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Conforme determinação da Diretoria do CCMM, devido a situação atual na cidade do Rio de Janei-
ro da pandemia do COVID 19, informamos que manteremos a interrupção das atividades do Centro 
dos Capitães, a princípio até 31/01/2021. A secretaria continuará a funcionar na condição "home 
office" também durante este período. Qualquer alteração deste planejamento entraremos em conta-
to. Durante o período de recesso, por medida de segurança, o CCMM não estará recebendo nas suas 
instalações, seus sócios, associados e o público em geral. Na próxima reunião da diretoria no mês 
de janeiro, serão discutidas as medidas de flexibilização para o retorno das atividades do nosso Cen-
tro dos Capitães, a serem implementadas a partir do mês de fevereiro de 2021. 
Até la favor permanecer "em capa" nas suas casas.  

Horacio Alberto Duarte 
Diretor Administrativo 

RECESSO do CCMM 
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O Centro dos Capitães congratula-se com seus sócios, associados, e demais companheiros da 
Marinha Mercante, desejando a todos Boas Festas e parabenizando pelo eficiente trabalho em 
prol de um país mais justo e desenvolvido. 
Que o próximo ano seja de saúde e paz, com votos extensivos aos familiares. 
O mar é nosso compromisso e as estrelas nossa esperança! 

Comodoro Alvaro José de Almeida Junior 
Presidente do Centro dos Capitães 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

O presidente  do CCMM e seus  diretores 
parabenizam a todos, desejando saúde, 

paz e prosperidade. 
“Dominus Tecum.” 

 

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  

Alvaro José de Almeid Junior 03/12 
Daisy Lima da Sila 05/12 
José Carlos Gomes Barros 08/12 
Gilberto Maciel da Silva 12/12 
Luiz de Almeida Matos 13/12 
José Bruno de Oliveira Filho 16/12 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE DEZEMBRO 

MENSAGEM DE FIM DE ANO  
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Fez sua carreira na Transpetro / Petrobras, onde era considerado profissional exemplar por seus su-
periores e subordinados. sendo distinguido com diversas honrarias, dentre elas, o CERTIFICADO 
“MÉRITO DIAS DE MAR” TRANSPETRO, outorgado pelo Diretor de Transporte Marítimo. 
O Comodoro Renato Diniz, que iria rendê-lo no Comando do NT João Cândido cita: “ O Capitão 
Paulo Roberto faleceu no cumprimento do dever. Foi até onde suas forças o permitiram. Segue de-
claração do imediato dele - “Merecedor de reconhecimento, não só pela ação individual, mas por 
simbolizar a grande importância do trabalho marítimo. Infelizmente foi levado solitário num CTI de 
hospital longe dos seus e de sua casa. Muito temos que refletir sobre esta enfermidade, que como 
uma roleta russa vai ceifando as vidas.  Nosso trabalho é essencial, e estamos  cumprindo com ele”. 

.  
 

 
 
 
 
 

O Comandante Paulo Roberto foi sepultado no Memorial do Carmo - Caju - Rio de Janeiro - RJ. 
Faleceram também neste mês o CLC Adriano Coppietrs Filho , o CLC Coutinho, e o CFL José Car-
los Batalha Fernandes. 
O CLC Coopietrs foi comandante na Aliança, professor do CIAGA e do Curso MB Martins. Faleceu 
e foi sepultado no Rio de Janeiro - RJ. 
O CLC Coutinho foi comandante na Trasnpetro. Faleceu e foi sepultado em Belém - PA. 
O CFL Batalha, faleceu dia 19 p.p, em decorrência de um assalto em sua residência na cidade de 
Manaus - AM, quando foi atingido por arma de fogo. Foi sepultado nessa cidade. 
Esses valorosos homens do mar, muito honrados e queridos pelos seus familiares, superiores e suas 
tripulações, deixam uma grande lacuna no meio aquaviário. 
O Presidente do CCMM - Comodoro Alvaro José de Almeida Junior - e seus Diretores, consternados 
e solidários com  as famílias enlutadas, apresentam suas profundas condolências neste período de 
dor, e seu adeus aos queridos e diletos colegas. 
 
