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EDITORIAL

ses indicados para a tarefa de nega-
ção do uso do mar por Marinhas de 
menor porte. As autoridades navais 
brasileiras e seus engenheiros dedi-
cam-se, no momento, ao desenvol-
vimento de uma nova classe desses 
navios, adequados para a Patrulha 
Marítima e proteção das plataformas 
instaladas tão distantes de nosso lito-
ral e, por isso mesmo, alvos frágeis a 
aventureiros e até ao terrorismo e à 
pirataria internacionais. 

Essa e outras questões são le-
vantadas nesta edição, que assim 
cumpre sua meta de debater temas 
relevantes e analisar acontecimentos 
históricos à luz da realidade atual, 
além de noticiar as atividades acadê-
micas e sociais da ADESG. Boa leitura!

Componente proporcionador 
do respaldo fundamental ao 
Poder Marítimo do nosso País 

(aí compreendidos navios mercan-
tes e de apoio, portos, instalações 
exploratórias, pessoal embarcado 
e em terra etc), o Poder Naval não 
tem devidamente reconhecido seu 
valor e importância. Talvez, por atuar 
longe de nossos olhares e de nossa 
costa habitável. No entanto, desde 
a consolidação de nossa Indepen-
dência – época em que o Brasil era 
um “arquipélago” populacional  e os 
navios eram o meio de transporte es-
sencial, que possibilitava a necessária 
integração e ocupação das regiões e 
pólos econômicos ao longo da cos-
ta –, a Marinha vem continuamen-
te desempenhando seu papel na 
defesa desse imenso patrimônio. O 
crescimento gradativo do comércio 
exterior marítimo, a descoberta do 
potencial petrolífero e de gás e, nos 
dias atuais, a exploração das reservas 
do chamado pré-sal, multiplicaram 
as responsabilidades do Poder Naval 
na proteção das riquezas encontra-
das na massa líquida, no leito e no 
subsolo marítimos.

No conserto internacional, so-
mos detentores de um Poder Naval 
de médio porte, caracterizado por 
uma Marinha que apresenta meios, 
em sua maioria, carentes de mo-
dernização. Mantê-la custa muito, 
compromete consideráveis recursos 
orçamentários para uma nação pres-
sionada por demandas sociais inadi-
áveis, dentre as quais despontam a 
saúde e a educação. No aspecto re-
lativo à segurança e defesa no mar, a 
proteção das plataformas marítimas 
em uma “Amazônia Azul” com área 
aproximada de 4,5 milhões de qui-
lômetros quadrados (equivalente a 
cerca de 52% da área continental do 
País), até 350 milhas marítimas ou 
650 quilômetros da costa, emerge 
como preocupação imediata do Es-
tado brasileiro.

O presente número da Revista 
da ADESG enfoca, em espe-
cial,  um daqueles meios na-
vais: as Corvetas. Trata-se de 
um navio de guerra de tone-
lagem média, relativamente 
de baixo custo, de tecnolo-
gia menos sofi sticada que a 
utilizada em submarinos, es-
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No fi nal da década de 50, os Estados começaram a se 
conscientizar de que precisavam de um novo ordena-
mento jurídico internacional para os oceanos, uma vez 

que, a cada dia, aumentavam as informações sobre as riquezas 
que possuíam e, consequentemente, cresciam os interesses 
pela potencial exploração desses recursos. Em 1982, em de-
corrência do reconhecimento pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) da conveniência de estabelecer uma ordem 
jurídica para os mares e oceanos, com a devida consideração 
pela soberania de todos os Estados, foi assinada a Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito no Mar (CNUDM) – ratifi cada 
pelo Governo brasileiro em 22 de dezembro de 1988. Um orde-
namento destinado a facilitar as comunicações internacionais 
e promover o uso pacífi co, a utilização equitativa e efi ciente 
dos seus recursos vivos e não vivos, e o estudo, a proteção e a 
preservação do meio marinho, 

A Convenção, além de estabelecer os princípios gerais da 
exploração dos recursos naturais do mar, do solo e do subsolo 
marinhos, e do controle da poluição, defi ne uma série de con-
ceitos, como: 
• Mar Territorial (MT): faixa de mar, cuja largura estende-se até 

O PATRIMÔNIO BRASILEIRO NO MAR
o limite de 12 milhas náuticas (MN), contadas a partir das linhas 
de base do litoral (linhas de referência na costa), sobre a qual o 
Estado costeiro exerce plena soberania, incluindo o espaço aé-
reo sobrejacente, bem como seu leito e subsolo; 
• Zona Contígua (ZC): área marítima que se estende das 12 às 24 
MN, onde poderão ser  tomadas as medidas necessárias para 
fazer cumprir as legislações aduaneira, fi scal, sanitária ou de imi-
gração; 
• Zona Econômica Exclusiva (ZEE): faixa situada além do MT, até 
o limite de 200 MN, sobre a qual o Estado costeiro exerce so-
berania, para fi ns de exploração, aproveitamento  conservação 
e gestão dos recursos naturais, vivos ou não vivos, das águas 
sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo e, 
no que se refere a outras atividades com vista à exploração e 
ao aproveitamento para fi ns econômicos, como a produção de 
energia a partir da água, das correntes e dos ventos. Além disso, 
o Estado costeiro também exerce jurisdição, no que se refere à 
colocação e utilização de ilhas artifi ciais, instalações e estrutu-
ras, investigação científi ca marinha e proteção e preservação do 
meio marinho; 
• Plataforma Continental (PC): compreende o leito e o subsolo 

“A M A ZÔ N I A A Z U L” 

O Brasil prospecta no oceano 
91% do nosso petróleo e 77% 
do nosso gás.  Cabe à Marinha 
proteger os bens naturais e as 
potencialidades desse espaço.
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sociedade sobre os seus incalculáveis bens naturais, sua biodi-
versidade e sua vulnerabilidade, passou a denominá-la “Ama-
zônia Azul”, cuja área é um pouco menor, porém em tudo com-
parável à “Amazônia Verde”.

QUALQUER MODELO DE VIGILÂNCIA PASSA 
PELO ADEQUADO APARELHAMENTO DA MB

As potencialidades desse espaço, aliadas à responsabilidade 
de protegê-lo, nos conduz a estudá-lo sob o enfoque de quatro 
vertentes: Econômica, Ambiental, Científi ca e Soberania. Sob o 
ponto de vista econômico, cabe ressaltar que cerca de 95% do 
nosso comércio exterior é realizado por via marítima, tendo en-
volvido, em 2012, valores da ordem de 466 bilhões de dólares, 
entre exportações e importações. Hoje, prospectamos, no ocea-
no, cerca de 91% do nosso petróleo e 77% do nosso gás natural, 
e estima-se que o Pré-Sal possua 35 bilhões de barris de reservas 
recuperáveis. É relevante levar em consideração os macrovalores 
que estão concentrados em até 200 km do litoral e nos 8.500 km 
de costa, onde se encontram 17 estados, 16 capitais, cerca de 
90% do PIB, 80% da população, 85% do parque industrial, 85% 
do consumo de energia e em torno de 80 portos e terminais or-
ganizados, entre públicos e privados.

Na pesca, estima-se que, até 2020, a produção mundial cresça 

das áreas marítimas que se estendem até o bordo exterior da 
margem continental, ou até uma distância limite de 200 MN 
das linhas de base, nos casos em que o bordo exterior da mar-
gem continental não atinja essa distância. Caso a margem 
continental se estenda além das 200 MN, o Estado costeiro 
poderá pleitear junto à ONU o prolongamento da PC, até um 
limite de 350 MN, o que necessita ser comprovado, tecnica-
mente, mediante os apropriados levantamentos.

Em setembro de 2004, o Brasil apresentou à ONU seu 
pleito de extensão da Plataforma Continental, coroando 
um grande esforço nacional, no qual, durante cerca de dez 
anos, com a participação ativa da Marinha, da comunidade 
científi ca e da Petrobras, foram coletados 230 mil km de da-
dos. A Zona Econômica Exclusiva brasileira tem uma área 
oceânica aproximada de 3,6 milhões de km², os quais, so-
mados aos cerca de 900.000 km² de Plataforma Continental 
além das 200 MN, reivindicados junto à ONU, perfazem um 
total aproximado de 4,5 milhões de km². Trata-se de uma 
extensa área oceânica, adjacente ao continente brasileiro, 
que corresponde a, aproximadamente, 52% da nossa área 
continental e que, devido à importância estratégica, às ri-
quezas nela contidas e à imperiosa necessidade de garantir 
sua proteção, a Marinha do Brasil (MB), buscando alertar a 
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40%, atingindo 140 milhões de toneladas. Além disso, o 
segmento lazer, com destaque para o turismo e os espor-
tes náuticos, tem elevadas possibilidades de fomento. Os 
aspectos ambientais enfatizam a necessidade de o mar 
ser explorado racionalmente e da preservação da cadeia 
alimentar, vis-à-vis com o desenvolvimento da ciência e a 
evolução tecnológica, sempre buscando desvendar a diver-
sidade biológica, o potencial biotecnológico e as províncias 
minerais. As organizações governamentais e não governa-
mentais, que atuam nesse campo, vêm desenvolvendo um 
importante papel, sensibilizando a opinião pública sobre a 
imprescindibilidade da implementação de políticas volta-
das à preservação das Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB).

Dentro da vertente científi ca, por sua vez, é possível 
elencar uma série de Programas, coordenados pela Comis-
são Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), dentre 
os quais destacam-se: Avaliação da Potencialidade Mineral 
da Plataforma Continental (REMPLAC); Avaliação, Monito-
ramento e Conservação da Biodiversidade Marinha (REVI-
MAR); Biotecnologia Marinha (BIOMAR); Promoção da Men-
talidade Marítima (PROMAR); Pesquisas no Arquipélago 
de São Pedro e São Paulo (PROARQUIPÉLAGO) e na Ilha da 
Trindade (PROTRINDADE); e o Sistema de Observação dos 
Oceanos e Clima (GOOS/Brasil), o qual permite previsões 
confi áveis das condições oceânicas e atmosféricas.

Quanto à soberania, cabe ressaltar que, na “Amazônia 
Azul”, nossas fronteiras são linhas imaginárias sobre o mar. 
Elas não existem fi sicamente e o que as defi ne é a existência 

de navios patrulhando-as ou realizando ações de presença. 
A proteção desse rico patrimônio é uma tarefa complexa, 
pois, conforme mencionado, são cerca de 4,5 milhões de 
km² de área a ser monitorada. Nesse contexto, a Marinha 
desenvolve atividades de Inspeção Naval, Patrulha Naval e 
Ações de Presença, com o propósito de salvaguardar os in-
teresses brasileiros.

Obviamente, qualquer modelo de vigilância para a 
“Amazônia Azul” passa, necessariamente, pelo adequado 
aparelhamento da MB. 

Em 2009, foi elaborado o Plano de Articulação e Equipa-
mento da Marinha do Brasil (PAEMB) que, em consonância 
com a Estratégia Nacional de Defesa (END), expressa objeti-
vos de curto, médio e longo prazos, de modo a reconfi gurar 
a Força, sob a égide do trinômio monitoramento/contro-
le, mobilidade e presença. Esse plano contempla todas as 
ações requeridas para dotar a MB de organizações militares; 
meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais; armamento 
e munição; e efetivos de pessoal necessários à consecução 
de suas diversas atribuições.

Nesse sentido, a Força está desenvolvendo diversos 
projetos estratégicos, alguns abaixo relacionados, que lhe 
permitirão dispor dos meios capazes de garantir a indispen-
sável segurança da “Amazônia Azul”:
a) Construção do Núcleo do Poder Naval – consiste de 
um conjunto de seis Programas, que têm o propósito de ex-
pandir e modernizar a Força Naval, apresentados a seguir:
- Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) 

Um A4 Skyhawk 
modernizado pousa no 

convés do NAe São Paulo 
(A12). Fronteiras 

marítimas não existem 
fi sicamente. É a 

capacidade de realizar 
patrulhas ou ações de 

presença que defi ne, na 
prática, a soberania. 
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- em conjunto com o Programa Nuclear da Marinha (PNM), 
visa a capacitar o País a projetar e construir submarinos 
convencionais e com propulsão nuclear. Serão construídos 
quatro submarinos diesel-elétricos de origem francesa, da 
Classe “Scorpène”, modifi cados para atender aos requisitos 
da MB, dos quais o primeiro teve a construção das Seções 
3 e 4 iniciada em maio de 2010; e, principalmente, será 
projetado e construído, no País, um submarino com pro-
pulsão nuclear. O PROSUB compreende, ainda, a edifi cação 
de uma Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas 
(UFEM), inaugurada pela Presidenta da República em 1o 
de março de 2013, e de um estaleiro e uma base naval, to-
dos em Itaguaí (RJ), dedicados à construção, manutenção e 
apoio logístico de submarinos;
- Programa dos Navios-Patrulha de 500 ton - consiste na 
construção, no País, de 46 Navios-Patrulha de 500 tonela-
das, que contribuirão para a patrulha e fi scalização das AJB, 
em especial as bacias petrolíferas, o que inclui a região do 
Pré-Sal. Os dois primeiros navios já foram prontifi cados e 
encontram-se, em construção, outras cinco unidades;
- Programa da Construção de Corvetas Classe “Tamandaré” 
- visa a construção de quatro navios dessa classe, totalmen-
te projetados no Brasil, para emprego em áreas costeiras e  
oceânicas, com elevado índice de nacionalização de com-
ponentes e equipamentos. O programa contempla a pos-
sibilidade de se agregar novas funcionalidades ao projeto 
original;
- Programa de Obtenção de Meios de Superfície (PROSU-
PER) - traduz-se na obtenção de um conjunto de navios, 
que inclui cinco navios escolta de 6.000 toneladas, cinco 
navios-patrulha oceânicos de 1.800 toneladas e um navio 
de apoio logístico de 24.000 toneladas de deslocamento. 
Deverão ser construídos no Brasil, a partir de projetos já 
existentes, adaptados aos requisitos da MB, por meio de as-
sociação entre o estaleiro projetista internacional e um ou 
mais estaleiros privados brasileiros;
- Programa de Obtenção de Navios-Aeródromos (PRO-
NAE) - tem o propósito de projetar e construir duas unida-
des de uma nova classe de Navio-Aeródromo (NAe), com 
deslocamento aproximado de 50.000 toneladas, uma para 
substituir o NAe “São Paulo”, e outra para a futura Segunda 
Esquadra. O projeto deverá ser desenvolvido por um esta-
leiro/escritório de projetos estrangeiro, com experiência 
comprovada nessa área particular de engenharia naval, 
com participação de pessoal da MB;

