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nesta edição: hISTÓRIA DA cApA
Em 7 de julho de 1980,  

como consequência da  
visão privilegiada do  
então Ministro da Marinha,  
Almirante de Esquadra  
Maximiano Eduardo da Silva  
Fonseca, foi promulgada a  
Lei nº 6.807, que criava o  
Corpo Auxiliar Feminino da  
Reserva da Marinha (CAFRM).

Durante todo esse tempo,  
muitas foram as evoluções.  
Em 2014, como parte desse processo, a Marinha admitiu 
a primeira turma de aspirantes femininas da Escola Naval.

Ao nos aproximarmos da comemoração dos 40 anos  
do início desta história de sucesso, o Clube Naval presta 
uma homenagem às valorosas mulheres que, com fibra  
e ternura, souberam conquistar seus lugares como nossas 
companheiras de luta.
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Eduardo Monteiro Lopes 
Almirante de Esquadra (Ref) • Presidente do Clube Naval

palavra do presidente

S
enhoras e Senhores,

convivemos com a pandemia do Covid-19 

e, desde 13 de março, começamos a adotar 

medidas preventivas contra a propagação 

deste vírus entre nós. Só o tempo dirá se estas 

medidas foram rigorosas ou não. No momento nos 

parecem adequadas.

Assim, agradeço desde já a compreensão do 

Corpo Social e dos colaboradores do Clube Naval, 

entre os quais, destaco os artistas que voltaram à 

Sede para recolher suas obras já entregues para a 

exposição Salão do Mar.

Nós, Marinheiros, temos a experiência de que 

depois da tempestade vem a bonança. E queremos 

compartilhar esta bonança com todos vocês.

Saúde e Paz para todos.
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clube naval
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• • • 
as informações e opiniões 

emitidas em entrevistas, matérias 
assinadas e cartas publicadas  

são de exclusiva responsabilidade  
de seus autores. 

não exprimem, necessariamente, 
informações, opiniões ou  

pontos de vista oficiais da marinha  
do brasil, nem do clube naval,  
a menos que explicitamente  

declarado.
a transcrição ou reprodução  
de matérias aqui publicadas,  

em todo ou em parte,  
necessita da autorização prévia da  

Revista do clube naval.
• • • 

os artigos enviados estão sujeitos a 
cortes e modificações em sua forma, 

obedecendo a critérios de nosso 
estilo editorial. 

também estão sujeitos às  
correções gramaticais,  

feitas pelo revisor da revista. 
as fotos enviadas através de e-mail 
devem medir o mínimo de 15cm,  

em jpg ou psd, com 300dpi. 
• • •
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       Antônio Alberto Marinho Nigro 
                    Contra-Almirante (Ref) • Diretor Cultural 

editorial

E
conomistas e Historiadores, de reno-
me internacional e brasileiros, cons-
tataram que nas primeiras décadas 
do Século XXI o hiato entre cidadãos 

ricos e pobres tem aumentado significati-
vamente em qualquer lugar do planeta. 
Da mesma forma, o hiato entre as nações 
ricas e as pobres. Ainda mais, concordam 
que essas questões se devem ao fato de 
que a “mão invisível” do mercado seja 
incapaz de, isoladamente, atenuar essas 
distorções. Porém, quando bem conduzida 
e adequadamente regulada se constituirá 
em ferramenta indispensável.

A discussão continua com a identificação 
dos instrumentos adequados para corrigir 
essas tendências entre cidadãos de uma 
mesma sociedade e entre as nações. Entre 
as nações, a questão é tratada pela Orga-
nização Mundial do Comércio (OMC) e pelo 
Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT, 
sigla em Inglês) e o consenso é difícil dian-
te da postura protecionista das potências 
econômicas.

Pelo lado do cidadão, em cada sociedade, 
existe uma tendência de atenuar a desigual-
dade entre ricos e pobres por intermédio de 
um Sistema Tributário menos injusto. Além 
disso, espera-se que a arrecadação desses 
impostos seja dirigida para os setores mais 
carentes da sociedade, com transparência e 
segundo as boas práticas de gestão pública.

A Sociedade brasileira vive em 2020 um 
período crucial. O seu desenvolvimento 
econômico e social exige reformas tributá-
ria e administrativa do Setor Público diante 
da exiguidade de tempo de um ano eleitoral 
nos Municípios e dos impactos da pandemia 
do Covid-19. 

Impõe-se que eleitores e candidatos 
estejam conscientes dessas questões e os 
governantes eleitos sejam monitorados de 
maneira conveniente pelo eleitorado. Afinal, 
o Governo Municipal é o que se relaciona 
com maior proximidade ao Cidadão.
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em pauta EVEntos E comEmoRaçõEs
na sEdE socIal

  
MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES E MELHORIAS 
NAS INSTALAÇÕES DO 7º ANDAR • Dia 29 de janeiro 

deste ano chegaram ao fim as obras de modernização dos 
elevadores, iniciadas em 2019. Além da substituição dos dois 

elevadores sociais, foram realizadas obras de melhoria e manutenção no 
Tijupá Bar, área de convívio dos sócios e convidados, localizada no 7º 
andar. As obras empreendidas valorizaram ainda mais o edifício do Clube, 
proporcionando conforto e segurança aos frequentadores.

Os novos elevadores com  
paredes de vidro agora também  

atendem ao 7º andar. Na subida ou  
na descida, os frequentadores são  

presenteados com uma pequena  
amostra da admirável arquitetura do Clube.

Ampliação do Clube do Whisky, 
uma das melhorias  
realizadas no Tijupá  
Bar, localizado no  
7º andar.
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ANTOLOGIA REGISTRA
RECORDE NO NÚMERO 
DE INSCRITOS • A Anto-
logia 2019/2020 do Cír-

culo Literário do Clube Naval atraiu 
mais de 110 autores, maior quantida-
de desde que esse importante projeto 
de incentivo à produção literária foi 
lançado, em 2002.

Integrantes do Círculo Literário comemoraram junto com o Diretor e a Assessora do Departamento Cultural.

PROJETO DE 
INCENTIVO À LEITURA 

DA BIBLIOTECA DO 
CLUBE NAVAL • O Desafio do Li-

vro Surpresa, iniciativa inovadora lan-
çada pela Biblioteca do Clube Naval 
em 2019, tem atraído cada vez mais 
adeptos da boa leitura. Para participar 
é muito simples: o leitor se compromete 
a levar para casa o “livro surpresa” que 
está dentro da caixa e, no dia da devo-
lução, deve entregar junto uma resenha 
com observações pessoais a respeito da 
obra. Mensalmente, são selecionados 
alguns trabalhos para publicação no 
site do Clube. A proposta tem agradado 
aos sócios e esperamos que em 2020 
cada vez mais leitores aceitem o desafio! 
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Um olhar para o
clube naval

d
esde o evento internacional ocorrido em nossa 
cidade, comemorativo aos 100 anos de nossa 
Independência de Portugal, o Clube Naval 
dispõe de uma situação geográfica e visual 
privilegiada em relação aos monumentos e 

pavilhões construídos naquela época. A especulação 

imobiliária e o boom de construção civil ocorrido em 
toda a ocupação urbana no centro viria a dificultar 
bastante a vista de nosso belvedere. 

Os quatro pontos cardeais vistos do Gazebo (este 
caramanchão reconstruído em seus mínimos detalhes 
durante o ano do Centenário da Sede Social, em 2010) 

cORREDOR 
culTuRAl DO 
RIO

Eduardo Cruz*
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são muito apreciados pelos visitantes do 
“Espaço Pérgola”. De lá podem ser vis-
tos: ao Sul, o mar da entrada da Baía de 
Guanabara, o Aterro do Flamengo, com 
o majestoso Pão de Açúcar e também o 
Monumento Memorial aos Pracinhas da 
Segunda Guerra Mundial; ao Norte, o mar 
interior da Baía de Guanabara, com visão 
parcial da Ponte Rio-Niterói e da Serra de 
Piratininga, incluindo o imponente ‘Dedo 
de Deus’; a Leste, ou Nascente, a visão do 
mar e montanhas de Niterói; e a Oeste, ou 
Poente, o magnífico pôr do sol sobre o maciço da Tijuca. 
Fica apenas faltando mencionar a derradeira vista para 
o que sobrou do Morro de Santo Antônio, do Largo da 
Carioca e da extensão da Avenida Almirante Barroso, 
uma avenida de arquitetura moderníssima que aliás, 
após sua abertura, foi batizada como Avenida Chile, em 
reconhecimento à primeira nação amiga a reconhecer 
nossa independência política de Portugal. 

E nas comemorações dos 110 anos de sua Sede So-
cial, o Clube Naval atinge um novo patamar de acesso 
ao sétimo andar. Vamos dar as boas-vindas – em alto 
estilo a partir de agora – em elevadores panorâmicos. 
Imaginem o impacto ao sair dos novos elevadores no 
sétimo andar e reencontrar uma edição ampliada e 
diversificada do ‘Clube do Whisky’, e por que não do 
Clube da Cerveja e da Caipirinha? Drinques para todos 
os gostos. Mas que todos bebam com moderação. A 
visão privilegiada da Pérgola nos conduz a uma nova 
Avenida Rio Branco.

O Corredor Cultural supervalorizado
Vista lá embaixo, uma via que representara no início 

do século passado uma radical transformação urbana 
se metamorfoseia novamente. Uma pseudo-avenida 
de Paris 1900, chamada Avenida Central, que teve 
pela primeira vez postes de iluminação elétrica (e, que 
claro, se inspirara em Paris, a Eterna Cidade-Luz). Nela 
foram construídos diversos prédios que em tudo se 
relacionavam com a capital francesa. L’Ópera de Paris 
Garnier influenciaria o nosso Theatro Municipal do Rio 
de Janeiro, que fora projetado pelo arquiteto Francisco 
Pereira Passos, filho do prefeito Pereira Passos, e que 
logrou ser escolhido em concurso público sob codi-
nome Aquila, mas que em realidade resultara em um 
empate técnico com outro arquiteto francês de nome 
Albert Guilbert. Coube a este último elaborar a sua parte 
externa, enquanto caberia ao primeiro dar andamento 

à sua parte interna.
Em tempo. Da mesma forma que se determina no 

projeto de construção de um shopping center as lojas 
que serão usadas como âncoras do empreendimento, 
o projeto de abertura de uma nova avenida no centro 
do Rio, partiu do próprio prefeito Pereira Passos duran-
te a gestão de outro paulista, o presidente Rodrigues 
Alves. Estes decidiram prévia e geograficamente a sua 
localização. Edificações ligadas ao comércio exterior/
importador (do magnata Eduardo Palassim Guinle) 
ficariam junto ao novo cais recém-construído.

Galeria dos Comerciários, Jornal O Paiz (e mais tarde, 
Jornal do Brasil, Jornal do Commércio etc), hotéis de luxo, 
restaurantes, agências bancárias, lojas de vestuário e 
escritórios de empresas comerciais se localizariam em 
sua seção intermediária. O Clube Naval,

recém construído, na 
Av. Rio Branco 

Parte da Cinelândia e Av. Rio Branco em 1937
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E, finalmente, no Corredor Cultural ficaria a Escola 
Nacional de Belas Artes (atual Museu Nacional de Belas 
Artes); o próprio Theatro Municipal do Rio de Janeiro; 
a Biblioteca Nacional e o prédio da Justiça Federal. 
Além dessas 4 âncoras importantes, outros 4 principais 
clubes sociais e tradicionais da época se instalariam 
por lá: Derby Club, Jockey Club, Clube Militar e o nosso 
tradicional Clube Naval.

Mas necessariamente, e por decreto, o poder público 
teria que demolir tudo o que havia de construção an-
tiga pelo caminho. Era o tempo do famoso, polêmico 
e conturbado “bota-abaixo”!

Mais de cem anos já se passaram e a “manhattani-
zação” do Centro do Rio – termo usado pelos arquitetos 
nacionais – se aplica perfeitamente ao processo de 
modernização atual.

Ela, a antiga Avenida Central, hoje Rio Branco, atu-
almente se mostra transformada em uma magnífica 
avenida bem ao estilo nova-iorquino. Ou até mesmo 
numa Magnificent Mile-Drive, de Chicago. O lado ím-
par da via reconstruída homenageia com o seu nome 
o primeiro prédio RB-1. Vários outros edifícios, cujas 
cotas ultrapassaram a medida humanizada anterior, 
chegam agora a ter uma altura que rompe com os 
limites toleráveis de concentração urbana. Mas são, no 
entanto, chamadas de “inteligentes”. O termo é usado 
para identificar, em nossa época, as edificações mais 
recentes, ou aquelas que poupam energia, fazendo uso 
de materiais renováveis e sustentáveis em seu processo 
construtivo, sendo o edifício Manhattan Tower 89 um 
expressivo exemplo. Por outro lado, o novo edifício do 
Clube de Engenharia foi reconstruído numa fase em que 
era comum destruir o estilo arquitetônico eclético do 
início do século XX, para então ampliar radicalmente 
sua cota vertical. E muitas vezes acabavam por escolher 
um estilo arquitetônico de gosto às vezes questionável.

Lamentavelmente os vizinhos do outro lado da 
avenida – Jockey Club e o Derby Club – não foram 
preservados. Preferiram a venda do terreno e a con-
sequente mudança para novo endereço próximo ao 
Fórum. Mas, o exemplo edificante mais importante de 
nossa História se daria por decisão do Conselho Delibe-
rativo do Clube Naval de que deveria ser preservada e 
mantida a sua Sede Social, por representar um símbolo 
de tradição e resiliência. Daí o Tombamento junto ao 
INEPAC – Instituto Estadual de Preservação Cultural. 
Decisão esta que conservará para sempre o Corredor 
Cultural da Cidade do Rio de Janeiro, espelhando-se no 
belo exemplo do Museu Nacional de Belas Artes, antiga 

Theatro 
Municipal

Museu 
Nacional de 
Belas Artes

Biblioteca
Nacional

Justiça
Federal
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E, em vista do Estado brasileiro haver se tornado 
laico desde então, o Distrito Federal (ou a antiga Capital 
Federal) determinou a destruição total do Convento 
d’Ajuda, cedendo essa enorme área urbana para a 
construção do Hotel Serrador e da própria Cinelândia. 

Esta última, como uma estilosa região que fora 
pensada como local para exibição de filmes modernos 
desde aquela pioneira exibição d’O Cinematógrapho, 

dos Irmãos Lumière (1895) 
que atraíra uma multidão 
de curiosos. E a seguir, o 
sucesso retumbante dos pri-
meiros filmes de Hollywood 
justificaria o investimento 
para a construção de diver-
sos cinemas: Odeon, Palá-
cio, Pathé, Capitólio, Vitória, 
Metro, dentre outros. 

Os filmes franceses, 
porém, continuariam a ser 
mostrados nos Cines Iris e 
Ideal, cujos prédios ainda 
podem ser vistos nos so-
brados da rua da Carioca. 

Museu 
Nacional de 
Belas Artes Escola Nacional de Belas Artes (de 1908); no Theatro 

Municipal (de 1909); na Biblioteca Nacional (de 1910) e 
no Centro Cultural da Justiça Federal, ou antigo Palácio 
Arquiepiscopal (de 1910). Sem esquecer de mencionar 
também o Palácio Pedro Ernesto, onde funciona desde 
1923 a Câmara Municipal dos Vereadores, um projeto 
do engenheiro e arquiteto Heitor de Mello. Foi este úl-
timo quem, aliás, ajudou a construir o prédio do Clube 
Naval até a sua inauguração em 1910. O 
prédio, que inicialmente teve apenas 4 
andares, foi construído durante 4 anos: 
suas fundações começaram em 1907, 
e sua construção durou mais três anos, 
sendo finalmente inaugurado na Data 
Magna da Marinha do Brasil, dia 11 de 
Junho de 1910.

Uma maravilha de legado
Em cada construção centenária pre-

servada ao longo da avenida reside um 
legado às gerações futuras. E realmente 
impressiona o interesse de estudantes 
de artes, arquitetura e história pelo 
acervo do Clube Naval. Nos registros 
de nossos livros de visitantes podemos 
constatar que a admiração é unânime. 
Claro, não é qualquer Clube que possui 
na figura de seu Presidente de Honra um  
ex-Imperador do Brasil. 

A Avenida Rio Branco  
transformada em parque

É muito prazerosa a visualização e o 
ruído de alerta dos novos VLT em trânsi-
to. Eles, nesse aspecto, fazem relembrar 
os antigos bondes que por aqui circulavam. VLT, ou Ve-
ículo Leve de Transporte, é em realidade o novo bonde 
do século XXI. Em versão com ar-condicionado, sem 
trocador e sem estribos. Ele opera interligado a quatro 
sistemas intermodais de transporte: ao rodoviário, ao 
seu próprio de superfície, ao metrô e ao aeroviário. 
Uma maravilha de legado! 

O histórico obelisco a Bernardo O’Higgins Riquel-
me, libertador do Chile (em 1818), localiza-se junto 
ao Fórum, e mantém a sua importância até hoje. E 
este monumento rivaliza com outro construído em 
plena Avenida Central (atual Avenida Rio Branco) 
erigido como Marco Comemorativo de sua abertura 
(e inauguração) no início do Século XX. 

Ainda como consequ-
ência laica ocorreria a re-
designação de diversos 
outros edifícios religio-
sos, como o Palácio Arquiepiscopal, que se tornaria sede 
do Poder Judiciário Federal durante a fase da Cidade do 
Rio de Janeiro como sede do Distrito Federal. Exceção 
apenas ao Convento de Santo Antônio (localizado no 
morro de mesmo nome) da Ordem dos Franciscanos, que 
até hoje mantém suas duas igrejas em ótimas condições. 
Vale muito a pena conferir essas joias da arte religiosa 
(barroca e rococó) nas proximidades do Clube Naval. n

Os VLT trafegando pela 
Avenida Rio Branco, tendo  

ao fundo o Clube Naval;
ao lado, o Obelisco 

*Guia de visitas da Sede Social.
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a 
Intendência da Marinha do 
Brasil está engalanada para 
comemorar seus 250 anos 
de História, que teve início 
em 1770, quando assumiu 

as tarefas das Provedorias, que se 
encontravam ineficientes, com o 
propósito de profissionalizar a ges-
tão das contas públicas. Esse início 
forjou sua conduta ao longo dos 
anos, pois, até os dias atuais, os 
Intendentes são lembrados sempre 
que a Marinha necessita rever ou 
evoluir processos, nas suas diferen-
tes áreas e setores. 

O Corpo de Intendentes da Ma-
rinha é composto por marinheiros 
que, por meio das atividades de 
apoio, sentem muito orgulho em 
contribuir para o funcionamento e 
aprestamento de todos os setores 
da Força Naval. 

 Descrever as realizações e 
feitos de todo esse período de existência 
não é uma tarefa simples, por isso mesmo, 
como parte da comemoração pelos seus 250 
anos,  a Intendência da Marinha lançou uma 
publicação com a proposta de abordar com 

leveza os fatos ao longo do tempo, 
sem o rigor de uma pesquisa emi-
nentemente histórica, detendo-se,  
principalmente, nos aspectos que 
demonstram a evolução de suas 
atividades, mercê do avanço tecno-
lógico dos meios navais, aeronavais 
e de fuzileiros navais, e do desenvol-
vimento e aprimoramento contínuo 
dos vários segmentos do País. 

250 ANOS

InTEnDêncIA 
DA mARInhA
InTEnDêncIA 
DA mARInhA

Fachada principal do Edifício 
Almirante Gastão Motta

Almirante Gastão Motta – 
Patrono do Corpo de  

Intendentes da Marinha

Faina de transferência de 
óleo combustível no mar

V Alte (IM) Jayme Teixeira Pinto Filho*

marinha do brasil
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O livro 250 Anos da Intendência da Marinha do Brasil 
– da vela à propulsão nuclear promove uma viagem 
no tempo que nos permite observar a trajetória de 
sucesso de gerações de Oficiais Intendentes, a qual 
não é marcada por atos de heroísmo ou de mano-
bras arrojadas, mas de muito trabalho, dedicação,  

comprometimento, coragem, estudo, se-
riedade, e, sobretudo, de compromisso 

permanente em prestar sempre o melhor 
serviço a todos os setores da Marinha, 

pois vasta é sua área de atuação.   
Cabe destacar o relato de si-

tuações vivenciadas por alguns 
ofic iais, até então mantidas 

em suas memórias, que pos-
sibilitam entender aspectos 

interessantes da história. 
Por fim, um tributo aos 

Oficiais Intendentes ve-
teranos, pelos desafios 
vencidos e conquistas ob-

tidas em cenários adversos, com 
tecnologia limitada e recursos escassos. Que o 

legado deixado por eles seja uma fonte de inspiração 
para os oficiais mais jovens e para as próximas ge-
rações, pois os desafios do 
futuro serão cada vez mais 
complexos. n

InTEnDêncIA 
DA mARInhA

Complexo Naval de Abastecimento  
localizado na cidade do Rio de Janeiro

Tripulação do Depósito Naval em 1930

*Decano do Corpo de  
Intendentes da Marinha
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Jubileu de Diamante da
TuRmA QuEVEDO

marinha do brasil

E
m 16 de março de 1959 chegava na Escola Naval 
a Turma Quevedo, cuja origem foi no Colégio 
Naval em 1957, com 177 jovens, ampliados no 
curso da Escola Naval para 360, dos quais 246 
chegaram a guarda-marinha em 1961.   

Nossas comemorações do Jubileu de Diaman-
te inic iaram na Escola Naval, em 16 de mar-
ço de 2019, com um café de boas-vindas na  

CMG (Ref) Gustavo Benttenmuller Medeiros Pereira

O Colégio Naval,  
onde tudo começou

postos alcançados pelos integrantes  
da turma quevedo que chegaram a 

guardas-marinha:
• 2 almirantes de esquadra

• 6 vice-almirantes
• 9 contra-almirantes

• 125 capitães de mar e guerra
• 37 capitães de fragata
• 12 capitães de corveta
• 36 capitães-tenentes

• 19 primeiros-tenentes
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Gonçalves, com breves palavras 
do Almirante Marcos Borges Sertã, 
Comandante da Escola Naval, infor-

mando que há 31 salas de aula, das quais 17 já têm 
o patrocínio das turmas. O Presidente da Associação 
da Turma Quevedo (ATQ), Comandante Benttenmul-
ler, discorreu sobre as origens humildes e a brilhante 
trajetória do Comandante Quevedo. 

Jubileu de Diamante da
TuRmA QuEVEDO

por termos combatido o bom combate com apoio  
de nossas famílias. As comemorações contaram com 
a presença de 120 pessoas.

O ilustre Professor Doutor Antônio Claudio Lu-
cas da Nobrega, Reitor da Universidade Federal  

A Escola Naval, nossa Escola querida e, 
abaixo, Guardas-Marinha da Turma Quevedo – 1961

Fluminense (UFF), e a Professora Doutora Yolanda 
Boechat, também da UFF, abrilhantaram nossas co-
memorações com suas presenças, como convidados.

