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84° ANIVERSÁRIO DO CENTRO DE CAPITÂES DA
MARINHA MERCANTE 

O Centro dos Capitães da Marinha Mercante foi fundado em 19 de outubro de 1933

por um grupo de Comandantes do Lloyd Brasileiro. Durante o período do governo militar,

por falta de interesse,  o Centro dos Capitães ficou hibernando durante 20 anos,  sob a

guarda do CLC Rômulo Augusto Pereira de Souza, presidente do Sindicato dos Oficiais de

Náutica na época. Em 1986, por iniciativa do atual presidente do Centro dos Capitães e

com apoio dos CLCs Ronaldo Cevidanes, Enio Almeida e Augusto Hofmann, o CCMM

foi reestruturado e teve o primeiro aluguel da nova sede na Av. Rio Branco, 45,  pago

pelos comandantes acima citados.

O primeiro presidente na nova fase do Centro dos Capitães foi o CLC Ronaldo

Cevidanes Nunes Machado. Foi uma fase difícil, principalmente se considerarmos que a

Diretoria não recebe nenhum tipo de remuneração e as despesas com aluguel de sede e

administração é paga exclusivamente com a contribuição dos associados. No entanto, as

dificuldades não impediram que a Diretoria não remunerada, com idealismo profissional,

trabalhasse em prol da Marinha Mercante. Relatamos abaixo algumas das iniciativas do

Centro dos Capitães, além de suas atribuições normais:

- Lançamento do livro da História da Marinha Mercante Brasileira, redigido com

grande rigor acadêmico pelo CLC Alberto Pereira Aquino e editado pela Diretoria

de Portos e Costas da Marinha do Brasil;
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-  Construção de um memorial no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha

(CIAGA/EFOMM) em homenagem aos mortos  da  Marinha  Mercante  e  navios

torpedeados  na  2º  Guerra  Mundial,  pleiteado pelo  Centro  dos  Capitães  junto a

Marinha do Brasil;

- Criação do Hino da Marinha Mercante, com letra do CLC Alvaro José de Almeida

Júnior, música do CLC Francisco César Monteiro Gondar e arranjo do Maestro

Sirley Ferrari, oficialmente reconhecido pela Marinha do Brasil em 2007;

-  Vitória  no  intenso  pleito  pelo  retorno  de  um  Almirante  ao  comando  do

CIAGA/EFOMM, sendo o Contra-Almirante  José Carlos  Mathias  o primeiro a

assumir o comando da escola após um longo período de Capitães-de-Mar-e-Guerra

na função;

- Premiação da Bandeira do Centro dos Capitães com a Medalha do Mérito Naval;

-  Criação da  Bandeira da Marinha Mercante,  sob inspiração do Comandante da

Marinha,  Almirante-de-Esquadra  Eduardo  Bacellar  Leal  Ferreira  e  apoio  da

Diretoria de Portos e Costas;

-  Participação  na  criação  da  Medalha  do  Mérito  Marítimo  e  do  Distintivo  de

Comodoro;

- Participação na redação das Orientações de Conduta Ética para os Profissionais da

Marinha Mercante, código lançado em 2017 pela Diretoria de Portos e Costas. 

Também parte do Centro dos Capitães as indicações de Comandantes da Marinha

Mercante para compor as turmas do Curso de Política e Estratégia Marítimas (CPEM) da

Escola de Guerra Naval e Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia (CAEPE) da

Escola Superior de Guerra, bem como as indicações para a condecoração com o Distintivo

de Comodoro.

O Centro dos Capitães da Marinha Mercante é uma instituição independente, que há

84  anos  possui  autonomia  e  legitimidade  para  participar  de  discussões  sobre  assuntos
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marítimos,  baseando  suas  posições  em  amplo  lastro  teórico  e  prático,  oriundo  da

colaboração de seu corpo de associados e membros. O Centro dos Capitães trabalha no

apoio  e  defesa  de  seus  associados.  Sua  sede  conta  com  espaço  para  reuniões,

computadores com acesso à internet para associados, salão de convivência, entre outras

facilidades.  Buscando sempre representar a categoria dos comandantes,  interagir  com a

comunidade marítima e se manter atualizado sobre os temas pertinentes à navegação, o

Centro dos Capitães promove e participa de diversos eventos de interesse para a Marinha

Mercante. 

Empenhado na promoção da segurança no mar, prevenção da poluição marinha, na

educação  náutica,  na  melhoria  dos  padrões  de  formação  e  no  apoio  à  publicação  de

literatura profissional, o Centro dos Capitães reafirma a missão expressa em seu lema “O

mar é nosso compromisso”.

***

CENTRO DOS CAPITÃES DA MARINHA MERCANTE
TEM SUA MISSÃO E VALORES CONSOLIDADOS – PLANO

ESTRATÉGICO 2017-2019

Conforme estabelecido no Plano Estratégico do Centro dos Capitães da Marinha
Mercante 2017-2019, elaborado em  28/01/17,  após intenso debate na Diretoria, foram
consolidadas a Missão e os Valores do CCMM, mostrados a seguir:

MISSÃO:
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O Centro de Capitães  da Marinha Mercante  é dedicado a apoiar  e  fortalecer  a
Marinha Mercante do Brasil e a posição do Comandante, promovendo o intercâmbio de
informações  marítimas  e  compartilhando  nossa  experiência.  Estamos  empenhados  na
promoção da segurança no Mar, Prevenção da Poluição Marítima, Educação Náutica, na
melhoria dos padrões de formação e no apoio à publicação de literatura profissional. O
CCMM monitora,  comenta  e  toma posições  sobre legislação e  regulamentações  locais,
estaduais, federais e internacionais que afetam o Comandante.

VALORES:

- Promover uma Marinha Mercante ética,  eficaz, eficiente e próspera,  que é de
benefício máximo para a Nação,  os marítimos, o armador e a sociedade.

- Prestar um serviço público expressando as opiniões profissionais consideradas
dos Comandantes sobre questões marítimas.

- Incentivar e promover avanços na educação náutica, padrões de treinamento e
publicação de literatura profissional para o comandante brasileiro.

- Promover e trocar informações entre todas as organizações cujos membros se
dedicam a uma forte frota mercante de bandeira brasileira.

- Promover ações de incremento sobre a importância da Marinha Mercante e dos
comandantes brasileiros.

Pedimos que todos os membros contribuam para que o nosso CCMM possa cada
vez mais fortalecer os objetivos listados na sua Missão e Valores.

***
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QUANDO O TEMPO ME AVISAR...

                     

                          Quando o tempo avisar

Que eu não posso mais cantar

Sei que vou sentir saudade...

            (Guilherme de Brito e Nélson Cavaquinho)

A vida se desenrola em períodos e ciclos alternados. É preciso perceber seus inícios,
durações, términos e termos para vivê-los da melhor forma possível. Há poucas pessoas
especiais capazes de iniciá-los, alterá-los ou até impor-lhes um fim; muitas outras são capa-
zes de a eles se adaptarem sem tentar resistir; há, porém, algumas que não sabem reco-
nhecê-los nem se adaptar; sofrem,  ainda mais, quando ao ignorar períodos, fases e ciclos,
tentam se abrigar na falsa esperança que os sonhos prometeram a suas ânsias como bem imortali-
zaram Discépolo e Morales na letra do tango “ Uno”.

Estas reflexões afloram à luz das transformações políticas, econômicas e sociais que
aportam ao mundo neste primeiro quarto de século XXI e, por extensão, a nosso confla-
grado País. Suas águas evocam-me a imagem do cais do velho Lloyd no final dos anos 60
aguardando a lancha dos oficiais que me conduziria ao Lloyd Guatemala onde era o único
Praticante-Aluno; na manhã temperada de inverno um senhor mais que sexagenário apon-
tava o belo e novíssimo graneleiro “Mário de Almeida” da Navegação Mercantil, a deman-
dar a barra do Rio de Janeiro e ponteava: “quando as ‘particulares’ dominarem a navega-
ção, isto aqui vai virar um inferno...”.

Até bem pouco antes do ano 70, as cargas de longo curso eram transportadas exclu-
sivamente pelas estatais e pelas armadoras estrangeiras. Raros oficiais mercantes formados
entre os anos quarenta até os meados dos anos sessenta iniciaram a carreira nas “particula-
res”, não só porque a remuneração fosse mais baixa e pelos estreitos horizontes da carreira
ou pela falta de estabilidade no emprego, mas pela impossibilidade de viajar ao exterior e,
sobremodo, pelos valores dos benefícios de aposentadoria ao final do ciclo de trabalho.

Por volta de 1968 as estatais mudaram o regime jurídico de sua gente do mar, antes
regida pela Lei 1. 711 de 28 de outubro de 1952-Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
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da União- que preceituava em seu art. 10º que os ocupantes dos cargos e funções fossem
brasileiros. A bem da verdade, registre-se que o pessoal da Frota Nacional de Petroleiros-
Fronape já era regido pela CLT sendo que em seus quadros também havia gente cedida
pelo Lloyd Brasileiro ou pela Companhia Nacional de Navegação Costeira ou aposentados
destas estatais.

