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 “Navigare necesse est” 

Leia nesta edição: 
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secretaria continuará a funcionar na condição "home office". Qualquer alteração deste planeja-
mento entraremos em contato.  
Favor permanecer "em capa" nas suas casas. 
Saudações marinheira! 
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Abaixo, transcrevemos a mensagem recebida: 
“Comte. Álvaro, 
Somente agora terminei a leitura de seu brilhante e agradável livro. 
Terminei agora porque só comecei a ler uns três dias atrás em horas esparsas, pois a leitura é fácil, 
leve, em português correto, e bem escrito, sem rebuscamentos. 
Parabéns! 
Sinceramente, adorei seu livro! 
Nele tive ratificada minha admiração por sua pessoa, íntegra, correta, entusiasmada, dedicada a sua 
causa, e com extremo sentimento de brasilidade, e compromisso com as gerações que o sucedem. 
Parabéns Comandante Álvaro! 
O Senhor viveu, e vive, a vida que mereceu com amor aos seus e a quem ficou por perto. 
Gostei muito do seu livro. 
Ele veio com uma dedicatória sua à Wilson Sons, e, desta forma, irá compor a biblioteca da empre-
sa, em seu Centro de Memória. 
Obrigado. 
Abraços, 
Bruno Lima Rocha 
Diretor de Relações Institucionais”. 

 
 *************** 

 

O Centro dos Capitães está disponibilizando uma conta bancária 
com o objetivo exclusivo de captar recursos de doações de pesso-
as físicas e jurídicas para a aquisição de sua Sede Própria, con-
forme estabelecido no Termo de Constituição de Fundo Finan-
ceiro assinado em 24/03/2014. Sua contribuição é bem-vinda. 
Seguem os dados:  

Banco Bradesco - Conta Poupança  
Agência: 2579-8 

C C M M - C a m p a n h a  d a  S e d e  P r ó p r i a  

O Presidente do Sindarma parabeniza o Presidente do CCMM  

Através de e-mail, o Presidente do Sindarma e Diretor de Relações Insti-
tucionais da “Wilson Sons”, Sr. Bruno Lima Rocha, parabeniza o Como-
doro Alvaro José de Almeida Junior, Presidente do CCMM - Centro dos 
Capitães da Marinha Mercante, pela excelência do livro “O mar como 
destino”, de sua autoria, que fará parte do acervo da “Wilson Sons”, no 
seu Centro de Memória. 
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No dia 13 de agosto de 1942, sob o comando do Capitão de Longo Curso José Ricardo Nunes, pas-
sava pela barra do porto do Rio de Janeiro com destino a portos do nordeste, o navio de passageiros 
“Itagiba”, da Companhia Nacional de Navegação Costeira – C.N.N.C., que navegava escoteiro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naquela data o mundo já estava envolvido na Segunda Guerra Mundial, que iniciara em 1º de se-
tembro de 1939. 
O Brasil apesar de se manter neutro, já, há algum tempo, tinha optado por manter o comércio marí-
timo com os Estados Unidos da América, que já estavam em guerra com a Alemanha Nazista e a 
Itália Fascista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CLC – Alberto Pereira de Aquino          
 apanavigator2@gmail.com 

O Salvamento milagroso 

  

POSIONAMENTO DOS SUBMARIOS ALEMÃES NO MAR DO CARIBE, EM 15/06/1942 

HISTÓRIAS DA MARINHA MERCANTE  

mailto:apanavigator@yahoo.com.br
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Por esse motivo vários navios mercantes brasileiros de longo curso vinham sendo torpedeados nas 
costas da América do Norte e no Mar do Caribe. Porém, até aquela data, não tinha ocorrido ne-
nhum ataque a navios brasileiros que executavam navegação de cabotagem, entre portos brasilei-
ros.  
Por executar uma viagem de cabotagem entre portos nacionais, os 119 passageiros e tripulantes, 
que no “Itagiba” estavam embarcados, não pensavam estar correndo nenhum risco de ataques, por 
parte de submarinos ou navios de superfície dos países beligerantes. 
Nessa viagem, entre os vários passageiros, ia uma menininha de 4 anos de idade, que seguia acom-
panhada do seu pai. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A viagem transcorria normalmente até o dia 17 de agosto quando, às 1055 horas, ao largo do farol 
do Morro de São Paulo, localizado na extremidade norte da Ilha Tinharé, ao sul de Salvador,  o na-
vio foi atingido por um torpedo disparado pelo submarino alemão U-507, comandado pelo Capitão 
de Corveta Harro Schacht, que, seguindo novas instruções, passou a atacar, indiscriminadamente, a 
navegação de cabotagem brasileira.  
No espaço de dois dias o U-507 torpedeou seis navios de cabotagem causando a morte de 607 pes-
soas, entre passageiros e tripulantes! 
Os navios atingidos foram o “Baependi” (270 mortos), “Araraquara” (131 mortos), “Anibal Bené-
volo” (150 mortos), “Arará” (20 mortos), “Itagiba” (36 mortos) e a barcaça “Jacira”, que não teve 
vítimas fatais. 
Quanto ao “Itagiba”, após a explosão do torpedo, começou a soçobrar. Aqueles que conseguiram 
chegar ao convés principal lutaram para arriar as baleeiras que ainda apresentavam condições de 
serem utilizadas.  
O pai da menininha de 4 anos conseguiu colocá-la em uma baleeira que foi arriada, porém um 
mastro do navio caiu sobre a referida embarcação esmagando-a. Nesse instante pai e filha se sepa-
raram com a confusão que se seguiu, 
A menina, por milagre, foi amparada por alguém que estava na embarcação que, na falta de outro 
recurso, colocou-a em um caixa de madeira que boiava nas proximidades e aconselhou ficar quieti-
nha, pois iria procurar o seu pai. Em seguida desapareceu e nunca mais foi encontrado! 
A situação era desesperadora, pois, aqueles que estavam tentando se salvar, nadando nas águas agi-
tadas, estavam sendo atacado por tubarões! 
Mas o destino ofereceu, para alguns, um meio de salvamento.  

ILHA DE TINHARÉ, PRÓXIMO À CIDADE DE VALENÇA 
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Segundo os jornais da época conta-se que o pai da criança náufraga estava inconformado com a si-
tuação de ter sido salvo e não saber o que teria acontecido com a sua filha e que, várias vezes, teria 
ameaçado se jogar na água, para procurá-la e pedia a todos que o auxiliassem a localizar uma bale-
eira desgarrada, onde poderia estar a menina.   
Para confortá-lo o mestre da embarcação pediu que todos aqueles que estavam a bordo procurassem 
por algum sinal de náufragos, ainda restante. 
Depois de tempo de procura, alguém divisou, a certa distância, um objeto que merecia ser mais bem 
examinado. 
.Aproximando-se, verificaram que era apenas um caixote. Mas quando este estava a contra bordo do 
“Aragipe” verificaram que dentro dele estava uma criança e que ela estava viva! 
Para completar a história a menininha, que ali estava, era quem estavam procurando! 
Esta história realmente aconteceu e, ainda hoje, vive em Maceió a heroína desta fantástica história. 