O culto celebrado pelo Padre Reynaldo, Capelão 
da Escola Naval, foi emocionante pela bela escolha 
da homilia, correlacionando os pescadores com os 
marinheiros, e em sequência pela citação nominal de 
todos os colegas que nos deixaram. 

Na etapa subsequente, inaugurou-se a Sala Que-
vedo, com a placa descerrada pelo Comandante 

Quevedo e o Almirante Jeronimo Mac Dowell 

Praça D’Armas dos aspirantes e o primeiro 
evento foi o culto ecumênico na capela 
da Escola, em agradecimento a Deus 
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A doação da ATQ constou da pintura da sala, de 
um projetor e uma tela de projeção, uma cadeira para 
o professor, um relógio de parede e um amplificador.

Partiu-se então para a visita ao camarote dos aspi-
rantes do 2º ano e o descerramento da Placa Comemo-
rativa no túnel histórico, quando o Presidente da ATQ 
convidou o Comandante Quevedo, o Vice-Almirante 
(Ref-FN) Moacyr Monteiro Baptista e o Contra-Almirante 
(Ref-IM) João Otávio Abraham. Seguiram-se as palavras 
do Almirante Sertã sobre as principais evoluções da 
Escola Naval, entre a época da turma Quevedo e os 
dias atuais, e alocução do Presidente da ATQ sobre o 
legado da Turma Quevedo.     

Na etapa seguinte, visitou-se a Biblioteca, agora bem 
ampliada, o Museu, que não existia na nossa época de 
Escola Naval, e o Planetário, modernizado, com substi-
tuição dos antigos equipamentos eletromecânicos de 
projeção por computador digital, permitindo aumento 
substancial nas apresentações dos astros em diversas 
configurações.

Chegamos ao coquetel seguido do almoço, no Salão 
Nobre, carinhosamente denominado de “Bonosão”, ao 
som da música do “Fuzi Bossa”, com direito a dançar 
em pequena pista.    

Salmo lido pelo 
Comandante 

Vieira

Inauguração da 
Sala Quevedo

Descerramento  
da Placa Comemorativa      

Nas palavras finais do Presidente da ATQ e do Co-
mandante Quevedo, o tema foi gratidão e homenagem.

O bolo comemorativo foi em formato de pirâmide, 
representando a energia de nossa turma transformada  
em legado para nosso País, e um farol no topo, in-
dicando que sempre conduzimos com segurança 
nossos navios, submarinos, aeronaves e tropas para o  
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  Comandante 
Quevedo  
em suas  
palavras 

finais  

cumprimento de nossas missões. 
Encerramos a cerimônia com a foto dos colegas 

presentes e com uma exortação aos aspirantes, nos 
dizeres de nossa placa comemorativa:

“Aspirantes, aqui estamos hoje para expressar 
nosso agradecimento pela excelente formação  
técnica-profissional recebida nesta Escola. Há ses-
senta anos os princípios de disciplina e hierarquia, 
fundamentos da carreira militar, moldaram os ímpetos 
próprios de nossa juventude. Antes de liderar futuros 
subordinados aprendemos a obedecer às ordens de 
nossos superiores. Assimilamos pelo exemplo dos 
primeiros comandantes profundo sentimento de amor 
e respeito à bandeira nacional, pela qual juramos de-
fender a Pátria. Nosso povo – exitosa miscigenação 
racial, única no mundo, trabalhador e solidário – não 
foge à luta diante dos desafios presentes e futuros. 
Que Deus abençoe e proteja vocês” n

Amigos de sessenta anos, amigos de ontem e de hoje, amigos para sempre!  
Viva a Turma Quevedo, viva a Marinha, viva o Brasil!
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Com as minas de fundo sofisticadas, 
sistemas de varredura acústica e mag-
nética foram introduzidos e equipes de 
valorosos mergulhadores bem equipados 
passaram a ser usadas para desativá-las 
ou destruí-las. A introdução das minas 
de pressão e modelos que combinam 
mecanismos que detonam artefatos 
com as duas ou três formas de ativa-
ção complicou mais ainda as medidas  
de contraminagem. 

Os navios-varredores (NVs) de madeira eram pro-
jetados para terem assinaturas magnética e acústica a 

sofisticação do artefato bélico representa um 
desafio cada vez maior, tornando insuficientes 
as tradicionais operações de varredura, inicial-
mente muito primitivas. Com o corte por tesou-
ra e o rompimento da amarra que a mantinha 

submersa à baixa profundidade presa a uma poita, a 
mina flutuava e era destruída a tiros de canhão. 

              A 
EVOLUÇÃO
DO NAVIO VARREDOR 
AO CAÇA-MINAS E AO 
VARRE-CAÇA-MINAS:

A Guerra de Minas, embora sem o charme da  
cibernética ou muito recentemente da guerra  
espacial, não para de evoluir. Da mina mecânica  
a meia água para as de fundo detonadas por  
influência acústica, magnética e sensíveis à  
pressão etc. e sua combinação, muitas dezenas, ou 
até mesmo uma centena de anos se passaram.

CF (Ref) Basilio Vasconcellos Dagnino

Mina de 
contato vindo 

à superfície 
sendo destruída 

por tiro de 
canhão

marinha do brasil
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mínimas, até que um dia, cascos de materiais sintéticos 
foram introduzidos na sua construção.

No Brasil, a Marinha se iniciou nas contramedidas 
de minagem (CMM) com os quatro NVs classe Javari 
– M11 (dos quais o Juruá – M13 aparece na foto das 
crianças, acima à direita), recebidos da U.S. Navy. O 
Juruena (M14) já possuía um sonar caça-minas que, 
na prática, pouco acrescentava, provavelmente por 
desconhecimento dos seus aspectos operacionais. O 
quarto navio era o Jutaí (M12). 

A Força de Minagem e Varredura (ForMinVar) se 
adestrava utilizando manual próprio, desenvolvido 
a partir das publicações das forças americanas do 

Atlântico e do Pacífico.
Depois vieram os quatro NVs classe Aratu, seguidos 

de mais dois, construídos na Alemanha e utilizando sis-
temas de varredura acústica e magnética desenvolvidos 
e fabricados pela Siemens. Os navios eram um primor 
de construção naval tradicional, obra de pequeno es-
taleiro especializado em iates de recreio. Em virtude 
de sérios problemas de interferência eletromagnética 
entre os sistemas instalados, o sistema de aterramento 
foi totalmente reprojetado nas duas últimas unidades. 
Interessante observar que os navios vieram para o Bra-
sil embarcados em mercante especializado em cargas 
pesadas e de grande porte.

Crianças  
se preparam 
para visitar o  

NV Juruá (M13)

Navio Varredor Anhatomirim 
correndo a raia da Estação de Degaussing 

instalada na Ilha de Itaparica 
para ajustar seu sistema de 

desmagnetização



18                                                                         Revista do Clube Naval • 393

Navio da 
Marinha Sueca 

varredor e 
caça-minas 

Essas unidades ficaram sediadas em Salvador. Uma 
estação de desmagnetização (degaussing) foi instalada 
na Ilha de Itaparica, com apoio técnico de um engenhei-
ro alemão aposentado, renomado especialista da área. 

A nova era das contramedidas de minagem é o 
navio simultaneamente varredor e caça-minas. Em 
evento promovido pelo Comando do 2º Distrito Naval, 
na Escola de Guerra Naval, os suecos apresentaram 
a classe Koster de unidades construídas em material 
composite. 

Estaleiro do grupo SAAB e a Marinha daquele país 
se juntaram para uma bem concebida ofensiva de  
marketing. Enquanto a empresa apresentava os aspec-
tos técnicos, a Comandante de Esquadrão, Capitão de 
Mar e Guerra, enfatizava os aspectos operacionais. O 
uso de drones também foi exposto por oficial alemão, 
pois as minas combinadas, cada vez mais so-
fisticadas, por mais que o projeto minimize 
os riscos, expõem os navios, mesmo com 
o casco de material deformável, a perigos 
de alto nível.  

A Royal Navy e a Marine Nationale da França pas-
saram pela fase de navios unicamente caça-minas, 
utilizando respectivamente o sonar Plessey 193 e o 
DUBM-20A, cujo desempenho operacional foi objeto 
de avaliação pela Marinha do Brasil em embarque. O 
equipamento britânico, como de costume, era relati-
vamente simples, enquanto o francês era altamente 
sofisticado. Nesse tipo de operação de venda, natural-
mente o tratamento ao cliente é VIP. Em Brest, houve 
almoço com o comandante da Força francesa, onde 
aprender a desentocar o escargot foi uma experiência 
única. Na Inglaterra, a residência de campo da empresa 
usada como pousada merecia um só adjetivo: idílica. 
O embarque em caça-minas para presenciar a demons-
tração do equipamento tem direito a outro comentário: 
sensacional demonstração de prontidão operacional da 

Marinha de Sua Majestade britânica. 
Trata-se, mais uma vez, de uma corrida 

na disputa entre a mina como arma de 
guerra, cada vez mais sofisticada, e as 
ações das marinhas para neutralizá-la.  
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CC Dagnino 
(em trajes civis, com colete) 
embarcado em caça-minas 

da Royal Navy para  
demonstração de sonar

A combinação das operações de varredura e de  
caça-minas, com o uso de drones e mergulhadores 
de combate numa única plataforma, sem dúvida veio 
para ficar. O recebimento de novas unidades pela Força 
de Minagem e Varredura propiciará a confirmação de 
sua relevância, representada pelo lema da ForMinVar 
– “Onde a esquadra for, nós estivemos”.n
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N
o dia 15 de janeiro de 2020, quase oito anos 
após o trágico incêndio que destruiu a Estação 
Antártica Comandante Ferraz (EACF) e levou à 
morte dois militares, foi inaugurada pelo Vi-
ce-Presidente da República, General Hamilton 

Mourão, com a presença de diversas autoridades civis 
e militares, a nova EACF. Projetada pelo escritório de 
arquitetura brasileiro Estudio 41, foi construída pela em-
presa chinesa CEIEC, por um custo de US$100 milhões. É 
considerada a mais moderna e bem equipada estação de 
pesquisa da Península Antártica e uma das mais de todo 
continente, tem a capacidade de alojar até 64 pessoas. O 
momento me parece oportuno para falarmos um pouco 
sobre a história do interesse pela Antártica e sobre como 
o Brasil foi parar no continente gelado.   

O bRASIl nA 
AnTáRTIcA

CMG (RM1) Leonardo Faria de Mattos* O interesse pela Antártica
A Antártica é um continente de extremos. A tem-

peratura média no verão é de –30° C, enquanto que 
no inverno é de –60° C. Aproximadamente 98% do 
continente são cobertos por gelo (espessura média de 
2.600 m) durante todo o ano. O continente também é 
o mais seco da Terra, com precipitação média de 150 
mm por ano (tão seco como o deserto do Saara). É o 
continente com relevo mais acidentado, altitude média 
de 2.160 m. A área total é de 13.661.000 km2, maior 
que a do Canadá e equivalente a 1,6 da área total do 
Brasil. A flora é constituída por briófitos e algas, que 
raramente ultrapassam 5 cm de altura; já a fauna, por 
aves e mamíferos marinhos e algumas espécies de 
moluscos e insetos terrestres, além de uma das mais 
variadas e abundantes comunidades biológicas do pla-
neta, o chamado zooplâncton, tendo o krill (crustáceo 
parecido com camarão) como seu representante mais 

Comte Ferraz

Nova Estação Antártica 
Comandante Ferraz 

marinha do brasil
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importante. Em termos de riquezas 
minerais, estima-se que a Antártica 
seja abundante em petróleo, gás, 
cobre, urânio, entre outros minerais 
de grande valor comercial. Isso sem 
falar que possui 70% da água doce 
do planeta. Pelas severas condições 
climáticas, a Antártica é o único con-
tinente que não possui população 
autóctone e também, pela mesma 
razão, foi o último a ser efetivamente 
explorado (1).

 O navegador inglês James Cook 
(1728-1779) foi o que, comprovada-
mente, mais próximo chegou da An-
tártica com seus navios Resolution e Adventure, em sua 
segunda viagem de circunavegação, de 1772 a 1775. 
Em seu diário de viagem não há registro de ter avis-
tado o Sexto Continente e alegou que o gelo impediu 
por diversas vezes o navio de prosseguir mais ao sul.

Cook falhou em sua missão secreta, que seria justa-
mente a descoberta do continente, chegando a insinuar 
aos lordes do almirantado inglês no seu regresso que 
tal continente “talvez nem existisse” ou, se existisse, seria 
inútil para a Coroa e qualquer outro país, pelas condições 
inóspitas da região. 

Há certo consenso de que o primeiro explorador a 
avistar efetivamente o continente antártico foi o oficial 
da Marinha russa, Fabian Gotlieb von Bellinghausen 
(1778-1852), em 28 de janeiro de 1820 (2). A explo-
ração predatória de mamíferos marinhos (o óleo das 
baleias e a pele das focas) foi o grande atrativo para os 
exploradores desse continente durante, praticamente, 
todo o século XIX. 

No início do século XX, surgiu a primeira reivindi-
cação formal de território na Antártica. O Reino Unido, 
em 1908, reivindicou uma área que chegava a incluir as 
Ilhas Malvinas (Falklands), causando imediato protesto 
do governo argentino. Nas décadas seguintes, a reivin-
dicação foi alterada para o que permanece até hoje 
conhecido como o British Antarctic Territory, separado 
das Falkland Islands Dependencies. Em seguida, reivin-
dicaram, formalmente, territórios na Antártica, a Nova 
Zelândia, em 1923; a França, em 1924; a Austrália, em 
1933; e a Noruega, em 1939. 

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) acabou 
por reduzir bastante as expedições para a Antártica, 
mas não impediu que em 1940 Argentina e Chile, que 
estavam neutros no conflito, viessem a formalizar seus 

interesses no continente. 
Com a vitória na guerra, os norte- 

americanos e os soviéticos passaram 
a ser os dois atores mais importantes 
no sistema internacional e a posição 
deles em relação à Antártica passou 
a ser altamente relevante para o des-
tino daquele continente. Os EUA, que 
até aquele momento não haviam se 
posicionado claramente em relação 
a pretensões territoriais na Antárti-
ca(3), realizaram a maior expedição 
já registrada para a região, até hoje. 
A operação High Jump, de agosto de 
1946 a fevereiro de 1947, contou 

com a presença do veterano de expedições polares, 
o Contra-Almirante Richard Byrd, e envolveu 13 
navios e cerca de 4,5 mil militares. Oficialmente, os  
norte-americanos desejavam apenas aumentar o 
conhecimento sobre a região, mas documentos re-
velados mais tarde mostraram que o maior interesse 
era incrementar o adestramento em operações navais 
em áreas polares, pois havia grande preocupação com 
uma possível ação ofensiva soviética contra os EUA 
pelo Oceano Ártico. 

Após a Segunda Guerra, a URSS voltou a organizar 
uma expedição à Antártica (127 anos depois da última, 
ocorrida no início do século XIX), a Slava Flotilla, de 1946, 
em tese somente com interesses econômicos relacionados 
à caça da baleia. O posicionamento do país em relação ao 
continente era assegurar participação em qualquer fórum 
de discussão sobre o destino da Antártica, pois foram eles 
que primeiro chegaram efetivamente ao continente, em 
1820, como já apresentado anteriormente. 

A Guerra da Coreia (junho de 1950 a julho de 1953) 
acabou inviabilizando qualquer tratativa sobre a An-
tártica envolvendo a URSS, no início dos anos 1950. 
Mas com o fim do conflito coreano e com a morte de 
Stalin (março de 1953), a situação evoluiu no sentido 
de ser dada mais atenção às solicitações dos cientistas 
soviéticos que pleiteavam ampla participação do país 
no Ano Geofísico Internacional – AGI (julho de 1957 
a dezembro de 1958). A URSS, que já possuía pesso-
al com grande experiência em operações no Ártico, 
dele participou ativamente com a construção de duas 
grandes estações científicas e outras cinco de apoio. 
Uma foi instalada em fevereiro de 1956, a estação 
Mirny e outra em dezembro de 1957, a estação Vos-
tok, localizada bem próxima do Polo Sul magnético. 

Roald Amundsen,  
norueguês que chefiou  
a primeira expedição  
a alcançar o Polo Sul 
Geográfico em 14 de  

dezembro de 1911
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Em fevereiro de 1956 foi inaugurada a estação cien-
tífica de McMurdo, até hoje a maior estação na Antárti-
ca, chegando a alojar nos momentos de pico do verão 
até 1.300 pessoas entre pesquisadores e militares de 
apoio. Na segunda expedição, em novembro de 1956, 
os norte-americanos construíram a estação científica de 
Amundsen-Scott, também de ocupação permanente e 
localizada exatamente no Polo Sul geográfico. 

Em 2 de maio de 1958, a fim de estabelecer um 
regime jurídico único para o Sexto Continente e temen-
do algumas iniciativas da Índia de internacionalização 
da Antártica, o Presidente norte-americano convidou 
outros 11 países, incluindo a URSS, para participar de 
uma conferência que teve início em 15 de outubro de 
1959, após dezenas de reuniões preparatórias condu-
zidas sigilosamente em Washington, D.C. O Tratado da 
Antártica foi assinado por 12 países, em 1º de dezem-
bro de 1959, e entrou efetivamente em vigor em 23 
de junho de 1961, após a ratificação pelos respectivos 
parlamentos desses países (4).

O Tratado da Antártica é composto de 14 artigos, 
destacando-se: o uso da Antártica para fins pacíficos, 
sendo proibido qualquer teste de armas, instalação de 
bases militares ou a realização de exercícios militares, 
incluindo testes de armamento de qualquer natureza; 
a presença de militares e materiais de caráter militar 
permitida apenas em benefício à pesquisa científica ou 
para qualquer outro propósito pacífico; a liberdade de 
pesquisa científica na região; a facilitação da coopera-
ção internacional na Antártica; e o congelamento das 
reivindicações territoriais anteriores ao Tratado (não 

foram reconhecidas, mas não deixaram de existir). 
O Tratado, como estabelecido em seu artigo XIII, 

estava aberto à adesão, mas na prática havia uma dis-
tinção entre os países. Os 12 que assinaram em 1959 
eram considerados “países originalmente signatários”, 
enquanto que aqueles que aderiram e comprovaram ter 
realizado “substancial pesquisa científica” passaram a 
ser considerados “partes consultivas”, igualmente com 
poder de voto e veto no regime. A diferença, em tese, 
é que estes podiam perder seu status caso deixassem 
de realizar as substanciais pesquisas, o que nunca na 
prática ocorreu. A terceira categoria de países refere-
se àqueles que aderiram, mas não foram formalmente 
reconhecidos pelos demais como tendo realizado 
“substancial pesquisa científica”.  

Inicialmente, não foi instituído qualquer órgão 
permanente, mas o Tratado previa que ocorressem 
reuniões regulares entre as partes contratantes, em que 
as decisões eram tomadas por consenso. A primeira 
reunião dos membros do Tratado, as Antarctic Treaty 
Consultative Meetings (ATCMs), ocorreu em 1961. A 
partir de então, passou a acontecer a cada dois anos 
até 1994, quando a frequência passou a ser anual. 

Dos primeiros exploradores, passando pelos caça-
dores de foca até chegar aos cientistas, a Antártica foi 
sendo lentamente descoberta e parcialmente ocupada 
pelas nações ao longo dos séculos XIX e XX, até chegar 
o momento em que um acordo jurídico estabelecesse 
as regras de governança daquele continente. Mas, e 
o Brasil? O sétimo país mais próximo da Antártica e, 
por isso, altamente influenciado pelas frentes frias e 

Estação Científica norte-americana McMurdo,  
a maior da Antártica, inaugurada em 1956,  

é capaz de alojar até 1.300 pessoas
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relevância para os interesses futuros do Brasil no que 
tange à defesa nacional”. A SCSN respondeu ao EME, 
afirmando que “o trabalho tinha sido examinado com 
atenção e interesse, mas que não parecia oportuna 
qualquer iniciativa a respeito do assunto”. 

Considerando que ainda faltavam mais de dois anos 
para o início do AGI (1957-1958), pode-se especular 
que havia tempo para uma decisão no sentido de levar 
o Brasil à Antártica, caso a sugestão do Tenente-Coronel 
Bouças fosse levada adiante. A primeira reunião especí-
fica para coordenação das pesquisas a serem realizadas 
na Antártica, durante o AGI, ocorreu em Paris, em julho 
de 1955, e lá não havia representantes brasileiros. 

Em 9 de fevereiro de 1956, na capa do jornal O Globo, 
o editorial, com o título “Também temos direito à Antár-
tica”, declara apoio à presença brasileira na Antártica.

A próxima realização do ano geofísico está, de 
modo particular, chamando a atenção do mundo 
para a Antártica. Isto sugere considerações que “na-
turalmente nos levam, a nós, brasileiros, a reconhecer 
que não podemos ficar alheios aos interesses que vem 
despertando o sexto continente”.... (O Globo, 1956).

Em continuação às demonstrações de interesse na-
quele continente, os Professores Delgado de Carvalho 
e Therezinha de Castro, ambos do IBGE, publicaram, 
em abril/junho de 1956, o artigo A Questão da Antár-
tica na Revista do Clube Militar. Neste, defendem a 
chamada “Teoria da Defrontação”, pela qual o Brasil 
teria direitos territoriais na Antártica e deveria fazer 
valer esses direitos.

Em 1957, a Escola Superior de Guerra (ESG) trans-
mitiu estudo realizado por um grupo de trabalho ao 
Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA), a quem era 
diretamente subordinada. Advertia para a importância 
estratégica da Antártica, “chave do domínio dos mares 
e ares do sul da Terra [...] quem dominar os polos, do-
minará o mundo”. 

Em 30 de julho de 1958, o Brasil encaminhou nota 
diplomática de protesto ao governo dos EUA, por não 
ter sido convidado para participar da conferência que 
trataria sobre a governança da Antártica. A referida 
nota não teve resultado concreto e o país não partici-
pou da conferência. Na realidade, o Brasil não havia 
efetuado trabalhos científicos nem realizado expedição 
à Antártica, como foi o caso dos 12 países participan-
tes da conferência em Washington, D.C. A Marinha do 
Brasil (MB) não possuía navios e nem adestramentos

correntes marítimas frias que de lá partem, não estava 
interessado? 

O Brasil chega na Antártica
Não há registros de qualquer interesse oficial ou 

comercial brasileiro no continente antártico no século 
XIX. Entretanto, muitos autores, como a Professora The-
rezinha de Castro, consideram a expedição científica a 
Punta Arenas, no Chile, em 1882, chefiada pelo então 
Capitão de Fragata Saldanha da Gama, comandante 
da Corveta Parnahyba, e pelo diretor do Observatório 
Astronômico Imperial, Dr. Luiz Cruls, como um fato 
relevante, por ter ocorrido em região subantártica. 