As inúmeras empresas privadas - à época denominadas “particulares” - eram guarne-
cidas, em especial no que concerne aos oficiais, majoritariamente pelos aposentados das es-
tatais, que adquiriam tal status na fase dos quarenta ou cinquenta anos de idade, em conso-
nância com a legislação previdenciária vigente.

Com a abertura da navegação de longo curso à iniciativa privada as “particulares”
passaram a contratar oficiais e tripulações mais jovens e as oriundas das estatais. Estas ha-
viam “convidado” seu pessoal a abrir mão do regime estatutário e a optar pelo celetista,
acenando com as vantagens de participarem do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS); os profissionais que resistiam eram colocados em disponibilidade junto ao Minis-
tério dos Transportes sendo impedidos de embarcar nos navios pertencentes à União ou
nas empresas por ela controladas; isto lhes reduzia a remuneração em bem mais de 50%.

Estando em disponibilidade, isto é coagidos à inatividade e desprovidos de lugar
para trabalhar na estrutura do Estado, eram dispensados de assinar ponto; cedo descobri-
ram que podiam engajar nas empresas “particulares” sem se desligar do serviço público.
Muitos assim o fizeram e permaneceram por décadas nas armadoras privadas, continuando
a receber, também, da União até se aposentar.

Saber “quando o tempo avisa” se tornou muito mais importante nos dias atuais do
que no passado. Antes bastava estudar com afinco, ser aprovado, optar entre seguir uma
carreira liberal ou, prestar concurso e adentrar uma grande empresa privada ou estatal, tra-
balhar até o meio da vida e aproveitar ootium cum dignate da aposentadoria em regime geral
da previdência social cujo teto era de vinte salários mínimos; ou optar pelo funcionalismo
público, como era o caso do pessoal vinculado à extinta Costeira e Lloyd Brasileiro que
respondia pela quase totalidade dos postos de trabalho das gentes do mar.

Não se enxergue nestas linhas qualquer apologia incondicional ao estatismo desen-
freado: contudo, privatizar,  desbragadamente, em países sem capital,  implica o risco de
desnacionalizar.  Ao privatizarem a  cabotagem,  fulminaram-na;  ao  extinguirem o Lloyd
Brasileiro findaram os navios brasileiros de longo curso; houvessem logrado desbandeirar a
frota nacional de petroleiros não creiam que ainda os haveria navegando sob nosso Pavi-
lhão. In médio virtus: houve tempo em que o Estado Brasileiro teve uma mirada geopolítica
mais acurada, sem tratar o país inteiro como um boteco de esquina, a considerar o povo
meros empregados que podem ser admitidos e demitidos a qualquer tempo, sem nenhum
compromisso com seus destinos.

Vivemos tempos de reformas profundas; algumas necessárias; outras, porém, que
prenunciam crises profundas. Todas aplaudidas por muitos, assim como alguns dos nossos
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que achavam ótima a proposta de desbandeiramento dos navios petroleiros ante a promes-
sa de virem a ser chamados a tripulá-los, para “ganhar em dólares e deixar de pagar imposto de
renda” (sic).

Um ciclo foi encerrado, há tempos: ninguém mais abraça a carreira do mar para via-
jar ao Exterior; a uma, porque este já é um sonho à mão da maioria dos brasileiros de clas -
se média; a duas, porque salvo as exceções, raríssimos navios- nenhum deles cargueiro-
existem no longo curso. Ninguém mais se aposenta pelo Regime Geral da Previdência com
o teto de vinte salários-mínimos, nem as gentes do mar se vincula ao Regime Jurídico Úni-
co dos servidores públicos.

Ora, dirão, criou-se a Previdência Complementar. Bem, já não mais persiste o siste-
ma de benefício definido com a garantia de se complementar a aposentadoria previdenciá-
ria até o valor a remuneração percebida ao tempo de atividade. A Previdência Complemen-
tar hoje se embasa num conceito de contribuição definida ou variável de viés predominan-
temente de capitalização, i.e., o participante forma um fundo com suas contribuições: o re-
sultado das aplicações do fundo influenciarão nos benefícios após a aposentadoria. O caso
Aerus- Varig deixou claro as incertezas desta vida...

Houve tempo em que a idade, de per se, estava longe de ser um impeditivo ao exer-
cício das lidas do mar; sobejam exemplos de gente longeva e ativa. Contudo, ultimamente,
profissionais de alta qualificação têm sido dispensados, ainda saudáveis e eficientes, por
critérios meramente de ordem etária. Poder-se-ia arguir que existe gente mais jovem de-
sempregada. Mas as dispensas se dão em função dos custos de planos de seguro e de assis-
tência médica mais elevados.

E por falar em desemprego, os “progressistas” de todos os matizes políticos empla-
cam uma reforma previdenciária a ser suportada pela massa produtiva do povo brasileiro.
De outra banda escancaram as fronteiras, como nenhum outro país do mundo, para admi-
tir estrangeiros que aqui vêm ocupar postos de trabalho garantindo-lhes uma série de direi-
tos e prerrogativas sociais denegadas à gente da terra. Sem nenhuma reciprocidade por par-
te dos países de origem destes imigrantes...

Há que se perceber os ciclos. Tomara que quando o tempo avise aos jovens de hoje
que eles não possam mais cantar que eles possam lembrar com saudade de sua mocidade.
Para tal, melhor não esquecerem que já houve tempo em que o Estado Brasileiro teve uma
mirada geopolítica mais acurada... Quem esquece a História tende a repetir os erros do pas-
sado; quem a distorce, porém, sequer perceberá os frutos de seus eventuais acertos. Nem
merece...

***
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A GÊNESE DA FROTA – OS SALTEs

Os pequenos SALTEs foram os primeiros navios construídos em série para a Frota
Nacional  de Petroleiros (FRONAPE). Criada em 25 de abril  de 1950 pelo Decreto nº
28.050, a FRONAPE foi uma iniciativa resultante da necessidade de se criar soluções para
o transporte marítimo de petróleo e derivados na emergente atividade petrolífera no país.
Essa iniciativa fazia parte de um plano plurianual do governo federal da época denomina-
do Plano SALTE (iniciais de Saúde, Alimentação, Transporte e Energia), cujo nome tam-
bém serviu para batizar os navios. Não existia ainda a Petrobrás e a FRONAPE era então
vinculada ao Conselho Nacional do Petróleo, que era o órgão gestor da atividade petrolífe-
ra no Brasil. Com a criação da PETROBRAS em 1953, a FRONAPE passou a ser então a
unidade de transporte marítimo da estatal.

Os SALTEs eram navios de pequeno porte, com um calado compatível com a nave-
gação entre os pequenos portos da costa. Desta forma foram empregados no abastecimen-
to regular desses portos que possuíam pequena capacidade de armazenamento. Esses pe-
quenos petroleiros vieram depois do primeiro navio da nossa frota de petroleiros que foi o
Presidente Dutra, de 16.030 DWT, construído na Suécia e rebatizado como  Anchieta
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quando a FRONAPE encomendou quatro  dos seus chamados “supertanques” na Holan-
da e um deles teria o nome de Presidente Dutra. 

Foram 10 os SALTEs que integraram a FRONAPE. O primeiro deles, o SALTE
50, construído na Suécia era de menor porte e não pertencia a classe dos demais nove navi-
os - SALTE 51 ao SALTE 59, construídos no Japão. Os  japoneses eram navios de 1.970
ton., comprimento total – 85,25m, boca – 12,5m, pontal – 5,31m e  velocidade média – 10
nós. Tinham como máquina propulsora um motor de 850 bhp e uma tripulação de 22 ho-
mens.

Os SALTEs foram rebatizados posteriormente com nomes de estados e capitais
brasileiras e a maioria deles operou até meados dos anos 60. A relação completa dos SAL-
TEs da FRONAPE com seus principais dados é a seguinte:

SALTE 50 (*)
Capacidade -  1.220 ton
Estaleiro construtor -  Uddevallavavert – Suécia
Prefixo - PUVX
Ano de construção / Alienação – 1951 / 1963 
(*) – Segundo o Diário Oficial da União de 23/08/1952 o SALTE 50 teria sido re-

nomeado como Paraíba, embora este dado não apareça em nenhuma outra fonte 

SALTE 51 (Renomeado como Paraná)
Capacidade -  1.970 ton
Estaleiro construtor - Ishikawajima – Tóquio - Japão
Prefixo - PUVA
Ano de construção / Alienação – 1950 / 1969

SALTE 52 (Renomeado como Pernambuco)
Capacidade -  1.970 ton
Estaleiro construtor -  Kawasaki – Kobe -  Japão
Prefixo - PUVB
Ano de construção / Alienação – 1950 / 1969

SALTE 53 (Renomeado como FNP Piauí e após,Teresina)
Capacidade -  1.970 ton
Estaleiro construtor -  Uraga Dock – Uraga - Japão
Prefixo - PUVC
Ano de construção / Alienação – 1951 / 1963

SALTE 54 (Renomeado como Rio Grande do Norte)
Capacidade -  1.970 ton
Estaleiro construtor -  Higashi Nippon - Yokohama – Japão
Prefixo - PUVD
Ano de construção / Alienação – 1951 / 1967
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SALTE 55 (Renomeado como Rio Grande do Sul)
Capacidade -  1.970 ton
Estaleiro construtor - Ishikawajima – Tóquio - Japão
Prefixo - PUVE
Ano de construção / Alienação – 1951 / 1966

SALTE 56 (Renomeado como Rio de Janeiro)
Capacidade -  1.970 ton
Estaleiro construtor -  Uraga Dock – Uraga - Japão
Prefixo - PUVF
Ano de construção / Alienação – 1951 / 1959

SALTE 57 (Renomeado como FNP Santa Catarina e após, Florianópolis)
Capacidade -  1.970 ton
Estaleiro construtor -  Hakodate Dock - Hakodate – Japão
Prefixo - PUVG
Ano de construção / Alienação – 1951 / 1965

Observação: Neste navio houve uma trágica ocorrência de grande repercussão e até
hoje comentada pelos mais antigos. No dia 24 de julho de 1951 o navio se encontrava no
porto de Singapura quando se deu o desaparecimento do engenheiro-garantia japonês Jiro
Hoshi. Uma das hipóteses teria sido assassinato, mas não foram encontradas informações
da conclusão das investigações.  