 

IATE “ARAGIPE” 

Desprezando o risco que corria, pois o submari-
no alemão estava na área, o Comandante Balbi-
no rumou para o local do torpedeamento.  Gra-
ças a sua coragem, o “Aragipe” conseguiu reco-
lher 150 náufragos entre os quais estava o pai da 
menininha de 4 anos, que tinha ficado à deriva 
em um caixote de madeira. 

Passado o tempo temos a tendência de esque-
cer o que aconteceu no passado. Então vale 
apena aqui recordar também aqueles brasileiros 
que perderam suas vidas no mar, naquela guer-
ra, representados no mapa que localiza onde 
ocorreram os torpedeamentos dos navios brasi-
leiros 
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O FIM DO SUBMARINO U-507, O NOSSO MAIOR ALGOZ 

 

 

 

“Aqui se faz, aqui se paga” – O conhecido dito popular se encaixou como uma luva quando nos 
lembramos do fim que o destino reservou ao  submarino alemão U-507. No meu livro “Torpedo, o 
Terror no Atlântico” ao mencionar o nefasto U-boat no capítulo relativo aos submarinos agressores, 
eu já o classificava como o maior algoz dos navios brasileiros atacados durante a Segunda Guerra 
Mundial. 
Este corsário alemão foi o responsável pelo maior massacre da história na costa brasileira afundan-
do os mercantes nacionais Baependy, Araraquara, Anníbal Benévolo, Itagiba, Arará e Jacira. O 
afundamento desses navios brasileiros se constituiu em um dos episódios mais dramáticos na Histó-
ria do Brasil. O que dá ao episódio uma conotação mais cruel foi o fato do U-507 ter sido enviado à 
costa brasileira pelo Almirante Doenitz com esta finalidade precípua. Entretanto, a ordem dada pelo 
comando alemão para essa trágica missão foi disfarçada utilizando-se um eufemismo segundo o 
qual o U-507 iria ser enviado à costa do Brasil com o objetivo de “fazer manobras livres na costa 
brasileira”. O U-507 veio, invadiu nosso mar territorial, posicionou-se próximo à costa da Bahia e 
Sergipe e ficou à espreita do tráfego marítimo esperando oportunidades de ataque. 
As atrocidades praticadas por este submarino resultaram em 607 mortos nas embarcações atacadas  ̶ 
um número muito maior do que as perdas da FEB na campanha da Itália e mais da metade de todos 
os mortos da Marinha Mercante durante todo o período do conflito mundial. Com absoluta certeza 
podemos afirmar que o U-507 foi o principal responsável pela aceleração dos trâmites na esfera go-
vernamental que resultaram na declaração de guerra do Brasil à Alemanha e Itália. Isto porque, até 
então, os nossos navios vinham sendo atacados na costa leste americana e no Caribe, longe dos 
olhos da sentimental população brasileira. Com a vinda do U-507 para o nosso litoral, a tragédia 
passa a nos atingir de perto. Os cadáveres mutilados das vítimas dos ataques que chegavam à costa 
nordestina provocaram uma enorme comoção nacional e motivaram grande e furiosa reação popular 
em quase todo o país. Isso fez com que o governo brasileiro, em resposta aos apelos da sociedade, 
acelerasse a decisão de declarar o “estado de beligerância” contra a Alemanha e a Itália no dia 22 de 
agosto de 1942 e nove dias depois, o “estado de guerra”, que foi ratificado pelo Decreto 10.358 do 
dia 31 de agosto de 1942.  
O U-507 era um submarino tipo IXC, da classe “longo curso”. Foi construído pelo estaleiro Deuts-
che Werft AG de Hamburgo e entrou em operação na frota de submarinos da Kriegsmarine em ou-
tubro de 1941. Seu primeiro e único comandante foi o sanguinário Capitão de Corveta Harro 
Schacht, que começou sua carreira naval em abril de 1926 servindo nos cruzadores ligeiros Emden e 
Nürnberg. Em junho de 1941 Schacht foi transferido para a força de submarinos. Após os treina-
mentos de praxe, serviu durante um curto período no U-552 para complementar seu treinamento, 
sob o comando do CT Erich Topp. Em outubro de 1941 Schacht assumiu o comando do U-507, lá 
permanecendo até sua morte.  
 

 
 

1OM – Eng. Mec. - Marcus Vinicius de Lima Arantes                           
mv-arantes@uol.com.br 