Após a expedição da Parnahyba não há registros de 
interesse ou mesmo de qualquer expedição científica 
brasileira, mesmo que também para regiões subantár-
ticas, até a década de 1950. 

Em 23 de março de 1955, o Estado-Maior do 
Exército (EME) encaminhou um estudo realizado pelo 
Tenente-Coronel Wladimir Bouças para o Secretário do 
Conselho de Segurança Nacional (SCSN). No referido 
trabalho, o Tenente-Coronel Bouças fez uma análise 
das reivindicações territoriais feitas por outros países, 
defendendo que o Brasil poderia reivindicar território. 
O estudo também defendia “participação do Brasil 
nos interesses da área antártica, quer do ponto de 
vista científico quer do ponto de vista internacional”. 
No despacho ao ofício que encaminhou o estudo era 
expresso o seguinte parecer do EME: “trabalho de alta 

Não 
reivindicado

Chile

Argentina

Reino Unido

Noruega

Nova Zelândia

Austrália

França

Os sete países que reivindicaram território  
na Antártica antes do Tratado de 1959
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adequados para operações em 
áreas polares. Durante o Ano Ge-
ofísico, a Marinha realizou diversas 
pesquisas científicas e coleta de 
dados oceanográficos, mas todas 
em águas próximas do litoral brasi-
leiro, incluindo o estabelecimento 
de uma estação meteorológica 
permanente na Ilha de Trindade. 

O primeiro brasileiro a estar na 
Antártica foi o médico e jornalista 
Durval Sarmento da Rosa Borges, 
que por sua iniciativa, conseguiu ser 
convidado pelos norte-americanos. 
No regresso da viagem, Durval Bor-
ges escreveu o livro Um brasileiro na 
Antártida, publicado em 1959. 

Em 1960, o IBGE lançou o Atlas 
de Relações Internacionais, onde 
aparece o território que o Brasil 
teria direito na Antártica, pela “Te-
oria da Defrontação”, por influência 
da Professora Therezinha e do Professor Delgado de 
Carvalho, que lá trabalhavam. A Professora Therezinha 
passaria a ser um dos maiores nomes de nossa Acade-
mia, em relação ao pensamento estratégico sobre aquele 
continente, tendo escrito diversos artigos e lançado o 
livro Rumo à Antártica, em 1976.

Além do Atlas de Relações Internacionais do IBGE, 
merece registro a participação de três oficiais da MB, 
aperfeiçoados em hidrografia, em três diferentes ex-
pedições chilenas à Antártica, a convite daquele país. 
Foram eles os Capitães de Corveta Sálvio Augusto de 
Oliveira Martins (1963-1964), 
Mario Edelman (1964-1965) e 
José Henrique França Gomes 
(1966-1967). Foram os primeiros 
militares brasileiros a estarem no 
Sexto Continente.  

A ciência brasileira somente 
chegou à Antártica acompanhan-
do a operação Deep Freeze de 
1961, dos EUA, com o meteorolo-
gista Rubens Junqueira Villela, da 
USP, sendo o primeiro brasileiro 
a chegar no Polo Sul, em novem-
bro de 1961. 

A crise mundial dos preços 
do petróleo de 1973, a alegada 

revisão do Tratado da Antártica, 
em 1991 e, consequentemente, a 
possibilidade de prospecção mine-
ral no continente sem a presença 
do Brasil levaram o Ministério das 
Relações Exteriores (MRE) a subme-
ter proposta de adesão ao Tratado 
para o Presidente ainda no começo 
de sua gestão. Em 16 de maio de 
1975, o Presidente Geisel assinou 
o termo de adesão ao Tratado en-
caminhado ao governo norte-ame-
ricano, que era o país depositário 
do mesmo.

Após a adesão, por determi-
nação do Presidente, um Grupo 
de Trabalho Interministerial (GTI), 
coordenado pelo Itamaraty, foi 
estabelecido para propor a Política 
Antártica Brasileira. Esse grupo 
reuniu-se sob sigilo em Brasília, 
de setembro a dezembro de 1975, 

numa primeira fase. O relatório do grupo, em forma de 
anteprojeto, previa a criação de dois órgãos: a Comissão 
Nacional para Assuntos Antárticos (CONANTAR), órgão 
interministerial responsável pela formulação política, 
e o Instituto Antártico Brasileiro (IANTAR), responsável 
pela execução do Programa Antártico Brasileiro. O 
IANTAR ficaria sob a estrutura do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (5).

Ainda em setembro de 1975, o Chanceler Azeredo 
da Silveira visitou o Reino Unido, onde recebeu ofere-
cimento de diversos tipos de apoio para um programa 

antártico brasileiro. Entre esses 
apoios, estava o convite para em-
barque de um observador a bordo 
do HMS Bransfield e no HMS 
Endurance na próxima comissão 
do programa antártico inglês. 
O Itamaraty repassou o convite 
para a Marinha, que selecionou o 
Capitão de Corveta Luiz Antônio 
de Carvalho Ferraz para embarcar 
na expedição britânica àquele 
continente, de 27 de dezembro 
de 1975 a 9 de março de 1976. 
Depois dos três oficiais da MB que 
embarcaram em três diferentes 
expedições chilenas na década de 

Navios Barão de Teffé, 
da Marinha do Brasil, 

e Professor Besnard, da USP, 
durante as primeiras expedições 

brasileiras à Antártica

Teoria da Defrontação 
da Professora Therezinha

de Castro, 1956
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EQUADOR

EQ
U

A
D

O
R

P
ER

U

C
H

IL
E

A
R

G
EN

T
IN

A

U
R

U
G

U
A

I
M

er
id

ia
no

 A
rr

oi
o 

Ch
ui

í
M

er
id

ia
no

 M
ar

tim
 V

az

Oeste de 

Greenwich

Leste de 

Greenwich

AT
LÂ

N
TI

CO

PA
CÍ

FI
CO

BRASIL

ANTÁRTICA
AMERICANA
(DEFRONTAÇÃO)

BRASIL



Revista do Clube Naval • 393                                                                                          25

Notas:
(1) Dados gerais sobre a Antártica retirados do https://www.

comnap.aq/Information/SitePages/ Home.aspx e http://www.coo-
lantarctica.com/Antarctica%20fact%20file/fascinating_facts about_ 
antar.htm . Acesso em: 2 fev. 2020.

(2) Bellingshausen já havia participado da primeira viagem 
de circunavegação russa de 1803 a 1806, comandada por Adam 
Krusenstern (1770-1846) . 

(3) Havia duas correntes opostas nos EUA. Uma era a do 
Almirante Byrd, que defendia a ideia de que os EUA tinham que 
reivindicar formalmente território; e outra a de que o país deveria 
assumir a corrente internacionalista, ou seja, a Antártica seria um 
bem de toda a humanidade.

(4) Países que assinaram o Tratado e que reivindicaram territó-
rio antes da Conferência de Washington (1959): Argentina, Austrália, 
Chile, França, Noruega, Nova Zelândia e Reino Unido. Países que 
assinaram e não reivindicaram território antes do tratado: África 
do Sul, Bélgica, Estados Unidos da América, Japão e União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas.  

(5) Cópia dos relatórios elaborados pelos representantes da 
Marinha do Brasil no grupo de trabalho foram cedidos pelo Arquivo 
Técnico do Centro de Hidrografia da Marinha para esta pesquisa.

(6) Dados obtidos do “Relatório da Operação Antártica II”, de 
1984, elaborado pelo coordenador da CIRM que acompanhou a 
expedição, Capitão de Fragata Fernando S. N. de Araújo.

• Este artigo teve como principal referência a dis-
sertação de mestrado do autor junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da Defesa e da 
Segurança da Universidade Federal Fluminense, defendida 
em fevereiro de 2015, disponível em http://ppgest.uff.br/
images/Disserta/2015/LEONARDOFARIAMATTOS.pdf

1960, Ferraz foi o primeiro brasileiro em uma missão 
oficial a pisar na Antártica. Em seu relatório afirma ter 
sido muito bem recebido e que o oferecimento dos 
ingleses parecia ter motivações políticas, numa tenta-
tiva de atrair o Brasil para a área de influência deles 
em assuntos antárticos, numa possível contraposição 
às iniciativas argentinas.

Como parte do processo de estruturação administra-
tiva da Marinha para conduzir o Programa Antártico, por 
determinação do então Ministro da Marinha, Almirante 
Maximiano da Fonseca, foi criada em 19 de dezembro 
de 1979, a Secretaria da Comissão Interministerial 
para os Recursos do Mar (SECIRM), órgão subordinado 
diretamente ao Ministro da Marinha. Em 12 de janeiro 
de 1982 foi criado o Programa Antártico Brasileiro 
(PROANTAR), até hoje gerenciado pela CIRM, estando 
dentro da estrutura administrativa da SECIRM.

Mas a Marinha ainda não possuía navio adequado 
para operações em regiões polares. Em 28 de setembro 
de 1982, a MB incorporou na Dinamarca o navio Thala 
Dan, que recebeu o nome de Barão de Teffé. 

Em 20 de dezembro daquele ano, teve início a primei-
ra expedição científica à Antártica, com os navios NApOc 
Barão de Teffé e o NP Professor W. Besnard, da USP. 

A Força Aérea Brasileira (FAB) fez-se presente na 
Antártica pela primeira vez com o pouso de uma ae-
ronave Hércules C-130, em 23 de agosto de 1983, na 
Estação chilena Presidente Eduardo Frei e desde então 
tem exercido um papel fundamental no PROANTAR, 
sendo responsável por, em média, dez voos anuais de 
aeronaves C-130 para transporte de pessoal e material 
do programa. 

Em 12 de setembro de 1983, durante a V Assembleia 
Consultiva Especial ocorrida em Canberra, Austrália, o 
Brasil foi aceito como membro consultivo do Tratado 
da Antártica, juntamente com a India. Antes, apenas 
a Polônia e a Alemanha tinham alcançado esse status 
de membro consultivo. 

Em 3 de janeiro de 1984 suspendeu do Rio de 
Janeiro o NApOc Barão de Teffé para a segunda expedi-
ção brasileira à Antártica, dessa vez, com a importante 
missão de construir a estação científica brasileira. Foi 
selecionada uma área onde já existira uma estação 
baleeira e, posteriormente, meteorológica inglesa, 
dentro da Baia do Almirantado, na ilha Rei George. A 
montagem da estação ocorreu de 25 de janeiro a 5 
de fevereiro de 1984 (6). 

Em 6 de fevereiro de 1984, o Brasil inaugurou sua 
estação científica na Antártica, a Estação Antártica 

Comandante Ferraz (EACF), em homenagem póstuma 
ao Capitão de Fragata Luiz Antônio de Carvalho Ferraz. 
O primeiro chefe da estação foi o Capitão de Corveta 
(FN) Edison Nascimento Martins. 

A Antártica, um continente possuidor de inúmeras 
e ainda inexploradas riquezas minerais e água, não 
deveria ser motivo de descaso para algum país que 
pretenda ser protagonista no cenário internacional, 
ainda mais um país tão próximo daquele continente. 
O Brasil, que ainda se encontra na periferia dos centros 
de poder mundial, não deve abrir mão de pelo menos 
possuir uma liberdade em desenvolver seu próprio 
pensamento. Precisamos melhor entender sobre a 
importância de estarmos no Sexto Continente e desen-
volvermos uma pesquisa de qualidade. Que seja então 
lançado o debate, não apenas nas Forças Armadas e 
no Instituto Rio Branco, mas também na Academia, de 
maneira ampla. Este artigo se propõe, por fim, a uma 
pontual contribuição nessa direção. n

*Encarregado do Setor de Geopolítica da Escola de Guerra Naval



26                                                                         Revista do Clube Naval • 393

d
entre os diversos planos e programas que dão 
suporte à Política Nacional para os Recursos do 
Mar (PNRM), sob responsabilidade da Comissão 
Interministerial dos Recursos do Mar (CIRM), a 
Fundação de Estudos do Mar (FEMAR) participa 

desde 2008 do Plano de Levantamento da Plataforma 
Continental Brasileira (LEPLAC) e, a partir de 2019, do 
Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM) e do 
Programa Antártico (PROANTAR).

Com relação ao LEPLAC, a Fundação iniciou sua 
atuação, por meio de um contrato com a Secretaria da 
CIRM (SECIRM), apoiando a chamada Fase 2 do Plano, 
criado para a revisão da Proposta do Limite Exterior da 
Plataforma Continental Brasileira, além das 200 milhas.  
Tal fase consistiu na execução de novos levantamentos 
batimétricos, geofísicos e geológicos na margem con-
tinental brasileira, em especial no Cone do Amazonas, 
nas cadeias Norte-Brasileira e Vitória-Trindade e na 
margem continental sul. Até 2023, a participação da 
Fundação no LEPLAC será realizada com base em um 
Termo de Cooperação firmado entre a Marinha do Brasil 
e a Petrobras, com o objetivo de apoiar a submissão 
de nova proposta brasileira à Comissão de Limites da 
Plataforma Continental da Organização das Nações Uni-
das (CLPC-ONU), visando a inclusão da área marítima 
da Elevação do Rio Grande.

A participação da Fundação no PSRM e no PROAN-
TAR iniciou-se em agosto do ano passado e deverá 

A ATuAçãO DA 
FEmAR no apoio ao Plano Setorial 

para os Recursos do Mar,
ao Programa Antártico Brasileiro e às demais atividades  
da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar

marinha do brasil

CMG (RM1) Paulo Cesar Ferreira Santos*1 

CMG (RM1) Anselmo Duque Maia*2

se prolongar até 2025, 
em face da celebração 
de dois Termos de Co-
operação firmados en-
tre a Marinha do Brasil 
(MB), representada pela 
SECIRM, e a Petrobras, tendo a Fundação como inter-
veniente administrativa e financeira.

 Tais Termos de Cooperação têm por objetivo forne-
cer suporte logístico, no País e no exterior, na obtenção 
dos mais diversos materiais e na contratação de ser-
viços necessários ao desenvolvimento das pesquisas 
na Amazônia Azul e em áreas internacionais de inte-
resse estratégico para o País, entre elas o Continente 
Antártico. A Fundação, como interveniente, gerencia a 
aquisição dos mais variados insumos, bem como a utili-
zação dos recursos financeiros dos projetos nominados 
SECIRM BR – Pesquisa e SECIRM BR – Infraestrutura. 
O primeiro visa, principalmente, o suporte logístico 
do PSRM, e o segundo, a obtenção de equipamentos 
de pesquisa. Representam, de longe, o maior desafio 
à capacidade de gerenciamento e apoio a projetos 
enfrentados pela FEMAR. 

Os Planos de Trabalho correspondentes preveem o 
apoio às seguintes ações do PSRM: 

• Avaliação, Monitoramento e Conservação da  
Biodiversidade Marinha – REVIMAR; 

• Avaliação da Potencialidade Mineral da Plataforma 
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Continental Jurídica Brasileira – REMPLAC; 
• Sistema Brasileiro de Observação dos Oceanos e 

Estudos do Clima – GOOS Brasil; 
• Pesquisas Científicas na Ilha da Trindade e Arqui-

pélago Martim Vaz – PROTRINDADE; 
• Pesquisas Científicas no Arquipélago de São Pedro 

e São Paulo – PROARQUIPÉLAGO; 
• Programa de Biotecnologia Mari-

nha – BIOMAR; 
• Formação de Recursos Humanos 

em Ciência do Mar – PPG-MAR; e 
• Prospecção e Exploração de Recur-

sos Minerais da Área Internacional do 
Atlântico Sul e Equatorial – PROAREA. 

Os benefícios decorrentes dos Ter-
mos de Cooperação serão sentidos e 

querosene de aviação e gasolina isenta de etanol ) 
para os meios navais hidroceanográficos e aeronavais, 
bem como para embarcações de apoio cumprirem as 
expedições científicas previstas no PSRM e PROANTAR. 

 Cabe destacar a aquisição de óleo diesel antártico 
para a Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF). Este 
produto foi desenvolvido pela Petrobras especialmente 
para uso nas condições climáticas extremas da Antártica. 
O combustível adquirido, suficiente para abastecer a 
EACF até a próxima OPERANTAR, foi transportado nos 
navios Ary Rongel e Almirante Maximiano, por ocasião 
da Operação Antártica 39 (OPERANTAR XXXIX).

mensurados a médio e longo prazos, uma vez que o 
incremento anual na capacidade operacional do PSRM 
e PROANTAR impactarão diretamente nas atividades 
de pesquisa em desenvolvimento. O reaparelhamento 
dos laboratórios de pesquisas e a aquisição de novos 
equipamentos hidroceanográficos e meteorológicos de 
controle, monitoramento e análise, em proveito dos 
estudos oceanográficos e meteorológicos realizados 
na Antártica e pelo Sistema Brasileiro de Observação 
de Oceanos e Clima (GOOS/Brasil), irão aprimorar a 
compreensão dos fenômenos naturais que influenciam 
o clima no Brasil, permitindo melhorar a previsão mete-
orológica na região costeira do País, contribuindo para 
segurança da navegação, das operações de exploração 
e explotação de petróleo e gás.

Contribuirão também para a preservação da biodi-
versidade marinha na Amazônia Azul e, futuramente, 
irão viabilizar a exploração de recursos minerais em 
grandes profundidades.

Inicialmente, a Fundação desenvolveu a capacida-
de para adquirir, inclusive no exterior, combustíveis 
(óleo diesel marítimo, óleo combustível para turbinas, 
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O projeto proporcionou desafios inéditos à Funda-
ção, como, por exemplo, o abastecimento de combus-
tível aos navios de pesquisa da Marinha do Brasil no 
exterior. Durante a OPERANTAR XXXIX, os navios Ary 
Rongel e Almirante Maximiano realizaram sete abaste-
cimentos em Punta Arenas (Chile), totalizando quase 
1.900 m3 de óleo diesel marítimo, até fevereiro de 
2020. Em março, foram feitos os últimos abastecimen-
tos, em Punta Arenas e Ushuaia (Argentina).

 Para apoio às pesquisas científicas na EACF, foram 
adquiridos pela Fundação quatro quadriciclos Outlander 
650 para transporte de pessoal e material. Os quadrici-
clos podem ser adaptados com esteiras para rodar na 
neve, podendo rebocar até 750 Kg. Os equipamentos 
adquiridos no Paraná foram embarcados no navio Ary 
Rongel, em Rio Grande – RS.

 Com relação ao Programa de Apoio ao Arquipé-
lago de São Pedro e São Paulo (PROARQUIPÉLAGO), 
integrante do PSRM, a FEMAR contratou uma empre-
sa de navegação para prestar serviço de transporte 
marítimo de Natal-RN ao Arquipélago de São Pedro 
e São Paulo, bem como de apoio às pesquisas no 
Arquipélago. As viagens são realizadas a cada quinze 
dias, havendo revezamento dos pesquisadores que 
habitam a Estação Científica.

 Atualmente, a Fundação está em fase de obtenção 
de diversos equipamentos científicos de alta tecnologia 

para uso em pesquisas hidroceonagráficas e meteoroló-
gicas, no País e no exterior, em apoio ao PROANTAR e 
ao PSRM, contribuindo para a manutenção da operacio-
nalidade do sistema de coleta de dados oceanográficos 
e ambientais, bem como às pesquisas dos espaços e 
dos fundos oceânicos Atlântico e Antártico. 

Tais equipamentos, especificados tecnicamente pelo 
Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), serão utilizados 
em diversos projetos que compõem as ações do PSRM. 
Em paralelo, iniciou-se também o processo de obtenção 
de embarcações pneumáticas e motores de popa.

Nos próximos meses terão início as obtenções de 
equipamentos de proteção individual para frio extremo 
para dotação da EACF, aquisição de querosene de avia-
ção para os voos de apoio da Força Aérea Brasileira e 
equipamentos para a EACF, finalizando assim o Plano 
de Trabalho 2019/2020.

Inegavelmente, esses empreendimentos, envolven-
do complexo apoio logístico, inclusive a meios navais 
de pesquisa da MB, exigiram grande esforço da Fun-
dação e elevaram a sua capacidade de gerenciamento 
de projetos. Assim, valendo-se da experiência de mais 
de uma década de apoio ao LEPLAC, soube mobilizar 
pessoal qualificado para sua estrutura organizacional e 
aprimorou processos internos, inclusive em seu sistema 
corporativo, de modo a atender aos desafios do PSRM 
e PROANTAR. n

*1 Superintendente de Projetos 
*2 Gerente de Projetos

Arquipélago de 
São Pedro e São Paulo
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um aprimora-
mento das re-
gras da caserna. 
Não sei se foi mais 
difícil para nós ou para eles, pois a primeira turma 
apresentou-lhes uma série de peculiaridades próprias 
do universo feminino.

Foram muitas as situações tragicômicas, como o 
corte de cabelo. Nas reportagens e na propaganda as 
modelos usavam coque, mas a ordem era cortar. Os 
uniformes foram um capítulo à parte, pareciam não 
caber em quase nenhuma de nós, passamos horas na 
fila da costureira para ficarmos ao menos apresentá-
veis. Nossas saias brancas eram fechadas por botões 
frontais que, quando marchávamos, revelavam as nos-
sas pernas, o maiô azul céu... O nosso uniforme azul, 
correspondente ao cinza, ia ficando mais claro a cada 
lavagem e em pouco tempo não havia dois uniformes 
com a mesma tonalidade de azul. As filas intermináveis 
no “orelhão” para podermos falar com a família. Algumas 
tinham filhos ainda bem pequenos. Dos quatro meses 
de adestramento, o primeiro foi em regime de internato. 

E assim começou a história...

h
á 40 anos, precisamente em 7 de julho de 
1980, a Marinha do Brasil (MB) criou o Cor-
po Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha 
(CAFRM), Lei nº 6.807, para exercer atividades 
técnicas, administrativas e de saúde em Organi-

zações Militares, em terra, fruto da visão vanguardista 
do Almirante de Esquadra Maximiano Eduardo da Silva 
Fonseca, Ministro da Marinha à época.

Portanto, em 1981, a primeira turma composta de 
mulheres, oriundas de todo Brasil, adentrava em suas 
primeiras Organizações Militares para o adestramento 
inicial, trazendo em suas bagagens sonhos, expecta-
tivas e apreensão. As 203 oficiais, nível superior, no 
Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes 
(CEFAN) e as 311 praças, nível técnico, no Centro de 
Adestramento da Ilha da Marambaia, atual Centro de 
Avaliação da Ilha da Marambaia (CADIM). 