- Programa de Obtenção de Navios Anfíbios (PRONANF) 
- fundamenta-se na conjugação da procura por Navios-
-Anfíbios no mercado internacional (aquisição por oportu-
nidade) e do estudo objetivando a construção desse tipo 
de navio em estaleiro brasileiro.
b) Sistema de Gerenciamento da “Amazônia Azul” 
(SisGAAz) - cujo desenvolvimento proporcionará a mo-
dernização da estrutura de Comando e Controle e de In-
teligência Operacional da Marinha e, por conseguinte, o 
efetivo conhecimento dos eventos que ocorrem nas águas 
de interesse do País, assim como contribuirá para o aprimo-
ramento da capacidade de reagir àqueles que representem 
ameaça à vida humana, à segurança, à economia e ao meio 
ambiente. Em decorrência de sua característica dual, não se 
limitará ao processo decisório para a aplicação militar do Po-
der Naval, mas terá impacto decisivo no cumprimento das 
atribuições subsidiárias, particularmente na execução de 
tarefas relacionadas à vigilância, à segurança marítima, às 
emergências SAR (do inglês “Search and Rescue”), à preven-
ção da poluição ambiental, à gestão de recursos naturais e 
à reação às chamadas “novas ameaças”, tais como pirataria, 
narcotráfi co, tráfi co de armas, contrabando e descaminho, 
imigração ilegal e roubo armado de navios, dentre outras; 
c) Implantação da Segunda Esquadra e da Segunda 
Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE) - com a aprova-
ção da END, duas regiões do Atlântico Sul foram apontadas 
como prioritárias: a primeira é a faixa que vai de Santos a 
Vitória, onde se localizam as maiores bacias petrolíferas; e 
a segunda, a foz do Rio Amazonas. Assim, como já existem 
bases no Rio de Janeiro e em Aratu (BA), foi visualizada a 
necessidade de possuirmos, em local ainda não defi nido no 
litoral N/ NE, instalações capazes de apoiar uma Segunda 
Esquadra e uma Segunda FFE, às quais caberia a responsa-
bilidade pela proteção daquela “porta de entrada” para a 
Amazônia.

A consecução desses projetos estratégicos resultará 
no aumento da capacidade de monitoramento, vigilância, 
segurança e defesa das AJB, incrementando o poder dissu-
asório nacional como um todo. Por meio deles, a Marinha 
vem canalizando todo o seu esforço com vistas à consoli-
dação de uma Força moderna, equilibrada e balanceada, à 
altura do valor da “Amazônia Azul”, nas suas vertentes eco-
nômica, ambiental, científi ca e de soberania, e compatível 
com a crescente relevância política-estratégica do Brasil no 
cenário internacional.
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Incorporada à Marinha do Brasil (MB) em agosto de 
2008, a Corveta “Barroso” é o navio-escolta mais novo 
da Esquadra Brasileira, com uma autonomia de 30 dias 

e raio de ação de oito mil km, permitindo maior capa-
cidade de proteção ao tráfego marítimo nacional e aos 
campos petrolíferos, além de ampliar o poder de dissu-
asão do Brasil no mar. Considerado um projeto que con-
tribuiu com o resgate da capacidade e da tecnologia da 
construção naval militar brasileira, a Corveta “Barroso” é 
o resultado do aperfeiçoamento do projeto das Corvetas 
Classe “Inhaúma”, construídas anteriormente no Brasil, e 
incorporou melhorias e desenvolvimentos tecnológicos 
que aprimoraram o desempenho do navio. Na execução 
do projeto, foi alcançado um índice médio de nacionali-
zação dos sistemas de bordo da “Barroso” de 57%, den-

tre os quais se destacam: o Sistema de Controle Tático; 
o Sistema de Medidas de Apoio à Guerra Eletrônica; o 
Sistema de Controle e Monitoramento da Propulsão, au-
xiliares e de Controle de Avarias; e o Sistema de Armas. O 
navio tem sido presença constante nas comissões envol-
vendo os meios da Esquadra e de marinhas amigas, ten-
do visitados diversos portos no Brasil e nos continentes 
sul-americano e africano. Devido ao seu desempenho, o 
navio foi agraciado com o Troféu Efi ciência do Segundo 
Esquadrão de Escoltas em 2013. 

PROTEÇÃO ÀS ATIVIDADE ECONÔMICAS
Como parte do Programa de Construção de Corvetas 

“Classe Tamandaré”, a MB pretende construir mais quatro 
navios dessa Classe, que serão totalmente projetados e 

CONSTRUIR 
PARA EVOLUIR

Corvetas Classe “Tamandaré” 
da Marinha do Brasil: 
estímulo à  tecnologia 
naval militar brasileira
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 Na foto, a Corveta “Barroso” na 
Baía de Guanabara. A Marinha 
pretende incorporar mais quatro 
navios da Classe “Tamandaré”, que 
serão projetados por engenheiros 
brasileiros e construídos em 
estaleiros nacionais.

CO R V E TA S

Por Almirante-de-Esquadra Julio Soares de Moura Neto – Comandante da Marinha
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construídos por engenheiros brasileiros, em estaleiros 
nacionais, incorporando melhorias e desenvolvimentos 
tecnológicos ao projeto da Corveta “Barroso”.

As alterações propostas visam atualizar o arma-
mento e o sistema de combate para a compatibiliza-
ção com tecnologias atuais; modernizar as acomo-
dações da tripulação; e aprimorar a capacidade de 
comando e controle.

Contando com a participação de universidades 
brasileiras, empresas e outras instituições nacionais de 
pesquisa e de ciência e tecnologia, o Programa visa, 
também, contribuir para o desenvolvimento da Base 
Industrial de Defesa, estimulando a construção naval 
brasileira, e para o incremento do potencial científi co, 
tecnológico e intelectual do País. Assim, espera-se gerar 
mais de 250 empregos diretos e mil indiretos. Na execu-

ção desse projeto, a MB tem como meta a busca pela 
nacionalização, principalmente de componentes com 
elevado grau de complexidade técnica. O índice médio 
de nacionalização dos sistemas de bordo será superior a 
60%, dentre os quais se destacam: o Sistema de Contro-
le Tático; o Sistema de Medidas de Apoio à Guerra Ele-
trônica; o Sistema de Controle da Propulsão; e o Sistema 
de Armas. As Corvetas Classe “Tamandaré” serão empre-
gadas na defesa e na segurança marítima da “Amazônia 
Azul”. Desde o tempo de paz, fi scalizarão e protegerão 
as atividades econômicas, principalmente a petrolífera, 
na região do Pré-Sal, e a pesqueira, por exemplo. Parti-
ciparão ativamente de atividades relacionadas à segu-
rança da navegação aquaviária, à salvaguarda da vida 
humana no mar e à prevenção e repressão aos delitos 
transfronteiriços e ambientais.

O Programa de Construção de Corvetas Classe “Tamandaré” faz parte do Projeto Estratégico “Construção do 

Núcleo do Poder Naval”, que também envolve outros cinco programas que têm o propósito de expandir a Força 

Naval: Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB); Obtenção de Navios-Patrulha de 500 toneladas; e Obtenção 

de Meios de Superfície (PROSUPER), de Navios-Aeródromos (PRONAE) e de Navios-Anfíbios (PRONANF). 

PROJETO ESTRATÉGICO

- Construtor: Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro;
- Deslocamento (toneladas): padrão: 1.785-padrão / plena-
-carga: 2.350;
- Dimensões (metros): comprimento: 103,4 / boca: 11,4 / 
calado: 5,3;
- Tripulação: 160;
- Velocidade máxima (nós): 29;
- Propulsão: CODOG - Turbina a gás ou motor a Diesel: 2 
motores a Diesel MTU Friedrichshafen (16V 1163 TB83) para 
velocidades de cruzeiro ou 1 Turbina a Gás para alta veloci-
dade General Electric (LM2500);
- Raio de Ação (milhas náuticas): 3.900 a 14 nós;
- Capacidade para operar com 1 helicóptero AH-11A Wes-
tland Lynx ou UH-12/13 Helibras Esquilo; 

ARMAMENTO 

- Sistema de lançamento MM40L para 4 x EXOCET MM-40 

Block II ou Block III;
- 2 lançadores triplos de torpedos MK-46 mod.5;
- 1 canhão de 4,5 polegadas (114,3mm) L55 Mk 8;
- 1 canhão BAE Systems Bofors Trinity Mk 3 40mm com 
alça optrônica EOS-400;
- Sensores: 
- Radares:
- Diretor de tiro: SELEX RTN-30X;
- Navegação: RACAL-DECCA TM-1226C; 

   PESQUISA AÉREA: SELEX SISTEMI RAN 20S.

- Sonar: EDO Corp. 997(F);
- Sistema: Sistema de Controle Tático, Comando e 
Controle SICONTA Mk III;
- Guerra Eletrônica: JammerCME ET/SLQ-2 integrado 
ao MAGE B1BW e ao SLDM (Sistema de Lançamento 
de Despistadores de Mísseis) chaff , ou fl are anti-IR e 
torpedo.



RE
VI

ST
A

 D
A

 A
D

ES
G

www.adesg.org.br10

A M A ZÔ N I A O C I D E N TA L

cionais na Amazônia Ocidental, por meio de uma presença 
naval efetiva. D. Pedro II, então cria, pelo Aviso de 2 de junho 
de 1868, a Flotilha do Amazonas, com sede na Capital da 
recém-elevada província do Amazonas, com a missão de 
“policiar as fronteiras fl uviais com as repúblicas vizinhas, e fa-
zer executar pelas embarcações estrangeiras os regulamentos 
fi scais vigentes, a fi m de garantir os interesses do Império na 
região”, sendo-lhe adjudicadas 12 Lanchas a vapor, tripula-
das por 192 Praças do Corpo de Imperiais Marinheiros, que 
chegaram a Manaus na noite de 26 de dezembro de 1868. 
Em 1994 foi ativado o Comando Naval da Amazônia Ociden-
tal (CNAO), subordinado ao Comando do 4º Distrito Naval, 
Comandado por um Contra-Almirante tendo como organi-
zações subordinadas – o Comando da Flotilha do Amazonas; 
a Capitânia da Amazônia Ocidental; o Grupamento de Fuzi-
leiros Navais de Manaus; o Destacamento Aéreo Embarcado; 
o Depósito Naval de Manaus; e a Capitânia Fluvial de Tabatin-
ga. Mais recentemente, a partir de 2005, o antigo Comando 
Naval da Amazônia Ocidental (CNAO), sediado em Manaus, 
deu lugar ao Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), su-
bordinado ao Comando de Operações Navais, Comandado 
por um Vice-Almirante e contando com nove Organizações 
Militares diretamente subordinadas.

Com isso, incrementou-se ainda mais, o controle de áre-
as ribeirinhas brasileiras e a manutenção da Segurança do 
Tráfego Aquaviário nessa vasta região, acentuando ainda 
mais o papel da Marinha nos rios da Amazônia Ocidental, 
onde a malha hidroviária navegável alcança cerca de 22 mil 
Km de extensão e por onde trafegam mais de 35 mil embar-
cações, região que o poeta da terra defi niu como “a pátria 
das águas”. 

A área de responsabilidade do Comando do 9º Distrito 
Naval compreende a área terrestre lacustre e fl uvial dos es-
tados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima e suas nove 
Organizações Militares, de Comando, Controle, Segurança 
do Tráfego Aquaviário e Apoio Logístico distribuídas em sua 
área de jurisdição, localizadas nas cidades de Manaus (AM); 
Porto Velho (RO); Parintins (AM); Itacoatiara (AM); Tefé (AM); 
Humaitá (AM); Boca do Acre (AM); Eirunepé (AM); Guajará-
-Mirim (RO); Cruzeiro do Sul (AC); e Tabatinga (AM).

A HIDROGRAFIA NA BACIA AMAZÔNICA
A difi culdade em se construir estradas em área tomada 

por uma vasta fl oresta e a existência de grandes rios navegá-
veis torna a navegação fl uvial a melhor maneira de se trans-

Um dos principais desafi os para o Brasil é conhecer a 
Amazônia. Sua característica eminentemente hídri-
ca provocou, ao longo dos séculos, a necessidade do 

deslocamento de seus habitantes através dos rios. Muito an-
tes da chegada dos colonizadores na Amazônia, os nativos 
já utilizavam canoas. Ainda hoje, grande parte da população 
amazônica vive da pesca, além disso, o deslocamento do ri-
beirinho se dá através da infi nidade de rios que retalham a 
grandeza territorial. 