O submarino U-507, nosso maior algoz 
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A primeira vítima brasileira de Schacht foi o Baependy do Lloyd Brasileiro. Quando navegava pró-
ximo à costa sergipana em 15.08.1942 recebeu dois torpedos que atingiram o costado de boreste e 
fizeram o navio adernar rapidamente e ser tragado pelo mar em seguida, não havendo tempo sufici-
ente para as manobras de salvamento. Registrou-se no Baependy o maior número de vítimas dentre 
todos os navios brasileiros atacados – 270 mortos (55 tripulantes e 215 passageiros). Dentre os 55 
tripulantes mortos estavam o comandante, CLC João Soares da Silva, o imediato, CCB Antonio Di-
ogo de Queiróz e dez oficiais (um médico, um piloto, cinco maquinistas, um radiotelegrafista e dois 
comissários). Dentre os 215 passageiros mortos havia 16 oficiais do Exército e 125 cabos e soldados 
que seguiam para Recife para se incorporar ao 7º Grupo de Artilharia de Dorso. 
Em seguida foi a vez do Araraquara, também do Lloyd Brasileiro,  no mesmo dia e bem próximo ao 
local em que fora atacado o Baependy. O Araraquara foi atingido por dois torpedos disparados pelo 
U-507 e como acontecera com o Baependy, o rápido naufrágio do navio não dera tempo suficiente 
para que as baleeiras fossem arriadas. Como consequência morreram 66 tripulantes, dentre eles o 
comandante, CLC Teixeira de Freitas, o Imediato, CCB João Fernandes Bio e 65 passageiros, totali-
zando 131 mortos. Este tipo de ataque, disparar torpedos sucessivos sem dar chance de haver opera-
ção de abandono é que caracterizava como sanguinário o comandante do submarino. Havia outros 
comandantes que disparavam inicialmente um único torpedo e esperavam a operação de abandono 
terminar para lançar o torpedo seguinte que afundava o navio.  
A terceira vítima do U-507, o Annibal Benévolo do Lloyd Brasileiro fui atacado também próximo à 
costa sergipana no dia seguinte aos dois anteriores. Pereceram no ataque 67 tripulantes e 83 passa-
geiros. O Comandante, CLC Henrique Jacques Mascarenhas da Silveira foi um dos quatro sobrevi-
ventes do navio e demonstrando extrema coragem voltou a comandar outro navio na zona sujeita a 
ataques. 
Em seguida foi a vez do Itagiba da Cia Nacional de Navegação Costeira que navegava a cerca de 9 
milhas do farol do Morro de São Paulo na costa baiana no dia 17.08.1942. Perderam a vida 10 tripu-
lantes e 26 passageiros. No mesmo dia fui afundado o Arará da Cia. Serras de Navegação Comerci-
al. O navio saíra de Salvador em direção ao sul e encontrou em sua rota náufragos do Itagiba, que 
fora torpedeado pelo U-507 há cerca de duas horas. O navio parou as máquinas e no momento que 
processava o salvamento dos 18 sobreviventes do Itagiba, recebeu um torpedo do U-507 que o atin-
giu por boreste e o colocou a pique, matando 20 dos seus 35 tripulantes. 
No dia 19 evidenciou-se o mais claro exemplo da sanha assassina do comandante do U-507 - o 
afundamento da pequena barcaça à vela Jacira. O barco, transportava apenas piaçava, caixas com 
garrafas vazias e um caminhão desmontado. Seus cinco tripulantes e um passageiro se salvaram 
num barco salva-vidas e conseguiram chegar à Praia de Serra Grande, oito milhas ao sul de Itacaré.  
Após o afundamento da Jacira, o U-507 sai de cena na costa brasileira a parte para outras missões, 
obedecendo ao que fora determinado pelo comando alemão. Passados três meses da sua fatídica 
missão na costa brasileira, o U-507 retorna para o Atlântico Sul para encontrar aquilo que seria o 
cumprimento da lei do retorno que é sintetizada no ditado popular “aqui se faz, aqui se paga”.  De-
pois de atacar os navios britânicos Oakbank em 27 de dezembro de 1942, Baron Dechmont em 03 
de janeiro de 1943 e o Yorkwood cinco dias depois, Harro Schacht é agraciado com a Cruz de Ca-
valeiro da Cruz de Ferro, que só iria ficar no seu peito por quatro dias.  

Passados apenas cinco meses do 
massacre que promovera na costa 
brasileira, no dia 13 de janeiro de 
1943, o U-507 navegava próximo à 
costa do nordeste do Brasil quando 
foi avistado pelo Catalina PBY-10 
da Marinha dos Estados Unidos, 
pertencente ao Esquadrão VP-83 se-
diado em Natal e comandado pelo 
Tenente Lloyd Ludwig. 

 Consolidated PBY Catalina do tipo que afundou o U-507 
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Em um voo rasante, o Catalina despejou quatro cargas de profundidade que colocaram a pique o 
submarino, lavando a alma da população brasileira. Todos os 54 tripulantes do U-507 foram para o 
fundo com ele. A se lamentar apenas o fato de estarem também a bordo quatro prisioneiros britâni-
cos dos últimos navios atacados: Os comandantes dos navios Oakbank e Baron Dechmont e o Co-
mandante e Imediato do Yorkwood  

_____________________ 

___________ 

_____ 
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5.500 ANOS DE NAVEGAÇÃO E OS ACIDENTES  CONTINUAM OCORRENDO  

De acordo com as informações do Museu Marítimo de Santos (2020), as primeiras embarcações de 
que se tem notícia foram retratadas pela arte egípcia há pelo menos 5.500 anos, confundindo-se 
com a invenção da escrita na antiga Mesopotâmia. Em outro extremo da esfera temporal, a tecnolo-
gia e a inovação foram capazes de descobrir a eletricidade (século XVII), proporcionar avanços 
significativos na astronomia e física, a façanha de enviar uma nave tripulada à lua no século XX e 
possibilitar sonhar com uma viagem a Marte no século XXI.  
Entretanto, apesar desses feitos memoráveis e 5.500 anos de experiência do Homem na navegação, 
acidentes continuam a ocorrer. Quando falamos de acidentes com navio, imediatamente pensamos 
que um dos fatores foi estarem navegando em lugares pequenos, “apertados” como rios ou Baías. 
Em 2018, ocorreu um gravíssimo acidente com dois navios (“CF CRYSTAL” abalroou o navio 
“SANCHI”) em uma área de 3.500.000 Km² que definitivamente não pode ser classificada como 
“pequena” ou “apertada”. Recentemente, a OCIMF (SAFETY4SEA, 2020) classificou o acidente 
com o navio tanque SANCHI como “o pior acidente com navios tanque em décadas”. Para piorar, 
o relatório elaborado foi inconclusivo  e dessa forma, o que realmente ocorreu talvez nunca saiba-
mos. Felizmente, o corpo técnico da OCIMF gerou um Boletim com recomendações que possibili-
tam destacar temas importantes para que evitemos a recorrência deste sofrível acidente.  

Fragmentos do relatório do acidente 

De acordo com o relatório da OCIMF(OCIMF, 2020), por volta de 1950LT (1150 UTC), em 6 de 
janeiro de 2018 na posição 30° 51.1'N / 124° 57, 6', E no Mar da China Oriental, o navio tanque 
“SANCHI” (164.160 toneladas DWT) foi abalroado pelo navio graneleiro “CF RYSTAL” (75.725 
toneladas DWT). O “SANCHI” estava carregado com óleo condensado tendo partido do porto de 
Assaluyeh (Irã) com destino ao porto de Daesan (Coreia do Sul). O “CF CRYSTAL" por sua vez, 
possuía uma carga de grãos (sorghum) a granel tendo partido do porto Kalama (EUA) com destino 
ao porto de Dongguan (China). O abalroamento partiu os tanques de carga do “SANCHI” ocasio-
nando um incêndio, seguido de fortes explosões e consequente naufrágio do navio tanque. Já o “CF 
CRYSTAL” sofreu extensos danos estruturais na proa, bem como outros danos em virtude do in-
cêndio que atingiu outras áreas de bordo. Infelizmente, foram contabilizadas 32 vítimas a bordo do 
“SANCHI”, 3 das quais confirmadas como mortas e 29 declaradas desaparecidas. O graneleiro 
"CF CRYSTAL" foi rebocado para um porto próximo, sendo que todos os seus 21 tripulantes fo-
ram salvos. O acidente foi classificado como “very serious marine casualty”  conforme definido 
no “IMO Code of International Standards and Recommended Practices for a Safety Investigation 
into a Marine Casualty or Incident” de acordo com a Resolução IMO MSC.255(84) “Adoption of 
the code of the International Standards and Reccommended practices for a safety investigation in-
to a marine casualty or marine incident – Casualty Investigation Code”. 
O incêndio (Figura 1) perdurou por mais de 1 semana causando danos irreparáveis à estrutura do 
navio tanque  o que resultou seu naufrágio tornando-se  no pior derramamento  de óleo dos últimos 

