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Caro leitor,

Ao assumir como Diretor de Portos e Costas em março de 2018, tinha certeza de que 
teria de enfrentar desafios. Para tal, busquei em meus antecessores e eternos “Chefes 
Navais” a inspiração necessária para que lograsse êxito na navegação que ora 
iniciava.

Deparei-me então com uma das publicações do VA BERUTTI, Diretor de Portos e 
Costas no período de 1965 a 1973, cujo título aguçou minha curiosidade: “MENSA-
GEM AOS FUTUROS CAPITÃES DOS PORTOS, DELEGADOS OU AGENTES”. Apesar 
de sua edição ter acontecido em 1971, ao folhear suas páginas, já amareladas 
pelo tempo, pude perceber que o sentimento que permeia o horizonte do Oficial de 
Marinha, às vésperas de assumir um cargo cujas atribuições fujam do que costuma-
mos encarar em nosso cotidiano é o mesmo desde sempre.

Por isso decidimos reeditar esta importante obra, repleta de significados que su-
plantam o tempo. De forma a mantê-la atualizada, tomamos a liberdade de corrigir 
alguns números e rever alguns conceitos presentes na Doutrina Básica da Marinha, 
para que a ideia de nosso Almirante Berutti seja preservada e seu legado seja re-
transmitido para as novas gerações.

Então, tomem uma posição confortável, e naveguem na leitura que irão iniciar.

Mares e Rios Seguros e Limpos!

Viva a Marinha!

Prefácio

ROBERTO GONDIM CARNEIRO DA CUNHA

Vice-Almirante
Diretor de Portos e Costas





      stas palavras são para você que acabou de ser designado para 
o cargo de Capitão dos Portos, Delegado ou Agente. 

É provável que essa nova função que você vai exercer seja desco-
nhecida para você. Pode ser que não seja aquela idealizada como 
meta no início da sua carreira. Pode se dar o caso que você nem a 
tenha incluído nos seus planos. Pode ser também que você a tenha 
escolhido por uma questão de conveniência ou por saber da posi-
ção que irá ocupar e das vantagens que ela lhe dará.

Nada disso importa.

O importante é que você vai ter, na sua carreira, uma comissão dife-
rente de todas que você exerceu anteriormente.

Para cumpri-la bem, você terá que sofrer uma transformação quali-
tativa.
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Fique certo de que, ao iniciar o exercício das novas funções, com en-
tusiasmo e dedicação peculiares àqueles que escolheram a Marinha 
como uma carreira verificará estar começando algo de realmente 
novo.

Se você disser para si mesmo “Ora, não vai ser diferente do que ser 
instrutor, comandar um navio, servir num Estado-Maior ou em outra Di-
retoria”, posso lhe garantir que estará raciocinando de modo errado.
Por ser a função daqueles que servem na Estrutura da Autoridade 
Marítima, bem diferente daquelas que exercemos na nossa carreira 
naval, é que resolvi transmitir-lhe o que sei a respeito das responsa-
bilidades de um Capitão dos Portos e da dimensão que esse cargo 
atingiu devido à afirmação, cada vez maior, do Poder Marítimo em 
nosso País.

Para iniciar esta nossa conversa, relembro os elementos do Poder 
Marítimo:

• Poder Naval;
• Marinha Mercante;
• Infraestrutura marítima e hidroviária;
• Indústria Naval;
• Indústria Bélica de interesse do aprestamento naval;
• Indústria de Pesca;
• Organizações e os meios de pesquisa e de desenvolvimento 

tecnológico de interesse para o uso do mar, das águas interiores 
e seus recursos;

• Organizações e os meios de exploração ou de aproveitamento 
dos recursos do mar, de seu leito e de seu subsolo; e

• Pessoal que desempenha atividades relacionadas com o mar 
ou com as águas interiores e os estabelecimentos destinados a 
sua capacitação.
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Até agora você só tem lidado com os elementos ligados à vertente 
militar do Poder Marítimo e, para isso, a Marinha o preparou desde o 
início da sua carreira naval.

Na nova função você terá contato direto com os outros elementos 
do Poder Marítimo e com muitos outros assuntos que você terá que ir 
abordando no dia a dia do seu trabalho na Capitania, procurando 
encontrar, para cada problema, a solução adequada.

Antes de prosseguir, gostaria de fazer um pequeno histórico sobre a 
origem das Capitanias dos Portos em nosso País.