Mas, para se conhecer a Amazônia de verdade é preciso 
entender sua posição estratégica para o País. E os rios são a 
chave para esse conhecimento. São as estradas que a nature-
za construiu, em cujas margens se desenvolveram inúmeras 
populações organizadas em cidades, e comunidades mais 
simples. Portanto, é impossível se pensar em Amazônia sem 
associar a importância que os rios têm para o seu desenvol-
vimento econômico e social. Eles devem ser vistos como o 
grande propulsor do desenvolvimento sustentável dessa 
região com características tão peculiares, onde: o transporte 
fl uvial é dominante; as populações e cidades são concentra-
das às margens dos rios; a inexistência de apoio logístico é la-
tente realidade; os regimes de vazão e cheia dos rios determi-
nam o ritmo da navegação; as difi culdades de comunicação 
por meios radioelétricos convencionais obrigam o uso de sa-
télites para tal; o clima é inóspito; a instabilidade atmosférica 
para operações é frequente; os rios são sinuosos e de geogra-
fi a variável ao longo do ano; além da existência de múltiplas 
fronteiras pouco habitadas. Essas características específi cas, 
somente ao ambiente amazônico, conferem à Força Naval 
um papel da mais alta relevância na monitorização e controle 
da área fl uvial, pelo emprego de seus meios navais, aerona-
vais e de fuzileiros navais, capazes de operar, por longos perí-
odos de tempo, afastados de suas bases, assegurando assim 
um efi caz controle dos rios e de suas margens. 

É, justamente, nesse contexto, que a Marinha do Brasil 
(MB) está presente desde meados de 1728, quando o então 
Governador das Províncias do Maranhão e Grão-Pará, Alexan-
dre de Souza Freire, temeroso com as incursões de piratas e 
colonizadores, vindos do mar, decidiu criar a Divisão Naval 
do Norte, com sede na cidade de Santa Maria de Belém do 
Grão Pará, de onde poderia controlar a entrada de navios no 
rio Amazonas.

Posteriormente, a decisão de criar uma Flotilha em Ma-
naus, em 1868, foi fruto de uma visão estratégica, para res-
guardar a região e garantir a soberania e os interesses na-

A MARINHA NA 
AMAZÔNIA OCIDENTAL

Por Vice-Almirante Domingos Sávio A. Nogueira (Comandante do 9º Distrito Naval)
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portar mercadorias e pessoas. Diante desse fato, o rio acaba 
se tornando a estrada natural pra fl uir o comércio da região.

Para que o rio seja navegado com segurança, é preciso 
que se conheça o seu leito e o canal de navegação, desta for-
ma torna-se necessário manter uma cartografi a confi ável e 
implantar a sinalização náutica, que serão a garantia da ma-
nutenção de um calado de navegação durante o ano todo. 
A responsabilidade legal desse processo compete ao Estado 
Brasileiro, através da Marinha do Brasil, onde o órgão espe-
cializado é a Diretoria de Hidrografi a e Navegação (DHN) 
e, no caso dessa região, a responsabilidade local é do Co-
mando do 9º Distrito Naval, onde a Marinha do Brasil, reco-
nhecendo seu papel fundamental no desenvolvimento do 
modal hidroviário, tanto com a produção de conhecimento, 
através dos Levantamentos Hidrográfi cos (LH), quanto com 
a formação do profi ssional para atuar nessas hidrovias, criou, 
em 2013 e 2014, respectivamente, o Centro Técnico de For-
mação de Fluviários da Amazônia Ocidental ( CTFFAO) e o 
Serviço de Sinalização Náutica do Noroeste (SSN-9). A cria-
ção do SSN-9 visou garantir um aumento na capacidade 
de atualização cartográfi ca na região. Para isso, a Marinha 
do Brasil, em parceria com o Centro Gestor e Operacional 
do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), adquiriu 
dois Avisos Hidroceanográfi cos Fluviais, com capacidade de 
realizar LH com ecobatímetro monofeixe, já em operação, e 
um Navio Hidroceanográfi co Fluvial, com capacidade de re-
alizar LH com ecobatímetro multifeixe, com previsão de iní-
cio de operação em dezembro de 2014, todos construídos, 
especifi camente, visando cobrir os vazios cartográfi cos da 
região amazônica, mantendo atualizadas as cartas náuticas 
da região amazônica e garantindo assim a segurança da na-
vegação pelos seus 22 mil km de vias navegáveis.

No entanto, para que se tenha uma confi ável segu-
rança da navegação, ainda será necessário garantir que o 
navegante possua uma boa formação profi ssional. Daí a 
necessidade da criação do CTFFAO, em Manaus, onde são 
oferecidos diversos cursos profi ssionalizantes das categorias 

subalternas da Marinha Mercante. Essa mão de obra formada 
pela Marinha também garante que as normas de segurança 
sejam compreendidas e respeitadas. 

REFLEXOS PARA A DEFESA NACIONAL
Os refl exos para a Defesa Nacional são mensurados pelo 

interesse com que a sociedade brasileira, despertada para a 
importância dessa região e para a relevância do tema “So-
berania”, acompanha as ações da Marinha, em especial, as 
voltadas para: a assistência hospitalar aos ribeirinhos, realiza-
da pelos “Navios da Esperança”; as de segurança do tráfego 
aquaviário; e as de apoio à população quando da ocorrência 
de desastres ambientais e calamidades públicas tais como 
cheias e secas dos rios.

No que tange a refl exos na “Defesa”, a atuação da Mari-
nha na Amazônia Ocidental abrange as tarefas de: fi scaliza-
ção do direito de passagem inocente de embarcações estran-
geiras, inclusive de navios de guerra e de Estado; controle da 
movimentação de meios navais, nacionais e estrangeiros, em 
trânsito nas águas jurisdicionais brasileiras (AJB); segurança 
do tráfego aquaviário no que se refere à salvaguarda da vida 
humana, à segurança nas hidrovias interiores e a prevenção 
da poluição hídrica; fi scalização do cumprimento de leis e re-
gulamentos nas águas interiores atuando quando necessário 
em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo Fe-
deral, Estadual ou Municipal; cooperação com outros órgãos 
na repressão a delitos e crimes transnacionais; e fi scalização 
das atividades de pesquisa científi ca, de levantamento hidro-
gráfi co, de aquisição de dados relacionados à atividade de ex-
ploração e explotação de recursos naturais e do patrimônio 
genético nas AJB.

Em suma, um dos objetivos da Marinha do Brasil é garan-
tir a segurança da navegação e assegurar a soberania nacio-
nal nos rios da bacia amazônica, como está escrito na Diretriz 
nº 10, sob o título “Priorizar a região amazônica”, da Estratégia 
Nacional de Defesa (END): “Quem cuida da Amazônia brasi-
leira, a serviço da humanidade e de si mesmo, é o Brasil”.

M
B

 

Navios-patrulha 
em ação 

na Amazônia. 
Ao fundo, a 

Ponte Rio Negro.
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O Brasil, como os países de igual porte, precisa de 
um Poder Naval adequado, balanceado e bem 
formado para defender seus interesses econômi-

cos, sociais, ambientais e soberanos. É urgente que nossa 
Sociedade medite sobre o assunto e, convictamente, exija 
do Estado e de sua classe política os cuidados e meios para 
bem estruturá-lo e mantê-lo. As razões estão brevemente 
expostas no artigo.  

OS OCEANOS SÃO FUNDAMENTAIS 
À SOBREVIVÊNCIA HUMANA 
E AOS INTERESSES DO BRASIL 

 Os oceanos ocupam quatro quintos (4/5) do globo 
terrestre. São meios de transporte indispensáveis e de ex-
tremo relevo, são viveiros da maior biota sobre a Terra, fon-
te de recursos vivos e não vivos cada vez mais essenciais 
e passíveis de exploração, controlam o clima do planeta e 
permitem, a qualquer país, dada a aceita liberdade de na-
vegação, alcançar quaisquer outros como se fronteiriços 
fossem. Com isso em mente, logo se pode concluir quan-
to é importante para o Brasil estar capacitado a defender 
seus próprios interesses e os bons princípios da humani-
dade em área tão vasta e, muitas vezes, longínqua do ter-
ritório pátrio. Esta é a fi nalidade do Poder Naval, vista de 
forma ampla e abrangente. Tal poder precisa existir a qual-
quer tempo e estar pronto para agir a todo o momento, 

porquanto é inviável desenvolvê-lo e prepará-lo somente 
na eventualidade de se concretizarem ameaças. A evolu-
ção da tecnologia exigida aos meios que o constituem faz 
cada vez mais inviável a improvisação. Além do mais, sua 
própria existência, com alta qualidade e prontidão, é fator 
dissuasório para afastar intenções agressivas.   

POR QUE PRECISAMOS DO PODER NAVAL FORTE?
O Poder Naval defende as costas brasileiras, o mar ter-

ritorial e as águas jurisdicionais das ações de invasores. Os 
mares permitem o acesso às nossas costas de forças com 
qualquer poder e intensidade, vindas de onde for. Impe-
di-las de nos atacarem e mesmo conquistarem, ou cercea-
rem nossos direitos, é tarefa precípua do Poder Naval. Para 
tanto é-lhe necessário estar capacitado a, em força, negar 
o uso do mar e, também, de forma menos radical, contro-
lar áreas marítimas, pois a negação feita de forma absolu-
ta afetaria terceiras partes, que se veriam tolhidas em sua 
liberdade de uso dos mares, trazendo-lhes animosidade 
contra o país defensor.   

O PODER NAVAL DEFENDE NOSSO VITAL
 INTERCÂMBIO COMERCIAL COM O MUNDO 

Pelos mares desenvolvemos o principal intercâmbio 
comercial com todos os países. Se nosso tráfego marítimo 
nessas rotas, mesmo bem afastadas de nossas costas, for 
interrompido por ação de piratas ou de outras potências, 
até de menor nível, acarretando-nos incalculáveis pre-
juízos, competirá aos elementos de nosso Poder Naval 
reabri-las em força e as proteger, com sua capacidade de 
projeção de poder.

O PODER NAVAL PRESERVA E NOS 
GARANTE A “AMAZÔNIA AZUL”

A legislação internacional vigente (Convenção da 
Jamaica) estabeleceu regras, hoje quase universalmente 
aceitas e respeitadas pelos Estados, que asseguram aos 
países costeiros usufruírem de direitos exclusivos, em boa 
parte equivalentes aos terrestres, nas chamadas Zona 
Econômica Exclusiva (ZEE) e na Plataforma Continental, 
além das águas territoriais. Ao Brasil cabem direitos sobre 
imensa área marítima, atualmente conhecida como cons-
tituindo a “Amazônia Azul”. O direito à área, que não ad-

A sociedade consciente exige 

uma Força capacitada a defender 

os interesses da Nação

Por Almirante de Esquadra Mauro Cesar Rodrigues Pereira (Ref)

Poder Naval
M A R I N H A

Estar pronto para agir 
é fundamental. Meios 
e treinamento são 
essenciais. Não há 
lugar para improviso.
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vém de conquista ou ocupação, implica 
na obrigação de fazer bom uso e fi scalizar 
suas riquezas, zelar por sua preservação 
ecológica, manter a liberdade da navega-
ção com segurança e controle, seguindo 
as normas universais. Tal área, diferente-
mente das terrestres, não tem habitantes 
que a defendam, não possui linhas demarcatórias de fron-
teiras e, portanto, precisa ser constantemente fi scalizada 
e protegida. Essas responsabilidades fi cam ainda mais 
ampliadas, pois a exigência vai além da própria área juris-
dicionada, com obrigações relativas à Salvaguarda da Vida 
Humana no Mar e à proteção do uso correto do Alto Mar, a 
chamada Área, gerida diretamente pela Organização das 
Nações Unidas (ONU).  Os cuidados mencionados, embo-
ra não necessariamente se voltem às atividades de agen-
tes estatais estrangeiros, ou a ações belicosas de Estados, 
exigem uma pletora de meios, em muitos casos equiva-
lentes aos de controle de área marítima do Poder Naval.

O PODER NAVAL NO BRASIL EXERCE 
AS ATIVIDADES DE MARINHA DE GUERRA 
E GUARDA COSTEIRA DE FORMA ECONÔMICA, 
EFICIENTE E EXITOSA

Em muitos países há instituições distintas para as 
duas funções (geralmente Marinha de Guerra e Guarda 
Costeira). No caso brasileiro, herança do período colonial, 
ambas as responsabilidades são atribuídas à Marinha, que 
detém as obrigações legais de Autoridade Marítima (por 
Lei Complementar), bem defi nidas no direito internacio-
nal. A solução brasileira, além de ser experiência exitosa 
com mais de dois séculos, justifi ca-se por certas razões, 
tais como: 

 1º- os elementos usados em ambos os casos são, em 
muitas situações, idênticos, quer se apliquem a atividades 
belicosas ou não;

 2º- o emprego comum e conjunto de extensa e onero-
sa estrutura de apoio resulta muito econômico, fator de 
relevo para o país onde os recursos disponíveis são sem-
pre diminutos; 

 3º - pouco lembrada pelos comentaristas, a junção das 
duas atividades permite dar a mesma formação básica a 
todo o pessoal e, com isso, os que não estiverem atuando 

na área específi ca do Poder Naval passam a constituir uma 
reserva ativa, mantida pronta sem custos adicionais, imedia-
tamente apta à convocação em caso de confl ito. Cabe anotar 
que a manutenção de uma reserva independente e inativa 
acarretaria elevados custos extras com sua formação e nos 
frequentes períodos de convocação temporária para a im-
prescindível atualização.

ESTÁGIO DO PODER NAVAL BRASILEIRO
Pode-se, sem exagero, afi rmar estarmos longe de ter um 

Poder Naval compatível com o de um país que almeja ser ca-
paz de desfrutar de independência em suas decisões em face 
do contexto mundial.  Não é a primeira vez que venho às pá-
ginas da Revista da ADESG para expressar preocupações com 
respeito ao alheamento da Sociedade no Brasil para os pro-
blemas de Defesa.  Anteriormente, quando da edição da pri-
meira Estratégia Nacional de Defesa, em entrevista publicada, 
expressei a opinião de que, embora houvesse algumas mani-
festações de mudança naquele quadro de perigoso esqueci-
mento, dentre elas a edição pioneira da própria END, ainda 
nos faltava muito para alcançar o nível de responsabilidade 
requerido por um país rico em valores e que pretende, com 
independência, ser ouvido e respeitado internacionalmente.  
Agora, trato do Poder Naval, componente de relevo do Poder 
Militar e do Poder Nacional e, como tal, também afetado pelo 
sentimento básico em relação à Defesa. Acresce o fato de, tal-
vez, ser o segmento de mais difícil visualização pelo homem 
comum, porquanto sua atuação ocorre sempre bem distante 
da observação até de quem vive junto à costa. Passam-se já 
alguns anos daquela primeira manifestação e constato ser 
modestíssima a evolução. É urgente, portanto, insistir na dis-
seminação de ideias que façam despertar a Sociedade. Há 
sempre que persistir no tema, como nesta feliz oportunidade 
propiciada pela ADESG, instituição de alto valor e capacitada 
a infl uenciar o pensamento nacional, quando decide falar so-
bre o Poder Naval.  