ARTIGOS TÉCNICOS 

O PIOR DESASTRE COM NAVIOS PETROLEIROS EM DÉCADAS 

MSc. Carlos Camargo * 
safetymanager@gmail.com  
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30 anos. O “SANCHI” transportava 111.000 toneladas (810.000 barris) de condensado - um óleo 
ultraleve e altamente inflamável e sua maior parte evaporou após o incêndio. Estima-se que 1.941 
toneladas de HFO também estavam nos tanques de armazenamento de combustível do 
“SANCHI” (SAFETY4SEA, 2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como consequência, o acidente criou quatro grandes manchas que juntas cobriam uma área total 
de 100 quilômetros quadrados, o que é quase equivalente ao tamanho da cidade francesa de Paris, 
poluindo praias e devastando a indústria pesqueira local. A devastação foi tamanha que atingiu 
ilhas do sul do  arquipélago  japonês conforme anúncio feito pela guarda costeira daquele país.   
Importante destacar que após  o abalroamento, com base em consultas feitas de forma cooperativa 
entre as autoridades marítimas da China (MAS China - Maritime Safety Administration),  Irã 
(Islamic Republic of Iran), Panamá e Hong Kong, redigiram um acordo de cooperação sobre a in-
vestigação do acidente em 25 de janeiro de 2018. O acordo deixou claro que a Autoridade Maríti-
ma Chinesa, o principal Estado investigador, seria responsável pela apresentação da versão final do 
relatório de investigação à IMO, disponibilizando-o ao público.  
O que ocorreu? 
De acordo com as informações do Insurance Maritime News, o comitê que investiga a abalroamen-
to entre o navio tanque iraniano “SANCHI” (IMO 9356608) e o navio graneleiro “CF 
CRYSTAL” (IMO 9497050) na costa da China, não chegou a um consenso quanto as causas do 
acidente. O relatório foi produzido por autoridades marítimas da China, Hong Kong, Irã e Panamá.  
As partes que compuseram a investigação concordaram sobre os fatos básicos, incluindo as propri-
edades da carga, identificação da tripulação, hora do abalroamento e a metodologia empregada na 
investigação do acidente, mas surgiram diferenças quanto a causa raiz do acidente. Investigadores 
chineses disseram que a responsabilidade recaiu sobre o navio tanque “SANCHI” já que ambas as 
embarcações envolvidas estavam em rumo de abalroamento. De outro lado, os investigadores ira-
nianos e panamenhos culparam o “CF CRYSTAL” por não ter efetuado a mudança de rumo. A 
China, que liderou a investigação, apresentou o relatório da investigação à IMO. O relatório não 
fez recomendações sobre possíveis responsabilidades ou penalidades para nenhuma das partes.. 
A investigação foi baseada em gravações de áudio e entrevistas com membros sobreviventes da 
tripulação do “CF CRYSTAL”. Foi descoberto que erros de ambas as tripulações levaram ao abal-
roamento, com cada tripulação negligenciando o uso de equipamentos de bordo e deixando de to-
mar decisões quanto ao rumo e velocidade. Há indícios que o “SANCHI” reportou um “near miss” 
com uma embarcação de pesca no mesmo dia, quando o 3º oficial (Segundo piloto) ignorou um 
alerta de rádio de um pesqueiro. Fato é que o relatório é simplesmente inconclusivo.  

 Figura 1: Incêndio no navio tanque “SANCHI” 
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À guisa de informação, considerando os rumos e informações do relatório oficial, de acordo com a 
figura abaixo (CAPTAIN PARANI, 2020) observa-se o rumo de abalroamento e o tempo disponível 
para a manobra necessária para evitar o sinistro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proa do “CF CRYSTAL” abalroou o “SANCHI” precisamente por BE entre seus tanques de las-
tro #2 e #3 gerando uma abertura entre os tanques de carga #2 e #3 por BE. Quando o abalroamento 
ocorreu o “CF CRYSTAL” estava no rumo 226º e o “SANCHI” com o rumo 358º (Figura 2). Dessa 
forma, o ângulo do abalroamento foi de 48º. Esse ângulo de “contato” (Figura 3) é consistente com 
as inspeções feitas nos navios, conforme foto abaixo feita pela autoridade Chinesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendações da OCIMF (OCIMF, 2020) 
A OCIMF, de forma muito profissional e altruísta, emitiu um boletim nesse ano destacando a im-
portância de verificação dos níveis de consciência / atenção / prontidão e familiaridade, os quais os 
tripulantes necessitam possuir, em especial os relacionados a esse trágico acidente que ceifou a vida 
de tantos marítimos. Este boletim de segurança é baseado em fatos, fatores contributivos e aprendi-
zados identificados no relatório de investigação oficial do abalroamento entre o “SANCHI” e o “CF 
CRYSTAL” e também se baseia na análise feita por membros da OCIMF e das informações dispo-
níveis nos documentos oficiais de referência. O boletim de segurança não buscou, de forma alguma, 
atribuir culpa ou responsabilidade a quem quer que seja pelo incidente. Abaixo as principais partes 
do Boletim de Segurança da OCIMF. 

Nota 
Rumo do SANCHI” (vermelho) e do “CF 

CRYSTAL” (azul), a cor magenta indica as 
marcações relativas dos navios demonstrando 
que praticamente não houve alterações de ru-
mo significativas. Ou seja, o risco de abalroa-
mento foi aceito por ambos os navios desde o 

início. 

Figura 2: Rumos de colisão 

Figura 3: Foto aérea feita em 10 de janeiro. O circulo vermelho 

destaca o ponto de contato (abalroamento) 
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Fatores que contribuíram para o acidente  
      Navegação 

1. Não cumprimento do RIPEAM - Regulamento Internacional para evitar Abalroamento no 
Mar, 1972. 
a. Ambas as embarcações falharam em cumprir a Regra 5 (vigilância), Regra 7 (risco de 

abalroamento) e Regra 8 (manobras para evitar a abalroamento, do RIPEAM);  
b. O “SANCHI” falhou em cumprir a Regra 15 (situação de rumos cruzados) e a Regra 16 

(ação da embarcação obrigada a manobrar) do RIPEAM; 
c. O “CF CRYSTAL” falhou em cumprir a Regra 17 (Ação da embarcação que tem prefe-

rência) do RIPEAM). 
d. Uso impróprio do AIS como auxílio à navegação / prevenção de colisões; 
e. Ambas as embarcações dependiam excessivamente do AIS para identificar, monitorar e 

avaliar o risco de abalroamento; 
f. O “CF CRYSTAL” usou o AIS como único meio de informação para evitar colisões; 
g. Não utilização do ARPA, radar ou outros meios apropriados para monitorar o alvo e o 

risco de abalroamento; 
h. Alteração de rumo para BE feita pelo “CF CRYSTAL” 16 minutos antes do abalroamen-

to . O Imediato afirmou que fez pequenas alterações de rumo de 217° para 225° a 9 minu-
tos do abalroamento com o intuito de trazer o navio de volta ao rumo original. 