Foi um início permeado de novidades não só para as 
candidatas-alunas como também para os militares que 
necessitaram readequar hábitos e posturas, permitindo 

C Alte (Md) Dalva Maria Carvalho Mendes

TRAjETÓRIA DAS 
mulhERES

marinha do brasil

na  
Marinha  
do Brasil
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Em compensação, havia um berçário que funcionava 
durante o dia permitindo a amamentação dos filhos 
lactentes (antecipando os modernos preceitos de cui-
dados). Ainda nos reuníamos para conversas e chimar-
rão e tínhamos o nosso coral. Na formatura da turma 
Princesa Isabel cantamos nosso próprio hino Mulheres 
em Armas, todas, incluindo o pelotão de grávidas, en-
quanto marchávamos.

Durante esses 40 anos, muitas foram as transfor-
mações, atendendo às demandas da Marinha e ao 
reconhecimento da capacidade laboral das mulheres. 
Assim, foi-se demonstrando a necessidade de alteração 
da legislação existente.

O Corpo, criado como reserva não remunerada, 
totalizando nove anos de período probatório até a 
estabilidade, renovável a cada três anos, e previsão 
de corte de 25% do efetivo inicial a cada  renovação, 
não possuía plano de carreira; deste modo não havia 
previsão de cursos. Essa situação foi alterada pela Lei 
nº 7.622/87, que reduziu o período probatório de nove 
para três anos, permitiu realizar cursos ou estágios e as-
cender ao posto de Capitão de Mar e Guerra. As praças 
continuaram a esperar nove anos pela efetivação defi-
nitiva. Mas as candidatas recrutadas, após a conclusão 
com aproveitamento dos cursos de formação, foram 
promovidas; as de nível técnico a Terceiro-Sargento 
e as de nível auxiliar a Cabo da Reserva da Marinha. 

Em 1997, com a promulgação da Lei nº 9.519 – 
Reestruturação de Corpos e Quadros de Oficiais e 
Praças da Marinha – o CAFRM foi extinto e as mu-
lheres redistribuídas pelos Corpos já existentes. Isso 
permitiu uma maior uniformização de competências 
e o aumento da participação feminina nas atividades 
da MB. A partir de 1998, foi permitida a participação 
das mulheres em missões nos navios hidrográficos, 

oceanográficos e de guerra e para integrar tripulações 
de helicópteros navais.

Em 2001, as mulheres fizeram o primeiro reconheci-
mento de terreno no Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), 
até então dominado exclusivamente por militares do 
sexo masculino, quando as primeiras mulheres foram 
admitidas como musicistas. 

Em 2007, uma oficial do Quadro Técnico foi desig-
nada a ocupar o cargo de Subchefe da Estação Antár-
tica Comandante Ferraz, permanecendo no continente 
gelado por um ano. 

Em 2012, a Marinha do Brasil promoveu a pri-
meira militar feminina a oficial-general no posto de  
Contra-Almirante (Médica), reafirmando o critério da 
isonomia entre gêneros, bem como seu pioneirismo 
ao promover uma mulher ao generalato.

Em 2014, a primeira turma de Aspirantes femininas 
da Escola Naval pisou o solo sagrado de Villegagnon. 
Formadas em 2017 e declaradas Guardas-Marinha, 
embarcaram no Navio-Escola Brasil, onde realizaram a 
viagem de instrução. Após o regresso foram nomeadas 
oficiais no posto de 2º Tenente e designadas para diver-
sas Organizações Militares da MB em território nacional.

Nos anos de 2015 e 2016, respectivamente, toma-
ram sua primeira cabeça de praia com a admissão no 
Curso de Formação de Oficiais Auxiliares e no Curso de 
Especialização em Guerra Anfíbia / Estágio de Guerra 
Anfíbia, formando a primeira mulher combatente an-
fíbia do Brasil. Ela  integra o Grupamento Operativo 
de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav), e foi, em 2017, a 
primeira mulher combatente do CFN e das Forças Arma-
das brasileiras a integrar uma tropa em missão de paz.

A Lei nº 13.541, de18 de dezembro de 2017, alte-
rou a Lei nº 9.519/1997 e gerou a abertura total às 
mulheres para exercerem cargos que eram exclusivos 
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do sexo masculino, passando a ingressar nos Corpos 
da Armada (CA) e de Fuzileiros Navais (CFN), a partir 
da Escola Naval, além de fazerem parte do Corpo de 
Intendentes da Marinha (CIM). As praças femininas po-
dem fazer parte do Corpo de Praças da Armada, o que 
permitirá o embarque em meios do Setor Operativo. 

Em 2018 não foi diferente, as mulheres continua-
ram ganhando seu espaço e, atendendo aos critérios 
da meritocracia, tivemos as primeiras militares da MB 
a participar de uma missão de paz na área de Abyei, 
no Sudão do Sul; a assumir a chefia do destacamento 
do Posto Oceânico da Ilha da Trindade (POIT); a assu-
mir uma função no Departamento de Operações de 
Manutenção da Paz da ONU (DOMP), em Nova York; 
promoção da segunda mulher a Oficial General, com 
grau de Contra-Almirante, sendo desta vez uma Enge-
nheira, exercendo o cargo de Diretora de Comunicações 
e Tecnologia da Informação da Marinha.

Atualmente, reafirmando a mentalidade de igualda-
de de oportunidades, bem como a meritocracia, temos 
várias mulheres ocupando cargo de direção, das quais 
podemos citar o Hospital Central da Marinha, Hospital 
Naval de Belém, Hospital Naval de Ladário, Hospital Na-
val de Salvador, Depósito de Fardamento da Marinha no 
Rio de Janeiro, Policlínica Naval de Rio Grande, Policlínica 
Naval de Niterói e Policlínica Naval de Campo Grande.

Ao longo dos anos, ao acompanhar a evolução da 
sociedade, bem como visando atender aos princípios 
da isonomia, a Marinha do Brasil envida esforços 
para oferecer condições e critérios iguais a ambos os 
gêneros, adotando a capacitação profissional e a meri-
tocracia nas mais diversas áreas de atuação inerentes 
à Administração Naval. 

As mulheres, por sua vez, diante dos desafios que lhe 
foram impostos, têm demonstrado firmeza, segurança 

e responsabilidade, sendo responsáveis por uma nova 
dimensão profissional experimentada pelas diversas 
Organizações Militares; e com isso, conquistaram e 
continuam conquistando posições de prestígio, contri-
buindo, de forma inequívoca, para o cumprimento dos 
objetivos da nossa Instituição, deixando um legado de 
suma importância para as gerações futuras.

Hoje, militares femininas podem alcançar altas 
patentes, exercer cargos de chefia e concorrer com 
os homens, em igualdade de condições a funções de 
destaque, como comissões permanentes no exterior, 
operações de paz da ONU, Antártica, acesso a promo-
ções, condecorações e cursos (pós-graduação): tudo 
fruto do empreendimento pioneiro nas Forças Arma-
das brasileiras com o ingresso da mulher na carreira  
militar-naval que, de certa forma, abriu novas perspec-
tivas profissionais para esse segmento da população, e 
que vem se mostrando, ao longo do tempo, de grande 
valor para a Marinha do Brasil e para a sociedade, haja 
vista que não há limites além dos legais que possam 
inviabilizar um sonho. 

Ademais, o pioneirismo se reveste de características 
inerentes como: grandes expectativas, cobranças, ide-
ais a serem alcançados e a representatividade de uma 
classe, onde se requer dedicação e muita das vezes 
abdicação, pois entre a glória e o fracasso há uma linha 
tênue, certo de que os pioneiros, em qualquer área de 
atuação, impulsionam a história. 

Assim, agradeço às colegas da primeira turma de 
oficiais, a turma Princesa Isabel, as quais reverencio. 
Relembro todas as “01”, que foram muitas, cada uma 
com suas características, trazendo inovações e impri-
mindo em cada uma de nós, autênticas guerreiras, o 
amor incondicional ao nosso país e a nossa querida 
Marinha. n
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pROjEçãO DE 
pODER nAVAl 
SObRE 
TERRA

segunda guerra

d
urante muitos anos, a Segunda Guerra Mundial 
(2ªGM) ainda será objeto de estudos, pesqui-
sas e novas descobertas, haja vista a diversida-
de de temas de interesse como, por exemplo, 
o desempenho e a condução da liderança dos 

governantes dos países mais importantes envolvidos, 
o tratamento de prisioneiros de guerra e as inovações 
implementadas no uso das forças navais, terrestres e 
aéreas nos Teatros de Operações do Atlântico, Pací-
fico, Mediterrâneo, norte da África e nos continentes 
europeu e asiático.

Recentemente, por conta do remake do filme  
Midway, chamou-me a atenção, embora seja do co-
nhecimento dos estudiosos da guerra naval, a incursão 
realizada na 2ªGM, em abril de 1942, no território 
japonês, com o concurso da Marinha e da aviação do 
Exército norte-americanos.

Em 7 de dezembro de 1941, forças aeronavais 
japonesas atacaram a base naval de Pearl Harbor, no 
arquipélago do Havaí, destruindo grande parte da frota 
dos Estados Unidos da América (EUA) e aeronaves ali 
estacionadas. Manobra sórdida, sem declaração de 

Incursão 
Doolittle – 
1942

CMG (Ref-FN) Jaime Florencio de Assis Filho guerra, cujo objetivo maior foi eliminar dos mares do 
Pacífico os navios de guerra mais importantes dos EUA, 
em especial, seus porta-aviões.
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Por motivos outros, os três navios aeródromos: En-
terprise; Lexington e Saratoga não se encontravam em 
Pearl Harbor. Mais tarde, o Yorktown e o Hornet vieram 
com eles combater no Pacífico, tendo participações 
importantes nas batalhas de Midway (junho/1942) e 
das Ilhas Santa Cruz (outubro/1942), respectivamente, 
quando foram afundados. 

O Presidente dos EUA, Franklin Delano Roosevelt, 
inconformado e furioso com a audácia japonesa, 
pressionou junto aos Chefes das suas Forças Armadas, 
uma retaliação urgente, que pudesse demonstrar o 
poderio norte-americano, em resposta a Pearl Harbor. 
Tal empreitada não deveria demorar. Todavia, todos os 
esforços estavam sendo direcionados para colocar em 
ação os navios atingidos durante o ataque no Havaí, 
que podiam ser reparados. A frota norte-americana 
precisava se recompor primeiro para então fazer-se 
ofensivamente ao mar.

Ante as negativas apresentadas pelos militares ao 
Presidente Roosevelt da possibilidade de um ataque, 
naquele momento, ao solo japonês, ele não se deu por 
vencido e ordenou que alguma ação fosse planejada. 
Na busca de uma solução, surge então um voluntário 
para cumprir o que fora determinado por Roosevelt. 
Tratava-se do Tenente-Coronel do Exército dos EUA 
James Harold Doolittle, pioneiro no voo costa a costa, 
em 1922, da Flórida a San Diego, na Califórnia, e no 

voo solo realizado apenas por instrumento, sem visão 
do que acontecia fora da cabine, entre outros grandes 
feitos no período entre guerras. A ação seria bom-
bardear Tóquio, capital japonesa, onde residia o seu 
imperador, figura sagrada e intocável.

Atendendo ao pedido do Presidente, Doolittle 
deslocou-se para o quartel-general do Corpo Aéreo 
do Exército a fim de planejar o primeiro e bem-suce-
dido ataque aéreo norte-americano ao Japão. Para a 
consecução da missão, e em atenção à determinação 
de seus superiores, fez uso das experiências passadas 
pelo então Capitão de Mar e Guerra Francis Stuart Low,  
Oficial Submarinista, que concebeu a ideia de que 
aviões bombardeiros de dois motores poderiam ser 
lançados de um porta-aviões. Essa proposta foi fruto 
de suas observações na base aeronaval de Norfolk, 
quando a pista era marcada no solo com uma linha 
limite, como se fosse o convoo de um porta-aviões, 
situação considerada, por ele, exequível. 

Doolittle, portanto, iniciou os treinamentos para o 
lançamento de bombardeiro médio de um porta-aviões, 
ação nunca empreendida, a fim de atacar alvos em 
Tóquio, Kobe, Osaka e Nagoia. Até aí, tudo bem. No 
entanto, os aviões bombardeiros do tipo B-25 não 
eram próprios para esse tipo de lançamento, tampou-
co, de serem recolhidos a bordo após o cumprimento 
da missão.

James Harold Doolittle

 USS Hornet (CV-8)  
Hampton Roads - em 27 out 1941
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Vencer esses obstáculos é que fizeram 
de Doolittle um herói nacional. Vejamos, 
então, como tudo foi minuciosamente 
planejado. Somente os pilotos do 17º 
Grupo de Bombardeio do Corpo Aéreo 
do Exército dos EUA, estacionado no Fort 
Pendleton no Oregon, eram qualificados 
para voar no B-25 Mitchell.

Uma vez selecionadas as guarnições, 
provenientes dessa unidade aérea, com-
postas somente por voluntários, foi preciso, 
inicialmente, convencê-las da importância 
da missão, considerada secreta, e dos ris-
cos nela envolvidos. Doolittle sabia o quão 
constrangidos e humilhados ficariam os 
japoneses, uma vez bombardeados na sua 
capital e, sobretudo, pela crença, a partir 
de então, de que seu imperador não mais estaria em 
segurança. Ademais, tratava-se de uma missão quase 
suicida, uma vez que os B-25 não poderiam retornar 
ao porta-aviões, por motivo de ordem operacional e, 
também, porque não teriam autonomia para tal, em 
razão da distância de lançamento de aproximadamente 
450 milhas até a costa do Japão. Eles teriam que voar 
e tentar pousar em áreas não ocupadas da China, país 
invadido e em guerra com o Japão, mas então aliada 
dos EUA. Se não conseguissem, cairiam no mar ou nas 
mãos dos japoneses, sem, contudo, considerar qualquer 
tipo de operação de resgate.

Em razão do sigilo da operação, somente a bordo os 
pilotos ficaram sabendo da tarefa a realizar. Ali tiveram 
que aprender, também, a distinguir um chinês amigo 
de um japonês inimigo, conhecimento este que, após 
o pouso ou uma aterrissagem, muito contribuiria para 
a sobrevivência deles.

Os treinamentos para o lançamento de um  
porta-aviões foram realizados secretamente na Base 
Aérea de Eglin, localizada no noroeste da Flórida, 
e fundamentou-se, basicamente, nas tentativas de 
decolar com os B-25 em uma pista de dimensão de 
aproximadamente 142m, equivalente ao espaço que 
teriam disponível no convoo do navio. 

Conforme os dados do oficial Francis Low, a pista 
de pouso e decolagem foi demarcada com um limite, 
a partir do qual a aeronave, carregada com bombas e 
seus tripulantes, já teria que estar voando. Eles treina-
ram, incessantemente, mas foi preciso aliviar o peso 
da aeronave de tudo que fosse supérfluo para aquela 
missão, cujos resultados foram surpreendentes.

Para a execução da missão, dezesseis aviões B-25 
Mitchell foram embarcados no USS Hornet (CV-8), em 
ordem inversa de lançamento, com uma carga de 230kg 
de bombas. Deixando o porto de São Francisco, na Ca-
lifórnia, a 2 de abril de 1942, incorporou-se no mar ao 
USS Enterprise e outros cruzadores e contratorpedeiros 
que atuavam como navios de escolta do Grupo-Tarefa. 
Navegando pelo Pacífico rumo ao Japão, o lançamento 

18 de abril de 1942 – B-25 no convoo do USS Hornet (CV-8)

Lançamento dos 
B-25 no Hornet
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chinesas, até então planejadas para o acolhimento das 
aeronaves. As possíveis soluções para esse problema 
militar limitaram-se a uma aterrissagem forçada em 
terras chinesas ocupadas ou o salto das guarnições no 
mar. A primeira opção foi a linha de ação vencedora.

Resumidamente, três integrantes da tripulação 
foram mortos durante a aterrissagem e oito presos 
pela polícia japonesa em Shanghai (dos quais, três 
executados, quatro mortos no cativeiro e um por do-
ença). Um B-25, por conta de um consumo excessivo 
de combustível, aterrissou em Vladivostok. Ali, seus 
cinco ocupantes ficaram detidos por treze meses, uma 
vez que os russos ainda mantinham acordos de não 
agressão com o Japão. Os demais aviadores foram 
acolhidos e salvos pelos chineses. O Coronel Doolittle, 
de volta aos EUA, foi promovido a brigadeiro-general e 
recebeu das mãos do Presidente Roosevelt a Medalha 
de Honra do Congresso.

Como resultados imediatos dessa incursão, embora 
sem muitos estragos materiais, podemos ressaltar: a 
elevação do moral do povo norte-americano e a trans-
ferência de unidades de caças japoneses para outras 
ilhas do Japão, impedindo-as de serem empregadas 
na batalha de Midway. n
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das aeronaves deveria ocorrer a 450 milhas da costa. 
Os japoneses, em fase de elaboração de planos de 

ataque, porém, temerosos de uma incursão ao solo 
pátrio, tinham organizado um sistema de defesa com 
navios pesqueiros, atuando como patrulha, para alertar 
a presença de intrusos. Um deles – o Nitto Maru –, foi 
detectado, em 18 de abril, pelo radar e logo destruído 
por um cruzador da frota, entretanto, não antes de 
ele ter dado um sinal de alerta. Tal fato obrigou a um 
exame de situação que redundou no lançamento pre-
maturo, embora bem-sucedido, dos B-25, a 600 milhas 
da costa, com vistas a preservar a surpresa e garantir o 
sucesso da missão. Dessa forma, foi necessário carregar 
as aeronaves com reservatórios extras de combustível e 
reduzir, ao mínimo, seu armamento de defesa. Assim, 
o ataque programado para ser efetuado à noite teve 
que ser antecipado para a luz do dia.

Após cinco horas de voo a baixa altitude, os B-25 
atingiram o litoral e despejaram suas bombas sobre 
Nagoya e Tóquio, após o que seguiram para o leste do 
mar da China, ainda sob os fogos da artilharia antiaérea 
japonesa. Os alvos atingidos foram áreas de armazena-
mento de petróleo, fábricas e quartéis. Com a reduzida 
capacidade de combustível e uma piora das condições 
climáticas, não seria mais possível chegar às bases 
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Texto e fotos:

CF (T) Rosa Nair Medeiros

Copenhague é uma desejável destinação, presenteando os  
visitantes com lindos palácios, elegantes edificações históricas, 
diversos monumentos, formidáveis museus e aprazíveis parques. 
Dotada de uma excelente cena gastronômica e animada vida  
noturna, a efervescente capital do Reino da Dinamarca também 
guarda uma atmosfera feérica, representada pela emblemática  
estátua da Pequena Sereia – erguida em reverência a um dos  
personagens do escritor dinamarquês Hans Christian  
Andersen. Motivos não faltam para incluir essa bela cidade,  
entrecortada por charmosos canais, nos roteiros de viagens  
pelo continente europeu.

As encantadoras atrações da 
capital da Dinamarca

pelo mundo

A sede da antiga 
Bolsa de Valores, um dos ícones 

arquitetônicos na  Ilha de  
Slotsholmen
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a 
fundação de Copenhague remonta ao século 
XII, quando o bispo Absalão construiu um 
forte em uma vila de pescadores, no estreito 
de Øresund. O povoado floresceu como um 
importante entreposto comercial, distribuin-

do-se em várias ilhas – Zelândia, Amager e outras 
menores. Um ótimo lugar para iniciar a jornada é na 
ilha de Slotsholmen, onde a cidade se originou. O lugar 
guarda o  Castelo de Christiansborg, um dos principais 
cartões-postais da capital. Erguido pelo rei Christian VI 
em 1746, o castelo precisou ser reconstruído algumas 
vezes devido à ocorrência de incêndios, datando a 
última versão de 1928. Atual sede do Parlamento, da 
Suprema Corte e do Gabinete do Primeiro-Ministro, 
Christiansborg é também utilizado para cerimônias 
da Família Real. Diversos salões, a capela, as ruínas 
dos palácios anteriores e os estábulos reais estão 
abertos aos visitantes, que podem acessar ainda a 
torre, obtendo um ângulo especial de Copenhague.  

A entrada principal do castelo é ornamentada pela 
estátua equestre de Frederick VII, rei que assinou, no 
século XIX, a primeira Constituição da Dinamarca.

Situado próximo ao castelo, o Museu Bertel  
Thorvaldsen exibe obras do consagrado escultor, 
nascido em Copenhague em 1770. O acervo com-
preende ainda objetos da coleção de antiguidades de 
Thorvaldsen, doados pelo artista à cidade. A uma curta 
distância, encontra-se outro lindo cartão-postal, o em-
blemático prédio da antiga Bolsa de Valores (Børsen), 
erguido no século XVII, em estilo renascentista holan-
dês. A construção distingue-se pelas duas esplêndidas 
fachadas e o teto de cobre, ornamentado com uma fle-
cha espiralada, que recorta a paisagem. Inicialmente, 
utilizado como depósito pelos comerciantes, o edifício 
passou a sediar, no século XIX, a Bolsa de Valores,
que funcionou ali até a década       de 1970. Hoje, 
a edificação abriga a Câmara 
de Comércio Dinamarquesa.

Um dos  belos salões do Castelo Christiansborg
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Slotsholmen também é o lar da Biblioteca Real, 
fundada no século XVII. O conjunto arquitetônico na 
ilha compreende um prédio dos anos 1900 e um anexo 
de design moderno, erguido no final do século XX. 
Conhecido como Diamante Negro devido ao exterior 
coberto com mármore negro e vidro, o anexo abrange 
dois blocos em forma de cubo, levemente inclinados, 
unidos por um átrio que proporciona vistas panorâ-
micas do cais. O complexo conta com uma sala de 
concertos, espaço para exposições, livraria e um café.

A Praça da Prefeitura, museus e o Tivoli
A incursão pelo Centro Histórico continua na Radhus-

pladsen (Praça da Prefeitura), dominada pelo suntuoso 
prédio da Prefeitura, construído entre os anos de 1892 
e 1905. Alguns espaços estão abertos ao público, entre 
eles o Grande Salão, dotado de um impressionante 
teto de vidro, e a sala com o Relógio Mundial de Jens 
Olsen. Considerado um dos relógios mecânicos mais 
precisos do mundo, o mecanismo marca as horas e a 
posição dos planetas. A torre do edifício também pode 
ser visitada, assegurando ângulos ímpares do centro.

Situado a menos de um quilômetro da Radhusplad-
sen, o Museu Nacional (Nationalmuseet) propicia um 
retrato da história da Dinamarca e da Escandinávia, 
compreendendo diferentes períodos – Pré-História, 
Idade Média, Renascimento e Idade Moderna. Um dos 

pontos altos é a Coleção da Era Viking, destacando-se  
a escultura de ouro denominada Solvognem (Car-
ruagem de Sol), que remonta à Idade do Bronze. 

A obra representa um cavalo puxando um grande 
disco dourado, suportado por duas rodas. 

Entre os itens preciosos constam pedras 

rúnicas (com registro da escrita dos antigos escandi-
navos), capacetes, instrumentos musicais e moedas 
vikings. O circuito expositivo possui ainda seção de 
etnografia, reunindo objetos de todos os continentes, 
e coleções de arte.