No tempo do império, época em que a nossa Marinha era alinhada 
entre as primeiras do mundo e o Poder Marítimo constituía fato pre-
ponderante nos estudos estratégicos do Brasil, foram estabelecidas 
as Capitanias nos nossos Portos de maior movimento. A finalidade 
dessas Capitanias era controlar e policiar as atividades marítimas e 
salvaguardar a vida humana no mar. Como responsável constitucio-
nal pelos portos e costas, coube a Marinha tal encargo. Para isso 
é que foi criada a função de Capitão dos Portos, cuja importância 
é indiscutível diante do vulto de serviços que presta e da variada 
gama de interesses de todo tipo que dela dependem.

Com o desenvolvimento do País, foram surgindo novos portos em nos-
so litoral e em nossos rios e, consequentemente, a importância e o 
número desses novos cargos aumentaram consideravelmente.

Atualmente, a Diretoria de Portos e Costas orienta tecnicamente 29 
Capitanias, 14 Delegacias, 23 Agências e 2 Centros de Instrução 
espalhados pelos mais distantes pontos do território nacional.
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A quantidade de Organizações Militares introduz variáveis de natu-
reza local no trato de problemas aparentemente semelhantes. Basta 
este fato para se ter uma ideia da complexidade da missão atribuída 
à Diretoria de Portos e Costas e a importância da função do Capi-
tão dos Portos, do Delegado ou do Agente e dos demais militares e 
civis que têm a feliz oportunidade de servir nos seus quadros.

Pela perfeita comunicação entre seus componentes, podemos ter 
conhecimento, em qualquer momento, de todo o tráfego marítimo nos 
portos do Brasil, bem como do movimento e volume de sua carga. 
Podemos ainda utilizar todo um vasto sistema de informações pelo 
País, desde que todos os responsáveis setoriais estejam suficiente-
mente preparados e aparelhados para isso.

Desde já, posso afirmar que a função de Capitão dos Portos, é da 
mais alta importância para a Marinha, nada ficando a dever a um 
Comando de Força ou Navio.

O Capitão dos Portos exerce, na área de sua jurisdição, um coman-
do efetivo.

Não um comando militar na perfeita acepção da palavra, mas um 
comando bem mais complexo, envolvendo pessoas e entidades que 
não estão na cadeia de comando.

Reconheço que a função de Capitão dos Portos é uma das mais 
difíceis.

O Oficial de Marinha, na sua formação técnico-profissional e ao lon-
go da sua carreira, não recebe uma preparação específica para ser 
um Capitão dos Portos, Delegado ou Agente. 1

1 Em 1998, foi assinada pelo então Ministro da Marinha, Almirante de Esquadra Mauro César Rodrigues 
Pereira, a Portaria nº 305, que aprovou a realização de Estágios Preparatórios para Militares Nomea-
dos ou Designados para as Capitanias dos Portos suas Delegacias ou Agências (ESPOC e ESPRAC). 
O objetivo dos referidos estágios é atualizar os militares quanto aos assuntos da Autoridade Marítima.
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Normalmente sua preparação é exclusivamente para o exercício do 
Poder Naval enquanto que ao servir na estrutra da Autoridade Ma-
rítima você terá que ser o juiz e o fiscal de outras componentes do 
Poder Marítimo.

Além dessas obrigações, tem que criar em torno de si um ambiente de 
respeito, confiança e simpatia para que possa ser bem recebido na 
comunidade sob sua jurisdição, o que lhe dará oportunidade para 
incutir em todos os seus membros uma mentalidade marítima a par do 
respeito e admiração pela Marinha de Guerra.

Deve ter sempre presente que, em muitas localidades, é você o único 
representante da Marinha. Por isso mesmo sua conduta é observada 
e criticada por todos. Não apenas o comportamento militar como o 
familiar também. O Capitão dos Portos deve se apresentar sempre 
impecavelmente, tanto em trajes civis como sob uniforme.

Para exercer a necessária liderança em suas atividades, deve ser 
dotado de uma série de atributos, tais como;

• Bom senso;
• Espírito de Justiça;
• Coragem;
• Firmeza de Atitude;
• Flexibilidade;
• Dedicação ao Trabalho;
• Argúcia;
• Educação Civil e Militar;
• Espírito Comunitário;
• Inteligência;
• Tato; e
• Sociabilidade e tantos outros.
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Tais requisitos bastam para encher de orgulho aquele que for esco-
lhido para Capitão dos Portos, Delegado ou Agente. É indispensável 
enfatizar a utilização desses atributos e desenvolver, em si mesmo, 
outras qualidades.