SALTE 58 (Renomeado como FNP São Paulo e após, Acre)
Capacidade -  1.970 ton
Estaleiro construtor -  Uraga Dock – Uraga - Japão
Prefixo - PUVH
Ano de construção / Alienação – 1951 / 1969

SALTE 59 (Renomeado como Sergipe)
Capacidade -  1.970 ton
Estaleiro construtor -  Ishikawajima – Tóquio - Japão
Prefixo - PUVI
Ano de construção / Alienação – 1951 / 1962

***
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PRÍNCIPE DE ASTÚRIAS, O TITANIC BRASILEIRO*

“NAUFRAGIO VAPOR PRINCIPE DE ASTURIAS, HONTEM, AS
15 HORAS, NA ALTURA DO PHAROL DA PONTA DO BOI, NA
ILHA DE S. SEBASTIÃO. CAUSA: TER BATIDO PEDRA DEVIDO
NEBLINA. SUBMERGIU RAPIDAMENTE, NÃO DANDO TEMPO
FUNCIONAR TELEGRAPHO SEM FIO”.

(Assim a Capitania dos Portos comunicou à imprensa o naufrágio)

Era a tarde do dia 05 de março de 1916, domingo de Carnaval. A I Guerra Mundial
acontecia; o verdadeiro “Titanic” havia naufragado há pouco menos de quatro anos. O
“Príncipe de Asturias”, transatlântico mais luxuoso da Espanha, construído na Escócia em
1913,  tinha  150  metros  de  comprimento,  16.000  tpb  e  realizava  sua  sexta  viagem,  que
começara em Barcelona, com destino a Buenos Aires e, no Litoral N de SP, seguia para escala
em Santos e se aproximava da Ilhabela.   

Chovia muito, a visibilidade era pouca e, como sabemos hoje, a corrente é forte no local.
Um tranco, um ruído ensurdecedor, vidros se partindo, gritos lancinantes ecoam de proa à
popa. O navio tocou (melhor seria dizer se chocou com) a laje submersa da Ponta da Pirabura
e sofreu um rasgo no casco. Partiu-se em três e em pouco tempo submergiu.

Havia,  oficialmente  a  bordo,  578  pessoas,  entre  passageiros  e  tripulantes.  445
morreram, de acordo com dados também oficiais, que foram fornecidos pela Prefeitura de
Ilhabela. Entre os 133 sobreviventes, o único brasileiro a bordo, o estudante de engenharia
José Martins Vianna, 20 anos.

Dizem as pesquisas, algumas feitas sem interrupção há mais de quarenta anos, que o
número de mortos pode ter superado 1.300, porque, com a guerra na Europa, era comum
que os navios saíssem com centenas de imigrantes, que fugiam do conflito. Sem dinheiro
para pagar a passagem, era-lhes permitido se acomodarem nos porões e não constavam da
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lista de passageiros, porque passageiros não eram. O pesquisador e historiador grego, que
vive desde criança no Litoral N de SP,  Jeannis Platon afirma que “cerca de 600 pessoas
foram enterradas na praia da Serraria em Ilhabela e 300 em Castelhanos”. Só aí, considerando
os corpos encontrados, são novecentos que perderam a vida.

Ainda segundo Jeannis, o navio transportava doze estátuas de bronze e supostamente
um valor de 40.000 libras-ouro. Apurou ele, que paira desconfiança de negócios escusos, que o
Comandante desapareceu antes do naufrágio, que o Imediato estava no comando. Os corpos
de ambos não foram encontrados, o que reforça a hipótese de que o número de mortos foi
muito maior.

Outro  pesquisador,  o  jornalista  e  escritor  José  Carlos  Silvares,  que  investigou
durante 25 anos a tragédia, narra o abandono do navio: "Os passageiros que estavam nos
salões  no  momento  da  colisão,  retardatários  do  bar  e  da  comemoração  do  acanhado
carnaval  a  bordo,  disputavam  a  golpes  os  coletes  salva-vidas,  jogados  por  alguns
tripulantes.  Um dos camareiros  da segunda classe  econômica,  Alejandro López,  de 26
anos, viveu um desses episódios. Quando viu que a situação era desesperadora e muitas
pessoas já se lançavam ao mar, tratou logo de arrumar um salva-vidas para pular também.
No entanto, um homem agarrou-se ao camareiro para arrancar-lhe o salva-vidas e os dois
travaram uma luta pela sobrevivência no convés do navio [...]”.

Hoje, uma maquete do navio, fotografias de época e peças recolhidas do fundo do
mar  estão  em exposição no Museu  Náutico  de  Ilhabela.  Há  também garrafas,  pratos,
talheres, bandejas, e até uma boneca de porcelana. Mas saudade não há, porque ela se vai
esmaecendo com o tempo e diz  respeito apenas  aos  entes  queridos  que,  pelo  tempo,
também completaram sua jornada.

Pelas estatísticas oficiais, o naufrágio nunca será comparado ao do “Titanic”, mas a
dor dos que ficaram na Europa torcendo para que seus familiares encontrassem uma vida
melhor  na  América  do  Sul,  certamente  foi  tão  sentida  quanto  a  dos  familiares  dos
milionários que viajavam no navio “que nem Deus afunda”...

_____________________________

*CLC, Magistrado aposentado, ex-presidente da Academia Catarinense de Letras e Artes.

Fontes:

Livro “Ilhabela – Príncipe de Astúrias – Um Mistério entre Dois Continentes”, de Jeannis
Michail Platon.

Blog de Jeannis Platon: <http://platon-jeannis.blogspot.com.br/>

Livro  “Príncipe  de  Astúrias  -  mistério  nas  profundezas”,  José  Carlos  Silvares  Editora
Magma Cultural, 2006.

<http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/titanic-brasileiro-naufragio-do-navio-
principe-de-asturias-em-1916-em-ilhabela-18809317#ixzz4v8qkHu4y> 
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<http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2016/03/entre-os-maiores-
naufragios-do-pais-titanic-brasileiro-completa-100-anos.html>

(Blog de Jeannis Platon)
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    (Ilhabela – Príncipe de Astúrias – Um Mistério entre Dois Continentes”)

Jornais da época (Blog de Jeannis Platon)
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O CRUZEIRO DO SUL NOS SÍMBOLOS NACIONAIS

Oficial de Náutica durante cinquenta anos, cansei de observar a constelação Cruzei-
ro do Sul, tomar a altura de sua principal estrela, Acrux, para os cálculos de navegação.

Há algum tempo, assistindo a noticiários de TV, notei que todas as constelações
mostradas nesses símbolos estão invertidas.

Não é possível que seja um erro, porque tem muita gente competente para cuidar do
assunto.
Pesquisando na Rede, encontrei a causa da estranha inversão.

A Lei 5.700 de 01/09/1971, com a redação dada pela Lei 8.421 de 1992, determina:
o céu mostrado no círculo azul da Bandeira Nacional, deve ser visto por um observador
fora da esfera celeste, razão pela qual as constelações estão invertidas.

Não sei como não percebi isso há mais tempo (coisa que, sem dúvida, muita gente já
sabia). 

Acho que olhava a bandeira como um todo, sem olhar para os detalhes.

Dizem que os fundadores da República encomendaram a um astrônomo o desenho
do céu do Rio de Janeiro no dia 19 de novembro de 1889 na hora da proclamação. Tudo
bem, mas por que esse céu, que o Hino Nacional chama de risonho e límpido onde a ima-
gem do Cruzeiro resplandece, tenha que ser visto de fora da esfera celeste?

Não é somente o Brasil que tem o Cruzeiro do Sul em sua bandeira. Também a
Austrália, a Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e Samoa têm. Todas com ele visto da Ter-
ra, tal como o vemos. Será mais uma jabuticaba?

Quanto aos dizeres da faixa branca, sabemos que é uma forma abreviada do lema
religioso positivista formulado pelo filósofo francês Auguste Comte: o amor por princípio
e a ordem por base; o progresso por fim. Suprimiram o amor, justamente o mais importan-
te. Sem ele não haverá ordem nem progresso.

