para esportes
logo se mostraram pouco adequados para
o ambiente e para as atividades militares.

Com o passar do tempo os uniformes
das mulheres militares foram modificados,
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5o  módulo  –  Mulheres  em  atividades
militares

Um novo mundo se abria para as mulhe-
res na Marinha, e várias atividades, até en-
tão exclusivamente de homens, passaram a

ser exercidas por elas. O módulo mostra o
desempenho das mulheres em diversas ati-
vidades militares e destaca as pioneiras que
contribuíram significativamente para a efi-
cácia da Força. Em 1996, a pri-
meira militar concluiu com êxi-
to o Curso Expedito de Mer-
gulho Autônomo (C-Exp-
Maut), que exige elevado de-
sempenho físico. Em 2002, uma
mulher assumiu pela primeira
vez um cargo de direção na
Marinha, como diretora do
Hospital Naval de Recife. Após
esse fato, muitas outras dirigi-
ram e ainda dirigem Organiza-
ções Militares. Elas exercem
funções e cargos importantes
e de grande responsabilidade na Marinha e
têm demonstrado competência e capacida-
de administrativa.

Além disso, instituições científicas,
como a Academia Brasileira de Medicina
Militar e o Instituto de Geografia e História
Militar do Brasil, admitiram mulheres mili-

tares da Marinha, reconhecendo a quali-
dade de suas realizações profissionais.

6o módulo – Perspectivas de futuro

O módulo que fecha a exposição desta-
ca as restrições existentes, na
maioria dos países que empre-
gam mulheres em suas Forças
Armadas, quanto à amplitude
de atuação que lhes é permiti-
da, principalmente excluindo-
as de situações de combate e
ambientes confinados, sem
possibilidade de privacidade,
como nos submarinos. E com-
pleta: “Elas representam um
grande potencial de pessoas
capazes e disponíveis para
serem recrutadas, quando é

necessário expandir o Poder Militar. Seu
emprego em operações militares, porém, re-
quer cuidado e experiência para aproveitar
as vantagens e evitar problemas, por se

tratar da defesa da Nação”. Entretanto, afir-
ma ser o futuro promissor.

A exposição fica em cartaz até 13 de
março de 2011, de terça a domingo, das 12h
às 17h. O ECM fica na Rua Alfred Agache,
s/n, Praça XV, Centro. Outras informações
pelo telefone (21) 2104-6992.
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Sessão Solene

Em Brasília, o Plenário da Câmara dos
Deputados realizou, no dia 13 de julho,
Sessão Solene em comemoração ao aniver-
sário da mulher militar na Marinha. Na oca-
sião, a deputada Jô Moraes (PCdoB-MG)
afirmou que as mulheres representam hoje
6% dos integrantes da Força. De acordo

com a parlamentar, que solicitara a realiza-
ção da homenagem, a Marinha possui atu-
almente 1.999 oficiais e 1.734 praças do sexo
feminino. Jô Moraes informou serem mais
de 3.700 mulheres em um efetivo de 61.437
militares. “Ainda há muito a avançar, mas
as mulheres
militares já
ocupam car-
gos de dire-
ção e vice-di-
reção na Ma-
rinha”, disse.

O deputa-
do Mauro
B e n e v i d e s
(PMDB-CE),
que presidiu
parte da ses-
são, prestou
especial ho-
menagem à

primeira mulher comandante da Marinha
Mercante, a paraense Hildelene Lobato
Bahia. Em novembro de 2009, Hildelene
assumiu o comando do navio Carangola,
da frota da Transpetro, empresa logística
do Sistema Petrobras.

Na sessão, o deputado Wilson Picler
(PDT-PR) destacou que falta às mulheres a
possibilidade de se incorporarem aos com-

batentes das Forças Armadas brasileiras.
Ele colocou-se à disposição da Marinha
para lutar por essa possibilidade.

A deputada Maria Helena (PSB-RR),
procuradora especial da Mulher na Câmara,
lembrou que as mulheres participaram das
Forças Armadas nacionais em tempos de
guerras e revoluções. Ela citou os casos de
Maria Quitéria, que integrou o Batalhão de
Periquitos, na Bahia, em 1823, e de Ana Vieira,
que lutou clandestinamente na Revolução
Constitucionalista, em São Paulo, em 1932.
“Destaca-se também a figura de Anita
Garibaldi, que participou da Guerra dos Far-

rapos, e de Chiquinha Gonzaga, que brilhou
na Campanha pela República”, completou.

Os deputados Emanuel Fernandes
(PSDB-SP), Rodrigo Rollemberg (PSB-DF),
Angela Amin (PP-SC) e Luiz Carlos Hauly
(PSDB-PR) também discursaram na sessão.