Outro excelente endereço é a Ny Carlsberg Glypto-
tek, instalada em um belíssimo prédio. O espaço expõe 
antiguidades egípcias, gregas e romanas; esculturas de 
artistas dinamarqueses e de outros países; e pinturas 
impressionistas e pós-impressionistas. O museu foi 
fundado, no final do século XIX, pela família Jacobsen, 
proprietária da cervejaria Carlsberg.  

Nas imediações dos museus, localiza-se o Tivoli, 
um dos parques de diversão mais antigos do mundo 
– criado em 1843. Além dos brinquedos e 

dos encantadores recantos bucólicos, o 
parque dispõe de espaços com deco-
ração temática, distinguindo-se o pa-

lácio em estilo árabe (que 
abriga restaurantes) e o  
Pagode Chinês, onde 

O palácio 
em estilo árabe, 
no Tivoli, abriga 

restaurantes

Pedras rúnicas da Era Viking, 
no Museu Nacional



Revista do Clube Naval • 393                                                                                          39

fundado em 1748. A praça marca o final do charmoso 
passeio de pedestres, ao longo do qual se distribuem 
bares, cafés e diversas opções de compras, incluindo 
lojas de suvenires. Entre as tentadoras lembranças 
estão as lindas joias de âmbar – resina fóssil, consi-
derada o ouro dos escandinavos.

Palácios reais e  
a icônica Pequena Sereia

Uma destinação imperdível é o Castelo Rosenborg, 
erguido pelo rei Christian IV no século XVII. Apresen-
ta silhueta em estilo renascentista holandês, que se 
distingue em meio aos jardins reais. No século XIX, 
converteu-se em um museu, expondo pinturas, joias 
e diversos objetos da Coroa. A uma curta distância, 
encontra-se o Quartel da Guarda Real, de onde parte a 
guarda para o revezamento no Palácio de Amalienborg -  
residência oficial da Família Real.  O passeio ao Castelo 
Rosenborg pode ser estendido ao Museu Nacional de 
Arte (Statens Museum for Kunst), localizado nas proxi-
midades. O museu conta com cerca de 250 mil peças, 
abrangendo pinturas, estatuária e obras em papel, que 
oferecem um panorama desde o Renascimento até a 
arte contemporânea.

Continuamos o circuito rumo ao complexo de 
Amalienborg. Está situado em Frederiksstaden, um 
distrito em estilo rococó, criado pelo rei Frederik V, 
no século XVIII, para celebrar os 300 anos da Casa 
de  Oldenburg. O conjunto palaciano é composto 
por quatro elegantes edifícios, dispostos em torno de 
uma imensa praça octogonal, ornada com a estátua 
equestre de Frederik V. Também integra o complexo 
a imponente Frederiks Kirken, mais conhecida como 
“Igreja de Mármore”, que se distingue pelo imenso e 
belo domo. Pode-se subir até a cúpula, de onde se 
obtém um recorte privilegiado dessa área.

O Pagode Chinês é outra atração 
no Parque Tivoli

Pedras rúnicas da Era Viking, 
no Museu Nacional

As preciosas 
joias de âmbar 

destacam-se 
entre os 

suvenires

funciona um teatro. No Tivoli, também são realizados 
vários espetáculos.

A fervilhante Strøget
Acessada facilmente a partir da Prefeitura, a famosa 

Strøget é um agradável passeio de pedestres, criado 
no século XIX. Um conjunto de ruas e praças compõe 
a extensa via, repleta de atrações. Na concorrida Praça 
Gammeltorv (o nome significa “Mercado Velho”),  a 
esplêndida Fonte Cáritas, construída para abastecer 
a cidade no século XVII, captura o olhar. Adjacente 
à Gammeltorv, a Praça Nytorv (“Mercado Novo”) é o 
endereço do imponente prédio do Tribunal de Justiça 
(inaugurado em 1815), que serviu de sede da Prefeitura 
até 1905. Nas proximidades está a Catedral de Nossa 
Senhora (Vor Frue Kirke), cuja origem remonta ao sécu-
lo XIII. Concluída em 1829, a atual versão apresenta 
estilo neoclássico. Esculturas de Bertel Thorvaldsen 
ornamentam o templo.

A jornada pela Strøget convida a uma parada na loja 
de brinquedos da Lego (abreviatura de led godt, que 
significa “jogar bem”), situada próxima à elegante Praça 
Amagertorv. O entorno da praça reúne lojas renomadas, 
como a Georg Jensen, dedicada a objetos de decoração, 
relógios e joias; e a Royal Copenhague, que comercializa 
lindas peças de porcelana. Nas imediações, destaca-se 
a exuberante Torre Redonda (Rundetaarn), construída 
pelo rei Christian IV, no século XVII, para servir como 
observatório astronômico. Atualmente, abriga um peque-
no museu e exposições temporárias. É possível subir no 
topo, obtendo-se lindos ângulos de Copenhague.  

Prosseguindo, alcançamos a Kongens Nytorv (Praça 
Nova do Rei), endereço do Teatro Real Dinamarquês, 
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Disposto entre o conjunto de Ama-
lienborg e a orla, o elegante Jardim 
Amaliehaven proporciona uma apra-
zível pausa, assegurando ainda uma 
vista especial da moderna Casa da 
Ópera, situada no outro lado do braço 
de mar - na ilha de Holmen. O prédio, 
erguido em 2005, apresenta design 
arrojado, marcado por linhas curvas e fachada de vidro.

Seguindo na direção norte, a partir de Amalienborg, 
alcançamos Kastellet, antiga fortificação em forma de 
pentagrama, construída no século XVII. Transformado 
em um parque, o local também compreende uma área 
militar e a Igreja St. Alban, em estilo barroco. Nas imedia-
ções, encontra-se a estátua da “Pequena Sereia” (Den Lille 
Havfrue), sentada solitária sobre uma pedra. Segundo o 
conto de Andersen, a sereia ía à superfície na esperança 
de avistar o seu amado príncipe. Em 1913, Carl Jacobsen, 
dono da cervejaria Carlsberg, após assistir a um espe-
táculo de balé baseado na estória, decidiu presentear a 
cidade com uma estátua da icônica personagem.

As atrações de Nyhavn e Christianshavn
A área no entorno do Canal Nyhavn (Novo Porto), 

composta por uma sucessão de antigas casas coloridas, 
constitui-se em um dos clássicos cartões-postais de 
Copenhague. Construído no século XVII, o canal con-
verteu-se em uma importante área 
de negócios. No início do século 
XIX, os comerciantes deixaram o 
local, que passou a ser morada de 
marinheiros e artistas – entre eles 
o escritor Hans Christian Ander-
sen. Uma grande revitalização foi 
realizada nos anos 1960, fazendo  
Nyhavn retornar à cena da cidade. 
Nas edificações históricas, ins-
talaram-se bares e restaurantes, 
atraindo moradores e visitantes. De 
Nyhavn, partem barcos turísticos 
que percorrem diversos canais, pro-
piciando ao viajante perspectivas 
ímpares da capital.

Outra charmosa área que requer 
uma visita é o bairro Christianshavn, 
formado por pequenas ilhas. Abriga 
animados cafés, casas flutuantes 
e construções históricas, especial-
mente ao longo do canal principal, 

o Christianshavns Kanal. No bairro, também se desta-
cam as igrejas Christians Kirke e a Vor Frelsers Kirke 
(Igreja do  Salvador),  ambas do século XVIII. A torre 
espiralada da Vor Frelsers Kirke, com cerca de 100 
metros de altura, recorta a paisagem. É possível subir 

a escadaria da torre, garantindo uma 
vista exclusiva. Nas proximidades, 
encontra-se a Cidade Livre de Chris-
tiania, uma comunidade autônoma 
que se originou em 1971, quando um 
grupo de hippies ocupou uma área de 
quartéis, cujas atividades haviam sido 
encerradas.  

A emblemática 
estátua da 

Pequena Sereia, 
um dos 

cartões-postais 
de Copenhague

A  Igreja 
de Mármore

e sua 
formidável 

cúpula

A elegante fachada 
do Castelo

Rosenborg, 
cujo museu exibe

 a coleção 
de  joias da  

realeza
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Explorando  
outras localidades

A partir de Copenhague, pode-se fazer 
passeios de um dia a várias cidades, per-
correndo belas atrações históricas, como o 
Castelo Frederiksborg, a maior edificação 
renascentista da  Escandinávia. Erguido 
entre os séculos XVI e XVII, Frederiksborg 
está localizado a 40 quilômetros de Co-
penhague, no  município de Hillerød. No 
castelo, funciona atualmente o Museu de 
História Nacional, reunindo uma coleção de 
pinturas, retratos e objetos de artes aplicadas.

Conhecido popularmente como “Castelo de  
Hamlet”, Kronborg é uma das construções mais famo-
sas do país. Está situado a 46 quilômetros da capital, 
na cidade litorânea de Helsingör (em inglês, Elsinor). A 
origem do castelo remonta a um forte do século XV, 
sucessivamente ampliado para controlar a navegação 
no estreito de Øresund, que separa a Dinamarca da 
Suécia. A edificação teria servido de inspiração ao 
dramaturgo inglês William Shakespeare, que situou a 
tragédia de “Hamlet”, príncipe da Dinamarca, no “Cas-
telo de Elsinore”. No verão, atores interpretam cenas 
da peça pelos aposentos de Kronborg.

A cidade de Roskilde, localizada a 35 quilômetros 
de Copenhague, no sudeste do Fiorde de Roskilde, 
abriga preciosos exemplares históricos. Durante cerca de 

500 anos (até o século XVI), foi capital 
da Dinamarca, constituindo-se em um 
importante polo comercial, político e 
religioso. Entre as atrações, destaca-se a 
Catedral, a primeira em estilo gótico da 
Escandinávia, onde estão sepultados vá-
rios reis e rainhas. O templo, erguido em 
1170, foi declarado Patrimônio Histórico 
da Humanidade pela Unesco.

Antigo sítio viking, Roskilde ga-
nhou notoriedade no século passado 
pelas descobertas arqueológicas, 

algumas em exposição no Museu de Barcos Vikings 
(Vikingeskibsmuseet). O espaço foi criado para alojar 
cinco embarcações encontradas em1962, no Fiorde 
de Roskilde. Os barcos apresentam modelos distin-
tos, conforme o seu emprego: militar ou comercial. 
O museu também integra uma escola, dedicada ao 
ensino da fabricação daquelas embarcações. Algumas 
réplicas, construídas em tamanho real, são utilizadas 
para a navegação no fiorde.

Após a incursão pelos segredos dos vikings em 
Roskilde, regressamos a Copenhague para desvelar 
outras atrações. Realizamos mais uma navegação pelos 
encantadores canais, ornados com graciosas pontes. 
Com as imagens das casas típicas, dispostas ao longo 
do Canal Nyhavn, encerramos a jornada pela capital 
do Reino da Dinamarca. n

As coloridas casas típicas, 
ao longo do  Canal Nyhavn

Uma  das embarcações  
 expostas no Museu  
  de Barcos Vikings, 

em Roskilde
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normas de classificação adotam 
um padrão único relacionado à 
acidez e ao método de produção. 

A região mediterrânea é, atualmente, responsá-
vel por 95% da produção mundial de azeite, 

favorecida pelas suas condições cli-
máticas, com bastante sol e  

clima seco.

Um
dos 

alimentos 
mais 

antigos 
do 

mundo!
AZEITE 

a
lém dos benefícios para a saúde, o azeite adi-
ciona à comida um sabor e aroma extremamen-
te próprios. É obtido por meio de processos ex-
clusivamente físicos (pressão ou centrifugação) 
sem qualquer produto químico. Sendo assim, 

é um produto puro, com normas de comercialização 
em muitos países, incluindo o Brasil. Com pequenas 
variações de nomenclatura de país para país, essas 

José Carlos Medeiros*

O azeite é um produto alimentar  
extraído da azeitona, fruto da oliveira, 
plantada em pleno calor. Trata-se de 
um alimento antigo, clássico da  
culinária contemporânea, costumeiro 
na dieta mediterrânea e, nos dias 
atuais, presente em grande parte das 
cozinhas do mundo. 

O uso do azei-
te é milenar, no entanto 
não se sabe precisamente a sua origem. 
A oliveira foi uma das primeiras árvores 
cultivadas há pelo menos 5.000 anos no 
Mediterrâneo Oriental e Ásia Menor. 

A palavra “azeite” origina-se do árabe  
“Az-zait”, que significa sumo do fruto da oliveira. 

Os fenícios, sírios e armênios foram os pri-
meiros povos a consumi-lo. A civilização fenícia 
foi uma cultura comercial marítima empreende-
dora que se espalhou por todo o mar Mediterrâ-
neo durante o período de 1.500 a.C. a 300 a.C.  
Por sua vez, os gregos e romanos levaram-no 
para a Europa e o Ocidente, permanecendo assim 
por séculos, restrito aos povos do Mediterrâneo. 
Na época das grandes descobertas na América, os 
espanhóis introduziram o azeite no Peru, Chile e 

alimentação
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México e, no século XVIII, chegaram aos 
Estados Unidos da América.

A importância do azeite, ao longo dos 
tempos, resultou das múltiplas utilizações 
que lhe foram dadas na alimentação, 
medicina, higiene e beleza. 

Nas primeiras classificações formais, 
datadas do século VII a.C., era emprega-
do no alívio da dor e na cura de feridas, 
sendo muito utilizado nas guerras. Du-
rante o Império Romano foi muito usado 
para amaciar a pele e os cabelos. Foi 
também combustível para iluminação, 
lubrificante para ferramentas agrícolas, 
impermeabilizante para fibras têxteis e 
elemento essencial em ritos religiosos.

A qualidade do azeite pode ser 
definida pelo seu sabor, desde o mais 
amargo, frutado e até picante. Durante 
a produção do azeite, alguns fatores são 
importantes para o seu sabor final, como 
a forma de armazenamento e o tempo 
de maturação dos frutos.

A grande versatilidade de azeites é 
devida, em especial, à enorme variedade 
de tipos de azeitonas utilizadas para a 
produção dessa iguaria. Então, que tal 
conhecer algumas delas?

Existem mais de 250 tipos de azeito-
nas e somente cerca de 10% dessas va-
riedades são regularmente empregadas 
na produção de azeites. Entre as mais 
utilizadas estão:

Arbequina
Esse tipo de azeitona espanhola é ori-

ginária da região Arberca, na Catalunha. 
A partir dela, se produz um azeite fresco 
de características frutadas, com notas de 
alcachofra e tomate. Bem equilibrado, 
ele tem sabores mais picantes quando 
a azeitona é colhida verde e mais doces 
quando elas estão mais maduras. Sua 
adaptação origina azeites extravirgem, 
especiais no Brasil.

Picual
Uma das espécies mais consumidas 

no mundo, a azeitona Picual representa 
cerca de 50% da produção do setor na 
Espanha, que é o seu país de origem. 

Essa azeitona é preta e tem sabor le-
vemente amargo, produzindo azeites 
bastante estáveis, já que suporta altas 
temperaturas por mais tempo, sem 
perder as suas características.

Arbosana
Essa azeitona espanhola também se 

adaptou bem aos solos tropicais do Bra-
sil. O seu azeite é picante e levemente 
amargo e possui um caráter médio 
frutado, com notas bem distinguidas 
de tomates maduros.

Koroneiki
Uma das azeitonas gregas mais co-

nhecidas, a Koroneiki é uma espécie 
que se adaptou bem ao clima e solo 
brasileiros. O azeite produzido por ela é 
bem frutado, com notas de maçã verde. 
Ele também possui uma certa picância 
e um leve amargor.

Arauco 
Produzida majoritariamente na Ar-

gentina, a espécie é originária do Vale 
de Arauco, no norte da Argentina, onde 
a exportação de azeitonas é responsável 
por boa parte da renda da região. De 
formato oval e coloração verde-clara, ela 
possui um sabor forte e agradável que 
caiu no gosto dos brasileiros, sendo a 
azeitona mais consumida no país.

Verdial 
Tipicamente portuguesa, a azeitona 

Verdial é utilizada, principalmente, para 
a extração de azeites. De coloração 
verde-folha, ela produz azeites finos de 
sabor persistente, com notas frutadas 
e amargor e picância marcantes, mas 
é pouco utilizada para o consumo de 
mesa ou em conserva.

• • •
Depois de conhecer os tipos de azei-

tonas, saiba que, além do sabor final 
dos azeites, outra variante importante 
para medir a qualidade do produto  
é a acidez. 

A acidez tende a ser menor quando 
a coleta e o processamento das azeito-
nas são bem feitos. Por isso, é comum 
que bons azeites tenham acidez baixa.

Arbequina

Picual

Arbosana

Koroneiki

Arauco

Verdial



44                                                                         Revista do Clube Naval • 393

Tipos de azeite

• Azeite Virgem
É a gordura obtida das azeitonas sãs, sem qualquer 

produto químico, de aroma fresco e frutado. Possui um 
grau de acidez superior a 0,8% e inferior a 2%.

 • Azeite Extravirgem
É a gordura obtida da mesma forma que o azeite 

virgem, mas o grau de acidez é inferior a 0,8%. O azeite 
extravirgem também não pode ter defeitos gustativos, 
como o ranço.

 • Azeite (Não Virgem)
É uma gordura constituída pela mistura de azeite re-

finado com azeite virgem. No azeite refinado, as azeito-
nas utilizadas para a produção não possuem qualidade 
(atacadas por pragas, doenças ou danos mecânicos). Por 
isso, o azeite precisa ser purificado artificialmente pela 
refinação, a fim de lhe retirar a acidez excessiva por 
meio de produtos químicos ou por destilação, retirar a 
cor escura com descorantes, as impurezas e os cheiros 
desagradáveis. Após este processo, o azeite fica sem 
sabor, sem cheiro e sem cor; por isso adiciona-se algum 
azeite virgem para lhe conferir tais propriedades. Além 
destes tipos, há também o azeite composto. Este não 
deve ser considerado como opção por quem deseja 
usufruir o poder funcional do azeite para a saúde. 

Curiosidades
• O fruto da oliveira, quando comido direto de sua 

fonte, possui um gosto não muito agradável – demasia-
damente amargo, por conter uma substância chamada 
Olea europaea, que deve ser separada da azeitona antes 
de degustada. Quando o óleo de oliva é prensado, 
esta substância é decantada, tornando-se um poluente 
perigoso. Os antigos povos romanos chamavam este 
resíduo de amurca e utilizavam-no como inseticida.

• Uma mesma oliveira não produz exatamente o 
mesmo azeite dois anos seguintes. Esta é uma das bele-
zas desta cultura. Um azeite monovarietal, de Koroneiki, 
por exemplo, da colheita de 2018, não foi idêntico ao 
da colheita de 2017. Empresas que distribuem grandes 
volumes possuem laboratórios que definem as misturas 
necessárias, a fim de atingirem o “sabor da marca”.

• Os gregos são o povo que mais consome azeite no 
mundo. São 21 litros de azeite por ano, por pessoa. Os 
italianos e espanhóis ficam, em média, com 15 litros per 
capita/ano. Nos Estados Unidos da América se consome 
quase 1 litro por ano. No Brasil, o consumo é inferior 
a 0,350 litros por habitante, por ano.

• Será que o consumo “excessivo” de azeite extra-
virgem faz mal? Entre os gregos, os habitantes da ilha 
de Creta consomem (e produzem) mais o óleo. E entre 
os cretenses, os habitantes de Kritsa, uma aldeia de 
2.800 pessoas na parte sudeste da ilha, consomem 50 
litros por pessoa, por ano. São 137 ml de azeite por 
dia. Seus habitantes vão muito bem.

• Um dos maiores produtores mundiais de azeite, a 
Tunísia, por razões históricas e econômicas, não viabiliza 
o consumo de azeite extravirgem para a população local. 
O governo foca em potencializar a exportação do azeite 
extravirgem, enquanto os moradores locais buscam 
óleos mais baratos, dentro de seu poder aquisitivo. Ao 
longo dos anos, os óleos refinados de sementes foram 
tomando conta da mesa dos tunisianos e, lentamente, 
substituindo o azeite de oliva, que foi por muito tempo 
a única gordura alimentar utilizada no país.

• Infelizmente, mais de 70% do azeite extravirgem 
que circula pelo mundo é falsificado. Talvez pela fa-
cilidade de realizar a falsificação, bem 
como o baixo interesse em identificar 
as fraudes.

• O azeite extravirgem puro é uma 
fonte de saúde e combate doenças 
comuns da nossa época. Lamentavel-
mente, no Brasil seus benefícios são 
percebidos por poucos. Provavelmen-
te porque os produtos vendidos 
como extravirgem, em sua 
grande maioria, não são pro-
dutos puros.

• Sendo um óleo, o azeite 
de oliva é um lubrificante 
natural que pode ser utili-
zado em muitos casos. Por 
exemplo, serve para lubrificar 
portas ou janelas que rangem, 
ou qualquer outro artigo de 
metal que constantemente 
produz fricção. Outro dos usos 
alternativos do azeite de oliva 
é como limpador de móveis 
de couro ou de madeira. Além 
de limpá-los, o azeite fará 
com que eles fiquem com 
mais brilho.
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Um azeite de oliva de alta qualidade pode fazer 
toda a diferença no sabor de uma refeição, ou até 
ser a atração principal em uma sessão de degustação 
original e saborosa. Porém, ao adquirir este produto, 
é fundamental considerar as embalagens do azeite 
de oliva e saber como conservá-lo adequadamente, 
para que preserve, pelo maior tempo possível, suas 
propriedades sensoriais e nutricionais. Ter em casa 
algumas variedades de azeites finos é um excelente 
investimento para a sua saúde e para o seu paladar. 

Veja quais as melhores embalagens para o azeite e 
aprenda dicas importantes de conservação.

Fique atento ao material das  
embalagens do azeite de oliva

Além de servirem para tornar o produto mais atraen-
te para o consumidor, as embalagens têm uma função 
muito importante: proteger o azeite da luz, do oxigênio, 

da umidade e de outros fatores externos que 
causam a degradação do líquido. E elas ainda 
deixam a sua mesa mais bonita e sofisticada 
na hora de servir.

• Embalagens PET
Apesar de permitir uma boa visualização 

do produto, elas não protegem contra a luz 
e não são impermeáveis a gases. Por isso, 

quando se tratar de azeite de oliva, 
evite embalagens deste tipo de ma-
terial. Normalmente, restaurantes e 
estabelecimentos que consomem 
grandes quantidades, adquirem o 
produto em embalagens deste tipo.

• Embalagens de lata
Esse tipo de recipiente tem 

muitas vantagens para armazenar 
o azeite. Além de oferecer proteção 
contra a luz e o oxigênio, ainda é 
muito resistente, ajudando a con-
servar as propriedades do alimento 
por um longo tempo.