17



A PROFUNDIDADE MÍNIMA PARA UMA AQUAVIA

A profundidade mínima exigida para um canal navegável ou de uma aquavia, para
navios que irão trafegar em todas as condições de maré, dependerá do calado do maior
navio esperado e do espaço requerido entre a sua quilha e o fundo do mar (FOLGA
ABAIXO DA QUILHA / UNDER KEEL CLEARANCE – UKC).

A UKC varia com:

1- A velocidade do navio;
2- A qualidade do fundo (areia, lama, lama mole, rochas, etc.);
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3- As correntes marítimas;
4- As ondas;
5- Os balanços, arfagens e caturros do navio;
6- Etc.. 

A profundidade ideal de um canal deve ser de 30% a 50% maior do que o calado
máximo do maior navio esperado.

Pode  ser  permitida  uma  UKC menor  se  o  navio  navegar  em velocidade  reduzida,
devido à redução do SENTAMENTO/EMBICAMENTO (SQUAT). 

PARÂMETROS DA PROFUNDIDADE

PROFUNDIDADE PARÂMETROS

Calado Calado Estático do Navio
Compasso Comprimento do Navio

Squat Velocidade do Navio
Calado

Profundidade do Canal
Coeficiente de Bloco

Acréscimo para Exposição Dimensões do Navio
Densidade de Tráfego

Ondas
Clima
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Ajustamento para Água Doce Salinidade da Água
Dimensões do Navio

Margem para Manobrabilidade Fundo do canal
Caráter Operacional
Velocidade do Navio

Controlabilidade
Acréscimo do Aprofundamento Natureza do Fundo do Canal

Tolerância para a Dragagem
Assoreamento

Transição de Profundidade Alteração Brusca da
Profundidade

Margem para a Maré Nível de Referência
Janela entre a Maré mais Alta e a

mais Baixa

FOLGA DINÂMICA ABAIXO DA QUILHA

(DYNAMIC UNDER KEEL CLEARANCE - DUKC)

Método científico, mais acurado que o utilizado para determinar a UKC, para se
determinar as exigências internacionais mínimas para FOLGA NO FUNDO (BOTTOM
CLEARANCE  –  BC)  e  a  MARGEM  DE  MANOBRABILIDADE
(MANEUVERABILITY MARGIN – MM).

A  FOLGA  TOTAL  ABAIXO  DA  QUILHA  (GROSS  UNDER  KEEL
CLEARANCE – GUKC) é encontrada com a subtração do calado do navio do total de
água disponível (profundidade + maré).

A FOLGA NO FUNDO (BOTTOM CLEARANCE – BC) compreende a folga
restante da FOLGA TOTAL ABAIXO DA QUILHA após a subtração dos movimentos
do navio causados por vagalhão (swell), sentamento/embicamento (squat) e adernamento
(heel),  juntamente  com  folgas  de  segurança  (safety  allowances)  para  sedimentação
(siltation), tolerâncias para erros de levantamentos e calado. 

1) Predicted tide height (Altura prevista para a maré);
2) Static draft in sea water (Calado estático na água do mar);
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3) Channel Depth (Profundidade do canal);
4) Gross under keel clearance (Folga bruta abaixo da quilha);
5) Allowance for tide level variations (Acréscimo para variações do nível de maré;
6) Squat allowance (Acréscimo para sentamento / embicamento);
7) Heel allowance (Acréscimo para adernamento);
8) Static  draft  allowance  and  change  in  draft  (Acréscimo  para  o  calado  estático  e

mudança de calado);
9) Survey and siltation allowance (Acréscimo para erros no levantamento batimétrico e

para ocorrência de sedimentação);
10) Wave response allowance (Acréscimo para resposta a ondas);
11) Bottom clearance (Folga no fundo);
12) Maneuverability Margin (Margem para manobrabilidade).
13)

A manobrabilidade do navio está relacionada com a habilidade do navio executar as
manobras pretendidas sem a assistência de rebocadores.

A habilidade para manobrar irá decrescer e se tornará insegura quando a atual folga for
reduzida abaixo de um valor crítico, que é denominado de Margem de Manobrabilidade
(Maneuverability Margin – MM).

A MM não é fortemente influenciada pelos movimentos verticais do navio, causados
por  vagalhões  (swell),  deste  modo  o  ACRÉSCIMO  PARA  RESPOSTA  A  ONDAS
(WAVE RESPONSE ALLOWANCE) não é um fator na determinação da MM.

Os fatores que determinam BC e MM estão ilustrados na figura acima.

No contexto do sistema DUKC, a FOLGA DO FUNDO (BOTTOM CLEARANCE
– BC) e a MARGEM DE MANOBRABILIDADE (MANEUVERABILITY – MM) estão
relacionadas pela fórmula:

  

   MM = BC + Swell Allowance

As variáveis relevantes para a FOLGA ABAIXO DA QUILHA (UNDER KEEL
CLEARANCE – UKC) são:

a) Marés (Tides);
b) Movimentos do Navio (causados por vagalhões);
c) Sentamento /Embicamento (Squat);
d) Adernamento (Heel).
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Marés (Tides):  Para  as  marés  previstas,  leva-se  em  conta  uma  margem  para
variações provocadas por fatores meteorológicos como efeitos de pressão barométrica e
ventos.

Movimentos do Navio (Vessel Motions): Os navios experimentam seis (6) graus
de liberdade de movimentos,  que são:  avanço/recuo (surge),  caimento (sway),  arfagem
(heave), balanço (roll), caturro (pitch) e cabeceio (yaw), induzidos pelo estado do mar. 

1. Arfagem (Heave);
2. Caimento (Sway);
3. Avanço/recuo (Surge);
4. Cabeceio (Yaw);
5. Caturro (Pich);
6. Balanço (Roll).
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Sentamento/Embicamento (Squat): O “Squat” é o efeito resultante da combinação
da imersão da carena com a variação do compasso (trim) de um navio que se desloca sobre
a água. Existem diversos fatores que afetam o “squat”, o mais importante é a velocidade
com que o navio se desloca. Por exemplo, se a velocidade do navio é triplicada, o “squat”
experimenta um acréscimo de mais de dez vezes. O “squat” pode ser pela popa ou pela
proa, dependendo do coeficiente de bloco do navio.

EMBARCAÇÃO SOFRENDO OS EFEITOS DO “SQUAT”

23



EFEITOS DO “SQUAT”

“SQUAT” MÁXIMO PREVISTO 

EM CONDIÇÕES DE CANAIS CONFINADOS

E ÁGUAS ABERTAS
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Adernamento (Heel):  O adernamento calculado para o DUKC é o movimento
angular do navio a partir da vertical situada no plano transversal. 

O adernamento é causado por um momento que é criado entre a resultante das
forças que agem sobre a superfície do casco e uma força oposta, que age no centro de
gravidade do navio, quando este efetua um giro. 

À medida que o centro de gravidade do navio se eleva sobre o plano de flutuação,
esse momento também aumenta, o mesmo acontecendo com o adernamento (heel). Desta
maneira o adernamento aumenta com cota do centro de gravidade acima da quilha (KG) e
inversamente com a altura metacêntrica (GM). Como resultado, o adernamento é somente
um fator significante na redução da UKC de navios conteneiros, mas não da de navios-
tanque e graneleiros.

O  adernamento  também  aumenta  com  o  aumento  da  velocidade.  O  dobro  da
velocidade causa um aumento de 4 vezes do adernamento. Finalmente, o adernamento
aumenta inversamente com o raio do giro do navio.  
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Além do calado estático (static draft) e do calado dinâmico (dynamic draft) e suas
respectivas folgas abaixo da quilha (under keel clearance), acima estudados, existem outros
tipos  de  calados  que  são  utilizados  pelos  encarregados  da  navegação,  Imediatos  e
Comandantes, como: 

1) Air Draft (Calado Aéreo);
2) Correct Maximum Draft (Calado Máximo Corrigido);
3) Corresponding Draft (Calado Correspondente; Calado Médio Real);
4) Deep Load Draft (Calado em Plena Carga; Calado Máximo);
5) Deepest Navigational Draft (Maior Calado de Navegação);
6) Deepest Seagoing Draft (Calado em Plena Carga);
7) Design Draft (Calado de Projeto);
8) Draft Aft (Calado a Ré);
9) Draft Correct for Deformation (Calado Corrigido da Deformação); 
10)Draft Forward (Calado a Vante);
11)Draft Midship (Calado a Meio);
12)Draft Survey (Vistoria de Calado);
13)Light Draft (Calado Leve; Calado Mínimo);
14)Lightest Sea-Going Draft (Menor Calado para Navegar);
15)Load Draft (Calado Carregado);
16)Mean Aft Draft (Média dos Calados a Ré);
17)Mean Draft (Calado Médio);
18)Mean Forward and aft Draft (Calado Médio);
19)Mean Forward Draft (Média dos Calados a Vante);
20)Mean Midship Draft (Calado Médio a Meio);
21)Mean of Mean Draft (Média dos Calados Médios);
22)Navigational Draft (Calado de Navegação);
23)Etc..

Porém, as suas definições e aplicações ficarão para uma próxima oportunidade. 
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LAGOSTA AO THERMIDOR 

No dia 03 de agosto de 1982, embarquei  no liner  Maria  da Penha (*1),  da Cia.
Marítima Nacional. Fui render o chefe de máquinas Sebastião da Silva, vulgo “Tião das
Loiras”. Comandava o navio o Capitão-de- Longo-Curso Geraldo Valente.