     Gerenciamento de Passadiço (BRM – Bridge Resource Management) 
2. Evidências de que os princípios do BRM, como discussão de ações de forma a proporcionar 

conscientização, familiaridade, entendimento comum das opções de prevenção à colisões, 
disponíveis, não foram praticados a bordo; 

3. Os procedimentos de passagem de serviço de quarto a bordo do “CF CRYSTAL” não eram 
robustos como o Imediato reportou em sua passagem de quarto para sua rendição: “Sem trá-
fego algum a vante”. 

      Fatores Humanos 
4. Há sérios indícios que indicam não ter ocorrido uma efetiva gestão da equipe de passadiço; 
5. A decisão de chamar o Comandante foi tomada tarde demais pelo Oficial de Serviço (OOW - 

Officer on  Watch ) no “SANCHI”. 
6. A recomendação feita pelo vigia (lookout) ao OOW de serviço que estava no passadiço do 

“SANCHI”  foi ignorada; 
      Fatores Secundários 

7. Discrepâncias: Foram encontradas discrepâncias entre as informações do AIS sobre os dados 
do Course Over Ground (COG) e a Speed Over Ground (SOG) recebidas por outras embarca-
ções em comparação com o que foi transmitido do “SANCHI”  - até 25º em COG e 3 nós em 
SOG; 

8. Distrações: O OOW do “SANCHI” desviou a atenção da equipe, discutindo assuntos não re-
lacionados a navegação, no camarim de cartas.   

9. Relutância:  O OOW do “SANCHI” relutou em identificar uma situação de risco com embar-
cação de pesca (avistada por seu BE) e consequentemente em adotar as medidas necessárias 
para evitar o abalroamento. O OOW no “SANCHI” esperava que a embarcação menor ado-
tasse medidas para evitar rumos de colisão, apesar de ser ele o responsável pela manobra 
(RIPEAM).  

     Lições Aprendidas 
10. Os OOWs devem estar perfeitamente cientes de que equipamentos como AIS e ECDIS são e- 
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      quipamentos de auxílio à navegação. O propósito do AIS é o de auxiliar a identificar embar-
cações, auxiliar no rastreamento de alvos e em operações SAR, simplificar a troca de infor-
mações e fornecer informações adicionais para auxiliar na visão geral das proximidades e as-
sim contribuir para a devida tomada de decisão. Importantíssimo mencionar que são ferra-
mentas / equipamentos adicionais e não devem substituir o uso dos Radares / ARPAs e 
marcações visuais para a prevenção de abalroamentos; 

11. O uso dos auxílios eletrônicos à navegação não exime o OOW de sua responsabilidade de 
cumprir o RIPEAM em todos os momentos, e utilizar todos os demais meios disponíveis pa-
ra a tomada de decisão;  

12. Conscientização e familiaridade com os procedimentos de gravação/backup das informações 
do Voyage Data Recorder (VDR) - as limitações do VDR e os procedimentos associados pa-
ra fazer o “backup” dos dados do VDR devem ser completamente compreendidos, assimila-
dos e treinados, de modo a garantir que o máximo possível de dados relevantes estejam dis-
poníveis após qualquer acidente. Isso garante que as causas e os aprendizados de todos os 
acidentes sejam extraídos da forma mais ampla possível; 

Nota aos inspetores SIRE 
13. Este acidente destaca a importância do cumprimento do RIPEAM e da adesão às melhores 

práticas e procedimentos de navegação. A equipe de gerenciamento de passadiço (BRM) de-
ve ter um alto nível de conhecimento e familiaridade com os auxílios à navegação e outros 
equipamentos constantes no passadiço. Para que este boletim de segurança atinja seu objeti-
vo, os inspetores precisam estar familiarizados com as melhores práticas, orientações e regu-
lamentações atuais da indústrias relacionadas a todas as áreas de operação do navio; 

14. Os inspetores devem observar que o SIRE VIQ aborda as questões destacadas neste boletim 
por meio de perguntas no capítulo 4 (Navegação). Em particular, aborda a  conscientização e 
familiaridade dos oficiais e da tripulação do navio com equipamentos como AIS, ECDIS, Navtex, eco-
batímetro, agulhas magnéticas, giroscópicas e práticas de navegação. Os inspetores devem, ao res-
ponder às perguntas no capítulo 4 do VIQ, verificar o conteúdo das ordens permanentes do Coman-

dante, incluindo referências aos requisitos mínimos do CPA. 

Conclusão  
Apesar do 5.500 anos de experiência em navegação que a Humanidade possui, ainda somos falhos 
em evitar que acidentes como esse ocorram. Cabe a nós OOWs contribuirmos para que o conheci-
mento / experiência sejam repassados aos mais novos, bem como zelar para que a tripulação do na-
vio esteja apta a lidar com situações como essa, reduzindo o tempo de tomada de decisão e dessa 
forma evitar os acidentes. 
Na próxima edição, abordaremos os 100 anos do acidente com o Titanic (1912) que coincidiu com o 
acidente do Costa Concórdia (2012) e tentaremos responder a seguinte pergunta: O que falta para 
melhorarmos nosso desempenho ? 
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ARTE, CULTURA & EVENTOS 

A vida a bordo nos navios a vela de antigamente 

 
CLC Horacio Alberto Duarte 
                               Capitão Amador e Velejador  

“Existem três tipos de homens. Os vivos, os mor-
tos e os que vão para o mar.” Desde os tempos de 
Platão, a quem são atribuídas estas palavras, a vida 
para um tripulante a bordo de um navio seja ele 
mercante e/ou de guerra era extremamente ruim e 
inumana, pior que no inferno, somente a partir da 
segunda metade do século XIX e com o advento 
da navegação a vapor, que as coisas começaram a 
mudar lentamente para melhor 