 
 

NOTAS DE FALECIMENTOS 

É com profundo pesar que participamos o falecimento do CLC Paulo Ro-
berto de Carvalho Júnior ocorrido no dia dezesseis  do corrente mês, em 
São José dos Campos - SP, onde estava hospitalizado por ter contraído a 
COVID 19 a bordo do NT João Cândido, que estava sob o seu comando. 

O Comandante Paulo Roberto formou-se na EFOMM-CIAGA - turma de 
1987,  com vinte anos, ainda muito jovem. 

Em memória ao Comandante Paulo Roberto, no dia dezoito, a Delega-
cia da Capitania dos Portos em São Sebastião, prestou uma singela ho-
menagem com os militares formados na frente do terminal aquaviário 
fazendo um minuto de silêncio. 

Descansem em paz. 

Como homenagem ao Comandante Paulo Roberto, todos os navios da 
Transpetro, no dia 17, às 17:50 LT, fizeram soar um apito longo. Pelo 
link ao lado pode ser visualizado o NT “Dragão do Mar” prestando essa 
reverência. 

https://youtu.be/ZxrQrRJwZuc
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Em 1956, quando eu estava no primeiro ano do Curso de Náutica, na antiga Escola de Marinha 
Mercante, nos finais de semana e nas férias, costumava acompanhar a construção de um veleiro de 
seis metros de comprimento, que um primo meu executava no quintal de sua casa, na Ilha do Go-
vernador, onde eu também morava, em uma casa vizinha. 
Naquele ano, tinha estado em cartaz, na Cinelândia, o filme americano “High Society”, estrelado 
por Bing Crosby, Grace Kelly e Frank Sinatra, que fez grande sucesso. Nele aparecia, em uma ce-
na, um belo veleiro denominado “True Love”.  
Não havia dúvida, estava escolhido o nome da nova embarcação do meu primo: “True Love”!   
Lançada ao mar, na Praia da Bica, a embarcação demonstrou excelente estabilidade e segurança, 
em várias condições de mar e vento, quando foram executadas várias saídas pela Baía de Guanaba-
ra. 
Certo dia de verão, resolvemos ir até a Ilha de Paquetá. Éramos quatro a bordo. 
Apesar do adiantado da tarde, ainda aproveitando a “viração” que soprava, resolvemos seguir via-
gem. Rapidamente nos afastamos da praia e seguimos para o meio da Baía de Guanabara em de-
manda de um ponto favorável para alterar o rumo para Paquetá. Após atingir o referido ponto, pas-
samos a navegar, com vento pela popa, na direção do nosso pretendido destino.  
Mas o tempo começou a mudar.  
Estávamos navegando na altura da Ilha do Braço Forte, já começando a escurecer, quando o vento 
começou a rondar, passando a soprar violentamente pela proa. Rapidamente arriamos a vela grande 
deixando apenas a bujarrona e passamos a correr com o tempo.  
Era uma grande tempestade!  
Os raios e trovões riscavam o céu e o mar ficou muito agitado. A escuridão que se instalou e a chu-
va forte que nos fustigava, quase nos impedia de avistar as luzes do balizamento náutico. Isso era 
importante porque aquela região está coberta de vários perigos à navegação. 
Para agravar a situação, as luzes da Ilha do Governador, para onde agora rumávamos, de repente, 
apagaram. Para não ir de encontro às várias lajes, existentes no nosso percurso, com remos de mão, 
remamos por várias horas, até atingir a Praia da Freguesia, onde ancoramos e armamos um toldo na 
retranca, para passar a noite. Um lampião a querosene fornecia a iluminação necessária. E, apesar 
de encharcados, estávamos todos contentes. Afinal havíamos passado por um grande perigo e saído 
sãos e salvos.  
Mas tínhamos que telefonar para casa e avisar que estava tudo bem. Naquela época isso não era fá-
cil, mas conseguimos e fomos dormir em paz.      
Na manhã seguinte, com ótimo tempo, resolvemos alterar os nossos planos e partimos para explo-
rar a Ilha d’Água que, na ocasião, ainda estava intocável pelo progresso e se apresentava inteira-
mente recoberta por intensa vegetação e era habitada por uma única família de pescadores. 
Foi um grande dia com direito a banho de mar e mergulhos para retirar mexilhões e ostras das pe-
dras, que transformamos em uma grande refeição, com o arroz cozido no nosso fogareiro a quero-
sene de pressão. 