A passagem de serviço pelos portos do sul foi muito prazerosa. Tião me contava
causos do arco da velha, dos bons tempos da Marinha Mercante, quando fora chefe no
Lloyd Brasileiro.  Nesses  anos  ele  ganhava  muito  dinheiro  e  não economizava com as
mulheres, desde que fossem loiras – naturais ou oxigenadas.

Dentre as várias histórias que ele me contou, uma delas nada tinha haver com a sua
preferência feminina, muito menos com sua esposa, uma loira alemã com quem se casara
em Hamburgo. Foi na verdade uma confissão melancólica, que deixava transparecer a sua
incompetência, seu despreparo e a sua frustração – ele precisava desabafar.

Quando ele rendia as  férias  do chefe Ruben Brandt Rosa no bomba (2*) Lloyd
Guatemala, tinha a bordo um telegrafista do tipo mal educado, fanfarrão, falastrão. No
salão de refeições,  ele sempre reclamava de tudo,  principalmente do cardápio,  dizendo
palavras  inadequadas  e  repreensíveis.  Dizia  ele:  -  já  vem esse  faca  cega  com essa
picanha, porque esse incompetente não faz uma Lagosta ao Temidor .

Navio da Classe Bomba do Lloyd Brasileiro
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Essa ladainha era todo dia - o cara era insuportável. Mas certa vez, estando o navio
em Le Havre, durante o café da tarde, o remo torto repetiu a mesma baboseira, quando viu
Silveirinha, no cardápio do jantar. Disse ele:- Lavoisier de novo, esse faca cega vai me
matar de fome. Cadê minha Lagosta ao Thermidor?  Tião engoliu em seco, saindo do
salão sem terminar seu café. Sua válvula de segurança tinha disparado. Entre os dentes ele
disse baixinho: - guarda debaixo---!

Mais tarde no camarote, com a barriga roncando de fome, Tião não estava afim  de
encarar a Silveirinha e muito menos o telegrafista. Ele não pensava em outra coisa, queria
comer uma Lagosta ao Thermidor, regada a um bom vinho branco francês - fosse onde
fosse. Depois era só esfregar a conta na cara do nojento, e ficar sacaneando o babaca a
viagem toda.

Impecavelmente bem vestido, trajando um terno de linho branco, gravata vermelha
Hermès, sapato preto e branco de cromo alemão e chapéu panamá, Tião desceu a escada
de portaló e caminhou a passos largos pelo cais em direção à rua. Tomando um taxi e
olhando  na  sua  cola,  ele  disse  ao  motorista  no  seu  pobre  francês  de  Cabedelo:
- Restaurant Maxim’s du Paris, si vou plâit.

O  Grande  Rei  Netuno,  das  profundezas  dos  mares  já  sabia  que  uma  grande
lambança estava começando.

RestaurantMaxim's de Paris

Um táxi Citroen preto com placa de Le Havre parou à porta do Maxim’s, à Rue
Royale número 3, a poucos metros da Av. dês Champs Élysées. 

Tião  pagou  a  corrida  e  da  calçada,  foi  conduzido  a  uma  mesa  no  interior  do
restaurante, por uma jovem recepcionista loira que o deixou de queixo caído. 

Depois de lhe entregar o menu, o mètre o cumprimentou dizendo:

- bonne nuit, Seigneur.                                                                                            
Tião respondeu com o polegar para cima em sinal de positivo dizendo baixinho:      
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- tá safo.                                                                                                            
Dispensando o menu e olhando para o mètre, ele gesticulou com as duas mãos presa 
pelos polegares tentando imitar um crustáceo, dizendo:                                             
– termidô, termidô, termidô...

O mètre entendeu seu pedido. Esse prato tinha muita saída, e no menu era escrito em
francês e inglês – Tião se safou. Em seguida ele pediu o vinho, entregando sua cola
onde estava escrito: une bouteille du vin blanc.

Depois de algum tempo, após ter se empanturrado com o couvert  e bebido todo o
vinho, chegou o seu pedido. O garçon  colocou a travessa de porcelana à sua frente, e à sua
direita e à sua esquerda, uma grande variedade de talheres cuidadosamente organizados. 

Sob o olhar  atencioso e  ao mesmo tempo inibidor do  mètre,  Tião namorou sua
lagosta demoradamente. Respirando fundo, sentiu o aroma dos temperos e vislumbrou a
fumacinha  que  saía  da  travessa  –  sua  boca  salivava.  Com aquela  ruma  de  talheres  à
bombordo e à boreste, o casca grossa ficou sem saber por onde começar, e desistiu de
comer. Gemendo e se contorcendo, ele simulou uma dor de barriga, pediu a conta e saiu
rapidinho.

Uma vez na rua, livre, leve e solto, Tião guardou cuidadosamente o recibo da conta
no bolso do jaquetão. Enquanto caminhava em direção a Place de la Concorde, “o chefe
das poderosas” foi abordado pelo esperto motorista que discretamente o esperava – ele
não  iria  perder  uma  corrida  de  volta  a  Le  Havre,  paga  em  notas  de  cem  dólares
americanos, com o preço e câmbio feito à sua moda.

No dia seguinte,  o Lloyd Guatemala largou os cabos para Rotterdam – o jantar
desse dia foi uma sopa feita com sobras do almoço. O telegrafista não ia perder mais essa
oportunidade, e quando mal começava seu discurso, foi interrompido bruscamente por um
Tião  enfurecido.  Curto  e  grosso  ele  disse  em  alto  e  bom  som:
- quem quiser comer Lagosta ao Thermidor, que faça como eu, pega um taxi e vá
até ao Maxim’s de Paris.

Dando um soco na mesa,  e  com o dedo em riste  na  cara  do telegrafista,  Tião
colocou o recibo da conta à  sua frente,  dizendo:  -  Lagosta ao Thermidor é só pra
chefe. O telegrafista amedrontado tirou seu time de campo e durante o restante da viagem
não foi mais visto no salão de refeições dos oficiais. No quadro de avisos do salão, ficou
afixado o recibo da conta do jantar no Maxim’s – um valor bastante salgado.

Nitidamente aliviado, Tião terminou sua narrativa me agradecendo por ouvi-lo com
atenção e respeito.  No salão de refeições,  o primeiro oficial  de náutica Armando, nos
informou que o Maria da Penha navegava a 19 nós.

 Nesse dia, o biguá de carne seca estava com um inexplicável gosto de lagosta.

Notas do Autor: 

(*1) Liner polonês, ex-Frota Tókio da Frota Oceânica Brasileira
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(2*) Série de vinte navios cargueiros de propulsão por turbina a vapor, denominados
“Classe  Nações”,  também  conhecidos  como  “bombas”.  Seis  foram  construídos  no
estaleiro Canadian Vickers Shipyard em Montreal no Canadá e 14 construídos no estaleiro
Ingalls  Shipyard,  em  Pascagoula  no  Mississipi,  Estados  Unidos.  Esses  navios  foram
incorporados à frota do Lloyd Brasileiro, após o término da 2ª Guerra Mundial, nos anos
de 1947 e 1948, como pagamento da dívida de guerra desses países.

***

DIA 12 DE OUTUBRO

Dia 12 de outubro, além de ser o Dia das Crianças, é dia santo brasileiro, feriado
nacional - quando comemoramos o dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.

O amanhecer do dia 12 de outubro de 1975 caía em um domingo. Nosso navio
concluía uma travessia pelo Atlântico, regressando da Europa para o Brasil, depois de uma
viagem tranquila e feliz.  Já estávamos em águas brasileiras, contudo bem longe da costa.

Quase ao final da madrugada, o oficial de serviço na ponte de comando, assustou o
Comandante com um telefonema, dizendo que avistou no céu, por bombordo, luzes de
estrela vermelha como que disparados por foguetes sinalizadores, com a nítida impressão
de que alguém estava pedindo socorro.

Ato  contínuo,  o  Capitão  subiu  ao  passadiço  e,  minutos  mais  tarde,  com o  dia
amanhecendo, constatou bem próximo ao navio outro sinal luminoso com luz vermelha,
confirmando o sinal de socorro. Ou seja, alguém estava realmente em perigo.

O Comandante  alterou  o  rumo em direção  ao sinal  e  reduziu  a  máquina,  pois
estávamos perto do sinistro. Foi tocado postos de emergência, com o staff da máquina em
standby.   O Contra-Mestre  foi  acionado e  este  logo chamou os  marinheiros.  As boias,
coletes, escadas e cabos foram preparados para uma faina de resgate. O Rádio-Telegrafista
também  foi  acordado  para  transmitir  eventuais  mensagens.  O  enfermeiro  ficou  de
prontidão,  com remédios,  analgésicos,  material  para  queimaduras,  suturas  e  maca para
transporte. Até o cozinheiro e taifeiros ficaram em atenção, para suprir alguma necessidade
de alimento ou água.  Enfim,  em um curto espaço de tempo,  foi  montado um grande
aparato de emergência, para receber os prováveis náufragos.
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Não demorou muito, com o dia clareando, apareceu na proa do navio um pequeno
e tímido barco de pesca. O navio aproximou-se do barco, parou as máquinas e o pesqueiro
suavemente tocou o nosso costado. O Comandante e o imediato rapidamente desceram ao
convés  principal.  Os  tripulantes  também correram ao convés  e,  debruçados na  borda,
viram  que  dentro  daquele  pequeno  barco  simples  e  de  pouquíssimos  recursos  havia
somente dois homens: dois pescadores brasileiros, bem distantes da costa.