Mas isso ainda não é bastante. O Capitão dos Portos, ao assumir 
seu cargo, deve procurar conhecer perfeitamente a área sob sua 
jurisdição, os problemas ou pressões que a atingem e também as per-
sonalidades de maior destaque para poder selecionar suas relações 
de amizade e evitar que lhe apliquem o célebre ditado: “diga-me 
com quem andas e dir-te-ei quem és”.

Na época que estamos vivendo, o Capitão dos Portos como um 
Comandante que estuda o roteiro, os ventos, as marés e correntes 
da área em que vai navegar, tem que estudar também os problemas 
ou pressões que possam vir a perturbar a tranquilidade do seu cam-
po de atividades e procurar soluções para os mesmos. Em qualquer 
caso deve sempre liderar os acontecimentos.

Não penso que as soluções de todos os seus problemas estão nos 
livros e nos regulamentos.

Se tudo estivesse estudado e equacionado não precisava a Mari-
nha nomear oficiais de postos elevados e com diversos cursos para 
as difíceis e importantes funções de Capitão dos Portos tão neces-
sárias à Segurança Nacional.

Os titulares das organizações militares da Estrutura da Autoridade 
Marítima deverão atuar como agentes da Autoridade Marítima Bra-
sileira.

Os Capitães dos Portos, Delegados e Agentes têm diversas atribui-
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ções, dentre as quais destacamos:
• cumprir e fazer cumprir a legislação, os atos, as normas, os regula-

mentos e os procedimentos, nacionais e internacionais, que regu-
lam os tráfegos marítimo, fluvial e lacustre, relativos à salvaguarda 
da vida humana e à segurança da navegação, no mar aberto 
e nas hidrovias interiores, e à prevenção da poluição hídrica 
por parte de embarcações, plataformas ou suas instalações de 
apoio;

• fiscalizar o(s) serviço(s) de praticagem;
• realizar inspeções navais e vistorias;
• instaurar e/ou conduzir Inquéritos Administrativos referentes aos 

Acidentes e Fatos de Navegação (IAFN) e Investigações de Se-
gurança de Acidentes e Incidentes Marítimos (ISAIM), de acordo 
com a legislação específica em vigor;

• auxiliar o serviço de socorro e salvamento marítimo, de acordo 
com o determinado pe1o Comando de Distrito Naval (ComDN) 
a que está subordinado;

• concorrer para a fiscalização e a manutenção da sinalização 
náutica;

• executar as atividades atinentes ao Ensino Profissional Marítimo 
(EPM), no que lhe competir;

• executar, quando determinado, as atividades atinentes ao Ser-
viço Militar;

• apoiar o pessoal militar da Marinha do Brasil (MB) e seus depen-
dentes, quanto a pagamento, saúde e assistência social e, no 
que couber, o pessoal civil e seus dependentes, quando não 
competir a outra Organização Militar (OM) da MB;

• cumprir e fazer cumprir as determinações emanadas dos repre-
sentantes da Autoridade Marítima Brasileira (AMB), de acordo 
com as competências que lhes foram delegadas;

• executar as tarefas de fiscalização necessárias à manutenção 
da boa ordem do tráfego aquaviário;
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• seguir as orientações técnicas emanadas da Diretoria de Por-
tos e Costas (DPC), no que se refere à Segurança do Tráfego 
Aquaviário (STA), ao Ensino Profissional Marítimo (EPM) e à pre-
venção da poluição hídrica;

• elaborar, manter atualizadas e divulgar as Normas e Procedimen-
tos da Capitania dos Portos (NPCP) / Capitania Fluvial (NPCF); 
e

• manter registros atualizados das informações e características 
relativas aos portos, terminais e instalações portuárias.

Exerce, ainda, o Capitão dos Portos, cumulativamente, a função de 
coordenador regional do EPM.

É um chefe com diversas funções e todas muito importantes e dife-
rentes entre si.

Estas funções devem ser compreendidas muito bem. E devem ser, tam-
bém, nitidamente separadas.

COMO COORDENADOR REGIONAL DO
ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

O Capitão dos Portos tem a atribuição de executar e fiscalizar o 
Programa do Ensino Profissional Marítimo em sua jurisdição. É desta 
função que advirão grandes benefícios para o incremento das re-
lações com o Pessoal da Marinha Mercante e com a Comunidade.