O Brasil tem uma imensa área 
marítima a proteger. Mas está 

longe de exibir uma capacida-
de de projeção de poder com-

patível com sua importância. 
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Conhecer direito, neste nível, não é prerrogativa de 
advogados ou juízes. Todos estão obrigados a observar 
os ditames, visto que a ninguém se admite alegar o des-
conhecimento da lei. Esta e outras assertivas são previstas 
no ordenamento legal e confi guram padrão de comporta-
mento social mediano. É por isso que, em episódios da vida 
brasileira, como o caso do Bateau Mouche, de triste me-
mória, no Brasil e no Rio de Janeiro, ou, recentemente, na 
dramática vivência do Costa Concordia, em Giglio, na Itália, 
as embarcações saltam do cenário de fi lme para ingressar 
na realidade da vida. Todos sabem o que aconteceu. Todos, 
e alguns, mesmo não estando a bordo, se abateram com 
os acidentes, seja pela ciência do fato, seja porque atores 
dos desastres, seja porque perderam amigos e parentes, 
em operações consideradas criminosas, superlotação no 
caso nacional, erro de navegação na proximidade da costa, 
na experiência italiana. Os estudiosos da matéria, como os 

que estarão reunidos em Brasília, des-
tinam sua participação ao progresso 
da ciência, para permitir melhores 
apurações de fatos como os que são 
apresentados a título de exemplo. 
Dirigem a ciência jurídica aos cami-
nhos da efetividade da aplicação da 
lei. Tornam viável a busca da justiça. 
Efetivam o incremento das práticas 
preventivas de acidentes, dentre as 

quais, não há quem disso não tenha alguma ideia, a habi-
litação do condutor de barcos, qualquer que seja, do pes-
queiro ao transatlântico, o registro das embarcações, e a 
expedição de normas garantidoras da boa navegação.

Este relato tem dupla fi nalidade: assegurar a todos que 
a classe jurídica está cumprindo sua parte, ao solidifi car no-
ções e conceitos dessa ordem preservadora; e demonstrar 
às instituições, especialmente, as que estarão representa-
das no evento, a importância que se dá ao direito e aos con-
sectários materiais de seu emprego, para a garantia do pro-
cesso de busca da felicidade e manutenção da paz social.

Estamos em vias de participar de seminário sobre 
Direito Comercial em Brasília, em evento organi-
zado pelo Instituto Brasileiro de Direito Público. 

Nossa participação tem por objetivo comentar e expor 
os pontos de união (indissolúvel) de Direito Marítimo e 
Direito Comercial, este continente, aquele conteúdo. A 
relação entre as duas vertentes da ciência jurídica fi ca 
suspensa a poder de amarras tênues, porque, em certa 
altura, acidentes da navegação (colisão, abalroação, arri-
bada, varação, naufrágio, abandono de navio...) tornam-
-se tão individualizados e específi cos que acabam por 
afastar um ramo do outro. Para esses fatos exemplifi ca-
dos, a virtualidade de uma embarcação é mais do que 
exigida: sem ela não existiriam as ocorrências. O “Merca-
dor de Veneza”, obra de Shakespeare é lido e entendido 
por toda gente. E trata de uma inadimplência contratual 
de transporte marítimo e suas consequências morais. 
Não precisa ser advogado para 
aproveitar das delícias daquela 
literatura incomparável. Por outro 
lado, o traço de união entre esses 
dois mundos, Direito Comercial e 
Direito Marítimo, passa pelo fato 
histórico de que mais de 90% dos 
negócios internacionais dão-se 
por via marítima. Os contratos de 
transporte estão sujeitos ao en-
contro da vontade das partes e a observância da boa-fé 
objetiva é indispensável, sob pena do desfazimento do 
contrato e pagamento de perdas e danos (o que se per-
deu e o que se deixou de ganhar). O universo comercial 
está ligado como irmão siamês aos cabos do transporte 
marítimo, fazendo-os, neste particular, uma coisa só. São 
esses dados, que usam a vestimenta de princípios gerais 
do direito, que todos conhecem: viver honestamente, dar 
a cada um o que é seu e não prejudicar a ninguém. Não 
há quem não tenha bem vivas essas lembranças, até por-
que não vêm de nenhuma faculdade e sim do ambiente 
familiar e da escola elementar (de que, aliás andamos a 
sentir muita falta).

MAIS DE 90% 
DOS NEGÓCIOS 

INTERNACIONAIS 
DÃO-SE POR 

VIA MARÍTIMA

DIREITO MARÍTIMO E DIREITO COMERCIAL: 
O TRAÇO DE UNIÃO ENTRE DOIS MUNDOS

Por: Antonio Carlos Esteves Torres (*)

ARTIGO

2° Vice-Presidente da ADESG e Vice-Presidente da Associação Brasileira do Direito Marítimo



HOMENAGEM 

vial, bem-humorado e afável no trato, 
tinha uma memória viva de suas ati-
vidades na Força Naval e uma louvá-
vel capacidade de reunir em torno da 
sua pessoa ex-alunos e admiradores 
a quem cativava com sua inteligên-
cia e somatório de conhecimento. 
Com a paixão que caracteriza os ori-
ginários da Galícia, na Espanha – raiz 
da sua família -, dava permanentes 
demonstrações de afeto ao Brasil, 
à Marinha do Brasil, à ESG e ADESG. 
Deixa saudades e uma grande lacuna 
nas nossas reuniões, nos nossos tra-
balhos e no nosso convívio. Era um 
autêntico “José”, no sentido da postu-
ra de religiosidade, na capacidade de 
agregar e integrar-se à família ades-
guiana. Fará falta!   

OContra-Almirante José Par-
dellas foi aluno da ESG (Es-
cola Superior de Guerra), 

em 1976, como  integrante da Turma 
Almirante Álvaro Alberto. Costuma-
va dizer que a experiência o marcou 
profundamente. Em entrevista à 
Revista da ADESG, edição 272, em 
novembro de 2012, externou esse 
sentimento ao afi rmar que foram tão 
fortes os vínculos que estabeleceu 
com a ESG que tomou a decisão de 
continuar inserido nos seus princí-
pios. Assim, honrou a Associação 
dos Diplomados da Escola Superior 
de Guerra ao integrar-se aos nossos 
quadros. Foi Vice-Presidente, por 
duas vezes e participou, por vários 
biênios, do Conselho Superior da 
entidade. Representou a ADESG com 
muito brilho no Congresso Nacional 
da Associação de Auditores dos Cur-
sos de Defesa Nacional, realizado em 
Portugal, em 2009, por delegação 
do então presidente Pedro Ernesto 
Mariano de Azevedo. Na ocasião, 
abordou em conferência o tema 
“Amazônia Azul e as Terras Indíge-
nas”. O C Alte José Pardellas concluiu 
a acima citada entrevista com uma 
declaração em que demonstrou o 
seu apreço pela ADESG. “Trabalho 
pela Associação com prazer, alegria e 
entusiasmo, assim o farei até quando 
Deus quiser”. E assim aconteceu. Em 
20 de agosto passado, mesmo aci-
dentado, deslocando-se em cadeira 

de rodas, ele compareceu às festivi-
dades dos 65 anos da Escola Superior 
de Guerra. 

Sua trajetória de vida foi de com-
promisso com a família, fi delidade 
aos seus ideais e dedicação à missão 
que abraçou como integrante da 
Turma de 1942 da Escola Naval. Em 
sua brilhante carreira – foi promovi-
do a Contra-Almirante em 1974 - fez 
todos os cursos da Escola de Guerra 
Naval – Preliminar de Comando e 
Estado-Maior e Curso Superior de 
Comando. Serviu nos encouraçados 
Minas Gerais e São Paulo, no Cruza-
dor Tamandaré, nos contratorpedei-
ros Baependi, Bocaiuva e Greenhal-
gh e na corveta Bahiana. Comandou 
o rebocador Aníbal Mendonça e a 
corveta Angustura, da Flotilha do 
Amazonas. Esteve à frente da Capi-
tania dos Portos do Rio Grande do 
Sul, foi Vice-Diretor da Escola Naval, 
instrutor em cursos de Estado-Maior 
no Brasil e Equador. Como ofi cial-
-general, foi Comandante Naval de 
Brasília e Sub-Chefe do Comando de 
Operações Navais. Entre outras con-
decorações e distinções honorífi cas, 
teve seu mérito reconhecido como 
Comendador das Ordens do Mérito 
Naval, do Mérito Militar, Rio Branco, 
Mérito Judiciário, Mérito de Brasília, 
Medalha Militar de Ouro, de Serviços 
de Guerra, Mérito Tamandaré, Mérito 
Santos Dumont e Medalha Equato-
riana Al Mérito Abdon Calderon. Jo-
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Missão cumprida
O legado do Contra-Almirante José Pardellas 



carismático Papa João Paulo II – que fez duas memoráveis e 
desafi adoras visitas à Polônia, onde pregou a fé e a liberdade 
-, indicavam que as fronteiras do bloco soviético, antes mo-
nolíticas, começavam a ceder. Gueff roy e Gaudian pareciam 
acreditar naquelas primeiras fi ssuras democráticas. O Muro 
de Berlim não era apenas uma simples parede de concreto. 
Consistia de um complexo de guaritas, ninhos de metralha-
doras, centenas de torres de observação, campo minado em 
alguns trechos, alarmes e equipamentos de comunicação. Os 

Pouco antes da meia-noite de 5 de fevereiro de 1989, 
dois rapazes observam o Canal Neuköll Britz, em 
Berlim. O local é vigiado pelos soldados da Ale-

manha Oriental mas Chris Gueff roy e seu amigo Christian 
Gaudian tinham ouvido falar que as ordens para disparar 
contra qualquer pessoa que tentasse cruzar o muro esta-
vam suspensas pelas autoridades comunistas. Protestos, 
declarações de líderes mundiais, mobilização da juventu-
de da Alemanha Ocidental e uma vigorosa campanha do 

E A LIBERDADE 
DEMOLIU A OPRESSÃO

M E M Ó R I A

Na sequência: 
a multidão investe 
contra o paredão; o 
contorno no Portão 
de Brandeburgo; 
a homenagem à 
última vítima; e os 
momentos fi nais 
do muro. 

O muro que dividiu Berlim é, hoje, atração 
turística. A antiga linha divisória da cidade 
exerce sobre os visitantes o fascínio de ser 
uma trágica lembrança da Guerra Fria, ao 
mesmo tempo em que sua derrubada foi 

uma celebração à democracia. 

Há 25 anos, no dia 9 de novembro de 1989, caiu o Muro de Berlim



dois rapazes foram em frente e escalaram a primeira mura-
lha, a hinterlanmauer, ou parede interior, de três metros de 
altura. Entre aquele obstáculo e o muro principal havia um 
corredor de segurança. A qualquer suspeita, poderosos ho-
lofotes eram acionados e as tentativas de fuga geralmente 
acabavam ali, a tiros de metralhadora. Não há estatísticas 
precisas mas desde 1961, quando o muro foi erguido, quase 
20 mil pessoas foram feridas ou presas ao tentar escapar. 
Ofi cialmente, 270 morreram. Há mais vítimas por trás dos 
números. Centenas, talvez milhares de outras mortes po-
dem ter sido encobertas segundo indícios levantados por 
pesquisadores da Freie Universität Berlin. Um documentá-
rio exibido pela TV Deutsche Welle apurou que, apesar do 
aparato repressor, houve mais de cinco mil fugas bem-su-
cedidas. Talvez fosse nessa última estatística que os jovens 
tentavam se encaixar quando foram enquadrados por um 
feixe de luz e, em seguida, metralhados. Gaudian fi cou gra-
vemente ferido e foi preso. Chris Gueff roy morreu no local.  
Nove meses depois, em 9 de novembro de 1989, há 25 anos, 
o Muro de Berlim foi abaixo. Gueff roy é considerado a últi-
ma vítima do aparelho mortal que vigiava a fronteira. 

Até 1961, Berlim era submetida a uma ocupação con-
junta, dividida em setores administrados por americanos, 
soviéticos, ingleses e franceses. A livre circulação era ra-
zoavelmente possível. O incidente mais grave ocorreu em 
1948, quando Stálin fechou as rotas de abastecimento dos 
setores ocidentais da cidade e o Ocidente respondeu com 
uma histórica ponte-aérea que frustrou o pretendido iso-
lamento. Mas havia tensão pontual e um problema crôni-
co: entre 1945 e 1961, cerca de 2,5 milhões de pessoas tro-

caram a Alemanha Oriental pela Ocidental, reduzindo em 
15% sua população. A maioria dos emigrantes era jovem e 
de bom nível escolar ou profi ssional. O regime comunista 
sentiu-se progressivamente ameaçado. No verão europeu 
de 1961, o êxodo se multiplicou e aquela porta de saída foi 
selada em 13 de agosto, dia que entrou para a história como 
o  “Stacheldrahtsonntag” (“Domingo do arame farpado”). 
Nos meses seguintes, uma barreira de aproximadamente 
160km de concreto substituiria o arame.  Um parêntese: 
diz-se que o muro deveria ter sido construído em 1953, mas 
a morte de Stálin adiou o projeto em dez anos. Quem visita 
Berlim, hoje, pouco vê do célebre paredão. Não sobrou mui-
to da estrutura que foi uma espécie de logotipo da Guerra 
Fria e, depois, virou símbolo da queda do comunismo. Mas 
há sinais sufi cientes – transformados em memoriais – para 
justifi car um tour oferecido por agências de Berlim e que 
atrai turistas do mundo inteiro. É possível percorrer, a pé, 
um longo roteiro. Checkpoint Charlie, que o cinema tornou 
famoso, é uma das atrações. Entre outros poucos sinais de 
uma era, há uma seção do muro que ainda está de pé em 
Berlim, o Memorial do Muro na Bernauer Strasse. E pode ser 
vista na Kieler Strasse uma das três torres de vigia que so-
braram das 302 que existiam. 