O Capitão dirigiu a palavra a ambos, que aparentavam estar muito bem. Assim, questionou
os pescadores:

- Vocês sabem onde estão, sabem da sua posição?

- Sim, sinhô, seu moço, sabemo donde estemo.

- Vocês querem alguma orientação para voltar à costa?

- Não, sinhô, nóis num pricisa disso, não, sinhô. Daqui, nóis volta sozín.

Naquela época não havia GPS e pescadores artesanais não possuíam nenhum meio
de comunicação, quer seja de rádio ou VHF. 

O Capitão voltou a perguntar:

- Vocês precisam de alguma ajuda: água, pão, víveres, remédios?

- Não, seu moço, aqui tá tudo bem com nóis, tudo.

-  Então,  se  vocês  não  precisam  de  nada,  por  que  razão  soltaram  os  fogos
sinalizadores?

- Seu moço, é que hoje é dia de nossa padinha, Nossa Sinhora Paricida. O sinhô num tem aí uma
cachacinha pra nóis comemorá?

***

O ESTUDANTE QUE PAGAVA MEIA

(Crônica publicada no livro do autor “Mar de Memórias”)

Nas  casas  de  prostituição  do  Nordeste,  as  garotas  permitiam  que  estudantes
pagassem “meia”.  Era uma forma de ganhar algum dinheiro e,  quem sabe,  fidelizar  o
cliente...
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Um colega,  que aparentava bem menos idade,  dizia  que era estudante e  sempre
pagava “meia”

Um dia, após o “atendimento”, levanta-se da cama e, para vestir a calça, escora-se na
parede (hábito de todos que vivem embarcados). A moça, esperta, pergunta: “Mas, em que
navio você está embarcado mesmo?”.

Teve que pagar “inteira” ...

(Wesley  Collyer  é  Juiz Federal  do Trabalho inativo  e  Doutorando em Direito  pela Universidade de
Buenos Aires.)

***

MENTE E O UNIVERSO

Invólucros mágicos e enfeitiçados

Que se abrem na espuma de mares perigosos

Batendo sem esperanças em terras encantadas

                                                                                       John Keats

Nos “Diálogos de Platão”,  no subtítulo “Parmenides” (Século V A.C.),  além do
pensamento da época encontram-se paradoxos de Zenão relativos às leis do movimento e
apresentados como contribuição à obra do amigo Parmenides -, para quem o movimento
seria fenômeno irreal e contraditório, mera ilusão dos sentidos.
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Zenão criou a imagem da flecha disparada do arco que nunca chega a atingir o alvo.
O mesmo conceito aparece na corrida travada entre Aquiles e a tartaruga, à qual o herói
concedera grande vantagem na largada. O paradoxo afirma que a tartaruga não poderia ser
alcançada,  vez  que  o  tempo  necessário  para  a  ultrapassagem  podia  ser  dividido
infinitamente. Assim, por mais rápido que Aquiles corresse sempre haveria uma fração de
tempo (e terreno) entre ele e a tartaruga.

A atualidade de certas concepções filosóficas da Grécia antiga faz pensar em algum
elo entre a mente humana e a inteligência que existiria em cada átomo do universo. Tais
considerações foram surgindo a vôo de pássaro após a leitura de artigo de Arthur C. Clarke
-, o mestre da ficção cientifica -, escrito cerca de vinte anos antes de sua morte em 2008.
No ano de 1989 ele foi a Riad, Arábia Saudita, receber um prêmio da Associação dos
Exploradores do Espaço, contando a platéia com cosmonautas e astronautas de diversos
países.  Na  ocasião  proferiu  palestra  intitulada  –  “As  Cores  do  Infinito.  Como  Explorar  o
Universo Dos Fractais”.

Então, afirmou textualmente:  “O Conjunto Mandelbrot é a Descoberta Mais Extraordinária da
História  da matemática”. Tal afirmativa feita  em publico por alguém com a nomeada do
palestrante  despertou  minha  curiosidade  de  deficiente  mental  assumido  em  assuntos
matemáticos.  É que Clarke vaticinara também que  “em breve” imagens de conjuntos M
gerados por computadores estariam por toda a parte, com aplicação em vários ramos da
ciência, bem como em decoração, tecidos, papeis, joias, televisões e mil outros empregos,
dessa estranha e fascinante beleza. 

Afinal -, perguntará o possível leitor: De que se trata? Como é a tal equação?

Tento explicar: A hoje óbvia noção das coordenadas aguardou até 1637 para ser
inventada por Renée Descartes, criador do sistema de eixos horizontais e verticais (X e Y).
E  somente  em 1979  outro  francês,  Benoit  Mandelbroke,  trabalhando para  a  IBM na
Universidade de Harvard, desenvolveu a equação mencionada por Clarke. A qual, em sua
enganosa simplicidade, envolve apenas somas e multiplicações. Está assim expressa:

Z = z² + c

(A notação de igualdade acima deve ser entendida como setas duplas indicativas de que os números fluem
[loop] em ambos os sentidos. O z e o c são números, não quantidades físicas).

Todavia,  somente  o  advento  e  posterior  aumento  da  capacidade  dos  computadores
permitiu  processar  o  fluxo  indicado  pela  equação,  de  trilhões  de  cálculos  de  soma  e
multiplicação. Os quais, representados na forma de mapas coloridos apresentam por vezes
uma beleza quase sobrenatural. 

Para facilitar a compreensão, Imagine-se que nossa equação tenha somente dois elementos:
Z = z². Sendo z igual a um, o resultado será sempre 1. Se z for maior do que um -, Z tende
para infinito. E quando z for menor do que um -, Z tenderá para zero.
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Vejamos agora a hipótese de z positivo e diferente de 1:  Para z = 2 então z²=4. Mas como
nos conjuntos M uma seta dupla indica fluência nos dois sentidos, não paramos em quatro.
Fazemos do resultado um novo z, que elevado ao quadrado nos dá Z=16 e assim por
diante. Logo temos a série: 256: 65536: 4294067296 e assim vai... O ponto que começou
com duas unidades vai tendendo para o infinito. O processo prossegue como um cachorro
perseguindo a cauda enquanto vai  desvendando lugares  estranhos ao mundo dito real.
Estamos  diante  da  -  segundo  alguns  –  viciante  beleza  dos  fractais  M  geradas  pelo
computador, enquanto efetua os cálculos.

Figuras 1 e2 – Maravilhosas impressões de fractais M 

Voltemos à Grécia do século VI A.C. -, na qual o filósofo Pitágoras afirmava que o
principio de todas as coisas estava no número. Para ele havia uma “harmonia das esferas”
ordenando  o  cosmos.  Hoje,  a  Física  moderna  -,  somente  ao  alcance  de  uns  poucos
iluminados -, na denominada “teoria das cordas” -, estabelece a hipótese de que podemos
ser algo como um emaranhado de micro cordas respondendo de forma vibratória a tudo o
que existe.
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Figuras 3 e4 - fractal M em preto e branco e Agroglifo

Por último -, notem-se as semelhanças existentes entre a imagem de fractal em preto
e branco e a de um Agroglifo. E que tanto fractais como agróglifos apresentem enorme
variedade de formas. Nas ultimas décadas, agróglifos passaram a aparecer nas plantações
de grãos em pelo menos quatro continentes. Sua origem ainda não explicada vem sendo
atribuída à inteligências extraterrenas e/ou UFOS.

Fico a ruminar com meus botões se agróglifos não representam equações inerentes
a um universo matemático. Ou, quem sabe, ditadas por inteligência não humana, à espera
de quem lhes decifre o significado. Nesse caso, ao que tudo indica,será preciso aguardar o
nascimento -, que os atuais computadores já prenunciam -, de uma inteligência artificial
milhões de vezes superior à da sua criadora - a mente humana. Parece que o universo não
é para o Homem...

***
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MARICÁ SERÁ SEDE DO MAIOR E MAIS MODERNO TERMINAL DE TRANSBORDO DE 
PETRÓLEO DO PAÍS

Em meio a gravíssima crise que o Estado do Rio de Janeiro, surge uma esperança na
área de petróleo e gás. A cidade de Maricá será sede de um importante projeto na área de
portos., O Terminal de Ponta Negra. A revelação é do jornalista George Vidor, de O Glo-
bo. O investimento passa de bilhões de dólares e aguarda apenas a liberação de licenças
para o início da construção de um novo terminal portuário de transbordo de petróleo. De
embarcações médias para grandes navios. Atualmente este trabalho é feito na Baía de Ilha
Grande, no TEBIG, e provoca intensas reclamações de ambientalistas.

A escolha deste local é pela profundidade da região, que pode chegar a 30 metros.
Mas o mar bravio exigirá a construção de um quebra-mar para que todo trabalho de trans-
bordo do petróleo seja feito em águas abrigadas. As pedras que construirão esse quebra-
mar, serão retiradas de um morro próximo, onde serão construídas cavernas para depósito
de combustíveis. Uma dessas cavernas poderá ser usada pela Marinha, por se tratar de local
fechado e protegido de possíveis ataques aéreos. São cavernas semelhantes as que os sue-
cos fizeram para abrigar seus aviões de caça.