Almirante Moura Neto Comandante da Marinha e a
deputada Jô Moraes

Mulheres na Marinha, Sessão na Câmara
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Regata

O setor de esporte também prestou sua
homenagem às mulheres da Força. Em 31
de julho foi realizada, no Estádio de Remo
da Lagoa, Rio de Janeiro (RJ), a VI Regata
“A Mulher na Marinha” de remo em escaler,
como parte do 10o Circuito Poder Marítimo
2010. Participaram 450 atletas, entre milita-
res da Marinha e civis de clubes de Remo
do Rio de Janeiro. O evento foi organizado
pelo Serviço de Seleção do Pessoal da

Marinha e coordenada pela Comissão de
Desportos da Marinha.

Além da competição, houve exposição re-
lativa às atividades da Marinha do Brasil, com
exibição de filmes de cunho naval, recreação
infantil e participação de banda de música.

Outros eventos

As oficiais e praças promoveram con-
fraternizações sociais para comemorar a
data. As primeiras se reuniram, em 11 de
setembro, num coquetel com música ao
vivo na Associação Atlética Banco do Bra-
sil, na Lagoa. Já a comemoração social das
praças, também um coquetel dançante,
aconteceu no dia 10 do mesmo mês, no
Salão Nobre da Casa do Marinheiro.

Além desses eventos, também foram
realizadas celebrações em Ação de Graças,
congregando oficiais e praças femininas de
diversas denominações religiosas. Houve,
ainda, lançamento de Selo Comemorativo
e evento beneficente promovido pelas mu-
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lheres militares da Marinha em prol dos tra-
balhos desenvolvidos pelas Voluntárias
Cisne Branco. Também foi feita pela TV
Senado uma entrevista com duas oficiais
abordando o tema.

E as comemorações continuam a aconte-
cer. Em10 e 11 de novembro próximo será re-
alizado, no Salão Nobre do Instituto Históri-
co e Geográfico Brasileiro (IHGB), no Rio de
Janeiro, o seminário “Mulheres na Carreira
Militar: 30 anos de criação do Corpo Auxiliar
Feminino da Reserva da Marinha”. O evento
é promovido pela DPHDM e pelo IHGB, com
o apoio do Instituto de Geografia e História
Militar do Brasil.O encontro entre historia-
dores e especialistas servirá não só para
rememorar este marco na História Militar bra-
sileira, mas também para debater ideias base-
adas em estudos e experiências sobre a parti-
cipação da mulher na carreira militar.

As  inscrições  para  o  seminário  são
limitadas e podem ser feitas no site
www.dphdm.mar.mil.br. Serão conferidos cer-
tificados de participação aos presentes nos
dois dias do seminário. Outras informações
podem ser obtidas pelo telefone (21) 2104-6722.

A  MULHER  –  LÍDER,  COMPETENTE
ADMINISTRADORA  E  CORAJOSA

Hoje, a importância crescente da
tecnologia para a guerra moderna exige o
recrutamento de pessoas inteligentes e há-
beis, qualidades que não faltam às mulhe-
res. As comemorações dos 30 anos das
mulheres militares na Marinha demonstram
que está aberto e consolidado o espaço
para a presença feminina nas Forças Arma-
das: elas comandam Organizações Milita-
res ou são vice-diretoras; lideram equipes
e gerenciam projetos e construções de na-
vios de guerra e outras obras; chefiam de-
partamentos, divisões e seções, na admi-
nistração, nos hospitais e nos centros de
tecnologia; viajam para locais distantes, em
missões difíceis. Ou seja, mostram lideran-
ça, competência, capacidade administrati-
va e coragem.

Assim, é possível que a previsão mani-
festa na exposição do Espaço Cultural da
Marinha em breve se concretize: “Uma mu-
lher atingirá o posto de almirante na Mari-
nha do Brasil”.



“VISITANDO  A  HISTÓRIA”
Venha conhecer a história, raízes, conquistas e tradições da Marinha do Brasil,

aspectos que em conjunto criam a consciência de Nação, Pátria e Governo.

Realize visita guiada ao Museu Na-
val e ao Espaço Cultural da Marinha
como parte do projeto “Visitando a his-
tória”, desenvolvido pela Diretoria de
Patrimônio Histórico e Documentação da
Marinha para atendimento às Organiza-
ções Mili-
tares da
Marinha.

• No Museu Naval está a
exposição principal “O Po-
der Naval na formação do
Brasil” que busca despertar
o interesse pela história na-
val, suas passagens, realiza-
ções e seus líderes.

• No Espaço Cultural é ofe-
recida a oportunidade de ir a

bordo do Contrator-
pedeiro-Escolta Bauru,
navio que operou na Se-
gunda Guerra Mundial, de
conhecer um modelo da
Nau dos Descobrimentos
e de visitar o Submarino-
Museu Riachuelo, o Heli-

cóptero Rei do Mar e as ex-
posições temporárias.

As OM interessadas po-
dem agendar a visita na Se-
ção de Ação Educativa, pelos
telefones 8110-6851 e 2104-
6851 ou pelo e-mail
educativo@dphdm.mar.mil.br.
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