Espetáculos, exposições, shows, balões brancos comemo-
ram o 25° aniversário da queda do Muro e o êxito da “revolução 
pacífi ca” que levou, um ano depois, à unifi cação da Alemanha. 
Entre as homenagens, uma linha de luz de 12km de extensão 
cruza o centro de Berlim “recriando” o muro. Forma um feixe 
branco semelhante ao que iluminou o jovem Chris Gueff roy. 
Mas aquela luz foi letal. Essa é de paz.
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Em algumas praças 
de Berlim, a simbólica 
lembrança do muro.
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As modernas 
estações de 

consulta à 
disposição do 

público.

profi ssional dos militares, não só por 
meio do ensino nos bancos escolares, 
mas também com auxílio e estímulo 
de bibliotecas, publicações e institu-
tos que estimulassem os militares à 
busca contínua do conhecimento. 
O ministro da Guerra, general Eurico 
Gaspar Dutra, acatou a proposta do 
general Benício e restaurou a Bibliote-
ca Militar, agora com duas vertentes: a 
primeira, destinada a divulgar os en-
sinamentos para o aperfeiçoamento 
dos militares brasileiros; a segunda, 
direcionada para a edição de livros. 
Aí estava a nova versão da Biblioteca 
do Exército. Para atender à sua fun-
ção editora, a BIBLIEx instituiu três 
coleções distintas: a General Benício, 
a Taunay e a Marechal Trompowsky. 
Muitas obras raras repousam em suas 
estantes. Entre elas, o livro ata que re-
gistra a sua fundação e contém a as-
sinatura do Imperador D. Pedro II, do 
Conde d’Eu, da Princesa Isabel e de 
outras personalidades da nossa his-
tória. Os livros publicados pela BIBLIEx 
são frequentemente elogiados por 
pesquisadores, militares, historiadores 
e editores. Isso se deve à qualidade 
que lhes empresta o Conselho Edito-
rial – colegiado integrado por milita-
res e civis de notável saber e dotados 
de inquestionável amor ao livro. 

Com o objetivo de promover o 
intercâmbio de ideias, tecnolo-
gias e experiências entre pro-

fi ssionais de informação das biblio-
tecas públicas e privadas, realizou-se, 
de 21 a 23 de outubro, o IX Encontro 
de Unidades de Informação da Biblio-
teca do Exército. Na ocasião, foram 
inauguradas as estações digitais para 
consulta ao acervo da instituição. A 
BIBLIEx comemora seus 133 anos em 
sintonia com as novas plataformas de 
comunicação.  

“Hei por bem que se estabeleça na 
Corte uma Biblioteca do Exército a qual 
será regida por regulamento que com 
este baixa assinado por Franklin Améri-
co de Menezes Dória, do meu Conselho, 
ministro e secretário de estado dos Ne-
gócios da Guerra e interino dos Estran-
geiros, que assim o tenha entendido e o 
faça executar. Palácio do Rio de Janeiro, 
em 17 de dezembro de 1881, 60º da In-
dependência e do Império. Dom Pedro 

II, Imperador do Brasil”. Com esse de-
creto, inicia-se a história da Biblioteca 
do Exército, instalada, inicialmente, 
no quartel do então Campo da Acla-
mação (Campo de Santana e Praça da 
República). Em sua primeira década 
de existência, a Biblioteca atingiu a 
impressionante marca de 9.017 fre-
quentadores. O número de leitores 
aumentava a cada ano, assim como o 
de novas obras, fazendo-se necessá-
rio mais espaço para abrigá-las. Era o 
pleito de seus diretores. Mesmo esse 
crescimento não foi capaz de impedir 
que o general Setembrino de Carva-
lho assinasse decreto, em 1925, de-
sativando a Biblioteca “até que fosse 
convenientemente instalada em edifí-
cio próprio, adequado a esse fi m”. Nes-
sa situação ela permaneceu por doze 
anos. Em 1937, o general Valentim 
Benício da Silva ressaltou que muitos 
países dedicavam seus melhores cui-
dados em promover a cultura geral e 
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Por Cel Cav Eduardo Seazilli Pantoja (Diretor da BIBLIEx)

A história placa 
de bronze da 
inauguração
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Ao longo de cinco séculos, a cidade de São Sebas-
tião do Rio de Janeiro teve o seu sistema defensivo 
amplamente desenvolvido. Portugueses e brasi-

leiros esforçaram-se para proteger a barra da Baía da Gua-
nabara contra o ataque de holandeses e franceses. Com 
o passar do tempo, a evolução das artilharias naval e de 
costa trouxe a necessidade de se modernizar e construir 
novas fortifi cações na porta de entrada do Rio de Janeiro. 

No início do século XX, a ponta da Igrejinha de Co-
pacabana, lugar estratégico para a proteção da Baía, foi 
escolhida para abrigar um forte que evitasse a aproxima-
ção de navios hostis. A partir daí, fruto de um processo de 
modernização do Exército Brasileiro, liderado pelo então 
Ministro da Guerra Marechal Hermes da Fonseca, e graças 
à engenhosidade e ao trabalho de pouco mais de 2.000 
operários brasileiros, teve início, em janeiro de 1908, a 
construção da fortifi cação, com base em tecnologia ale-
mã. Ao fi nal de seis anos estava concluída a mais moderna 
praça de guerra da América Latina, com seus temíveis ca-
nhões de 305 milímetros, que podiam atingir um alvo dis-
tante até 23 quilômetros. No dia 28 de setembro de 1914, 
com a presença solene do Marechal Hermes da Fonseca, 
agora Presidente da República, e demais autoridades, era 
inaugurada a nova sentinela da Guanabara, o Forte de Co-
pacabana, que foi inicialmente guarnecido pela 6ª Bate-
ria Independente de Artilharia de Posição, comandada à 
época pelo Major Marcos Pradel de Azambuja. Ao longo 
de sua trajetória, como guarnição militar, o Forte de Co-

pacabana teve sempre participação marcante no dia a dia 
do bairro que detém o seu nome e, em especial, na História 
do Brasil, estando inserido em fatos de extrema relevância 
como, o movimento dos 18 do Forte e a vigilância da costa 
durante o período da Segunda Guerra Mundial.

Em 1987, com sua função bélica encerrada, o Forte de 
Copacabana passou a constituir um importante sítio his-
tórico, que vem proporcionando aos seus visitantes uma 
verdadeira viagem de retorno ao passado. A inauguração 
dos salões de exposição do Museu Histórico do Exército, 
nas dependências do antigo Quartel de Paz do Forte, na 
década de 1990, foi também um ponto alto que contribuiu, 
ainda mais, para atrair o interesse do público nacional e 
estrangeiro sobre a História do Exército Brasileiro. Nos dias 
atuais, pode-se observar que toda a área do antigo Forte de 
Copacabana compreende, não só um vasto complexo que 
proporciona lazer, mas também um local que  dissemina 
cultura e civismo para os seus visitantes.

100 anos do Forte 
de Copacabana
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Entre as duas imagens 
do pórtico, um século 
de história. 

Uma exposição 
alusiva aos 100 anos 
mostrou as relíquias 

e o cotidiano da 
fortifi cação
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Idealizada pela equipe de técnicos do Museu Histórico do Exército 

e Forte de Copacabana e modelada pelos artistas da Casa da Moe-

da, a medalha mostra o pórtico do Forte de Copacabana. No reverso, 

emoldurada por 24 estrelas, a representação da entrada do Forte de 

Copacabana e de sua cúpula, com os canhões de 305mm e o Pavi-

lhão Nacional. Na parte inferior, a legenda “Preservando a Memória e 

a Cultura do Exército”. Ao todo foram confeccionadas mil medalhas, 

sendo cinco de ouro, 195 de prata e 800 em bronze, que podem ser 

adquiridas pela página do Clube da Medalha. Fonte: MHEx/FC

MEDALHA 
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CANAL DO PANAMÁ 

OBRA FOI VIABILIZADA 
PELA PESQUISA MILITAR
Este ano comemorou-se, em 15 de agosto, o cen-

tenário da inauguração do Canal do Panamá.  Na 
época, o evento não teve grande repercussão, 

visto que a Grande Guerra fora desencadeada duas 
semanas antes e as notícias provenientes da Europa 
estavam em evidência. Entretanto, trata-se de uma das 
obras de engenharia de maior impacto geopolítico e 
econômico na História, viabilizada em larga escala pela 
ação e expertise militar em diversos campos, com espe-
cial relevo para as pesquisas médico-sanitárias realiza-

das em ambiente militar. Militares estiveram à frente dos 
vários estudos e pesquisas de campo na América Central, 
de modo a defi nir o local da obra; bem como o Poder 
Militar, associado ao Econômico, foi vital para viabilizá-la 
politicamente, na pouco nobre ação que redundou na 
criação do Panamá como país independente, visto que o 
istmo era parte do território da Colômbia. Neste artigo fo-
caremos, especifi camente, uma revolução cientifi ca pro-
piciada pelo que hoje denominaríamos PD&I - Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação - no âmbito militar, a qual se 

HISTÓRIA EM REVISTA
Por Contra-Almirante Guilherme Mattos de Abreu (RM1). Membro 

       do Instituto de Geografi a e História Militar do Brasil - IGHMB 
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o norte da África viu-se incapacitada pela gripe espanhola, 
em 1918. Noventa por cento dos cerca de 1.500 ofi ciais e 
marinheiros foram acometidos pela doença, que matou 
125 tripulantes.   Foram registrados 131 casos de malária 
entre os Fuzileiros Navais norte-americanos que participa-
ram de uma operação de assistência humanitária na So-
mália, entre dezembro de 1992 e abril de 1993. É intuitivo 
que os procedimentos, equipamentos e produtos desen-
volvidos para a “medicina de guerra” migrem rapidamen-
te para a “medicina de emergência”. Assim, não é surpresa 
que militares se preocupem com a saúde!

Mas voltemos ao Canal do Panamá  - obra que pro-
moveu um dos maiores impactos na história da humani-
dade em diversos aspectos: político, social, econômico e 
militar. Segundo os norte-americanos, a sua inauguração, 
em 1914, marcou o início do American Century.  O Canal 
provocou reordenamento do tráfego marítimo e o incre-
mento no fl uxo de cargas, ao mesmo tempo em que re-
duziu os custos e o tempo de viagem, visto que os navios 
que trafegavam entre o Oceano Pacífi co e o Atlântico não 
mais precisavam contornar a América do Sul, como então 
ocorria. A abertura de um canal na América Central ligan-
do o Atlântico ao Pacífi co era uma antiga aspiração do co-
lonizador espanhol, que, em função das condicionantes 
geográfi cas e dos interesses nacionais, foi abraçada pe-
los EUA em meados do século XIX.  Várias opções foram 
estudadas, destacando-se as de abertura de um canal na 
Nicarágua, aproveitando-se a existência de rios e do Lago 
Nicarágua, ou através do Istmo do Panamá, então territó-
rio colombiano, que era mais curta mas também de rele-
vo mais acidentado.    

Mas um teimoso e obstinado diplomata francês, Fer-
dinand de Lesseps  (1805 – 1894), de grande prestígio, 
visto ter liderado a abertura do Canal de Suez, adiantou-
-se, formando uma companhia para a abertura do canal 
no Istmo do Panamá, em 1881.  O empreendimento foi 
um fracasso e um escândalo fi nanceiro , devido a uma 
combinação de vários fatores, destacando-se a teimosia 
de Lesseps em perseguir um projeto de concepção ina-
dequada para as condições locais e pela insalubridade.  
Ele insistiu em um canal no nível do mar, como o adota-
do em Suez, que permitiria trânsito fácil e rápido, mas 
que demandava escavação exorbitante, além de difícil, 
em função do perfi l geológico muito complexo e irregu-
lar (decorrente das alterações propiciadas pela ativida-
de sísmica, apresentando inúmeras intrusões de rocha) 

mostrou vital para a prontifi cação do Canal.  Para o leigo, 
pode ser difícil identifi car a amplitude do spin off  (arraste)  
propiciado pela PD&I do segmento Defesa (incluindo o 
setor Aeroespacial, em função do forte vínculo existente), 
que atua em múltiplas frentes: do processo de desenvolvi-
mento do radar nasceu o forno de micro-ondas; a tecnolo-
gia de conservação de alimentos, em boa parte,  é  decor-
rente das necessidades logísticas da guerra e da pesquisa 
espacial; da propulsão nuclear de navios surgiu a geração 
de energia elétrica pelas usinas nucleares; mecanismos de 
gestão e de planejamento como o PERT (o termo PERT é 
acrônimo de Program Evaluation and Review Technique.  Foi 
criado como ferramenta de apoio para o desenvolvimento 
do projeto do míssil balístico Polaris para a Marinha Norte-
-Americana, em 1958) nasceram em projetos complexos 
nesse meio; dali surgiu a internet e o GPS. Até mesmo 
itens de vestuário como o velcro e o fecho éclair devem 
o seu aperfeiçoamento às necessidades do setor.  Mas 
colocar o segmento na vanguarda médico-sanitária pode 