Porém, as latas não permitem 
a visualização do seu conteúdo, 
como as outras embalagens do 
azeite de oliva.

• Embalagens de vidro
É uma excelente op-

ção para armaze-
nagem do azei-
te. Diferente-

mente da lata, o vidro é menos poroso e demora anos 
para interagir quimicamente com o produto.

Além das vantagens estéticas – o vidro é muito 
valorizado pelo consumidor por permitir a visualização 
do azeite –, este tipo de material oferece uma barreira 
contra a formação de odores e gases, desde que a 
tampa tenha boa vedação.

Lembre-se que, para que a proteção seja completa, 
é fundamental que o vidro seja escuro, o que impede 
a oxidação causada pela luz e preserva os compostos 
antioxidantes presentes no azeite, que são benéficos 
para a saúde. 

Seja crítico na hora de comprar
Ao adquirir um azeite, verifique sempre se a em-

balagem está íntegra e sem vazamentos, se o lacre 
não está danificado e, no caso das latas, se não estão 
amassadas ou enferrujadas.

Outros aspectos da embalagem também podem ser 
importantes: o bico dosador, por exemplo, oferece mais 
praticidade e economia na hora de servir, evitando 
derramar mais óleo do que você gostaria. Além disso, 
ele evita aquele fio de azeite escorrendo na lateral da 
embalagem.

Aprenda a guardar os azeites
Quando se trata de azeite de oliva, quanto mais 

novo for o produto, melhor. Um azeite extraído há 
pouco tempo, bem embalado e conservado é fácil de 
reconhecer: seu sabor e aroma são marcantes. Quem 
já experimentou um azeite realmente bom sabe a 
diferença!

Por isso, não adianta você comprar os melhores 
azeites do mercado se não souber como armazená-los 
para garantir a sua qualidade. Comece lendo o rótulo 
para verificar as orientações específicas do fabricante. 
É essencial conservar os azeites ao abrigo da luz e em 
locais frescos e ventilados, distantes de fontes de calor 
(como fogões e fornos). Se você tiver uma adega em 
casa, os azeites podem ser guardados nesse local.

Por fim, acredito que os comentários acima venham 
contribuir para melhora do sabor em nossos lares. n

Referências:
www.institutodoazeite.com.br
www.oliva.org.br
www.olivapedia.com
www.revistaadega.uol.com.br

*Bibliotecário, com MBA em Gerência de Projetos.
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F  
ernando Pessoa, o grande poeta português, 
escreveu em um de seus poemas que “se o mar 
falasse, o faria em português”, naturalmente, 
referindo-se aos grandes feitos e descobertas 
portuguesas, nos séculos XV e XVI, desbravan-

do os perigos e mistérios dos oceanos, fato que lhes 
inspirou a iniciar o seu hino pátrio com a expressão 
“Heróis do mar”.

Tive a oportunidade de visitar o Promontório de Sa-
gres, onde funcionou a escola dos nautas, e lá sentir que, 
de fato, existe algo diferente, até hoje, em seu ambiente. 
Trouxe, inclusive, uma pequena pedra, que ocupa lugar 
de destaque numa das estantes de minha biblioteca, ao 
lado do livro The career and legend of Vasco da Gama. 

Mas não acaba nestes fatos a ligação estreita entre 
o mar (considerado por um autor inglês, que não me 
recordo o nome, como o “mais antigo inimigo do ho-
mem”) e nossa doce língua, e sim na dificuldade de 
ambos serem dominados completamente.

No caso do nosso “mais antigo 
inimigo”, por mais que aprendamos 
a lidar com ele, por mais que se 
tenha instrumentos e/ou equipa-

mentos que facilitem a nossa navegação, sempre existi-
rá um algo mais a nos surpreender. Mesmo com muita 
prática ele nos assusta e se impõe, em sua majestade, 
que nos faz ver quão insignificantes somos. Não vou 
me estender, numa revista do clube dos Oficiais da 
Marinha, nos detalhes de um convívio ameno entre 
nós, marinheiros, e ele, onipotente; mas no caso da 
nossa língua sim. Se me permitem, vou contar o meu 
aprendizado dela.

Quis o zelo de minha mãe que eu aprendesse em 
casa as primeiras letras, só me matriculando, por vonta-
de de meu pai, no Colégio Marista Externato São José,  
no quinto ano primário. De lá saí, após cursar o ginasial, 
para prestar exame para a Escola Naval, em 1943, só 
sendo admitido no exame de 1944, o que não impediu 
que me tornasse, já na reserva, “membro honorário” 
da turma de 43, a Turma Beauclair.

No Colégio Marista a ênfase maior era o ensino de 
línguas, principalmente o português e o latim, sendo 
que o francês nos era ministrado desde o terceiro pri-
mário até o quarto ano ginasial, quando as aulas eram 

todas faladas em francês, inclusive as orações que 

CF (Ref) Celso de Mello Franco

Promontório de Sagres

AS DIFIculDADES 
DO mAR E DA lÍnguA 
pORTuguESA
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as precediam. O inglês só nos seria ensinado a partir do 
segundo ano ginasial, indo, junto com o francês, até o 
quinto e último ano. Explica-se esta opção pelo ensino 
do francês o fato de ser a Ordem dos Maristas de ori-
gem francesa e de termos vários professores franceses, 
alguns veteranos da Guerra de 1914, fato que nos fez 
não termos aula no dia em que Paris caiu na Guerra de 
1939, em face da tristeza chorosa de nossos mestres. 

Só descobri a importância da língua inglesa quando, 

Carvalho, ouvi do escritor Guilherme de Figueiredo, 
irmão do presidente João Baptista, então em exercício, 
a declaração de que pararia de escrever artigos para 
o jornal, uma vez que a interpretação de alguns pre-
judicava seu ilustre irmão Presidente. Ao responder à 
sugestão do Presidente do jornal, para que usasse um 
pseudônimo, respondeu, numa aula ao vivo da língua 
pátria: “não posso Ary, o estilo é o Homem”. 

De minha parte, aprofundei o meu tornando-o de 
leitura fácil e leve, segundo me dizem, 
tendo me tornado jornalista, ao es-
crever, durante meio século, para o 
Jornal do Brasil e por curtos períodos 
para o Última Hora e o Jornal do Co-
mércio, lendo tudo que escreveu o gê-
nio Ernest Hemingway, em inglês, com 
isto sendo péssimo na ortografia, 
quanto ao uso do “ç” em vez dos 
“ss”, do “z” em lugar do “s” e, do “c” 
em lugar do “s”. Felizmente o compu-
tador me socorre, na minha ignorância, corrigindo os 
meus erros ortográficos. 

Encerrando, dando ênfase aos meus escritos para a 
revista do nosso Clube, quando defendo que ela é “A 
Galera” dos oficiais, procurando enfocar assuntos de 
interesse aos extra-marinha também, vou lhes citar al-
guns exemplos das dificuldades insuperáveis para quem, 
como eu, não pratica muito a leitura em português:  

• A diferença de doída e doida é um acento.
• Assento não tem acento.
• Assento é embaixo, acento é em cima.
• Embaixo é junto e em cima separado.
• É a primeira vez que tu não vês.
• Para começar o concerto tiveram de 
fazer um conserto.
• Calça você bota, bota você calça.

Como podem ver, é melhor deixar a revisão para 
o computador. Como conselho final, a todos que me 
honram com sua leitura e atenção, como incentivo a 
aprimorar seu estilo, embora propositadamente em 
inglês, uma vez que é intraduzível, este versinho, para 
que possa surtir efeito:  

Of all those arts
In which the wise excel
Nature’s chief master piece 
Is writing well

                  (John Shefield, em 1682)  n

como Guarda-Marinha, tive a oportunidade de passar 
quase quatro meses na Inglaterra e ter a chance de por 
ela me apaixonar. Hoje, a maioria dos livros de minha 
biblioteca é em língua inglesa.

Voltando ao Colégio Marista, este proporcionou-nos, 
àqueles que assim o desejassem, fazer parte da Acade-
mia Literária Castro Alves (ALCA), quando, duas vezes 
ao mês, tínhamos aulas de redação, literatura e, não 
raras vezes, palestras com grandes escritores, inclusive 
“imortais” da Academia Brasileira de Letras. Tal fato, 
aliado com o tipo de autor predileto que passássemos 
a ler, nos daria, sem que disto nos déssemos conta, 
um estilo de escrever.

Destacou-se neste quesito, sem dúvida, o meu que-
rido e saudoso colega de banco escolar, Álvaro Ame-
ricano, que se tornou jornalista de escol, editorialista 
de O Globo e criador da coluna social “Carlos Swann”, 
lançando, como seu substituto, o não menos notável 
Zózimo Barroso do Amaral.

Sobre o estilo, tive a oportunidade de presenciar 
uma aula prática da nossa língua, quando, almoçando 
na redação do Última Hora com seu presidente, Ary de 

Escola Naval  – Rio de Janeiro

 Ernest Hemingway

Colégio Marista 
Externato São José  – Rio de Janeiro
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Uso vários “era” pois tudo está 
desaparecendo no mundo moderno 
e digital. Já não se ouvem mais os 
cliques do passado. Percebendo que 

muito do encanto da Fotografia fica no prazer também 
auditivo dos fotógrafos, fabricantes voltaram a incor-
porá-lo em seus lançamentos. As novas máquinas, 
estas também, estão, na forma e no estilo, retornando 
àquele passado.

No que se refere aos nossos cliques, hoje, com um 
ajuste nos sempre presentes “menus”, pode-se criar 
um fajuto, virtual, arremedo dos velhos diafragmas, 
arrastando-se ou abrindo-se com elegância e charme. 
Dá para matar a saudade, mesmo sabendo-o falso.

Pixels ou sensores não fazem, nem jamais farão, 
cliques reais. Parte do encanto se foi. CLIQUE, nome 
de um blog que mantenho, é uma simples homenagem 
àquele passado que muitos não conheceram.

d
esde pequeno, o clique ouvido da máquina fo-
tográfica me fascina. Antes, era como um jingle 
rápido e suave vindo do diafragma ou obturador 
sendo aberto para, em seguida, fechar-se no 
interior escuro daquelas maravilhosas máqui-

nas. Quando havia pouca luz, então, a sinfonia era 
um pouco mais longa, para meu puro deleite. Como 
era gostoso selecionar o “B” daquele velho caixote e 
comandar o ir e vir do obturador... Mesmo sem filme, 
pegava-me ouvindo cliques a esmo, com a velha má-
quina às mãos.

CMG (Ref) Murilo Galvão

FOTOgRAFIA:
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E quanto à Arte da (ou na) Fotografia?
Retornando à minha infância, tenho como uma das 

primeiras lembranças aquela com 
meu pai dentro de uma câmara es-
cura em um hospital de Salvador, re-
velando chapas de raios-x. Nas horas 
vagas, ele que também foi fotógrafo 
profissional, sem grandes pretensões 
artísticas, muito mais interessado em 
complementar as rendas da família, 
me deixava acompanhá-lo em seu la-
boratório, em algum quarto da casa.

Um de meus primeiros objetos de 
desejo (material) foi um ampliador 
(ou seria amplificador?). Via, brinca-
va, operava o do estúdio caseiro e 
ainda desejava um para mim, mais 
moderno, onde pudesse criar as 
fotos que só na minha imaginação 
existiam.

Ali, afogados em luzes quase 
sempre vermelhas, trabalhávamos 
entre bacias com produtos químicos. 
Revelávamos o filme que era posto 
a secar em varais improvisados, 
de pura poesia estética; depois, a 

ampliação com alguns toques pessoais, novos trata-
mentos químicos para a revelação da imagem que ia 

surgindo lentamente do papel imerso, já 
queimado e branco; finalmente, a lavagem 
e a secagem das fotos, uma a uma, todas 
em preto e branco.

Depois, tudo isso se repetindo na épo-
ca colegial. Acho que foi a primeira coisa 

“fundada” por mim: um Grêmio Fotográ-
fico, onde trocava o devido estudo por 

horas de mergulho 
na s  mesmas 
luzes sensuais  
e vermelhas de 
antes.

Era um pro-
cesso que re-

velava a Arte de 
alguns, a Arte contida na Fotografia, 
momento ou objeto captado pela câmera 
e pela sensibilidade do artista-fotógrafo. 
Muito pouco se fazia (ou se podia fazer) 
para alterar o modelo captado.

O preto e o branco ajudavam no fascínio 
pelas obras criadas e promoviam uma Arte 
que era própria e específica.
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Examinando 
o filme 35mm 

logo após 
revelado
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E aí vieram os filmes Kodakchrome, Ektachrome e 
outros coloridos do gênero. Era o início do processo, 
da popularização da Fotografia, dos preços baixos, da 
urgência dos resultados, da pouca importância com a 
qualidade. E tudo começou a ruir quando chegaram os 
“elefantes brancos”, aquelas máquinas enormes coloca-
das por detrás das vitrines de lojas e pelos shoppings, 
revelando e ampliando nossas fotos em cada vez mais 
urgentes “uma hora”. Um clique despretensioso e to-
dos almejando o “Oh!” final e imediato de admiração 
e reconhecimento da obra de arte produzida e já sem 
qualidade.

Os laboratórios foram desaparecendo e, com eles, a 
verdadeira Arte Fotográfica. Além do que já se fazia no 
passado, com o preto e branco, agora se manipulava, 
com muito mais intensidade e resultados, as cores dos 
cliques tomados.

Já que o caminho estava aberto, o processo con-
tinuou e vieram as digitais e, logo após, os celulares. 
O “aponte e dispare” seguiu o seu caminho acelerado 
para os preguiçosos com pressa. Só uns poucos, atentos 
e sensíveis, não se renderam ao método. Mas o mal 
já estava feito.

No interior diabólico das digitais, o mundo é mais 
complexo e manipulador do que pensam conhecer os 
mortais como nós. O ato mecânico, simples, singelo, do 

obturador se movendo se 
foi, como já comentamos, 
substituído por sensores e 
pixels. Não bastasse isso, 
as maquininhas têm cére-
bro (eletrônico como já se 
usou dizer um dia). E estes 
monstrinhos são os que 
arruinaram a Arte de que 
falamos. Interpolam (ma-
tematicamente, sem que 
ninguém saiba ou precise 
saber como), aplicam fil-
tros, medem a intensidade 
da luz, adivinham o que 
você quer (se é que quer, 
realmente) ou simples-
mente lhe tratam como 
mais um robô-fotógrafo; 
e, pronto. Aperte o review 
para ver se o produto lhe 

agrada. Não? Então, faça tudo de novo... Nem mais o 
custo financeiro de toda a operação nos incomoda. Gi-
gabaites de memória estão ali para o nosso desperdício.
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resultado da foto depende do que o fotógrafo ajustar etc. 
Ok, aceito como meia verdade, pois os filtros internos e  
tratamentos imediatos e não solicitados estão presen-
tes, ainda aplicados à nossa revelia, descaracterizando 
a nossa capacidade de criação. O que se capta – de 
todas as formas – não é mais a realidade real, se me 
permitem a redundância e a ênfase ao estrago.

Dirão, em seguida, estes críticos: “e as fotos sem 
compressão (raw, tiff etc. – para os que entendem 
do que se trata)? Não captam o que você quer? Você 
escolhe o que deseja reproduzir e a máquina não vai 
interferir, exatamente como era antes...”

Sim, mas o que fazemos com elas, depois? Para que 
servem a não ser para nos levar ao computador e com 
os photoshop da vida alterá-las completamente: luz, 
intensidade de branco, máscaras, camadas, composi-
ções, resolução, tamanho, para ficar só nestes termos 
mais conhecidos. Simplesmente mudamos o timing e 
o responsável pela cirurgia, do instante do falso clique, 
pelo chip da máquina, para o Photoshop manipulado 
por editores-pretensos artistas.

A foto obtida, de qualquer forma, é um produto 
idêntico ao que se obtém após uma abrangente e 
extensa cirurgia plástica. 

São lindas (as fotos), impressionantes, como as 
vemos nas revistas, outdoors, galerias e exposições. 
Pura criação, resultado de uma arte que se transfor-
mou em ciência. n

Dirão os mais reacionários a esta análise que é ver-
dade, mas que estamos voltando ao passado, nada está 
perdido... temos ainda o modo manual de operação, que o 
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N
ossos atuais Conselhos de Fiscalização de 
Exercício Profissional (CFEP) são autarquias da 
administração pública federal descendentes 
das guildas profissionais medievais, as quais 
reuniam os artesãos que, em cada cidade, 

exerciam um mesmo tipo de ofício com a finalidade de 
controlar o preço e a qualidade dos serviços prestados 
monopolisticamente.

Hoje, os CFEP têm, em tese, a nobre finalidade so-
cial de proteger o público em geral contra charlatães 
que se apresentam como profissionais capacitados a 
prestar bons serviços nos mais variados campos, ga-
rantindo que o provérbio latino citado no início deste 
artigo seja posto em prática. São entidades polimorfas 
que se propõem a atuar como associação de técnicos, 
sindicato de trabalhadores, cartel de preços, liga ética, 
inspetoria de qualidade e sinecura de ofícios.

Esta variedade de papéis desempenhados tem gera-
do muita confusão sobre sua verdadeira natureza jurí-
dica como, por exemplo, o fato de que, mesmo sendo 
autarquias federais, não estejam sujeitos ao regime de 
precatórios para o pagamento de suas dívidas judiciais. 
Também não integram o orçamento da União, nem têm 
a isenção do preparo de processos de que desfrutam 
os demais entes públicos. Até hoje, a exata natureza 
jurídica dos CFEP continua a intrigar e dividir juristas 
das várias esferas, inclusive dos tribunais superiores.

Na prática, sua elevada finalidade social anda algo 
esquecida atualmente, como se verá adiante.

CONFLITOS
A fiscalização da qualidade técnica dos serviços pres-

tados e da observância dos preceitos éticos peculiares 
a cada profissão regulamentada cedeu a primazia à 
preocupação principal com a cobrança de anuidades, 
com a reserva do mercado de trabalho (inclusive de 
cargos públicos) e com a obtenção e manutenção de pri-
vilégios e prerrogativas para os portadores de certos 
diplomas acadêmicos específicos. Com isso, os 
Conselhos entram em conflito uns com os 
outros, com os sindicatos e com os pró-
prios profissionais em geral. Tais atritos 
são frequentes e numerosos, uma 
vez que nosso ímpeto burocrático 
criou cerca de 30 profissões re-
gulamentadas (até a profissão de 
“flanelinha” está regulamentada 
pelo Decreto 79.797/77), cada 
qual com seu conselho federal, que 
se desdobra em conselhos regionais 
nos estados. O resultado final são centenas de entida-
des se propondo a fiscalizar a atuação de empresas e 
de profissionais, em tese, a fim de zelar pela qualidade 
dos serviços prestados à população.

Os CFEP têm poder de polícia administrativa, de 
taxar e de punir disciplinarmente mediante a aplicação 
de sanções aos maus profissionais, as quais vão desde 
uma simples advertência até a cassação do registro e 
a consequente proibição de exercer a profissão. Exa-
gerando no uso destes poderes, os CFEP costumam 
entrar em conflito com o princípio do livre exercício 
de qualquer atividade econômica, conforme disposto 
na Constituição Federal (CF), art. 170.

cOnSElhOS 
pROFISSIOnAIS

direito

V Alte (Ref-EN) Renato Vilhena de Araújo

“Age quod agis”
(Faça bem o que você faz)
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PESSOAS FÍSICAS
 Quanto aos profissionais individual-

mente, os CFEP deveriam reprimir condutas impró-
prias, tanto do ponto de vista técnico (imperícia), quan-
to do ponto de vista ético (imprudência e negligência), 
desde que o malfeito não seja tão grave que chegue 
a caracterizar uma contravenção penal ou mesmo um 
crime. Para lidar com estes dois últimos tipos de má 
conduta já há a polícia e o Ministério Público (MP).

Apesar de muito lentos para sancionar os maus 
profissionais, os CFEP são mais ágeis quando se trata 
de cassar o registro dos inadimplentes quanto às anui-
dades que cobram e, consequentemente, vedar-lhes 
o exercício da profissão, nos casos em que o registro 
é uma exigência legal.

Por melhor e mais moralmente idôneo que seja um 
médico, por exemplo, não poderá clinicar no país se 
não estiver registrado e em dia com as anuidades do 
Conselho de Medicina (embora este requisito tenha sido 
esquecido no caso dos médicos cubanos importados 
para sanar deficiências no atendimento à população). 
Igualmente, nenhum advogado poderá postular perante 

o Judiciário se não estiver registrado e em dia 
com as anuidades da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB).
No entanto, em sentido contrário, 

o Supremo Tribunal Federal (STF)  
já decidiu que músicos e jornalis-
tas, por exemplo, podem exer-
cer suas profissões indepen-
dentemente do registro nos 
respectivos conselhos. Está 
decidindo também (Ação 
Direta de Inconstitucionali-
dade 3481), por exemplo, 
se os inscritos no Conselho 
Federal de Psicologia detêm 
o monopólio da comerciali-
zação e do uso de manuais 
de testes psicológicos. Esta 

verdadeira reserva de mercado 
foi pleiteada perante a Justiça no 

mais puro estilo medieval. 
 Coibindo evidentes abusos, tam-

bém o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
já rejeitou pedido do Conselho Regional de 

Educação Física de São Paulo para reservar os 
empregos de treinadores de futebol exclusivamen-

te para seus filiados, os quais têm formação superior 
em Educação Física.

Na prática, vemos que um corporativismo difuso 
e generalizado costuma fazer com que as sanções 
profissionais sejam aplicadas pelos Conselhos muito 
tardiamente. Só após condenações na Justiça, ou em 
decorrência de grandes escândalos de natureza poli-
cial, quando, a rigor, sua intervenção já não seria mais 
necessária. Por exemplo, é notório que periodicamente 
surgem casos de charlatanismo de médicos apesar de 
estarem devidamente inscritos no seu CFEP, os quais só 
aparecem após a atuação da polícia (um caso famoso 
foi o de um médico que, durante anos, assediou 37 de 
suas pacientes antes de ser desmascarado).

Em tese, o registro no Conselho de uma profissão 
regulamentada deveria funcionar como uma espécie 
de atestado de bons antecedentes profissionais (tanto 
do ponto de vista da competência técnica, quanto da 
idoneidade pessoal) e, assim, constituiria a contrapres-
tação correspondente ao pagamento das anuidades 
pagas pelos profissionais individualmente. De certa 
forma, isto poderia justificar a obrigatoriedade desta 
cobrança classificada como uma contribuição parafiscal.
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defender) os consumidores, inclusive para aumentar 
preços abusivamente: “a lei não pode dificultar a reu-
nião de pessoas do mesmo ofício, mas também não 
a deve facilitar, muito menos torná-la necessária”. 