CLC – Alberto Pereira de Aquino          
 apanavigator2@gmail.com 

  

HISTÓRIAS DA MARINHA MERCANTE  

O VELEIRO “TRUE LOVE” 

mailto:apanavigator@yahoo.com.br
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Ao voltarmos para a Praia da Bica, como sempre, amarramos o “True Love” a uma boia, situada a 
uma pequena distância da praia. 
Passados uns meses, certa manhã, verificamos que o barco tinha desaparecido ou talvez sido rouba-
do. Verificada a boia, foi constatado que tinha sido roubado. Mas quem teria feito tal coisa? 
Naquela época, a Ilha do Governador era o paraíso dos pescadores de sardinhas e camarões e várias 
embarcações do Caju e da Ponta da Areia, frequentavam a nossa praia com seus arrastões, que pro-
vocavam uma grande mortandade de peixes e crustáceos. 
Resolvemos fazer uma visita a aqueles locais. No Caju não encontramos nada e seguimos para Nite-
rói.  
Na Ilha da Conceição também nada foi encontrado. Resolvemos ir até a Ponta da Areia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caminhávamos pela rua que corria paralela ao cais, quando nas proximidades de um atracadouro, ali 
existente, avistamos o “True Love” amarrado a uma boia. 
Ficamos contentes, mas procuramos disfarçar a nossa satisfação porque quem tivesse roubado, o 
nosso barco, poderia estar por perto e poderia ser perigoso. 
Resolvemos ir até um botequim situado em um local voltado para o mar, de onde tínhamos ampla 
visão para o local onde estava a embarcação e pedimos uma refeição.  
Enquanto isso, o amigo de meu primo que nos acompanhava, foi telefonar para o seu tio, que era De-
legado da Polícia Marítima. Este informou que iria mandar uma lancha imediatamente. 
Quando a lancha chegou e se aproximou do nosso barco, o cais ficou repleto de gente, mas ninguém 
se apresentou para reivindicar a propriedade do barco.  
Com o “True Love” a reboque, seguimos para o Cais do Mercado, no Rio de Janeiro, local onde, na 
época, ficava a Delegacia da Policia Marítima.  
Enquanto meu primo prestava declarações, naquela Delegacia, tomei um ônibus e fui à Ilha do Go-
vernador apanhar algum equipamento que auxiliasse na viagem entre a Praça Quinze e a Praia da Bi-
ca, pois queríamos voltar para casa, assim que liberados.  
Começamos o nosso retorno por volta das 2000 horas. Nesse momento começaram os nossos proble-
mas. 
Os ancoradouros das barcas tinham um grande movimento de embarcações chegando e partindo. 
Como o nosso meio de propulsão principal era o vento e a calmaria era absoluta, só nos restava utili-
zar os dois remos de mãos para vencer a corrente de maré vazante e sair da área de tráfego das bar-
cas.  
Hoje reconheço que foi uma decisão temerária. Com a escuridão do mar e as luzes feéricas da cida-
de, era muito difícil avistar as luzes de navegação das embarcações que, desapareciam  projetadas 
sobre as luzes da cidade. Foi um sufoco! 