parecer demasiado! 
Ocorre que a guerra é 
um evento cruel, mas, 
ironicamente, tam-
bém promotora de 
desenvolvimento, na 
medida em que o ho-
mem, em proveito da 
sobrevivência, empe-
nha-se em suplantar 
o seu adversário. As 
conquistas cientifi co-
-tecnológicas obtidas 
terminam por serem 
aproveitadas na paz.  É 
muito comum que as 
baixas entre os com-
batentes sejam majo-
ritariamente decorren-
tes de eventos fora do 
combate, como doen-
ças e acidentes. Para 
fi carmos em alguns 
poucos exemplos, na 
Primeira Guerra Mun-
dial, a divisão naval 
brasileira enviada para 
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e das chuvas torrenciais, que, amiúde, destruíam tra-
balhos já executados (tal opção, se executada, seria 
um desastre, uma vez que existe pequena diferença 
de nível entre os dois oceanos).  Para piorar a situ-
ação, a fl oresta panamenha infestada de mosquitos 
ceifaria a vida de milhares de homens, mulheres e crian-
ças – engenheiros, operários, familiares, em razão da febre 
amarela e da malária.  Por fi m, em 1904, os norte-america-
nos retomaram o empreendimento.” Nessa ocasião, todo 
o trabalho realizado pelos franceses esteve a ponto de ser 
abandonado, visto que, nos EUA, havia uma corrente muito 
forte favorável à realização da obra na Nicarágua.   Mas um 
lobby inteligente faria com que decidissem por retomar os 
trabalhos interrompidos pelos franceses, reformulando o 
projeto que passaria a possuir eclusas, adotaria nova or-
ganização, novos equipamentos e técnicas, e, até mesmo, 
“criaria” um novo país.  Enquanto Lesseps estava às voltas 
com os preparativos e a execução de sua obra na Améri-
ca Central, um médico do Exército Francês, Charles Louis 
Alphonse Laveran (1845-1922), lotado em um hospital 
militar na Argélia, descobriu que a causa da malária era 
um protozoário (1880). Algum anos depois, Ronald Ross 
(1857-1932), médico do Exército Britânico, que servia 
em um hospital na Índia, passou a dissecar e pesquisar 
mosquitos Anopheles, que sabidamente haviam picado 
doentes (1897/98).  Os insetos apresentavam, em seus 
estômagos e glândulas salivares, os mesmos parasitas 
identifi cados por Laveran, o que permitiu inferir que o 
processo de contaminação se dava pela saliva, por oca-
sião da picada.”   

Para o esforço norte-americano no Panamá, nada foi 
mais importante do que a descoberta dos mecanismos 

de transmissão da malária e da febre amarela.  Esta 
revolução cientifi ca somente foi possível devido às 
pesquisas de saúde desenvolvidas em função das 
necessidades militares, cujos resultados extrapola-
ram para o ambiente civil.  Trata-se uma signifi cati-

va e prosaica amostra do arraste e benefícios propiciados 
pela pesquisa no segmento militar. Isto não deveria sur-
preender! Paul Kennedy, em ”The Rise and Fall of the Great 
Powers” , por exemplo,  destacou este arraste, ao assinalar 
que os registros históricos indicam que existe uma cone-
xão clara entre o crescimento e o declínio econômico de 
uma grande potência e o crescimento e o declínio de sua 
importância como poder militar, em função dos saltos tec-
nológicos e organizacionais que são obtidos por algumas 
sociedades mas não por outras.

Faltam ao Brasil estes saltos, bem como visão estra-
tégica , uma vez que possuímos tanto potencial.  Afi nal, 
somos o “país do futuro”!  O austríaco Stefan Zweig (1881-
1942) cunhou a expressão, fruto de suas observações ao 
viajar pelo país.   Por certo, com o seu olhar de estrangeiro, 
fi cava imaginando o que se poderia realizar com nosso 
potencial. Mas nós não sabemos aproveitar as diversas 
oportunidades que se nos apresentam, nem as nossas 
vantagens comparativas. Note-se que, por vezes, até mes-
mo abdicamos das vantagens conquistadas e não apro-
veitamos as coisas que fazemos bem feitas. Desenvolver 
a potencialidade na área da Defesa insere-se neste con-
texto.  Mas que isto seja executado de forma regular, visto 
que, ao longo da história, passamos por altos e baixos no 
setor. Em função da descontinuidade, cada recomeço é 
muito difícil devido à perda de conhecimento. 

Temos que pensar grande!

A construção 
há 100 anos 
e as atuais 
obras de 
expansão 
do Canal
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A FLORESTA PANAMENHA CEIFARIA 
A VIDA DE MILHARES DE HOMENS





Por Edson Schettine de Aguiar

Quem encontra o Gen Bergo e o cumprimenta, invariavel-
mente ouve em resposta “Está tudo bem... e se não estiver, 
temos que fazer com que fi que”! Estas são provavelmente 

suas maiores marcas registradas: o bom-humor e o otimismo, pa-
ralelos ao desejo de buscar ajeitar as coisas da maneira mais sa-
tisfatória possível. E acrescenta “Rapadura é doce, mas não é mole”, 
numa brincadeira que diz muito, uma expressão peculiar que tenta 
repassar a mensagem de que é preciso trabalho para obtenção do 
que desejamos.

Nas atividades profi ssionais busca a perfeição, embora a sa-
bendo na maior parte das vezes inalcançável. Isso molda seu pen-
samento sobre o nosso Brasil, a pátria amada com que tanto se 
importa e à qual muitas horas de estudos dedica para compreen-
são de seus males e adequação de soluções. Tais preocupações se 
refl etem em seus escritos, onde transparecem não tanto os proble-
mas, mas, em especial, o que poderia ser feito para os sanar. 

A imperiosidade de se prevenir sempre
Sua obra “O Pensamento Estratégico e o De-

senvolvimento Nacional (Uma proposta de Proje-
to para o Brasil)” retrata essa inquietação. Nela, 
após minuciosa análise do panorama mundial 
do século XXI, propõe medidas que transfor-
mam estruturas do nosso País, agindo sobre as 
principais causas dos problemas nacionais, pro-

piciando condições de progresso e bem-estar. 
Chama, às suas propostas, de “Revoluções 

que virariam o Brasil de cabeça para cima”. 
Isso é feito aplicando adequada meto-
dologia de planejamento estratégico. 

Ao expressar a ideia de que precisa-
mos nos manter preparados para 

quaisquer emergências, vale-se 
de um antigo provérbio inglês, 
que inseriu no fecho de seu li-
vro “Explicando a Guerra - Po-
lemologia, o estudo dos con-
fl itos, das crises e das guerras” 

e que traduz a imperiosidade de 
se prevenir sempre: “Mantenha 
sua pólvora seca”.

O perfi l deste valoroso militar, hoje na Reserva do Exército, po-
rém mais atuante do que nunca, consolidou-se em quase 40 anos 
de intensas práticas castrenses e vários cursos. O menino mineiro 
de nascimento, com raízes paranaenses mas criado no Mato Grosso 
do Sul, cumpriu carreira notável e acumulou vasta experiência, em 
especial na área da Logística e do Planejamento Estratégico. Como 
costuma dizer, desempenhou todas as funções atinentes a um ofi -
cial de Intendência e se aventurou também em outras áreas, meio 
que como um desbravador, agindo onde anteriormente nenhum 
outro portador da Folha de Acanto (o símbolo da Intendência) o 
fi zera. Assim foi, por exemplo, Observador Militar das Nações Uni-
das (UNAVEM - Angola, 1989/90) e, na ECEME (Escola de Comando 
e Estado-Maior do Exército), além de instrutor do CPEAEx (Curso de 
política, Estratégia e Alta Administração do Exército) foi chefe do 
Centro de Estudos Estratégicos e da Divisão de Política e Estratégia. 
Nesta, coordenou o Grupo de Trabalho (GT) de Acompanhamento 
do Confl ito do Golfo, em 2003, com diversas inserções nos meios de 
comunicação de massa (rádio, TV e internet). Como ofi cial-general, 
foi Comandante de Apoio Regional da 1ª Região Militar, onde atuou 
no gerenciamento de Pessoal Inativo e de Pensionistas, de Produtos 
Controlados e de Assuntos Patrimoniais.

Essas múltiplas áreas de desempenho encontraram campo 
fértil em sua mente aberta e abrangente, proporcionando-lhe a 
grande capacidade, que o distingue, de entendimento, conexão e 
harmonização de conhecimentos.

Hoje, convocado pelo Exército para contribuir, com sua expe-
riência, na pesquisa, preservação e divulgação da História Militar, 
sabe aliar as lições desta, importantíssima ferramenta de propaga-
ção de valores morais e éticos, com os ensinamentos que ela propi-
cia para a construção do futuro. A importância dada aos valores se 
resume nesta sua frase-síntese: “Para o homem de bom caráter, não 
precisa a lei. Para o mau caráter, não adianta a lei!” Assim é que inter-
cala, em suas aulas e palestras, os exemplos colhidos no passado 
com a conjuntura presente, buscando visualizar fatos e situações 
que possam alterar o futuro. Acredita e propaga a noção de que te-
mos obrigação de sempre procurar tornar o mundo um lugar sau-
dável, entregá-lo aos nossos descendentes em melhores condições 
do que o recebemos dos antepassados. 

Na ADESG, foi 2º Vice-Presidente, encarregado em especial 
das atividades pedagógicas, a orientação e o controle dos diver-
sos cursos e ciclos conduzidos pela nossa Instituição. Inquieto, não 

A arte do entendimento   

PERFIL ADESGUIANO



Trajetória e conquistas
O Gen Bergo nasceu em Juiz de Fora, MG, aos 17 de fevereiro de 1953. 

Formado em Intendência, pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), 
em 1974, possui todos os cursos da carreira militar, incluindo os de mais ele-
vado nível: o Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército 
(CPEAEx), da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), e o 
Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia (CAEPE), da Escola Superior 
de Guerra (ESG). É titulado “Mestre em Operações Militares” e “Doutor em 
Operações Militares”. Possui ainda o curso de Gerenciamento de Defesa, da 
Escola de Pós-Graduação Naval, US Navy (Marinha dos EUA). É detentor de 
variadas medalhas e condecorações. Seu último cargo na ativa foi o de As-
sistente Militar do Comando da Escola Superior de Guerra, integrando sua 
cúpula, sendo, também, Diretor do Curso de Logística e Mobilização Nacional 
(CLMN). Como membro do Corpo Permanente, se fez presente em eventos 
ligados às áreas de Estratégia e de Defesa, participou de estudos diversos e 
coordenou o GT de modernização do Método de Planejamento Estratégico 
da ESG. Na vida civil, é bacharel em Administração de Empresas e em Ciên-
cias Contábeis. Possui cursos de pós-graduação lato sensu, MBA Executivo e 
MBA Planejamento e Gestão Estratégica, ambos na Fundação Getúlio Vargas. 
Com diversos trabalhos acadêmicos publicados, inclusive dois livros, ministra 
aulas em instituições de ensino e profere palestras em seminários e painéis 
sobre os temas “Logística”, “Estratégia”, “Desenvolvimento Nacional”, “História 
Militar”, “Guerras, Confl itos e Crises” e “Ética e Valores”. Atualmente, é Pres-
tador de Tarefa na Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército 
(DPHCEx), no Rio de Janeiro, onde dirige o Centro de Estudos e Pesquisas de 
História Militar do Exército (CEPHiMEx).

É Sócio Titular do Instituto de Geografi a e História Militar do Brasil 
(IGHMB), da Academia de História Militar Terrestre do Brasil (AHiMTB) e da 
Academia de Cultura de Curitiba (ACCUR).

É casado com a Srª Maria Cristina Luvizotto Bergo e tem uma fi lha, Ana 
Claudia, Promotora de Justiça no Ministério Público do Estado do Paraná.

se limitou a apenas dar continuidade mas procurou imprimir 
sua marca de atuação, inovando. Nessa condição, reformulou 
as Instruções-Gerais (IG) para as diversas atividades de caráter 
acadêmico (cursos, estágios, seminários e ciclos de estudos), 
aperfeiçoando-as. 

Propôs adequadas inovações nos processos de atuação e 
divulgação da nossa entidade, entre elas um plano de identida-
de visual, o símbolo do trevo e várias ideias-chave. O rol de suas 
exposições a serem estudadas incluiu: alterações no estatuto 
(transformação em OCIP ou em Fundação); propaganda “agres-
siva”; cadastro nacional unifi cado dos associados; medidas 
perseguindo incremento no número de membros; campanha 
“indique um novo associado”; inscrição como “entidade consig-
natária”; o banco de talentos (“Corpo de Professores” ou “Corpo 
de Docentes”). É de sua criação o nome “Brasileiro” dado aos tro-
féus ofertados a personalidades ilustres que contribuíram com 
a Associação. Tratam-se de esculturas que representam as três 
Forças Armadas e os civis, gente que constrói, ama e defende 
esta Nação.

Redigiu minuta de Planejamento Estratégico onde desta-
cou a missão da ADESG, sua visão de futuro, seus valores (pá-
tria, soberania, igualdade de oportunidades, liberdade e frater-
nidade), os fatores-chave de sucesso, as diretrizes estratégicas 
e, principalmente, as ações a realizar - o que fazer para que 
cheguemos aos objetivos de ofertar conhecimento estratégico 
com método, atualidade, seriedade e foco no Brasil.

Sua contribuição magna foi um projeto amplo de reestru-
turação dos Cursos de Estudos de Política e Estratégia (CEPE). 
Na Fase Básica, seria adotada a ferramenta Educação à Distância 
(EAD) como opção para aumentar as possibilidades de realiza-
ção. Ela teria formatação modular, tipo “créditos”, padronizados, 
com aulas em comum e datas pré-estabelecidas. Além disso, se-
riam acrescentados os módulos “Construção de Cenários Pros-
pectivos” e “Gestão”, estes mediante parceria com Instituição de 
Ensino Superior (IES) de reconhecida magnitude e competência. 
Com tais inovações, o “Planejamento Estratégico”, a “Prospecti-
va” e a “Gestão” ofereceriam ao discente uma base de saber mais 
“robusta”, substancial e atrativa, com mais “aparência e conteú-
do” aos cursos. O Projeto se encontra completo, à disposição da 
ADESG.