https://www.navigateresponse.com/media/upload_5a81a604df549.pdf
https://www.navigateresponse.com/media/upload_5a81a604df549.pdf
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Para bem ilustrar como se vivia em um navio veleiro do início do século XVIII até a segunda meta-
de do século XIX, tomo a liberdade de transcrever trechos do livro “A República dos Piratas” do 
jornalista e escritor norte americano Colin Woodard, que no seu capítulo dois, das páginas 51 a 54, 
muito bem descreve como viviam os que iam para o mar, ou seja, aqueles que não eram vivos nem 
estavam mortos, tanto nos navios mercantes como nos de guerra da Marinha Real (Royal Navy), na 
Inglaterra de então:  
Os marinheiros ficavam abaixo até dos trabalhadores rurais na hierarquia da Inglaterra. O historia-
dor David Ogg descreveu o tratamento que eles recebiam como sendo “quase não distinguível do 
tratamento dado a um criminoso”, enquanto o escritor do século XVIII, Samuel Johnson, escreveu 
que a categoria era praticamente igual à dos prisioneiros, apenas com a possibilidade adicional de 
afogamento.  
O trabalho do marinheiro era extremamente perigoso. Eles tinham “barrigas explodidas”, ou hér-
nias, por empurrarem cargas pesadas, que eram transportadas em tonéis e barris que ocasionalmente 
escapavam e rolavam livres, decepando dedos ou esmagando membros. Enquanto estavam navegan-
do, as velas de lona do navio tinham que ser ajustadas frequentemente, fosse puxando adriças, esco-
tas e todo tipo de cabos e/ou cordas do convés ou subindo no alto do mastro. “Muitas vezes, nós 
éramos acordados antes de termos dormido meia hora e forçados a subir no mastro grande para re-
colher as velas do mezena, meio acordado e meio dormindo, com um sapato sim e outro não”, o ma-
rinheiro Edward Barlow lembrou em meados de 1703. “Em tempestades, quando o navio subia e 
descia como uma pedra de moinho rolando uma colina acima e outra abaixo, nós tínhamos que ar-
rastar e puxar para mover a vela rapidamente, não vendo nada além do ar acima e da água abaixo, 
uma água tão feroz como se cada onda fosse um túmulo para nós”. Homens caíam para a morte, en-
quanto outros eram levados dos conveses por ondas que quebravam, ou esmagados sob a mareagem 
que caía.  
Os marinheiros se enrolavam em roupas de lã para se protegerem do frio e usavam chapéus de cou-
ro e jaquetas revestidas de piche para se protegerem dos respingos do mar e da chuva. Ainda assim, 
não era incomum que eles passassem dias a fio com a roupa encharcada no frio do inverno, o que 
resultava em doenças ou morte. Nos trópicos, eles trabalhavam sem camisa, sofrendo terríveis quei-
maduras de sol.  
 
 
 
 
 
Não havia muito consolo embaixo do convés. Marinheiros mercantes ficavam amontoados em um 
alojamento coletivo na proa, onde o movimento do navio era mais violento. Eles dormiam em filei-
ras compactas de redes, num espaço escuro e mal ventilado que fedia a água de esgoto e carne suja. 
Piolhos, ratos e baratas invadiam os navios, espalhando doenças como tifo, febre tifoide e peste. 
Gottleib Mittelberger, que cruzou o Atlântico em 1750, disse que os alojamentos eram um lugar de 
“mau cheiro, fumaça, horror, vômitos, muitos tipos de enjoo, febre, disenteria, dor de cabeça, calor, 
definhamento, furúnculos, escorbuto, câncer, podridão de boca e outras coisas semelhantes, os quais 
provêm de comida e carne velha e extremamente salgada, além de água muito ruim e em falta, de 
modo que muitos morrem miseravelmente”. 
A comida que eles recebiam era totalmente repugnante. As carnes de boi e de porco salgadas, que 
eram à base da dieta do marinheiro, saíam dos barris secas e duras, na melhor das hipóteses; podres 
e com bichos, na pior. Os marinheiros fechavam os olhos antes de comer os biscoitos “mofados e 
fedorentos” do navio para evitar ver as larvas e os gorgulhos que se mexiam neles. Depois de algu-
mas semanas no mar, a água doce ficava verde e fedorenta e causava surtos mortais de disenteria e 
perda de sangue. Em vez de beber água,  marinheiros  bebiam  grande  quantidade de álcool em  seu  
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lugar; o racionamento da Marinhe Real dava a cada homem quase meio litro de rum e cerca de um 
galão de cerveja todo dia, o que significava que a tripulação ficava bêbada na maior parte do tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apesar de serem ruins como eram esses mantimentos, era melhor do que nada, como algumas tripu-
lações dolorosamente descobriam. Donos de navios mercantes especialmente gananciosos comu-
mente tentavam aumentar seus lucros abastecendo seus navios com estoques insuficientes de forne-
cimento de comida para a tripulação, deixando-os passando fome se tempestades ou ventos adversos 
fizessem com que a viagem demorasse mais do que esperado.  Navios que transportavam imigrantes 
 pobres ou escravos africanos para as Américas, eram particularmente vulneráveis. Nas embarca-
ções de passageiros, um grande numero de pessoas morria de fome. Quando a comida estava aca-
bando em navios negreiros, o capitão costumava jogar a carga humana ao mar. 
O capitão governava com autoridade absoluta e muitos deles a exercia com uma brutalidade chocan-
te. Os registros de julgamentos do almirantado são cheios de relatos de marinheiros sendo açoitados 
ou apanhando por pequenos erros, perder um remo, esquecer-se de cumprir uma tarefa ou pilotar de 
forma instável. Muitos perderam dentes, olhos, braços e dedos por causa dos espancamentos. Outros 
perderam suas vidas. E havia os capitães verdadeiramente sádicos que matavam homens que não 
gostavam, negando-lhes comida ou espancando-os até que eles mal conseguissem ficar em pé e for-
çando-os a escalar o mastro, enquanto outros se livravam de homens indesejados entregando-os para 
a Marinha Real, o que podia ser equivalente a uma sentença de morte. 
Legalmente falando, capitães mercantes só deveriam empregar disciplina “moderada” com suas tri-
pulações. Mas não era assim na Marinha Real, onde os capitães tinham ordem para infligir punições 
brutais. Suboficiais batiam nos ombros dos tripulantes vagarosos com varas de rattan. Roubos resul-
tavam numa flagelação mais violenta, com um chicote de nove tiras cheias de nós, o que também 
acontecia com “aqueles que urinavam entre os conveses”. Cometer crimes graves resultava em açoi-
tes potencialmente fatais de setenta e duas a trezentas chicotadas ou enforcamento. 
É de impressionar que algum marinheiro tenha sobrevivido. As taxas de mortalidade entre os tripu-
lantes de embarcações empregadas no comércio de escravos africanos eram comparáveis àquelas 
dos próprios escravos. Não era incomum que 40% da tripulação falecesse durante uma única via-
gem, a maioria de doenças tropicais, contra as quais eles não tinham nenhuma resistência. Cerca da 
metade dos marinheiros forçados da marinha real morriam no mar. Capitães de ambos os tipos de 
navios tinham que carregar homens extras como segurança contra a perda inevitável de mão de 
obra. 
Até mesmo os marinheiros que conseguiam sobreviver ao tempo de serviço raramente recebiam os 
salários que lhes eram devido. Capitães mercantes usavam uma variedade de artifícios para engana-
rem suas tripulações. Frequentemente os marujos descobriam que seus ganhos tinham sido retidos 
por danos à carga, até mesmo quando os danos eram causados por tempestades ou por má embala-
gem feita pelos próprios comerciantes. Alguns capitães pagavam em moedas coloniais, que valiam 
apenas 25%  a 50 % do valor da libra esterlina. Homens cujos navios fossem destruídos ou que ha-
viam sido forçados a entrar na Marinha raramente recebiam alguma quantia dos salários que lhe 
eram devido, o que significava um desastre para as famílias que eles deixaram para trás. A Marinha 
tinha uma política semioficial resumida na máxima “Segure o pagamento, segure o homem”. Na 
chegada ao porto, os marinheiros muitas vezes não eram pagos até pouco antes de o navio partir no-
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vamente e qualquer um que saísse antes dessa hora sacrificava automaticamente todos os seus salá-
rios atrasados. O pagamento muitas vezes era feito em forma de “cupons”, notas promissórias ofici-
ais emitidas pelo governo que seriam honradas em qualquer momento não especificado no futuro. 
Os marujos que precisassem imediatamente de dinheiro eram forçados a vender seus cupões para 
agiotas por uma fração do seu valor real. Finalmente, havia aqueles que serviam por anos a fio sem 
receber nada. Não é de se admirar, que jovens marinheiros mudassem de bando quando seus navios 
eram abordados por piratas.  
O termo “able bodied seaman” para designar o marinheiro de um navio mercante, usado até os dias 
de hoje nos países de língua inglesa, é portanto coerente pois para tripular um navio a vela de anti-
gamente, o marinheiro deveria ser sim um “marinheiro com corpo fisicamente apto” ou “marinheiro 
fisicamente apto”. 