A licença prévia já foi concedida pelos diferentes órgãos do Rio de Janeiro. A área,
sem interesse de preservação histórica e sem interesse arqueológico, já foi liberada pelo IP-
HAN. O grupo de investidores projeta a criação de três mil empregos e dois anos para a
conclusão do terminal. A empresa de engenharia DTA, que projetou grande parte dos no-
vos terminais portuários do país, é dona da propriedade de Jaconé e espera construir um
terminal para contêineres em um ano. A operação do terminal ficará a cargo de uma gran-
de empresa especializada no setor. A praia de Jaconé, onde o terminal ficará instalado, pas-
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sará também o gasoduto Rota 3, levando gás do pré-sal direto para a UPGN do Comperj
que voltará a ser reconstruída no segundo semestre deste ano. É uma boa notícia para a re-
gião. Uma boa notícia para o Estado do Rio de Janeiro.

Fonte: Petronoticias

  * * *

REALIZADO EM 09 DE OUTUBRO -  8° CONCURSO LITERÁRIO – 2ON
LETICIA SIILVA 

O Concurso  Literário  2ON Leticia  Silva  foi  concebido  pelo  Capitão  de  Longo
Curso (CLC) SERGIO de Moura e pela  então 2º Oficial  de Náutica (2ON) Fernanda
LETICIA da SILVA em 2006 com o objetivo de estimular a pesquisa, a leitura e a escrita
dos  Alunos  das  duas  Escolas  de  Formação  de  Oficiais  da  Marinha  Mercante  e  dos
Aspirantes da Escola Naval.

Desde sua criação conta com o apoio da Diretoria de Portos e Costas e de Acadêmi-
cos da Academia Brasileira de Letras (ABL) e, agora, também da Academia Brasileira de
Filosofia (ABF).

Os trabalhos versam sobre assuntos relativos à história da Marinha Mercante Brasi-
leira e da Marinha do Brasil, buscando fomentar uma integração cada vez maior entre Alu-
nos das EFOMM e Aspirantes da EN ainda à época acadêmica.

No dia 09 de outubro ocorreu a premiação da 8ª edição do Concurso, com o tema
"O de Marítima de Fernando Pessoa", desta vez na Academia Brasileira de Filosofia a con-
vite de sem membro Poeta Carlos Nejar e de seu presidente Professor Dr. João Ricardo
Carneiro Moderno.

A Comissão Organizadora é composta pelo CLC Sérgio, pela PRT Letícia Silva e
pelo CMG (FN-RM1) Câmara Leão.

A Comissão Julgadora é composta pelos professores de português das três Escolas,
a saber, Luiz Fernando Silva e Cláudia Correia de Matos da EFOMM do CIAGA, Maria
Anice de Azevedo Banhos da EFOMM do CIABA e a 1Ten (RM2-T) Fabiana Gomes da
Silva, que selecionam os três melhores trabalhos literários de cada Escola, e pelo Acadêmi-
co da Academia Brasileira de Letras Poeta Carlos Nejar que seleciona os três melhores tra-
balhos dentre os nove selecionados.

Os vencedores esse ano foram:
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1º) Al. NATHALIA Corrêa DINIZ com o trabalho literário "Ode Maritima: Senti-
mentos de Cais",

2º) Al. LEVI de Albuquerque Lima com o trabalho literário "Cântico de Louvor" e
3º) Al. DANIEL Santos MATIELLO com o trabalho literário "Gotas d'Alma"

Todos da EFOMM do CIABA, que receberam seus troféus e seus prêmios em es-
pécie.

A cerimônia de premiação conduzida pelo CLC Sergio contou com a presença do
DPC VA Lima Filho, do Presidente da ABF Prof. Dr. João Ricardo, do membro da ABL e
ABF Poeta Carlos Nejar, do CLC Alvaro do CCMM, do Cônsul da Rússia no Rio de Janei-
ro Sr. Mikhail Gruzdev e das delegações da DPC e das três Escolas.

  * * *
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PROJETO MEMÓRIA CCMM

Nessa edição estamos iniciando nosso projeto com a entrevista do CLC Monteiro.
A cada edição deveremos conhecer fatos importantes da carreira dos nossos Comandantes
em  nossa  Marinha  Mercante  Brasileira.  Cada  entrevistado  relatará  suas  experiências
profissionais, desde o início da sua carreira - momentos difíceis e engraçados a bordo de
nossos navios - através de entrevistas, vídeos e/ou fotografias.

COMANDANTE RICARDO MONTEIRO DA FONSECA :  

 Nasceu em Belém do Pará, possui 41 anos. Ingressou na  “Escola de Formação de
Oficiais da Marinha Mercante” (EFOMM), do “Centro de Instrução Almirante Braz de
Aguiar” (CIABA) em 1994, aos 18 anos. Declarado “Praticante Oficial de Náutica” no dia
04 de Julho de 1997 – Turma denominada  “Ayrton Senna”. 

Iniciou sua carreira na Fronape em 1997, praticando no VLCC “Barão de Mauá”,
no  Longo  Curso,  principalmente  nas  rotas  para  o  Golfo  de  Áden,  Mar  Vermelho  e
Nigéria. Em 1998, foi declarado 2º Oficial de Náutica, tendo como seu primeiro embarque
nessa função no petroleiro NT “Jundiá”.

Em 26 de Abril de 1999, embarcou pela primeira vez nos navios gaseiros da frota,
o NT “Guarujá”, vindo a ficar por quase 20 anos nesses tipos de navios. O maior tempo
que  o  atual  Comandante  Ricardo  Monteiro  permaneceu  em uma  unidade  foi  no  NT
“Grajaú”, onde o mesmo ascendeu de 2º Oficial de Náutica a Comandante, entre 15 de
Setembro de 2000 a 16 de Março de 2010.
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Seu primeiro Comando foi no NT “Guaporé” em 07 de Maio de 2010. O CLC
Ricardo Monteiro também comandou outros navios gaseiros como o NT “Guará”, NT
“Grajaú”, NT “Guarujá” e Convidado para o Comando do 1º navio gaseiro do “Programa
de Modernização e Expansão da Frota” (PROMEF), denominado NT “Oscar Niemeyer.
Atualmente, O Comandante Ricardo Monteiro está embarcado no grande Suexmax, NT
“Abdias Nascimento”, navio este que tem grande apreço e dedicação, que está na rota da
Bacia de Campos e em breve no Longo Curso.

Associado do “Centro dos Capitães da Marinha Mercante” (CCMM), o mesmo já
presenciou várias  reuniões  dessa  instituição de elevados  conceitos  junto a Marinha  do
Brasil  e  Sociedade  Brasileira,  também  participando  de  eventos  representando  essa
instituição.

Como o senhor chegou a EFOMM?
Na minha infância, meus pais costumavam nos levar aos desfiles do Dia da Pátria,

com a  finalidade  de  despertar  o  sentimento  de  amor  ao  país.  Aos  poucos  fui  tendo
simpatia  pela  Marinha,  principalmente ao ver os Alunos do Ciaba em desfile.  Quando
cheguei à adolescência, pelo fato da Escola ser em Belém, contribuiu bastante para me
dedicar  aos  estudos  e  fazer  parte  dessa  instituição  de  renome  nacional.  O  Ciaba  era
bastante divulgado nos meios de comunicações paraense e tinha como slogan: “Venha
conhecer  o  mundo.  Seja  Oficial  da  Marinha  Mercante”.  Em 1993,  quando  cursava  o
Ensino Médio, antigamente conhecido como 2° Grau, prestei concurso e fui aprovado,
juntamente com mais dois colegas, os quais estudaram junto comigo. Na época, fomos os
3 únicos aprovados no Pará, num total de 40 vagas disponíveis para o Norte e Nordeste. E
com isso, entrava para a EFOMM.

Quais dificuldades encontradas ao longo de sua carreira?
A maior dificuldade que tive até hoje, bem como deve ser da maioria, é estar longe

da família, das pessoas que amamos, de todos que temos afeições. Mas com o tempo,
essas dificuldades foram superadas, porém não suprimidas. Para falar a verdade, a saudade
até que nos deixa um bom sentimento, pois nos enche de esperança de retornar logo para
casa e poder ser uma boa pessoa.