Por sua atuação foi, muito justifi cadamente, agraciado com 
a Medalha do Mérito Adesguiano, em 2013.

Com este perfi l ADESG, saudamos o nosso prestimoso cola-
borador Gen Bergo e salientamos o elevado valor de suas contri-
buições à nossa entidade e ao nosso País.



EM TEMPO

COMÉRCIO EXTERIOR
A ADESG, convidada pelo em-

presário Paulo Fernando Marcon-
des Ferraz, presidente da Federação 
das Câmaras de Comércio Exterior 
(FCCE), participou do ENAEX 2014 
– Encontro Nacional de Comércio 
Exterior realizado no Rio de Janeiro. 
O evento contou com as presen-
ças, entre outras, do Presidente da 
ADESG, V  Alte Ricardo Antonio da 
Veiga Cabral, da Profª Dirce Cardo-
so (ADESG); Mauro Lima Câmara 
(ESG), Diretor da FCCE; Vilton Lima, 
Presidente da Câmara do Comercio 
Brasil Congo; Jalil Sefraoui, Diretor 
Executivo da Câmara de Comércio 
Brasil-Marrocos.

ATUALIZAÇÃO SOBRE AS FORÇAS ARMADAS

OConselho Nacional de Ofi ciais R/2 (CNOR), presidido pelo 2º Ten Art Sergio Pinto Monteiro, foi recebido em Brasília pelo Coman-
dante do Exército, Gen Ex Enzo Martins Peri, e pelo Gen Ex Adhemar Machado, Chefe do Estado Maior do Exército. Na pauta, 

temas relevantes para os Ofi ciais da Reserva. O CNOR, formado por vinte Associações Regionais, promove o XVI Encontro Nacional de 
Ofi ciais de Reserva do Exército, em Belém (PA), entre 3 e 9 de novembro.

E D S O N S C H E T T I N E D E AG U I A R
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“Escola Brasileira de 
Aviação”, do Instituto Históri-
co e Cultural da Aeronáutica 
(INCAER), analisa “A primeira 
experiência da Aviação Militar 
do Brasil (1914)”. O texto do 
professor Mauro Vicente Sales, 
com a apresentação do Sub-
diretor de Cultura do INCAER, 
Major Brigadeiro do Ar – R1 
José Roberto Scheer, destaca 
o espírito de camaradagem na 
formação conjunta de aviado-
res do Exército e Marinha. O 
INCAER (www.incaer.aer.mil.br) 
tem a permanente preocu-
pação de preservar a cultura 
aeronáutica.

Aviação Militar

Ofi ciais R/2 em Brasília: à frente, 
Gen Ex Marco Antônio Farias, 
Comandante Logístico do Exército, 
tendo ao seu lado direito, o 2º Ten 
Sergio Pinto Monteiro, Presidente 
do CNOR.
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Semana de Comunicação Social
Evento realizado anualmente, a Semana de Comunicação Social do Centro de Estu-

dos de Pessoal e Forte Duque de Caxias 2014 foi aberta no dia 22 de setembro pelo Gen 

Bda Otávio Santana do Rego Barros (ESG 2007), Chefe do Centro de Comunicação Social 

do Exército, que proferiu palestra sobre a Comunicação Integrada do Exército Brasileiro. 

Como parte da programação, a professora Lara Aranha, presidente do Conselho Regional 

de Profi ssionais de Relações Públicas - 1ª Região, fez a mediação do painel “Comunicação 

e Cidadania” e discorreu sobre os 100 anos das Relações Públicas no Brasil. Um dos temas 

abordados foi  “Comunicação Comunitária na Construção da Cidadania”, com Cicília M. 

Krohling Peruzzo, autora e docente da Universidade de São Paulo (USP), e “Planejamento 

Participativo da Comunicação nos Órgãos Públicos: entre os Desafi os e as Novas Deman-

das da Sociedade”, a cargo de Rubens Naves, fundador e Conselheiro da Transparência 

Brasil. O coronel de Infantaria Alvaro Alberto Cruz Ferreira Lima, Comandante do CEP/FDC, 

recebeu os conferencistas e co-autores do livro 

“Estratégias de Relações Públicas diante dos 

desafi os da contemporaneidade na semana 

de Comunicação”.

AMIGOS DA MARINHA 

A XX Convenção da SOA-

MAR-Brasil será realizada nos 

dias 14, 15 e 16 de novembro, 

em Vitória(ES), com entrega da 

Medalha de Amigos da Mari-

nha, posse ao novo presidente, 

o adesguiano Valter Porto, elei-

ção do Vice-Presidente, pales-

tra do Almirante de Esquadra 

(RM1) Gilberto Max Roff e Hirs-

chfeld – Coordenador-Geral do 

Programa de Desenvolvimento 

de Submarino com Propulsão 

Nuclear e do Contra-Almirante 

José Roberto Bueno Jr – Dire-

tor do Centro de Comunicação 

Social da Marinha. Para maio-

res informações: presidencia@

soamar-rio.com.br

NOVA SEDE DA ESG

Após vencer licitação, a em-

presa Soares Barros Engenharia 

Ltda EPP elabora os projetos de 

arquitetura e engenharia nas 

etapas de estudos preliminares, 

projeto básico e projeto executi-

vo da nova sede da Escola Supe-

rior de Guerra (ESG), em Brasília. 

Segundo o boletim eletrônico 

da ADESG-DF, a Comissão para 

Implantação das Instalações da 

ESG (Cisesg) acompanha todo 

o processo, juntamente com o 

Brig Ar R1 Delano Teixeira Me-

nezes, diretor do Campus ESG 

Brasília e o Cel R1 Luiz Otávio 

Sales Bonfi m, chefe de Gabine-

te, como representantes da Es-

cola Superior de Guerra.

Após o desfi le de 7 de Setembro, veteranos da FEB (Força Ex-

pedicionária Brasileira) reuniram-se  com o Ten Dr. Rosenthal, da 

Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasi-

leira (ANVFEB), Ten Melchisedeque Carvalho, da Associação de Ex-

-Combatentes e Presidente do Conselho Deliberativo da  Sociedade 

de Amigos da Marinha (SOAMAR-RIO) e o Professor Israel Blajberg, 

Assessor de Comunicação Social da ANVFEB, da Soamar-Rio, 2º Ten 

R/2 e adesguiano. Ainda sobre os ex-combatentes: de 25 a 30 de no-

vembro acontecerá o XXVI Encontro Nacional dos Veteranos da FEB, 

no Rio, com atividades na Vila Militar, no Monumento aos Mortos da 

Segunda Guerra Mundial, no Museu Conde de Linhares e no Clube 

Militar da Lagoa

FEB EM AÇÃO
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de Infantaria Alvaaroro AAlblberto Cruz Ferreira LLimima,a CComanndadantntee dodo CCEP/FDC, 

erencistas s ee co-auttororeses ddo lil vro o

Relaçõeses Púbblilicac s didiaantete ddosos 

tempooraraneneeneeidididdaddee nana sememanana 

o”.

Professora Lara Aranha
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NO CINDACTA IV

NO 9° 
DISTRITO 
NAVAL

Os estagiários do 
CEPE 2014, da 

ADESG/AM, visita-
ram as instalações 

do Cindacta IV, 
em Manaus, onde 

foram recebidos 
pelo Sub-

-Comandante da 
Unidade, Cel Av 

Luiz Paulo da Silva 
Costa. 

O Delegado da ADESG/AM, CMG 
(Ref) Dauster Sá Ribas Gonçalves 
entregou ao Comandante do 9° 
Distrito Naval, Vice Alte Domingos 
Sávio Almeida Nogueira, o livro 
ilustrado que relata a história 
da ADESG em seis décadas de 
atuação.
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Palestra em Campinas
Convidado pela Representante da ADESG/SP, em Campinas, 

Dra. Ana Maria Fedozzi da Cunha, o Gen Bda Durval Antunes Ma-

chado Pereira de Andrade Nery, membro do Conselho Superior da 

ADESG, proferiu, no dia 9 de setembro, a palestra “A Questão Indí-

gena no Brasil”. Na foto, o palestrante ao lado da Dra. Ana Maria, 

representante da ADESG em Campinas, D. Heleny (esposa do Gen 

Nery) e a Diretora Financeira Rita Roqui.
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63º Aniversário
Em comemoração aos 63 anos de sua fundação 

(28/7), o Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha 
(SSPM), dirigido pelo CMG (T) Cesar da Silva San-
tos, realizou solenidade com a outorga do título de 
“Amigo do SSPM”, como forma de reconhecimento 
às personalidades que sempre trataram os assuntos 
afetos à OM/Naval com dedicação e entusiasmo. Na 
foto, da esquerda para a direita, sentados Contra-
-Almirante Marcelo Campos (ESG 2010), CMG Cesar 
Silva Santos, Comandante da OM/NAVAL e o Vice-
-Almirante Antonio Carlos Soares Guerreiro, Diretor 
de Ensino da Marinha. A CMG Aldner, Vice Diretora, 
está a esquerda, com ex-diretores da SSPM.
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A revista “Eco Bravo”, do Comando Militar do Leste, cir-
cula com amplo noticiário sobre as ações do CML, coman-
dado pelo Gen de Ex Francisco Carlos Modesto, focalizando 
o profi ssionalismo e o planejamento efi caz no cumprimento 
de suas missões. A publicação tem como diretor-geral o Cel 
Adalberto de Oliveira Santos e, como coordenador, o Ten Cel 
Geovani José Botelho Pereira, além da participação da 1ª Ten 
Larissa Lima Ferreira.

 O Boletim Informativo da Fundação Osório noticia seu 

93º aniversário. Atualmente, a Fundação conta com efeti-

vo de 953 alunos e o seu Presidente é o Cel Luiz Sergio M. 

Salgueiro, que já comandou, com brilho, o Colégio Militar 

da Bahia e o Centro de Estudos de Pessoal/Forte Duque 

de Caxias. 

 Como parte da IV Jornada de Estudos de História Mili-

tar, o Centro de Estudos e Pesquisas de História Militar do 

Exército abordou o tema “Fortes e Fortalezas do Brasil em 

painel realizado nos 14 e 15 de outubro no Espaço Cul-

tural Laguna, no bairro do Maracanã, no Rio de Janeiro.

 Celebrando os 100 anos das Relações Públicas no 

Brasil, o Conrerp1 (Conselho dos Profi ssionais de Rela-

ções Públicas do Rio de Janeiro) realizará entre os dias 12 

e 14 de novembro workshops que abordarão a cultura 

empresarial, como desenvolver políticas de comunica-

ção, como gerenciar crises, como produzir eventos 

corporativos, entre outros temas. Para maiores in-

formações, utilizar o contato eletrônico conrerp1@

conrerp1.org.br 

 Recebemos os Anais do XII Congresso de nos-

sa co-irmã,  Associação de Auditores dos Cursos de 

Defesa Nacional, realizado em Oeiras, Portugal, em 

outubro de 2013, sob o tema “A Segurança nas Rela-

ções Transatlânticas”. O livro teve como  organizado-

res o Ten Gen Frutuoso Pires Mateus, que, na época, 

exercia a presidência da AACDN (é diplomado pela 

nossa ECEME, em 1980), o mestre em Gestão Mario 

Rodrigues Pontes e a Profª Dra. Sandra Maria Rodri-

gues Balão. A ADESG se congratula com a Profª Dra 

Ana Isabel Xavier (conferencista do evento), e atual 

presidente da AACDN, pela iniciativa, e pelo especial 

apreço à nossa associação.
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proporcionar um aprimoramento das análises de 

conjuntura política e estratégica da realidade na-

cional e internacional. 

 O jornal “Gazeta de Uberlândia” noticiou, em re-

portagem, o Seminário “Evolução Política do Brasil” 

realizado naquela cidade pela Delegacia Regional 

da ADESG/Triangulo Mineiro e Alto Paranaíba, cuja 

titular é a pedagoga Helena Maria Gomes. O even-

to contou com a presença do Vice-Almirante Ricar-

do Antonio da Veiga Cabral, presidente da ADESG 

e dos conferencistas CMG Carlos Antonio Raposo 

Vasconcellos, Dr. Osvaldo Albuquerque Fonseca, 

Coronel José Teixeira Louzada e Prof. Gustavo Al-

berto T. Heck.

 O Ministro da Defesa, Celso Amorim, parti-

cipou, no dia 23 de setembro, do 28° Ciclo de 

Estudos em Políticas e Estratégias, do curso de 

MBA em Gestão de Negócios e Estratégia Mili-

tar do campus Santos/Rangel, da Universidade 

Paulista. O ministro falou sobre a importância 

do estreitamento das relações na área da defe-

sa e proteção de informações cibernéticas. Na 

ocasião, foi realizada mesa redonda com a par-

ticipação da deputada estadual Telma de Sou-

za, do Vice-Prefeito de Santos, Eustázio Alves 

Pereira Filho, do general da 1ª Brigada de Arti-

lharia Antiaérea, João Chalella Júnior, diretores 

da unidade e a representante da Associação 

dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, 

Maria de Lourdes de Jesus Peralta. Ao término 

do evento, Celso Amorim recebeu uma meda-

lha honorífica da ADESG.

EM TEMPO

 A Delegacia da ADESG da Paraíba, liderada pelo 

Professor José de Arimatea Pereira de Albuquerque, 

juntamente com o Grande Oriente do Brasil/PB e a 

Liga de Defesa Nacional/PB promoveram, em agos-

to último, o Painel Integrado de Ordem Conjuntural 

SSALTE (Segurança, Saúde, Alimentos, Lazer, Trans-

porte e Educação), que contou com conferências 

de secretários do Estado e do Superintendente do 

Detran local, com repercussão na comunidade parai-

bana. O evento recebeu o apoio do 1º Grupamento 

de Engenharia – Grupo General Lyra Tavares, que co-

memora 59 anos

 O professor Gustavo Heck, mestre em Segurança 

e Defesa da Escola Superior de Guerra/RJ, visitou Bra-

sília e se reuniu com o delegado da ADESG/DF, Paulo 

Henrique, para conversar sobre os cursos realizados 

em 2014 e o CEPE 2015. 