____________________ 
_________ 

_____ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

No último dia 15 de Agosto de 2020 foi comemorado no Estado do Pará a sua Adesão à Indepen-
dência do Brasil. Considerado um feriado estadual, muitos dos paraenses, apesar de saberem da 
existência dessa data, desconhecem a história desse fato e como transcorreu o processo em que se 
tornou parte do território brasileiro. 
A data remonta desde as épocas dos processos de Proclamação da Independência, feito pelo então 
Príncipe Regente D. Pedro I às margens do riacho do Ipiranga, que mais tarde se tornaria o Primeiro 
Imperador do Brasil. 
Na história, o Brasil declarou-se independente de Portugal em 7 de setembro de 1822, contudo o 
Grão-Pará não era parte do Brasil. Essa província recusava em subordinar-se ao Estado brasileiro, 
preferindo continuar ligada a Portugal. 
Teve destaque nessa relutância o cônego Batista Campos, apoiado principalmente por comerciantes 
brasileiros. Ele e o grupo do qual fazia parte, os Patriotas denominados “liberais radicais”, conse-
guiram em Janeiro de 1823 reunir número suficiente de pessoas para jurar fidelidade à Constituição 
Lusitana. No entanto, deposta a Junta Governativa pelo Imperador, os rebeldes exigiam a formação 
de um governo popular, sob a chefia de Batista Campos.  
Refugiados no interior, os patriotas passaram a conspirar contra o governo, ganhando apoio das po-
pulações locais. As vilas de Cametá, Santarém, Macapá, Mazagão, Monte Alegre e Vigia se trans-
formaram em verdadeiros núcleos de conspirações. 

 

 
CLC Ricardo Monteiro 

    ricardo.monteirobr@hotmail.com.  

ADESÃO DO PARÁ À INDEPENDÊNCIA 

A adesão das massas populares às propostas de 
Batista Campos constituíram o começo de um 
processo que iria ter seu ponto culminante mais 
de dez anos depois com a Cabanagem. Os nú-
cleos de rebeldes assim constituídos isolaram a 
Junta portuguesa, o que facilitaria posterior-
mente a tarefa do Almirante Greenfell, enviado 
pelo Imperador para impor um governo fiel.  

mailto:ricardo.monteiro@hotmail.com
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Em 27 de fevereiro de 1823, após disputa acirrada e intensa, foi eleita a Primeira Câmara Constitu-
cional de Belém, composta por nove vereadores. Contudo, o Governador das Armas, Comandante 
das tropas portuguesas, General José Maria de Moura, não estava feliz com a eleição e posse desses 
vereadores tidos como independentes à política de predomínio português, e por isso não compare-
ceu à instalação da Câmara no Paço do Conselho. Ele reuniu seus comandados, os de maior confian-
ça entre seus oficiais, em sua própria casa, decidindo o que fazer diante do fato da sempre crescente 
decisão paraense de aderir à Independência.  
O Coronel João Pereira Vilaça deu início ao motim em primeiro de março, prendendo imediatamen-
te os vereadores, em sessão no Paço do Conselho, distribuindo-os encarcerados nos quartéis de vá-
rias localidades do interior como Chaves, Acará, Monte Alegre, dentre outros.  
Com o objetivo de apressar a adesão do Pará, foi mandado José Luís Arosa, um revolucionário do 
eixo Rio/São Paulo, e que teve logo o apoio de um italiano, João Batista Balby, que trabalhou inten-
samente para convencer os oficiais brasileiros para a causa.  
João Balby, acompanhado de oficiais e soldados do Regimento de Macapá, no dia 14 de abril de 
1823, entrou no Quartel do Corpo de Artilharia, no Convento de Santo Antônio. Os rebelados deti-
veram a tropa do Tenente-Coronel José Antônio Nunes, com o domínio de todo o quartel. Mas a 
conspiração foi dominada pelos comandados do General Moura com o apoio da tropa do Coronel 
Vilaça. Os participantes da revolta só não foram executados sumariamente graças ao bispo D. Ro-
mualdo Antônio de Seixas, mais tarde Marques de Santa Cruz.  