PESSOAS JURÍDICAS
As sociedades que se utilizam dos serviços de pro-

fissionais sujeitos à fiscalização dos CFEP, quer como 
empregados, quer como prestadores autônomos de 
serviços, também estão sujeitas a registro obrigatório 
nos respectivos Conselhos, alegadamente para poder 
fiscalizar o respeito às prerrogativas do ofício e às 
condições de trabalho dos filiados, como se fossem 
verdadeiros sindicatos.

Com isto, também as pessoas jurídicas ficam 
sujeitas ao pagamento de anuidades, mas não re-
cebem em troca nenhum tipo de contraprestação 
que as justifique.

Ocorre que as empresas normalmente se utilizam 
dos serviços de várias espécies de profissionais o 
que, no entender dos CFEP, deveria implicar no 

de mísseis, Pasteur não tinha diploma de medicina e 
Einstein não tinha diploma de física.

Existe ainda uma complicação adicional decorrente 
da diversidade das profissões modernas, as quais não 
se enquadram facilmente nos moldes antigos que são 
extremamente simples. Por exemplo, os engenheiros 
químicos deveriam se inscrever no Conselho de En-
genharia ou no Conselho de Química?

Quanto à garantia da competência técnica dos 
seus filiados, os CFEP se limitam a exigir graduação 
acadêmica em escolas nacionalmente reconhecidas. 
Apenas a OAB vai além e exige aprovação em exa-
me especial que transforma bacharéis em Direito em 
advogados qualificados a atuar em causas perante o 
Poder Judiciário.

No entanto, esta competência, meramente presu-
mida à vista do diploma acadêmico, deve ser vista 
com bastante cautela, uma vez que o diploma não 
é condição, nem necessária, nem suficiente, para se 
assegurar, efetivamente, a competência, o zelo e a 
diligência dos profissionais. Relembre-se, por exem-
plo, que Von Braun não tinha diploma de engenharia 

Este tipo de dúvida acaba sendo levada às várias 
instâncias do Judiciário, ocasionando numerosas lides 
que se arrastam por décadas, gerando insegurança 
jurídica crônica. Na área da saúde, por exemplo, médi-
cos, enfermeiros e farmacêuticos lutam continuamente 
na Justiça para delimitar exatamente quais seriam os 
procedimentos privativos e exclusivos de cada pro-
fissão (às vezes argumentando com evidente má-fé).

A este respeito, vale lembrar a antiga 
observação de Adam Smith, preocu-
pado com as associações de profis-
sionais do mesmo ramo, as quais 
podem facilmente se desvirtuar 
para prejudicar (ao invés de 
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registro em vários Conselhos e no pagamento de  
múltiplas anuidades.

O Clube Naval não está registrado em nenhum 
CFEP, mas (a valer o entendimento dos Conselhos) 
uma associação como o Clube, por exemplo, teria que 
se registrar no Conselho de Química, por tratar a água 
de piscinas com cloro; no Conselho de Administração, 
por gerir suas próprias atividades; no Conselho de 
Contabilidade, por fazer balanços; no Conselho de Far-
mácia, por manter medicamentos na enfermaria etc. Já 
houve abusos de toda sorte. Por exemplo, o Conselho 
Regional de Administração (CRA) do Rio de Janeiro já 
pretendeu cobrar anuidades de todos os condomínios 
de edifícios, apesar destes não serem pessoas jurídi-

CONCLUSÃO
Os CFEP atualmente buscam, em primeiro lugar, 

sua própria sobrevivência financeira, ficando em  
segundo plano a fiscalização da qualidade técnica e 
da ética dos profissionais, as quais são peculiares a 
cada tipo de profissão.

Para um pequeno número de profissões como a me-
dicina, por exemplo, é certo que cabem medidas legais 
protetoras do público em geral contra o charlatanismo e 
o vezo ético, mas para muitas outras como a de músico, 
por exemplo, também parece claro que o próprio público 
se encarregaria de sancionar malfeitos profissionais com 
vaias e com desprestígio, dispensando toda a burocracia 
e as despesas associadas aos Conselhos.

cas nem empregarem 
pessoas formadas em 

Administração.
Procurando fazer cessar as contro-

vérsias a este respeito, foi promulga-
da a Lei 6.839/80 para esclarecer 
que só se poderia exigir um único 
registro em CFEP de cada pessoa 
jurídica, mas as discussões a este 
respeito continuam até hoje.

Tais litígios acabam nos tribunais 
onde ainda tramitam inúmeras 
ações alegando que são devidos 
registros múltiplos, especialmente 
quanto às atividades relacionadas a econo-
mia, finanças, administração e contabilidade, que são 
disciplinas praticadas por todas as empresas.

Parece evidente que a necessidade legal da inscri-
ção de pessoas jurídicas nos conselhos profissionais 
é despropositada, inútil e constitui uma parcela não 
desprezível do chamado “custo Brasil”.

Desta forma, parece que eventu-
almente caberia repensar o atual 
sistema de CFEP para, por exemplo, 
revogar a obrigação legal de registro 
de pessoas jurídicas, cujas atividades 
estejam ligadas às profissões regula-
mentadas, por absoluta falta de nexo e 

de contraprestação plausível e razoável.
Focando só nas pessoas físicas, os 

Conselhos poderão prestar um verda-
deiro serviço público, sem criar maiores 
embaraços e despesas para o funciona-

mento das empresas em geral.
Caberia ainda, evitar duplicações inúteis deixando a 

fiscalização de acordos coletivos e das condições de tra-
balho a cargo apenas dos sindicatos, não dos Conselhos.

Reunidos em associações profissionais de filiação 
voluntária, sem o caráter de sinecura, os praticantes 
de cada ofício poderiam se dedicar inteiramente ao 
desenvolvimento técnico e ético do seu ramo de ativi-
dade específico. n
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o 
progresso da ciência e de inúmeros países é 
vertiginoso, a informação é de longe o produto 
mais valioso para as companhias. Porém, ao 
lado de tantos êxitos mundiais, bilhões de 
pessoas no nosso planeta permanecem ainda 

analfabetas, sentem fome, não têm água potável à sua 
disposição e, dessas, 1 bilhão vivem em condições de 
desigualdade, sendo que nos próximos 25 a 30 anos 
esse número deve dobrar, quando a população mun-
dial terá alcançado cerca de 9 bilhões de habitantes. 
Atualmente, essa população é de 7,5 bilhões.

As nações mais pobres no conceito universal são 
exatamente aquelas que não contam com energia su-
ficiente para o seu desenvolvimento, sua prosperidade.

A energia é a força consagrada para diminuir as 

desigualdades e repre-
senta, num sistema analítico, decisão da maior impor-
tância na atividade política de um país.

Sobre o assunto existem, atualmente, três certezas 
irrefutáveis: a primeira é a de que a energia é tema 
sensível para todos os países, não importando seu 
tamanho ou progresso; a segunda é de que a energia 
é essencial para o efetivo desenvolvimento e a sua 
distribuição estabelece parâmetros em escala mundial e 
regional; e a terceira é que a energia pode representar, 
em alguns casos, situações de tensão entre países.

O mundo defronta-se, na realidade, com duas crises 
nesse aspecto. A primeira decorre da escassez e da 
tradicional competição geopolítica por poder. Consiste 
na disputa pela apropriação dos recursos naturais,  

EnERgIA, 
economia

Joel Mendes Rennó*

O comportamento do mercado mundial globalizado, 
repleto de avanços tecnológicos, poderosas empresas  
multinacionais, sobretudo de energia, de petróleo  
especificamente, e das bolsas de valores internacionais,  
revela a consistência desse processo de união, onde  
ao mesmo tempo ocorrem inegáveis contradições.

e os recursos do mar

pETRÓlEO, 
A mARInhA
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cada vez mais petróleo, e a segunda exige a redução 
da dependência das economias com relação aos hi-
drocarbonetos. 

O progressivo desenvolvimento de alternativas ener-
géticas “limpas” reduzirá a dependência do petróleo e 
do gás. É também crucial um corte nas emissões de 
dióxido de carbono. O problema é o tempo que decor-
rerá para que essas alternativas sejam desenvolvidas 
suficientemente para frear a demanda por petróleo e gás.

Embora o debate sobre o aquecimento mundial 
continue a gerar mais discussão do que efetivas mu-
danças, a busca de novas fontes de petróleo e gás 
continua intensa.

Exigências indiscutíveis para o desenvolvimento dos 
países são as de que possuam abundância de energia 
e sólida base alimentar. Nesse aspecto, a situação 
brasileira é privilegiada. Produzimos energia de várias 
fontes primárias, utilizando a água (hidroeletricidade), 
a potência do sol e dos ventos, a cana-de-açúcar, além 
do petróleo e gás natural. Setenta por centro do que 
consumimos é “energia limpa”, renovável. Também 
somos fortes produtores e exportadores de produtos 
agrícolas, graças ao êxito do nosso agronegócio.

Nos últimos 25 anos, o aumento da produção nacio-
nal de petróleo situou o nosso País em níveis interna-
cionais. Em 1992, por exemplo, a produção brasileira 
era cerca de 620 mil barris por dia, quando o consumo 
nacional atingia 1 milhão de barris diários. Sete anos 
depois, em 1999, a produção dobrou, alcançando  
1 milhão e 250 mil barris diariamente.

envolvendo as maiores economias do planeta – as que 
mais consomem energia. 

A Agência Internacional de Energia (AIE) advertiu 
que poderá haver um “grande aperto” no mercado 
mundial de petróleo no curso das próximas décadas. 
As demandas da China e de outras economias emer-
gentes estão crescendo rapidamente. A disputa para 
encontrar novas reservas é um tipo familiar de conflito 
reminiscente do “Grande Jogo” dos Séculos XIX e XX 
ou de outros entrechoques imperiais. 

A segunda crise energética é relativamente nova. 
Sua origem são as mudanças climáticas. Esta exige 
cooperação internacional, em vez de competição. A 
primeira crise leva políticos e empresários a buscar 
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• Em terra:
52,5% Estados produtores;
25% Ministério da Ciência e Tecnologia;      
15% Municípios produtores;
7,5% Municípios afetados por operações nas 

instalações de embarque e desembarque de  
petróleo e gás natural;

• Na plataforma continental:
15% Comando da Marinha;
25% Ministério da Ciência e Tecnologia;
22,5% Estados confrontantes com campos;
22,5% Municípios confrontantes com campos; 
7,5% Fundo especial (estados e municípios);
7,5 Municípios afetados por operações nas  

instalações de embarque e desembarque de  
petróleo e gás natural;

Os recursos provenientes 
dos royalties são repassados 
pela Secretaria do Tesouro Na-
cional do Ministério da Fazen-
da às entidades nomeadas.

Deve-se assinalar que a 
participação da Marinha do 
Brasil na proteção dos nossos 
recursos do mar é extrema-
mente valiosa, lembrando que 
os maiores e mais importantes 
sistemas de produção de pe-
tróleo do Brasil encontram-se 
na costa marítima, como as 
plataformas e respectivos 
equipamentos, e os dutos de 
transporte dos produtos.

O setor de petróleo nacio-
nal é uma das atividades mais 
comentadas no País. Novas 
descobertas e o aumento da 
produção vêm se sucedendo 
com frequência e há natural 
interesse pelo desenvolvimen-
to da denominada Pré-Sal. 
Com a intensa atividade que  

A parcela do valor dos royalties previstos no Con-
trato de Concessão que excede ao montante mínimo 
de 5% da produção é distribuída na forma do disposto 
no artigo nº 49 da Lei nº 9.478 de 1997:

Ao lado desse resultado altamente positivo, des-
taca-se que, ao mesmo tempo, as campanhas explo-
ratórias continuavam sendo realizadas intensamente, 
permitindo o continuado aumento da produção. Hoje 
em dia, esse volume atinge cerca de 3 milhões de 
barris diários. Do total produzido, mais de 85% são 
obtidos na plataforma continental, particularmente nas 
bacias de Campos, do Espírito Santo e de São Paulo, 
onde a presença da Marinha do Brasil é fundamental 
na proteção dos nossos recursos do mar.

O setor de petróleo no País passou por fundamental 
modificação legal e estatutária em 1995, com a aprova-
ção, pelo Congresso Nacional, da Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) nº 9, de 9 de novembro daquele 
ano, que alterou o artigo 177 da Constituição Federal, 
permitindo à União, pela primeira vez, contratar em-
presas estatais ou privadas, nacionais ou internacionais 
para a realização das atividades no setor petrolífero, 
até então exercidas com exclusividade pela Petrobras, 
detentora do monopólio estabelecido na sua criação 
(1953). Em 6 de agosto de 1997, foi sancionada a Lei 
nº 9.478, dispondo sobre a nova política do setor de 
petróleo nacional, ao mesmo tempo em que instituiu 
o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e a 
Agência Nacional do Petróleo (ANP).

No artigo 45 da Lei nº 9.478, encontram-se estabe-
lecidas as participações governamentais nos Contratos 
de Concessão, isto é, bônus de assinatura, royalties, 
participação especial e pagamento pela ocupação ou 
retenção de área.

A parcela do valor dos royalties previstos no Contrato 
de Concessão, correspondentes ao montante mínimo 
de 5% da produção, é distribuída da seguinte forma:

• Em terra:
70% Estados produtores;
20% Municípios produtores;
10% Municípios com instalações de embarque 

e desembarque de petróleo e gás natural.
• Na plataforma continental, onde a presença da 

Marinha do Brasil é preponderante:
20% Comando da Marinha;
30% Estados confrontantes com poços;
30% Estados confrontantes com poços e  

respectivas áreas geoeconômicas;
10% Fundo Especial (estados e municípios);
10% Municípios com instalações de embarque 

e desembarque de petróleo e gás natural.
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*Engenheiro  
Presidente da Companhia Vale do Rio Doce –1977/1979. 
Presidente da Petrobras – 1992/1999.

ocorre nessa área, a produção brasileira poderá al-
cançar, dentro de alguns anos, e antes do final desta 
década, a marca de 6 a 7 milhões de barris diários, o 
que situará o País como um dos 5 maiores produtores 
mundiais, ao lado dos Estados Unidos, Arábia Saudita, 
Rússia e Canadá. Atingindo esses volumes, o País cer-
tamente poderá ser exportador de petróleo.

É indiscutível que esse setor nacional possui legiti-
mamente um passado de sucesso a comemorar e as 
perspectivas do futuro contemplam êxito no trabalho 
de todas as companhias que atuam na área.

Este futuro deverá ter a marca do realismo e da 
humildade, duas virtudes que invariavelmente andam 
juntas. Realismo no reconhecimento das amplas possi-
bilidades do Brasil, lembrando as naturais dificuldades 

de todos os trabalhos. Humildade para se entender que 
a construção de uma nação e a consolidação de em-
presas fortes e organizadas impõe, sobretudo, o esforço 
conjunto de uma sociedade inteira, unida pelos laços 
multiplicadores da solidariedade nacional.

Os valores da sociedade brasileira priorizam o 
progresso. E o Brasil tem essa mística, evidenciada, 
inclusive, na nossa bandeira. 

A confiança de que o progresso que desejamos ve-
nha a ser promovido, cada vez mais, pela Administração 
Superior do País, é a nossa mais robusta esperança 
para o futuro. n
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mais do que um quadrinho no passadiço

IAlAda
poita ao satélite

segurança da navegação

l
embra daquele quadrinho de boias que fica no 
passadiço?

Todo passadiço tem. Fica por ali, normal-
mente em uma antepara por trás do timoneiro.   
Colorido, boias verdes, encarnadas, amarelo 

com preto, verde com encarnado e vice versa, enfim, 
toda uma convenção de sinais náuticos de Auxílio 
à Navegação.

Para falar sobre ele e muitas outras coisas relativas à 
Segurança da Navegação, vou me permitir começar do 
início, bem do início mesmo. Um dia, perdido na névoa 
tempo, um “Piteco”, antepassado nosso, por curiosida-
de ou necessidade, montado em um tronco qualquer, 
usando a força dos braços e das pernas, “andou” so-
bre um trecho de mar, deixando às suas costas, uma 
praia de areia fina e branca. Quantos desses “Pitecos” 
morreram nas ondas? Impossível imaginar.

 No entanto, no desejo de re-
tornar para casa, um desses 
“Pitecos” teve a ideia de 
marcar na praia um 
ponto para onde de-
veria dirigir os seus 

CMG (RM1) Alberto Piovesana Júnior

esforços para retornar de onde saíra. Um galho fincado 
na areia ou quem sabe um amontoado de pedras, este 
mais permanente, foi possivelmente o primeiro auxílio 
à navegação que se possa supor, tenha sido construído 
pelo homem. Uma importante referência que poderia 
fazer a diferença entre viver ou morrer. “Uma referên-
cia”, o essencial propósito de todo Auxílio à Navegação.

 Mas não foi o suficiente; quanto mais o nosso 
“Piteco” “alcançava” o horizonte, mais necessária se 
tornava uma referência confiável para um retorno 
seguro. E o amontoado de pedras foi crescendo, e 
construído em locais cada vez mais elevados.

“Andando” sobre a água 
por distâncias cada vez 
maiores, uma sequência 
de montes de pedras foi 
sendo construída ao lon-

go da costa permitindo o 
início da navegação: sair 
de um ponto para outro, 

retornando com um mínimo 
de segurança.
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Com o tempo, os amontoados de 
pedras foram tomando formas mais 
conspícuas e características, até ser-
virem de base para toscas fogueiras, 
permitindo que se transitasse sobre 
as águas também no período noturno.

O fato é que esses amontoados de 
pedras foram o embrião dos faróis, e 
o primeiro de que se tem notícia teria 
sido construído na Grécia, no porto de 
Pireus no século V antes de Cristo. Teria 
sido uma simples coluna de pedra com fogo no topo, 
segundo Themistocles, general e político grego, defensor 
do aumento do poder naval ateniense (524-459 A.C.).

A História, no entanto, registra que o primeiro mo-
numento construído com essa finalidade precípua foi o 
“Pharos de Alexandria”, erigido no século III A.C., com 
pelo menos 100 metros de altura; foi considerado uma 
das sete maravilhas do mundo. Após ter sido avariado 
por três terremotos, foi desmontado por completo em 
fins do século XV, dando lugar a uma fortaleza medie-
val no mesmo local. Em seu tope, um grande espelho 
refletia a luz solar durante o dia e, à noite, a luz do 
fogo ali aceso alcançava, dizia-se então, a distância de 
47 Km, ou 29 milhas náuticas, invejável marca para a 
época. Pedras que um dia constituíram sua estrutura 
elevada foram encontradas por mer-
gulhadores em 1968.

 Muitos foram os faróis construí-
dos desde então. Dentre eles apre-
sento quatro, um dos quais na costa 
brasileira.

Consta como sendo do século 
II a construção romana da Torre de 
Hércules na então chamada Finis-
terra (atentar que existe outro farol, 
chamado Cabo Finisterra, na mesma 
região), mais precisamente na cidade 
de La Coruña, na região da Galícia, 
Espanha. A Torre de Hércules é o mais 
antigo farol em operação no mundo, 
hoje considerado como Patrimônio da 
Humanidade da UNESCO.

 No estuário do rio Gironde, foi 
concluída em 1611 a construção da 
primeira torre do Farol de Cordouan, 
o mais antigo ainda em operação na 
França, conhecido como Le Versailles 
de La Mer, devido à imponência e  

riqueza da arquitetura de sua torre. 
No ano passado, por ocasião da 
primeira comemoração do “Dia In-
ternacional dos Auxílios à Navega-
ção Marítima”, foi merecidamente 
escolhido como o “IALA Heritage 
Lighthouse of the Year - 2019”.

 Em 1810, foi inaugurado na cos-
ta da Escócia o Farol de Bell Rock, 
o primeiro offshore da História, 
construído sobre o Inchcape, recife 

a cerca de 11 milhas náuticas da costa, que fica várias 
horas do dia submerso. A BBC fez um excelente do-
cumentário sobre a construção desse portentoso farol.

 Por último, mas não menos importante, o nosso 
Farol de Santo Antônio da Barra, em Salvador (última 
foto deste artigo), cuja primeira torre foi inaugurada em 
1698, sendo ele, até prova histórica documentada em 
contrário, o mais antigo farol da costa brasileira e das 
Américas em operação, e também do Hemisfério Sul.

 A crescente aventura do homem no mar, os gran-
des descobrimentos e o incremento do comércio pela 
via marítima, transformaram os oceanos, antes uma 
barreira, em ponte ligando povos e continentes, de-
mandando, em consequência, mais e mais Segurança 
da Navegação.

Pharos de Alexandria
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“... mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas 
de Portugal, quantas mães choraram, quantos filhos 
em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar”

Nesses versos singelos, mas carregados de emoção, 
Fernando Pessoa foi muito além de retratar o sacrifício 
dos filhos de Portugal, neles “chorou” o sofrer de todos 
os povos que buscaram o mar por um ou outro motivo, 
que estes não faltam a cada novo dia.

“Valeu a pena?”
Creio que a pujança da Indústria Marítima sobeja-

mente responde a essa pergunta. O tráfego marítimo 
mundial constitui as artérias que alimentam a economia 
e o desenvolvimento do planeta.

Para essa fundamental atividade humana, que movi-
menta pelos oceanos, ou deles extrai, bens e produtos, 
representando cifras de expressivos valores, a Segu-
rança da Navegação, essencialmente focada na Salva-
guarda da Vida Humana e do Material no Mar, é um 
dos seus principais pilares de sustentação. Do mesmo 
modo, a eficiência do tráfego marítimo da qual decorre 
a economia de recursos e de tempo, também é um dos 
fulcros dessa Indústria. Esses dois pilares, a Segurança 
da Navegação, e a sua Eficiência, fortalecem um terceiro 
sustentáculo não menos importante, ou talvez, a longo 
prazo, o mais importante, pois permitirá a continuidade 
dessa atividade, a Proteção do Meio Ambiente. 

Pode-se dizer que viagens marítimas bem sucedi-
das, sem a ocorrência de qualquer tipo de acidente ou 
incidente, realizadas com eficiência, com economia de 
tempo e de recursos, consequentemente diminuindo a 
“pegada de carbono”, contribuem para a Proteção do 
Meio Ambiente.

É possível observar pelas fotografias dos faróis apre-
sentados, não haver uma rigorosa padronização de suas 
formas, e nem isso seria necessário. No entanto, com o 
crescimento da atividade marítima, também passaram 

a ser desenvolvidos auxílios à navegação flutuantes 
para sinalizar a existência de perigos à navegação, 
principalmente os abaixo da lâmina d´água.

 O uso intensivo de boias de sinalização náutica fez 
emergir, contudo, uma importante questão: a falta da 
sua padronização poderia representar não um Auxílio 
à Navegação, porém um perigo à ela.

No final do século XIX, ingleses e norte-americanos 
acordaram que, entrando no porto, boias cônicas en-
carnadas deveriam ser deixadas por boreste, e boias 
cilíndricas pretas por bombordo (Washington, 1889). 