Ponta da Areia 
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Quase fomos abalroados pela barca que transportava carros na travessia entre Rio e Niterói. O Mes-
tre da barca, com muita razão, nos dirigiu alguns impropérios porque a nossa única luz era uma lan-
terna elétrica.    
Chegando às proximidades da Ilha Fiscal, fora das linhas das barcas, paramos de remar, para des-
cansar, mas verificamos que a maré de vazante nos arrastava para a zona de tráfego das barcas e, 
sem opção, continuamos a remar com pouco progresso, até a mudança da maré. 
A noite era de lua e o mar estava calmo e o silêncio da noite só era cortado pelos latidos dos cachor-
ros dos navios fundeados ao largo da Ilha das Enxadas, quando passávamos nas suas proximidades.  
Foi uma noite inesquecível. Apesar do cansaço, da sede e da fome, conseguimos chegar a nossa 
praia já quase amanhecendo e amarramos o “True Love” à sua boia, que era o seu local de descanso. 
Para mim, que estava iniciando a minha carreira de Oficial de Náutica foi uma boa experiência para 
o que estava por vir.   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
 
 
 
RESUMO 
Este texto provê uma análise das práticas brasileiras diretas e correlatas em registros de embarques e 
experiências dos aquaviários para uma arquitetura básica do processo de digitalização. A digitaliza-
ção de Embarques e Experiências é um ponto-pivô para transição digital da cadeia de valor da in-
dústria marítima capaz de contribuir para uma convergência global mais profunda, tornando seus 
integrantes mais resilientes através de uma base de dados mais ampla para pesquisa entre os profis-
sionais, empresas e regulamentadores do setor, integrando as filosofias de segurança, segurança ci-
bernética e proteção nas operações aquaviárias. A motivação desta pesquisa é dada pela grande la-
cuna da tomada de decisão versus conhecimento na relação homem-máquina/ sistemas, que ao lon-
go do tempo acentuou-se em relação às práticas nos processos de armazenamento e transferência de 
massa. Adicionalmente, espera-se que seja uma fonte para a Pesquisa e Ensino em Transportes 
Aquaviários, esclarecendo as principais habilidades e a base estruturais necessárias para as próxi-
mas duas décadas. 
 