 Encerrou-se no dia 19 de setembro, o Curso de 

Atualização Geopolítica e Contemporânea nas de-

pendências da UniCEUB. O objetivo do curso, sob a 

coordenação do Prof. Gustavo de Souza Abreu, foi 
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ADESG na Região Serrana fl uminense
Hélio Moura Filho, representante da ADESG em Petrópolis, inaugurou, em setembro, o novo 

espaço da Associação no centro da  cidade, bem como o Auditório Arquiteto Antuan Charif Si-
mão. O evento contou com a participação de um grande número de adesguianos e representan-
tes da comunidade petropolitana.

Professor Gustavo Heck



EXPEDIÇÃO RONDON-ROOSEVELT, 100 ANOS DEPOIS

PESQUISADORES REFAZEM 
ÉPICA TRAVESSIA
Os 100 anos da histórica expedição Rondon-

-Roosevelt são lembrados por um grupo de 
brasileiros liderados pelo professor da Univer-

sidade da Califórnia, Marc Meyers. A equipe, da qual 
fazem parte, entre outros, os Cels Hiram Reis e Carlos 
Angonesi, ambos com vasta experiência na Amazô-
nia, iniciou agora o percurso em Vilhena, Rondônia. Há 
100 anos, o presidente americano Theodore Roosevelt 
e o lendário Marechal Cândido Rondon exploraram o 
Rio da Dúvida, mais tarde rebatizado Rio Roosevelt. A 
épica descida por um rio totalmente desconhecido, 
com um curso de quase 700km, permeado por saltos, 
cachoeiras e corredeiras, desafi ando a turbulência de 
suas águas e enfrentando as agruras de um ambiente 
hostil, foi feita sem qualquer tipo de socorro externo. 
A expedição do Prof. Meyers conta hoje com moder-
nos recursos tecnológicos, que permitem a comunica-
ção e tornam possível a utilização de canoas de fi bra, 
bem mais leves que as utilizadas por Rondon. O grupo 
espera poder fi nalizar o percurso em 45 dias e, no ca-
minho, realizar observações científi cas sobre a possi-
bilidade de utilização de fi bras naturais da Amazônia 
e escamas de peixes  da região no desenvolvimento 
de materiais bio-inspirados para uso em blindagem 
compósita.

Acima, Roosevelt e 
Rondon, em 1914: 

Rio da Dúvida 
passou a se chama 

Rio Roosevelt. 
Na foto abaixo, 

Marc Meyers lidera 
a expedição 

que revisita o 
Rio Roosevelt



Medalha do Pacifi cador 
O advogado Luiz Felizar-

do Barroso (ESG 1970), Diretor 
do Departamento Jurídico da 
ADESG, foi distinguido com a 
Medalha do Pacifi cador, no dia 
25 de agosto, Dia do Soldado, 
no Palácio Duque de Caxias. Na 
foto, com a sua esposa Waldice, 
exibe o diploma da honraria.

ADESG EM PAUTA

Homenagem ao Soldado
O Dia do Soldado foi homenageado em evento 

realizado no Clube Militar, no Rio de Janeiro. Na oca-
sião, o presidente da ADESG, V Alte Ricardo Antonio 
da Veiga Cabral, fez a entrega ao Gen Ex Francisco 
Carlos Modesto, Comandante do Comando Militar 
do Leste, de um troféu - representado por uma es-
cultura criada pela artista plástica Mazeredo – em 
reconhecimento à sua atuação e simbolizando a re-
verência à data (foto). Em seguida, o ex-presidente 
da ADESG, Dr. Américo Chaves, 2° Ten Cav R/2, fez a 
uma saudação ao Dia do Soldado, lembrando que 
ainda no CPOR sentiu os sacrifícios que a instituição 
“impõe aos seus integrantes para formação, instru-
ção, destreza e desenvolvimento da coragem para 
a defesa da Pátria quando necessário for”. Na sua 
mensagem, Américo Chaves, lembrou que o Exér-
cito tem a gratidão da sociedade. “Pesquisas com-
provam que a instituição possui o melhor índice 
de credibilidade entre todas as existentes no país”. 
Depois de criticar os obstáculos conjunturais postos 
à frente daqueles que se dispõem a servir ao país e 
apontar os desafi os e a necessidade de permanente 
vigilância para identifi cá-los e superá-los, o ex-presi-
dente da ADESG citou “os sacrifícios que o Exército 
vem praticando, diuturnamente”, para a guarda das 
fronteiras secas nacionais.

NOVOS TEMPOS, NOVOS DESAFIOS 
No recente encontro mensal dos nossos associados, realizado na 

sede esportiva do Clube Naval, na Lagoa, no Rio de Janeiro (RJ), o Gen. 
Bda. Umberto Ramos de Andrade, 1º vice-presidente da ADESG, dis-
correu sobre a história da Escola Superior de Guerra, classifi cando-a 
como centro produtor do pensamento nacional. Lembrando que os 
princípios fi losófi cos que sempre nortearam a ESG são “a fi delidade à 
democracia, a preponderância do interesse nacional sobre quaisquer 
outros interesses e a valorização do homem, como princípio e fi m do 
desenvolvimento nacional”, ele abordou duas questões essenciais 
para o fortalecimento de um instituto nacional de estudos estratégi-
cos: ser reconhecido pela sociedade civil como órgão de Estado e, por 
ação do governo, ser transformada em uma escola contemporânea, 
geradora de formulações estratégicas indispensáveis a todos os se-
tores da vida nacional. O vice-presidente da ADESG ressaltou, ainda, 
a adaptação verifi cada na ESG em face da evolução da conjuntura na-
cional, numa clara indicação de que “sua doutrina nunca teve caráter 
dogmático e deve sempre evoluir em sintonia com as conquistas do 
conhecimento humano, incluídas as Ciências Políticas”. Tais preocupa-
ções dizem respeito também à ADESG, criada em 7 de dezembro de 
1951 com a fi nalidade de difundir o pensamento da ESG por todo o 
país. “Portanto, – fi nalizou o general – “é esta a razão de estarmos jun-
tos aqui para celebrarmos a nossa comunhão de pensamento e de 
propósitos e para zelarmos pelos altos interesses nacionais”.

Mérito Marechal Cordeiro de Farias
A Juíza Heloisa Corrêa da Costa e Paula (ESG 2005), integrante do Corpo 

Permanente da Escola Superior de Guerra, membro do Conselho Superior da 
ADESG, fi lha do ex-presidente Armindo Corrêa da Costa (1972/1973), recebeu 
a Medalha do Mérito Marechal Cordeiro de Farias, do General de Brigada Ân-
gelo Kawakami Okamura, em recente solenidade do 65º aniversário da ESG.
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ESG EM DOIS TEMPOS
DA PRIMEIRA TURMA AO CURSO ATUAL, O BRASIL COMO IDEAL 

Aturma de 1950 do Curso Supe-
rior de Guerra (CSG) não possui 
nome específi co e nem patro-

no. Mas deixou o lema - “Cor Unum Et 
Anima Una Pro Brasilia”  (“Um Coração e 
Uma Só Alma pelo Brasil”) – que traduz 
perfeitamente seu ideal. Em 15 de março 
de 1950, iniciou-se o ano letivo da pri-
meira turma da ESG, sendo a Aula Inau-
gural proferida pelo General César Obino 
no auditório da antiga Escola Técnica do 
Exército, atual Instituto Militar de Enge-
nharia (IME), com a presença do então 
Presidente da República, General Eurico 
Gaspar Dutra. Por um período letivo de 
40 semanas, o CSG, congregando milita-
res e civis, teria a incumbência básica de 
estudar a Doutrina da Política Nacional. 
Como fundamentação para esses estu-
dos e tendo em vista a Formulação da 
Política Nacional e o Planejamento Go-
vernamental, seria largamente examina-
da a conjuntura brasileira. 

O CSG/1950 iniciou-se com 62 esta-
giários sendo nove ofi ciais da Marinha, 
28 ofi ciais do Exército, nove ofi ciais da 
Aeronáutica, sete integrantes do Minis-
tério das Relações Exteriores, dois do Mi-
nistério da Agricultura, três do Ministério 
de Viação e Obras Públicas e quatro do 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Esta-
tística, destacando-se a participação de 
12 ofi ciais generais do 2º posto. Cumpre 
ressaltar que o Comandante da ESG era o 
General de Divisão Oswaldo Cordeiro de 
Farias. O General de Divisão Zenóbio da 

Costa e o Ten Cel Idálio Sardenberg fi gu-
ravam como estagiários da Turma.   

A turma de 2014 do Curso de Altos 
Estudos de Política e Estratégia (CAE-
PE 2014) da Escola Superior de Guerra 
foi batizada com o nome “ESG: 65 Anos 
Pensando o Brasil”, em homenagem à 
nossa Escola, e escolheu para seu Patro-
no o destacado brasileiro Sérgio Vieira 
de Mello. Um justo reconhecimento 
àquele que se notabilizou pela sua pro-
fi ciência em promover a paz em diversas 
partes do mundo, e que foi imolado em 
um ataque terrorista à sede da Organi-
zação da Nações Unidas em Bagdá, no 
Iraque, em 2003.

O CAEPE 2014, além de ofi ciais-ge-
nerais da Marinha e do Exército, é inte-
grado por ofi ciais superiores das Forças 
Armadas, das Polícias Militares e Corpos 
de Bombeiros Militares e Marinha Mer-
cante, destacados representantes do 
Poder Judiciário, Ministério Público, De-
fensoria Pública, Ministério das Relações 
Exteriores, Polícia Federal, Secretaria da 
Receita Federal, Agência Nacional de 
Telecomunicações, Governo do Distrito 
Federal, Servidores Civis da Marinha, In-
dústrias Nucleares do Brasil, Sindicato da 
Construção Naval, Instituto Brasileiro da 
Segurança Marítima e Fluvial, Diocese do 
Rio de Janeiro, docentes universitários, 
empresários e profi ssionais liberais de 
diversas áreas. Temos, também, a honra 
de contar com a presença de militares da 
Argentina, Colômbia, Equador, Estados 

Unidos, México e Perú.
Ao longo do curso, os estagiários 

realizam estudos e pesquisas para com-
preender a realidade nacional e interna-
cional utilizando ferramentas e metodo-
logias de planejamento estratégico a fi m 
de contribuir para a formulação de políti-
cas e estratégias relativas ao desenvolvi-
mento, à segurança e à defesa nacionais. 
Trata-se de um processo dos mais ricos e 
profícuos pois, em virtude do elevado ní-
vel cultural, profi ssional e ético dos esta-
giários e sua variada expertise e origens, 
fi ca assegurado o alto nível dos estudos, 
debates e formulações de propostas nos 
diversos trabalhos individuais e coletivos 
produzidos durante o curso.

Estimulados pelo dinamismo do 
Comandante da ESG, Almirante-de-
-Esquadra Eduardo Bacellar Leal Fer-
reira, pessoalmente empenhado em 
assegurar a infraestrutura e os recursos 
necessários para a realização das ativi-
dades programadas e motivados pelo 
profi ssionalismo e dedicação do sele-
cionado corpo permanente da Escola, 
os 73 estagiários e estagiárias do CAEPE 
2014 sentem-se orgulhosos de integrar 
o corpo discente da Escola Superior de 
Guerra. Ao mesmo tempo, comprome-
tem-se com a aplicação do melhor dos 
seus esforços e capacidade para a difu-
são e multiplicação dos conhecimentos 
auferidos, somando-se àqueles que os 
precederam, em benefício das nossas 
instituições e do nosso Brasil.

Por: Gen Div José Carlos Cardoso

A turma de 1950: nasce um ideal Os formandos de 2014: pensando o Brasil



ABase Aérea de Anápolis (BAAN), a 55km de 
Goiânia (GO), comemorou seus 42 anos en-
tre admiradores da aviação. Cerca de 60 mil 

visitantes, incluindo um grande número de crianças 
e adolescentes, conferiram os dois dias de Portões 
Abertos, realizados em um fi nal de semana de se-
tembro (13 e 14). Sobrevoos de aviões F-5EM, A-1, 
A-29, P-3, T-25, E-99 e R-99, apresentações das es-
quadrilhas de demonstração aérea CEU e Extreme, 
lançamento de paraquedistas e exercício opera-
cional de um helicóptero H-60 Black Hawk fi zeram 
parte do programa. Além de ver de perto as aerona-
ves, o público visitou exposições de carros e motos 
antigos, salão de negócios e a Feira de Animais de 
Estimação, que teve a participação do Pelotão de 
Cães de Guerra da BAAN. A Base Aérea de Anápolis 
começou a funcionar no dia 23 de agosto de 1972 e 
tem como função principal a defesa de Brasília, a ca-
pital do País. Uma cerimônia de lançamento de um 
selo e carimbo alusivos aos Portões Abertos 2014 e 
aos 42 anos de uma das mais estratégicas instala-
ções da Força Aérea completou a celebração.    

ANÁPOLIS 
EM FESTA

FATO
FOCO

EM
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A Armada Imperial Brasileira, núcleo original da Marinha do Brasil, foi formada em 1808, quando a Família 
Real de Portugal, com D.João VI à frente, transferiu-se para o Brasil. Posteriormente, com a Independência 
do país, surgiu a Armada Nacional. A Marinha é, assim, a mais antiga das três Forças. Atualmente, à sua 
frota composta de navio-aeródromo, corvetas, navios de desembarque, submarinos, fragatas, e outras 
unidades, como navio-escola, integram-se a Aviação Naval, com esquadrões de helicópteros e aviões que 
fornecem apoio aéreo às embarcações e às operações navais, o Corpo de Fuzileiros Navais e o Grupamento 
de Mergulhadores de Combate.

RESPOSTA

DIRETAS