É oportuno citar aqui as palavras do padre Mendes Campos:
“Nos bancos escolares me ensinaram muitas coisas; mas não disseram 
coisas essenciais à minha condição de homem. O homem não fazia 
parte do programa”.
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No mundo atribulado de hoje, o homem é o programa e você, como 
chefe local do Ensino Profissional Marítimo, tem que participar da for-
mação dos educandos, transmitindo-lhes conhecimentos essenciais.

Deverá ter sempre presente que Educar e Ensinar se constituem numa 
empresa gigantesca dirigida aos indivíduos de qualquer idade para 
que se tornem mais habilitados e se possam adaptar, adequada-
mente, às transformações impostas, no dia a dia, pelo avanço tec-
nológico.

Hoje, as funções da Escola podem ser assim caracterizadas:

Ensinar e Aprender — Não basta que o professor queira ensinar: é 
preciso que o aluno queira aprender.

Ensinar a se Comportar — Todo professor tem obrigação de con-
tribuir efetivamente para que o aluno adquira comportamentos indi-
viduais e sociais adequados a situações e grupos cada vez mais 
complexos.

A adequação decorre da conformidade com os princípios da moral 
e com os padrões da cultura.

Ensinar a se Orientar — Saber se orientar é distinguir rapidamente o 
melhor. Qual o melhor emprego? O melhor amigo? A melhor conduta?
Porém suas múltiplas atribuições não param neste ponto. Você tem 
que ser um ótimo oficial de informações e se preparar para esse tipo 
de trabalho. Não se esqueça também de que você deve fazer tudo 
para ter penetração na Comunidade da sua jurisdição. Com essa fi-
nalidade fará palestras sobre os feitos históricos da Marinha, mostrará 
a importância do Poder Marítimo para o Brasil e da necessidade que 
o povo, de uma nação essencialmente marítima como a nossa tem 
de se manter bem informado sobre o que a Marinha está fazendo 
para o engrandecimento da nossa Pátria.



16

Mensagem aos futuros Capitães dos Portos, Delegados ou Agentes

Você tem que ser um homem de Relações Públicas.

Já se acabou o tempo em que dizíamos:
”A Marinha trabalha em silêncio”.

Se trabalharmos com honestidade de propósitos como é o nosso 
caso, não devemos ter receio de dizer o que estamos fazendo.

A cidadania é a arte de dar de si mesmo.

A adesão interior às boas causas e a capacidade de se dar, são 
obtidas à custa de exemplos de devoção a um ideal.

Por esse motivo, há necessidade de serem evocados e exaltados os 
heróis nacionais.

Mas há também urgência de que se pratique atos de grandeza cívi-
ca na rotina do dia a dia.

Procure incentivar o escotismo como meio de despertar na juventude 
o sentido de responsabilidade social e cívica.

Dentro desse mesmo conceito, prestigie sempre os esportes náuticos.

Seja um entusiasta em todas as suas ações. Entusiasmo não é merca-
doria que se possa comprar ou vender. É um atributo que se transmite 
e não custa lembrar que só se transmite aquilo que se possui.

Tratei nas últimas linhas somente do Capitão dos Portos. Por sua vez, 
seus Delegados e Agentes, nas suas subáreas, possuem responsabi-
lidades semelhantes dentro de um conceito mais restrito de atribui-
ções.
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Lembre-se de que, somente, o exercício, harmônico e convergente, 
de todas essas funções e atribuições é que irá contribuir, decisiva-
mente, para o fortalecimento do Poder Marítimo em sua área.

Seja bem-vindo à Estrutura da Autoridade Marítima. Procure usar, da 
melhor maneira possível, o seu bom senso tendo sempre presente que 
tudo o que você fizer de bom ou ruim, recairá sobre a Marinha, que 
tudo nos tem dado e nada solicitado em troca.

Ao terminar estes comentários, dar-me-ei por satisfeito se tiver trans-
mitido um pouco do meu entusiasmo e contribuído para que você, 
futuro Capitão dos Portos, Delegado ou Agente, tome perfeita cons-
ciência do alto significado das funções que vai exercer.

Só me resta, agora, desejar-lhe um feliz desempenho na sua comissão.

Rio de Janeiro, 11 de junho de 1971.

HILTON BERUTTI AUGUSTO MOREIRA

Vice-Almirante
Diretor de Portos e Costas



“        importante é que você vai ter, na 
sua carreira, uma comissão diferente de 
todas que você exerceu anteriormente.”

O 

Vice-Almirante Hilton Berutti Augusto Moreira





Diretoria de Portos e Costas