Ocorre que, à mesma época, as boias estavam 
começando a ser iluminadas, e os ingleses decidiram 
que a luz encarnada deveria ser exibida pelas boias 
pretas a bombordo, identificando-as com a cor da luz 
que já era apresentada nos portos, à bombordo de 
quem entrava no porto, e a luz branca foi posta nas 
boias encarnadas a boreste.

Diversos encontros internacionais trataram desse 
assunto junto com outros temas, sem que um consenso 
fosse atingido, mesmo em Conferências específicas 
de Sinalização Náutica. Boias verdes passaram a ser 
utilizadas, tanto para indicar cascos soçobrados como 
para indicar limites de canal, juntamente às boias en-
carnadas, e também foi introduzido o Sistema Cardinal, 
que já vinha sendo utilizado pelos países do Báltico 
(Geneva Rules, 1936); os americanos mantiveram a 
boia encarnada a boreste de quem entra.

A primeira conferência exclusivamente sobre au-
xílios à navegação ocorreu em Londres, em 1929. A 
quinta Conferência, já após a II Guerra Mundial, com 
as redes de Auxílios à Navegação sendo restabelecidas, 
foi realizada na Holanda, em 1955, quando foi lançada 
a ideia de se criar uma entidade dedicada, exclusiva-
mente, a tratar dos Auxílios à Navegação.

Em 1957 foi criada a IALA – International Asso-
ciation of Lighthouse Authorities, com sede em Paris 
(posteriormente mudou-se para Saint Germain em Laye, 
pequena cidade próxima a Paris), como uma associação 
essencialmente técnica, de natureza consultiva e reco-
mendatória, sem fins lucrativos e não política, com o 
status de uma Organização Não Governamental (ONG).

O Brasil associou-se em 1961, por decreto presi-
dencial daquele mesmo ano. Abro aqui um pequeno 
parênteses para lembrar que pouco depois, em 1965, 
foi criado o Centro de Sinalização Náutica e Reparos 
“Almirante Moraes Rego” (CAMR), descendente direto 
da Repartição de Faróis criada pelo nosso insigne Im-
perador Pedro II em 1876 e que foi mesclada à então 
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Torre de Hércules

Farol de Bell Rock

Farol de Cordouan

Repartição da Carta Marítima em 1891 (um equívoco 
histórico em minha opinião; a inglesa Trinity House, com 
seus mais de 500 anos, bem demonstra isso).

Para se ter uma ideia do quanto era necessária a 
criação de uma entidade com esse propósito, a IALA 

deu início ao trabalho de criar um sistema de baliza-
mento flutuante padronizado, tendo em vista os mais 
de 30 existentes à época, o que positivamente se 
constituía mais em risco do que Auxílio à Navegação.

Somente na 10ª Conferência, realizada no Japão em 
1980, após muitas reuniões e estudos que a precede-
ram por anos, a IALA lançou a sua mais importante 
publicação até então, o Maritime Buoyage System (MBS), 
no qual orientou a adoção de apenas dois sistemas 
de balizamento flutuante, o Lateral, dividido em duas 
regiões, “A” e “B”, e o Cardinal.

O Brasil, por decreto presidencial de 1986, aderiu ao 
MBS, optando por pertencer à Região “B” no Sistema La-
teral, juntamente com toda a América, Japão, República 
da Coreia e Filipinas (o resto do mundo adota a Região 
“A”). No mesmo ano, o País concluiu a harmonização de 
todo o balizamento flutuante de suas vias navegáveis, 
alinhando-se à orientação da IALA.

Até então, toda essa história resume-se, em parte, aos 
quadrinhos sempre presentes em todos os passadiços.

No entanto, essa saga não se encerra por aqui, e vai 
muito além, inclusive com maior participação do Brasil.

Na década de 90, a IALA já orientava a utilização 
de alguns auxílios à navegação eletrônicos, como os 
Respondedores Radar (RACONs), Radio Faróis e, até 
mesmo, o Vessel Traffic Service (VTS), cujo Comitê Técnico 
foi estabelecido em 1980 (o primeiro serviço, precursor 
do VTS foi estabelecido em Liverpool em 1949). Nesse 
período a IALA adequou o seu nome à atividade que já 
vinha realizando, passando a chamar-se International 
Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse 
Authorities mantendo, no entanto, o seu já consagrado 
acrônimo IALA, representado pela simpática imagem 
de uma sereia empunhando alto uma tocha, hoje em 
moderna concepção artística.

Essa adequação, aparentemente simples e óbvia, na 
verdade conferiu à IALA uma dimensão significativamente 
mais ampla em seu horizonte de interesses que, pode-se 
dizer, passou a se configurar “da poita ao satélite”. 

A Rádio Navegação como um todo passou a ser 
interesse da IALA, como, por exemplo, os Global Navi-
gation Satellite System (GNSS), bem como os avanços 
tecnológicos nos campos da eletrônica, das telecomu-
nicações e da tecnologia da informação.

Em 1996, foi estabelecido o Comitê Técnico de 
Automatic Identification System (AIS), posteriormente 
transformado em Comitê de e-Navigation em 2006, a 
fim de colaborar com o desenvolvimento desse novo 
conceito de navegação, em cooperação com a IMO.
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Para o desenvolvimento dos temas 
que lhe são afetos, a IALA mantém 
estreito contato com várias outras 
organizações internacionais, dentre 
as quais se destacam: International 
Maritime Organization (IMO), Inter-
national Hydrographic Organization 
(IHO), Nautical Institute (NI), Inter-
national Telecommunication Union 
(ITU) e International Electrotechnical 
Commission (IEC).

Em 2010, autorizada pela Assem-
bleia Geral, a IALA estabeleceu uma 
vertente dedicada exclusivamente à 
formação, treinamento e certificação 
do pessoal voltado às atividades rela-
cionadas aos auxílios à navegação 
em geral, incluindo VTS. Trata-se da 
IALA-WWA (World Wide Academy), 
que tem por propósito o desenvol-
vimento de cursos padronizados e 
modelos de aulas, credenciamento 
de instituições de ensino, certifica-
ção do pessoal aprovado nesses 
cursos e, ainda, desenvolver ações 
em cooperação com a IMO e com a 
IHO voltadas ao Desenvolvimento 
de Capacidade (Capacity Building), 
com base na iniciativa Delivering as 
One da Organização das Nações Unidas, estabeleci-
da em 2005 com a finalidade de discutir tópicos de 
assistência ao desenvolvimento, ajuda humanitária e 
questões ambientais.

Desde a sua criação, o CAMR tem representado o 
Brasil junto à IALA. Participou de todas as Conferências 
Internacionais, com até três oficiais, bem como dos 
estudos que resultaram no desenvolvimento do MBS. 
Na 12ª Conferência, em 1990 na Holanda, sendo o 
Comandante do CAMR (o então CMG Roberto da Costa 
Ferrenho), instado pelos representantes dos países sul 
americanos, o Brasil candidatou-se e, pela primeira vez, 
foi eleito para compor o Conselho da IALA. No entanto, 
não tendo participado das reuniões do Colegiado no 
quadriênio que se seguiu, não logrou continuar no 
Conselho em 1994. Por ocasião da 14ª Conferência, 
na Alemanha, o Brasil foi novamente eleito para o Con-
selho da entidade e, desde então, a cada quatro anos, 
vem sendo eleito para o Cargo, o qual desempenha 
assiduamente.

Ao longo desse período, em que 
pese a permanente escassez de 
recursos no campo dos Auxílios à 
Navegação, o CAMR intensificou a 
participação nos Comitês Técnicos da 
IALA, bem como em outros eventos 
técnicos, como simpósios, seminários 
e workshops, buscando manter-se 
atualizado com o “estado da arte” 
nesse importante setor inteiramente 
dedicado à Segurança da Navegação 
que, em face da aplicação de elevado 
nível de tecnologia aos Auxílios à 
Navegação, também pode contribuir 
com o controle de área marítima.

O maior envolvimento do Brasil 
com a IALA nas últimas duas déca-
das conduziu à inevitável sugestão 
de que algum dos grandes eventos 
da IALA pudesse ser realizado no 
País. A IALA tem dois grandes even-
tos de caráter essencialmente técni-
co: as Conferências Internacionais 
e os Simpósios de VTS (atualmente 
VTS/e-Navigation). Esses eventos 
têm periodicidade quadrienal, sendo 
escalonados de dois em dois anos. 
Neste ano, 2020, seria realizado na 
Holanda o 14º Simpósio de VTS/e-

Navigation (adiado para 2021 em face da pandemia de 
coronavirus) e, em 2022, o Brasil será o anfitrião da 20ª 
Conferência Internacional da IALA, a ser realizada no 
Rio de Janeiro. A Conferência de 2022 no Rio de Janeiro 
será o maior evento relativo à Segurança da Navegação 
já realizado na América Latina.

Por ser o anfitrião da 20ª Conferência em 2022, 
até lá, no atual quadriênio, o Brasil assumiu a  
Vice-Presidência do Conselho e da IALA, e no quadri-
ênio seguinte, até 2026, tem boas chances de assumir 
a sua Presidência.

O significativo e contínuo aumento do protagonismo 
da IALA no campo da Segurança da Navegação, e na 
Indústria Marítima como um todo, conduziu a que fosse 
iniciado, em 2014, na Conferência da Espanha, um pro-
cesso de mudança do status administrativo da entidade, 
que passará de Organização Não Governamental (ONG) 
para Organização Intergovernamental (OIG).

A Conferência Diplomática que aprovou o texto 
da Convenção da “nova” IALA foi encerrada em fins 
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Farol de Santo 
Antônio da Barra, 

em Salvador

de fevereiro de 2020, em Kuala Lumpur, Malásia. A  
França, depositária desse Instrumento, após as necessá-
rias traduções, deverá disponibilizá-lo a assinaturas e rati-
ficações ao final deste ano. Após alcançar 30 assinaturas, 
a Convenção entra em vigor. A Conferência do Rio de 
Janeiro poderá ser a primeira da IALA como OIG, o que 
será um marco histórico. Estima-se que essa Conferência 
deva atrair mais de 500 Delegados, representando cerca 
de 80 países. Nas Sessões Técnicas, foco principal do 
evento, além da tradicional Exibição Industrial, serão 
tratados, dentre outros, os assuntos abaixo, que vêm 
sendo desenvolvidos nos Comitês Técnicos da IALA:

• Comunicações Digitais e Gerência das Informações;
• e-Navigation Maritime Services;
• VHF Data Exchange System (VDES);
• Global Marit ime Distress and Safety System 

(GMDSS);
• Smart Buoys;
• Vessel Traffic Service (VTS) e VTS Costeiro;
• Resiliência de PNT (Positioning, Navigation and 

Timing);
• Modernização dos Sistemas de DGPS para DGNSS;
• Sistemas de backup aos DGNSS (e-Loran, R-Mode 

e Radar);
• Modernas tecnologias aplicadas aos tradicionais 

Auxílios à Navegação Visuais;
• Eficiência Energética dos Auxílios à Navegação;
• Desenvolvimento de lanternas de LED;
• Sistemas híbridos de geração de energia;
• Automatic Identification System (AIS) e Redes de 

AIS aplicáveis ao VTS e e-Navigation;

• Navios Autônomos x Auxílios à Navegação;
• Ferramentas de Análise e Gerenciamento de risco 

em águas restritas;
• Segurança cibernética aplicada aos modernos equi-

pamentos, redes e sistemas de Auxílios à Navegação;
• Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural dos 

Auxílios à Navegação Marítima; entre outros.
As dimensões geográfica e política do Brasil, bem 

como a dependência da via marítima para as suas tro-
cas comerciais, exigem que o Brasil disponha de eficaz 
e moderna rede de Auxílios à Navegação.

Estabelecer de forma harmonizada Auxílios à Na-
vegação, conforme prevê a Convenção SOLAS (Inter-
national Convention for Safety of Life at Sea) da IMO 
e orienta toda a documentação técnica da IALA, bem 
como manter pessoal capacitado a avaliar e identificar 
necessidades, selecionar e propor a implantação, im-
plantar, operar e manter modernos equipamentos, re-
des, sistemas e processos de Auxílios à Navegação, são 
fatores determinantes para a Segurança da Navegação.

Aplicar os recursos necessários e imprescindíveis ao 
estabelecimento, operação e manutenção de Auxílios 
à Navegação em níveis internacionalmente estabeleci-
dos pela IALA, e participar de todas as suas atividades 
visando a capacitação do pessoal, é o caminho a ser 
seguido para atingir esse desideratum. 

A realização da 20ª Conferência Internacional da 
IALA no Brasil, em 2022, evidenciará o compromisso 
do País com a Segurança da Navegação em nível 
global e, particularmente nas águas jurisdicionais 
brasileiras (AJB). n
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medicina

d
esde 2016, o Brasil era certificado como país 
livre de sarampo pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS). No entanto, em 2018, ocorreu 
um surto com mais de 10 mil casos registrados, 
principalmente no Amazonas e em Roraima, 

seguidos por casos no Estado do Pará, levando-nos à 
perda do certificado de país livre da doença.

No primeiro semestre de 2019, foi registrado o maior 
número de casos desde 2006: 182 países notificaram 
mais de 364 mil casos de sarampo, quase o triplo de 
casos quando comparado ao mesmo período de 2018. 
No Brasil, foi notificado número superior a 575 mil 
casos suspeitos e desse total mais de 134 mil foram 
confirmados. Ocorreram, em 2019, 15 mortes ocasio-
nadas pelo sarampo, sendo 14 no Estado de São Paulo. 
A principal causa para o aumento no número de casos 
é a queda na cobertura vacinal da população. 

No Rio de Janeiro, depois de 20 anos sem óbitos por 
sarampo, a primeira morte foi confirmada em fevereiro 
deste ano, um bebê de oito meses.

O que é o sarampo?
Causado por um vírus que pertence à família Pa-

ramyxoviridae, o sarampo é considerado uma das do-
enças infecciosas mais contagiosas do mundo e pode 
evoluir com complicações e óbito, sendo obrigatória a 
notificação dos casos suspeitos.

A doença é facilmente transmitida por vias aé-
reas pelas secreções expelidas ao tossir, espirrar 
ou falar. A pessoa que teve a doença desenvolve 
anticorpos e se torna imune, logo, não está sujeita a  
ter sarampo novamente. 

Thaís C. S. C. Giangiarulo e 1T (RM2-S) Shana P. C. Barroso

Sintomas
 O período de incubação do vírus pode variar 

de 7 a 18 dias desde a exposição até o aparecimento 
da febre, e cerca de 14 dias até o início das erupções 
na pele. 

As manifestações clínicas do sarampo são divididas 
em três períodos:

•  Período de infecção: dura cerca de sete dias. Inicia 
com febre alta e, do 2º ao 4º dia, surgem as manchas 
vermelhas. 

•  Período toxêmico: infecções secundárias são 
facilitadas por conta do comprometimento 
do sistema imunológico do paciente.  
Frequentemente ocorrem complica-
ções, com grande incidência em 
crianças de até dois anos, em es-
pecial as desnutridas, e em adultos 
jovens.

•  Remissão: diminuição dos sin-
tomas. A febre diminui, as manchas 
vermelhas ficam escurecidas e, em alguns 
casos, surge uma descamação que lembra 
farinha. 

Diagnóstico e tratamento
O diagnóstico é feito clinicamente e laboratorial-

mente, sendo o método mais comum a detecção 
de anticorpos Imunoglobulina M (IgM) no sangue 
na fase aguda da doença (dos primeiros dias até 4 
semanas após o aparecimento das erupções verme-
lhas). Anticorpos Imunoglobulina G (IgG) normal-
mente aparecem após a fase aguda e permanecem  

  O RETORnO 
DO SARAmpO
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          Para mais informações sobre vacinação acesse:  
                    www.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao  
                              www.marinha.mil.br/saudenaval/vacinacao

detectáveis ao longo de toda a  vida. 
Não há um antiviral específico para o sarampo. 

O tratamento é sintomático, ou seja, visa aliviar os 
sintomas, prevenir desidratação e auxiliar em defici-
ências nutricionais. A detecção precoce de infecções 
secundárias é de extrema importância a fim de evitar 
complicações severas. 

Complicações
O sarampo é uma doença que compromete a resis-

tência do organismo a outras doenças, aumentando o 
risco de otite, cegueiras, infecções respiratórias, doen-
ças diarreicas e complicações neurológicas. As mortes 
normalmente são causadas por infecções secundárias, 
como pneumonia, principalmente em crianças menores 
de cinco anos. A continuidade da febre por três dias 
ou mais após o aparecimento do exantema (erupção 
cutânea) é um sinal de alerta.

 
Importância da vacinação

A vacinação é a única forma de prevenção e está dis-
ponível em postos de saúde na forma da vacina tríplice 
viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. 
No Rio de Janeiro, uma nova campanha foi iniciada no 
dia 13 de janeiro de 2020 visando imunizar três milhões 
de pessoas de seis meses a 49 anos. Nos primeiros 46 
dias do ano, mais de 100 mil pessoas foram vacinadas. 
A meta do Ministério da Saúde é erradicar o sarampo 
novamente até julho de 2020.

De acordo com a OMS, entre 2000 e 
2017 a vacinação contra sarampo evitou 
cerca de 21,1 milhões de mortes. Não por 

coincidência, o sarampo voltou ao 
nosso país em 2017, quando o 

Brasil viveu o pior perí-
odo de cobertura 
vacinal dos últimos 
10 anos. 

Dados do Pro-
g rama Nac ional 

de Imunização 
mostram que diversas 

vacinas apresen-
tam co-
bertura 

vacinal abaixo dos 95% recomendados pela OMS, logo, 
a população deve ficar atenta ao calendário nacional 
de vacinação a fim de evitar novos surtos dessa e de 
outras doenças. 

Como a vacinação deve ser realizada?
Em crianças, a vacina deve ser aplicada em duas 

doses. A primeira aos 12 meses de idade, na forma de 
tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba), e a segunda 
aos 15 meses na forma de tetra viral (sarampo, rubéola, 
caxumba e varicela). A vacina demora cerca de duas 
semanas para gerar proteção. 

Em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Santa 
Catarina, Distrito Federal, Bahia, Paraná, Maranhão, Rio 
Grande do Norte, Espírito Santo, Sergipe, Goiás e Piauí, 
Estados com surto ativo de sarampo, as crianças de 6 a 
11 meses de idade devem tomar uma dose extra da vacina.

Caso não tenham sido imunizadas ou não saibam 
se foram, as pessoas de 5 a 29 anos devem receber 
duas doses da tríplice viral com intervalo mínimo de 
um mês e, dos 30 aos 49 anos, apenas uma dose da 
tríplice viral, exceto para profissionais da saúde, que 
devem receber as duas doses. 

Para a determinação da faixa etária da campanha de 
vacinação o Ministério da Saúde parte do princípio que 
aqueles com idade a partir de 50 anos já tomaram a 
vacina anteriormente ou já entraram em contato com o 
vírus na década de 70 e 80, mas isso não impede que 

tomem uma dose da vacina em redes privadas. 
Em redes públicas, a vacinação para pessoas 
a partir de 50 anos é realizada somente em 
casos de detecção da doença em locais fre-
quentados pela pessoa.

A vacina pode ser tomada em unidades 
públicas e privadas de vacinação. No SUS, as 
vacinas são gratuitas, seguras e estão dispo-
níveis em postos de saúde.

Atenção! O Ministério da Saúde con-
traindica a vacina de sarampo para gestantes, 
indivíduos com hipersensibilidade à neomi-
cina, imunodeficiência grave ou que tenham 

mostrado sinais de hipersensibilidade após 
administração anterior da vacina contra o sarampo, 
assim como para usuários de medicamentos quimio-
terápicos. Lactantes podem ser vacinadas quando o 
benefício superar o risco do uso da vacina. n 

Quando 
as pessoas não

 se vacinam 
elas permitem 
 às doenças 

  que já haviam 
ficado no passado, 

retornarem.
Faça a sua parte. 

Vacine-se!
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a 
Marinha do Brasil, herdeira da tradição 
dos antepassados, estabelecida sobre os 
elevados valores da honra e do serviço à 
Pátria, tem sido uma fonte de verdadei-
ros heróis anônimos, cujo trabalho e dedicação 

ajudam a construir o progresso, em benefício de todos. 
Alguns desses heróis, no entanto, se destacam dos 
demais, ao oferecerem o sacrifício de suas vidas de 
trabalho em momentos decisivos.

Oficial hidrógrafo chefiando o departamento de 
Geofísica da Diretoria de Hidrografia e Navegação, 
Ferraz foi incumbido pela Marinha, em 1975, de 
visitar o continente antártico a bordo dos britânicos 
Bransfield e Endurance, e, posteriormente, estaleiros 
no exterior, para a aquisição do primeiro navio de 
apoio polar brasileiro, o antigo Thala Dan, nosso Barão  
de Teffé, em 1982.

Com o êxito de suas jornadas 
de visitas e vistorias, a Marinha desenvol-
veu naquele mesmo ano o primeiro pro-
grama antártico nacional, o PROANTAR, 

sob a égide do então Ministro 
da Marinha, Almirante de Es-
quadra Maximiano Eduardo 
da Silva Fonseca, Coordena-
dor da Comissão Interminis-
terial para os Recursos do 
Mar. Mas quis o destino que o 
Comandante Ferraz, cujo suor 
fecundou os primeiros movi-
mentos daquela planta que se 
tornou uma frondosa árvore, 
viesse a falecer subitamente, 
aos 42 anos, enquanto par-

ticipava da V Assembleia Oceanográfica Conjunta e 
da Reunião Geral do Comitê Científico para Pesquisas 
Oceanográficas, em Halifax, no Canadá, pouco tempo 
antes da criação, no continente antártico, da primeira 
estação brasileira.

É por tudo isso que nós, os componentes da Turma 
Face, sexta turma de entrada no Colégio Naval, em 
1956, que temos como um dos nossos mais precio-
sos ícones a nobre figura de Luís Antônio de Carvalho 
Ferraz, queremos perpetuar nossa homenagem a este 
herói do trabalho, da dedicação ao serviço e ao cum-
primento do dever, quando seu nome é ostentado no 
portal da Estação Antártica Brasileira. n

luÍS 
AnTÔnIO DE 
cARVAlhO 
FERRAZ

CMG (Ref) Lucimar Luciano de Oliveira
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 A Revista do Clube Naval publica artigos sobre assuntos 
variados, julgados de interesse para o Quadro Social. São bem- 
vindos temas relacionados à História, Marinharia, Defesa, 
Turismo, Transporte, Logística, Informática, Arte e Cultura, entre 
outros.  

 Caso seja do seu interesse publicar um artigo, basta 
encaminhá-lo para o e-mail  o qual será revista@clubenaval.org.br ,
submetido à avaliação do Conselho Editorial. 

 Sua participação será indispensável para continuarmos a 
publicar uma revista cada vez mais atrativa para o entretenimento 
dos leitores.
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