Atentos às manifestações contrárias, os portugueses procuraram reforçar então suas defesas, como 
as baterias de Val-de-Cães, a Fortaleza da Barra, os fortes do Castelo e de São Pedro Nolasco, impe-
dindo a entrada de navios no porto. No dia 11 de agosto de 1823, entretanto uma nau de guerra, de 
bandeira brasileira, fundeou na baía de Guajará. O Comandante do barco, o Capitão inglês (a servi-
ço de D. Pedro I) John Pascoe Greenfell enviou ofício do Chefe da Esquadra Imperial, Almirante 
Alexandre Thomas Cockrane de que o porto de Belém estava bloqueado e as forças imperiais exigi-
am a rendição de quem se opunha à Independência Brasileira, alegando que só restava o Pará ser 
integrado, e que ele se encontrava com uma esquadra de navios fora da barra, prontos para assegurar 
a adesão. Mas na verdade, ele só tinha um navio, porém essa estratégia já havia sido usada no Mara-
nhão e dado resultado.  
Para conseguir a adesão com mais facilidade, Greenfell afirmava que as propriedades dos portugue-
ses que aderissem ao Estado brasileiro seriam garantidas, devendo apenas prestar juramento de obe-
diência à Sua Majestade Imperial.  
A Junta Governativa que era presidida por D. Romualdo de Sousa Coelho, resolveu reunir extraor-
dinariamente um conselho para deliberar sobre a situação. Às 7 horas da noite de 11 de agosto, no 
Palácio do Governo, a Junta Governativa se reuniu, tendo o Comandante das Armas José Maria 
Moura procurado adiar a decisão do Conselho, o que não ocorreu, pois o povo presente à reunião 
bradava, exigindo a adesão. A reunião encerrou-se às 23 horas com a decisão de que o Pará estava 
independente de Portugal, unindo-se ao Império. 
Em 15 de agosto de 1823, foi Proclamada da Adesão do Pará à Independência do Brasil. O brigue 
do Capitão Greenfell deu salvas de 21 tiros, respondido pela fortaleza da barra, anunciando o haste- 

E as revoltas se multiplicavam na província in-
surgente. Em Muaná, no Marajó, o povo levan-
tou suas armas e proclamou a tão desejada inde-
pendência, em maio de 1823, sob a liderança de 
200 homens. O idealismo marajoara foi sufoca-
do pelas tropas portuguesas armadas de fuzis. 
No dia 13 de julho de 1823 a galera (navio) An-
dorinha do Tejo partiu para Lisboa, levando 267 
presos, muitos dos quais faleceram durante a 
travessia. 

Gravura da Esquadra do Almirante Greenfell. Tudo foi uma 
estratégia, já que só tinha um navio. 
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amento da Bandeira Brasileira. No palácio do Governo, as autoridades formalizaram, solenemente, 
o ato da Adesão, com o povo, comemorando nas ruas.  
Tudo parecia resolvido, contudo, deposta a junta, os patriotas refugiados no interior exigiram a for-
mação de um governo popular, sob a chefia de Batista Campos. Desmascarado o plano do Coman-
dante Greenfell, começaram as manifestações dos adversários e da própria população, contra a re-
cém-instalada Junta Provisória, acusada de manter no poder os comerciantes e latifundiários portu-
gueses. Sem controle, os revoltosos invadiram as residências portuguesas e saquearam suas casas 
comerciais. O cônego Batista Campos, numa tentativa de evitar alguns desses conflitos, foi acusado 
pelo Comandante inglês como um agitador político.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Já alta noite, com a sua guarnição e marujos dos navios mercantes, Greenfell prendeu e mandou re-
colher à cadeia todas as pessoas encontradas pelas ruas e casas suspeitas, e denunciadas sem distin-
ção alguma.  
Por volta de 250 homens foram presos e transportados para o porão do brigue “Palhaço”, ancorado 
no porto de Belém do Pará. Devido às insuportáveis condições, os homens confinados berravam por 
água e por ar.  
Para acalmar os ânimos, a tripulação atirava, divertindo-se com os gritos dos agonizantes no porão, 
pelo calor e a sede. Aumentando a crueldade, foi lançada sobre os prisioneiros uma nuvem de cal 
viva. No dia seguinte, apenas quatro ainda viviam e, no dia posterior, somente um restava, João Ta-
puia. No total morreram 252 milicianos e praças, sufocados e asfixiados.  
Sobre o ocorrido Laurentino Gomes relatou que: “eram sete horas da manhã do dia 22 quando se 
correu a escotilha do navio em presença do comandante... E o que viu ele? Um montão de duzentos 
e cinquenta e dois corpos, mortos, lívidos, cobertos de sangue, dilacerados, rasgadas as carnes com 
horrível catadura e sinais de que tinham expirado na mais longa e penosa agonia”.  
John Greenfell eximiu-se de responsabilidade pelo ocorrido, argumentando que o ataque não se exe-
cutara por ordens suas. Devido a este clima de desespero e crueldade, os caboclos e tapuias paraen-
ses começaram então a percorrer os primeiros passos da longa trilha que levaria ao início do adven-
to da Cabanagem, dez anos depois, em 1835.  
 
 
.  

Com autoritarismo, disposto a manter a “ordem”, 
Greenfell executou friamente 5 homens, como forma 
de reprimir as manifestações populares, e amarrou 
Batista Campos à boca de um canhão aceso. Mem-
bros da Junta Provisória intercederam e recomenda-
ram a transferência do cônego para ser processado e 
julgado no Rio de Janeiro. Greenfell recuou e soltou 
Batista Campos. Mas, não satisfeito com as execu-
ções, aprisionou 256 suspeitos, por tempo indetermi-
nado, no porão do brigue “Palhaço”, comandado pe-
lo Tenente Joaquim Lúcio Azevedo Gravura do porão do Brigue “Palhaço”. 
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Nosso colaborador da Revista Eletrônica  Marcus Vinicius de Lima Arantes acaba de lançar o seu 
mais recente livro: “EMMRJ – Memória Viva”. O livro aborda de forma detalhada toda a história 
da formação dos oficiais da Marinha Mercante desde o Brasil colonial, indicando todas as institui-
ções de ensino com essa finalidade iniciando pela Escola de Práticos em Belém em 1803, passando 
pela Academia Real dos Guardas-Marinhas em 1808 e por todas as demais escolas que se seguiram 
até chegar ao CIAGA e CIABA.  
A maior parte do texto do livro é dedicado à Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro 
(EMMRJ) durante o período em que funcionou com essa denominação (1958 a 1970) em suas no-
vas instalações na Av. Brasil.  O livro aborda em detalhes e com farta ilustração fotográfica as ins-
talações da Escola, seus dirigentes, professores, a rotina do Corpo de Alunos, as atividades escola-
res, a grade curricular, atividades esportivas e muito mais. Apresenta ainda a relação nominal de 
todas as turmas formadas na EMMRJ nos períodos de 1941 a 1956 quando funcionava nas instala-
ções do Lloyd Brasileiro e de 1958 a 1970, quando funcionava na Av. Brasil antes de ter seu nome 
mudado para Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM). 

Os interessados na aquisição podem entrar em contato com o autor pelo e-mail 
 mv-arantes@uol.com.br 
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Livro EMMRJ – Memória Viva 
 
 

1OM – Eng. Mec. - Marcus Vinicius de Lima Arantes                           
mv-arantes@uol.com.br 
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O Centro dos Capitães disponibiliza os livros abaixo que podem ser adquiridos diretamente em sua 
sede, ou por meio do e-mail contato@centrodoscapitaes.org.br com frete a ser custeado pelo soli-
citante:   
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