Outra  dificuldade  que  tive,  era  sempre  na  hora  de  ser  promovido.  Ficava  um
pensamento:  “será  que  conseguirei  fazer  isso  ou  aquilo  conforme a  fé  depositada  em
mim?”; “será que farei as coisas como mandam os regulamentos?”; “meus erros podem
comprometer  a  todos  e  ao  navio?”.  São  pensamentos  de  medo,  de  conhecer  o
desconhecido que todos nós temos. Mas a superação e a coragem de vencer esse medo fez
com que conseguisse executar novas missões com zelo e lealdade. Acredito que o medo é
uma sensação que nos deixa respaldado para não cometer erros, desde que não seja em
excesso. Enfim, superei essas dificuldades e cheguei ao Comando. Ao longo do tempo,
tive ótimos conselhos de colegas superiores e até subalternos que me ajudaram na carreira.
Por isso, sou grato a eles até hoje. Se eu fosse colocar seus nomes aqui, não teria tempo de
sair essa entrevista, rsrrsrssrsrrs.
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Durante sua vida profissional, quais viagens o senhor tem mais lembranças?
Lembro-me da primeira viagem que realizei  como Praticante  de  Náutica  no

VLCC “Barão  de  Mauá”,  onde  saímos  de  Angra  dos  Reis  com destino  a  “Rais  Isa”,
Yemen do Sul,  no Mar  Vermelho,  passando pelo  Golfo  de  Áden.  Tivemos a  famosa
tempestade de areia  em alto mar.  De manhã,  víamos o convés  todo coberto por  essa
camada de areia. Essa viagem levou 62 dias, onde não pisamos em “terra”, até a volta a São
Sebastião. Por incrível que pareça, tivemos a sensação que esses dias passaram rápido. O
Comandante na época era o Capitão de Longo Curso Luiz de Almeida Matos.

Outra viagem fantástica que tive, foi a bordo do NT “Grajaú”, em 2001, onde
saímos de Salvador com destino a New Orleans, nos Estados Unidos. Passamos 30 dias
fundeados no famoso rio Mississipi. Acredito que até hoje, essa foi a única viagem que o
navio realizou para aquele país. Eu era 1º Oficial de Náutica na época. O Comandante era
o Capitão de Longo Curso José Raimundo de Vasconcelos Neto, onde tive o privilégio de
trabalhar,  juntamente com o Chefe de Máquinas Sérgio Miranda Costeira, por 11 anos
naquela unidade. Após essa viagem, pouco tempo depois, eu era promovido a Imediato do
NT “Grajaú”, onde passei 7 anos nessa função.

Também não posso deixar de mencionar as viagens pela Bacia Amazônica no
NT “Oscar Niemeyer”, fazendo portos como Belém, Manaus, Coari e São Luís. Foi uma
época que considero como de “Ouro” na carreira, onde estreitamos laços com a Marinha,
com o Ciaba e com a Sociedade Paraense. Até os dias de hoje, o navio é muito querido
nessa  região,  mesmo  não  estando  lá.  Tenho  a  certeza  que  o  NT “Oscar  Niemeyer”
retornará  em breve  ao norte  e,  ao  próximo Comandante,  a  missão  de  continuar  essa
simpatia que adquirimos.

Qual a importância do senhor fazer parte do “Centro dos Capitães da Marinha
Mercante” (CCMM)?

Tenho elevado apreço e estimas por essa instituição de renome. Fazer parte do
Centro dos Capitães, além de relacionarmos com grandes Comandantes que fizeram sua
história na Marinha Mercante Brasileira, entre quais posso cito o próprio Presidente, CLC
Álvaro Almeida, e outros membros da Diretoria como o CLC Menezes, CLC Gondar e
demais  profissionais  dessa  área,  motiva-nos  a  sempre  buscar  a  excelência  como
Comandante  e  como  pessoa.  Ter  os  aprendizados  e  experiências,  através  do
relacionamento  e  participação  ativa  com  o  CCMM,  ajuda  a  enriquecer  nossos
conhecimentos  na  área  marítima.  Posso  também  citar  a  participação  do  Centro  dos
Capitães, onde eu mesmo estive presente, nos eventos cívicos militares, tudo isso contribui
para o fortalecimento e desenvolvimento de nossa Marinha Mercante, demonstrando o
Patriotismo e Civismo dessa  instituição para  com a nossa  Nação Brasileira.  A luta  do
CCMM em prol de nossa atividade marítima também é um dos pontos fortes das quais
cabe citar. A criação de nosso hino da Marinha Mercante e nossa Bandeira sãos conquistas
que nos enchem de orgulhos. A relação com os Comandantes mais jovens no CCMM
também é um momento que poderemos repassar os aprendizados que já adquirimos com
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os Comandantes mais antigos. Enfim, posso dizer que fazer parte do CCMM é uma honra
e um compromisso para com o Brasil.

PRÓXIMOS EVENTOS

Almoço Mensal do CCMM

Data: 18 de outubro, 12:00.
Local: Hotel São Francisco – Rua Visconde de
Inhaúma, 95, Centro. Rio de Janeiro – RJ.
Adesão: R$58,00 – Bebidas a parte.
Informações: CLC Paulo César (21) 97997-8718 Almoço Mensal do CCMM

125° Aniversário do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar - CIABA

Data: 18 de outubro, 09:00 horas
Local: Rod. Arthur Bernardes n° 245 – Pratinha – Belém/PA
Traje: Militar 5.5 (ou correspondente)
Civis: Esporte Fino

Campanha Natal Solidário CCMM

Local de doação: Centro de Capitães
Data de Recolhimento: 30 de outubro  a 10 de dezembro.
Material: Brinquedos  (faixa etária  0-5 anos)

No mês de novembro  haverá a lançamento do  livro "Utilização de Rebocadores
nos Portos"  - Autor: Dr. Leonardo Soares

“A utilização de rebocadores portuários como auxílio as manobras dos navios em bacias portuá -
rias e outros serviços, sempre foi um assunto complexo e deveras desconhecido pela maior parte dos coman -
dantes e suas tripulações”. Em decorrência disso e, apesar de todos os esforços da Autoridade Marítima
para prevení-los, acidentes e incidentes marítimos ( alguns com fatalidade) vêm ocorrendo nos últimos anos
em Águas Territoriais Brasileiras, por razões de ausência deste conhecimento específico e falta de treina-
mento adequado.

Consciente da carência de doutrina e publicações concernentes a assunto tão complexo, e com o de -
siderato de mudança neste cenário em AJB, o Instituto Brasileiro de Rebocagem, com o apoio da Diretoria
de Portos e Costas, publicará no último trimestre do corrente ano a publicação "Utilização de Rebocadores
nos Portos", como tradução técnica e atualização do Livro "Tug Use in Port", normativa da IMO sobre o
tema, expressa na Circular MSC 1101 (2003). "
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NOTA DE ESCLARECIMENTO

O  Centro  dos  Capitães  da  Marinha  Mercante  (CCMM)  é  uma  instituição

independente, que há mais de 80 anos possui autonomia e legitimidade para participar de

discussões sobre assuntos marítimos, conforme estabelecido no rol de Missão e Valores de

seu Plano Estratégico. Para atender a tais demandas, o Centro dos Capitães baseia suas

posições  em  amplo  lastro  teórico  e  prático,  oriundo  da  colaboração  de  seu  corpo  de

associados e membros. 

Tendo em vista a necessidade de esclarecimentos, o Centro dos Capitães da Marinha

Mercante informa que a presença de membro de sua Diretoria na reunião inaugural  da

recém-criada  Sociedade Brasileira  de  Marinha  Mercante  (SOBRAMAM) não se  deu  em

cunho associativo, mas em razão de mero atendimento a convite dos organizadores do

evento. Desta forma, faz-se necessário ressaltar que o Centro dos Capitães da Marinha

Mercante não participa ou se responsabiliza por qualquer ato, declaração ou iniciativa da

referida sociedade, dado a completa inexistência de vínculo entre as duas organizações.

Sempre  primando  pelo  compromisso  com a  comunidade  marítima,  o  Centro  dos

Capitães se coloca à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos.

O mar é o nosso compromisso!

A Diretoria.
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FACILIDADES CCMM

Assistência Jurídica

Temos  convênio  com  um  colega
advogado que poderá prestar assistência
aos  nossos  associados  mediante
remuneração com considerável desconto.
CLC Carlos Alberto G. Cardoso

Assistência Ortopédica

CLÍNICA  EFFETIVA  -  Odontologia,
Ortopedia  e  Traumatologia  -  Médico
Resp. - Dr. André de Souza Lima

Medicina  do  Esporte,  Perícia  Judicial.
Desconto  de  30%  sobre  a  consulta
particular. Convênio com a UNIMED e
AMIL DENTAL
 Av. N. Sª de Copacabana, 807 / 406.
Tel.: (021) 2549-9552

www.clinicaeffettiva.com  .  

br  souzalimaa@terra.com.br  

LIVROS

“História  Da  Marinha  Mercante”  -
Volumes  I  e  II  -  Alberto  Pereira  de
Aquino –Em falta.

“O Comandante  Bahia”  -  Carlos
Nardin - R$40,00

“Empurrando  Água”  -  Antônio
Haylton Figueiredo - R$ 40,00

“Torpedo - O Terror No Atlântico” -
Marcus V. Arantes - R$50,00

“Meu  Pequeno  Grande  Mundo”  -
Marcus V. Arantes - R$50,00

“Marinheiras e Brejeiras”  -  Francisco
Gondar - R$ 10,00

BRINDES

Boton com logotipo do CCMM  – R$
5,00

Camisa polo –P/M/G- R$ 45,00

Boné com logotipo do CCMM –
 R$ 18,00

Caneca  de  cerâmica  com  galão  de
CLC – R$ 27,00

CARTAS DOS LEITORES

Queremos  ouvir  as  opiniões  dos
nossos  leitores.  Enviem  suas  sugestões,
críticas e elogios para o nosso editorial. 
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