ABSTRACT 
This paper provides an analysis of Brazilian practices of direct and indirect marine trips and experi-
ences logs for a basic architecture of the digitalization process. The trips and experiences logs are a 
pivot-point for the maritime industry chain value capable of contributing to a global deep conver-
gence, making the users more resilient through a wider search database available to the professio-
nals, companies and sector regulatory authorities, integrating the safety, cyber security and asset se-
curity philosophies to maritime operations. The main reason for this research is given by the huge 
gap for decision making versus knowledge in human-machine/ systems relation which through the 
time increased on mass processes and storages practices. Additionally, it is expected to be a source 
of Maritime Education and Research clarifying the necessary skills and framework environment for 
the next decades.  
Palavras-Chave/Keywords: Aquaviário/ Marine, Marítimo/Maritime, Digitalização/ Digitalization. 
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1. INTRODUÇÃO  
A digitalização é crucial para a competitividade da indústria marítima global, substituir processos e 
transações baseados em papel. Aumenta a eficiência financeira e operacional. O relatório britânico 
de inteligência de mercado de trabalho aponta que: o reforço nas disciplinas de STEM (Science, 
Technology, Egineering and Math), na formação de aquaviários, parece não estar funcionando como 
se esperava; o programa de Logística Aquaviária precisa ser reavaliado, são necessários novos requi-
sitos de automação (UK Department of Trasnport, 2019).  
Com o advento da Revolução Industrial 4.0 na indústria marítima novas habilidades operacionais 
são requeridas aos profissionais aquaviários (Oficiais e Subalternos, Fluviários, Pescadores, Mergu-
lhadores, Práticos e Agentes de Manobra e Docagem), que por demandarem requisitos internacionais 
de certificação, encontram-se no ponto de inflexão onde as legislações internacionais possuem maior 
peso, o que resulta em maior necessidade de treinamento cíclico e contínuo para ementas baseadas 
apenas na Convenção STCW e, que não refletem as miríades de processos existentes e em constru-
ção futuras das embarcações.  
A demanda por processos cada vez mais eficientes, novas tecnologias de construção e utilização de 
fontes de energias renováveis ou retrofits somam-se como variáveis de mercado, que forçam o de-
semprego ou aumento no custo de logística e serviços, à medida que são adotadas, o que acarretará 
em um acréscimo na lacuna entre os atuais profissionais e os provedores de soluções devido à escala 
de tempo – lacuna de habilidades. 
A lacuna de habilidades poderá resultar em surgimento de novas especialidades para Oficiais, como 
ocorreu com a criação do Oficial Eletrotécnico - ETO, ainda não existindo no Brasil, portanto não há 
regulamentação para a formação do ETO, no momento, mas isso também irá resultar em novos pro-
blemas, pois, a dinâmica em novos processos, equipamentos e dados da indústria crescem numa es-
cala de progressão geométrica de inovação enquanto o aprendizado cresce numa escala aritmética e 
é incompatível com o tempo disponível ou sem suporte para assimilação. Soma-se a esta questão os 
novos problemas intrínsecos gerados pelas novas tecnologias e que não são conhecidos ainda. 
O centro do ponto de inflexão, atualmente é a base ou campo-chave para referência dos aquaviários, 
quanto aos seus respectivos ranques é o Tempo, cuja contagem é feita através da CIR e do ROL de 
Equipagem. 
A CIR Caderneta de Inscrição e Registro ou Carteira de Identidade de Marítimo, emitida pela Auto-
ridade Marítima de cada país que adota a sistemática, é um documento pessoal, não equivalente à 
identidade (civil) e possui a função de contar o tempo de embarque, permitir o trânsito de embarque/ 
desembarque. A CIR não equivale ao passaporte, não pode ser alterada de nenhuma forma e é in-
transferível. Entretanto, na prática o que se pretende com este documento é provar o tempo envolvi-
do na navegação ou na condução de máquinas pelo oficial aquaviário.   
A CIR também é utilizada para registrar cursos pertinentes à carreira marítima na CIR, que deve ser 
preenchida pelo aquaviário, endossado pelo Comandante da embarcação, obedecendo às provisões 
da ILO 108 e da Convenção para Identificação de Marítimos (1958). 
O ROL de Equipagem, ou seja, o espelho de registro dos embarques de toda tripulação, com efeito, 
já foi objeto de utilização por parte das Agências Marítima para trâmites de despacho de embarca-
ções e ao longo do tempo, apesar de ser um registro das funções ocupadas e datas de embarque/ de-
sembarque com uma importância relevante no que diz respeito a sua veracidade, teve o seu significa-
do diminuído, pois nem toda embarcação, no sentido amplo da palavra, ou seja, não se restringindo 
apenas a navios; ou por não ser um requisito, talvez porque deixou de ser fiscalizado ou até mesmo 
pela não obrigação de retorno para conferência e arquivo. Outra importância é quanto à garantia do 
padrão na forma de preenchimento, integridade e segurança da informação. 
O ROL de Equipagem é o documento, obrigatório, para embarcações empregadas na navegação em 
mar aberto e interior possui as seguintes informações: 

1. dados da embarcação, do(s) proprietário(s) e do armador; 
2. assinatura e nome legível do Comandante do navio, proprietário, armador ou seu preposto  
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    (representante legal);  
3. dados dos tripulantes; e 
4. dados dos embarques e desembarques dos tripulantes; 

No entanto, o ROL de Equipagem não é apenas um documento de registro, é comprovante, que re-
quer dados fidedignos inseridos cronologicamente para garantir o cômputo do tempo de embarque 
de aquaviários. Tudo isso feito em papel, o que torna o aproveitamento dos dados ineficiente. 
O tempo como campo-chave adiciona pouco valor como referência para demanda de mercado, em se 
tratando de competência, daí o ranqueamento dos atuais Oficiais resultarem em pouco peso ou cono-
tação quando comparado aos problemas e soluções atuais e futuros, não apenas pelas novas tecnolo-
gias, mas pela interação para extração de dados dos processos pertinentes.    
Não é objeto deste artigo analisar o ROL Portuário; faz-se apenas, referência aos profissionais Ofici-
ais Aquaviários para fins de exemplificação de modelos, requisitos e consequências para facilitar a 
análise através da redução de variáveis, entretanto, isso não quer dizer que as conclusões deste artigo 
não se apliquem aos demais aquaviários e ROL Portuário, conforme a NORMAM 13 - Capítulo 2 - 
Carreira, Grupos, Categorias e Níveis de Equivalência de Aquaviários, ROL de Equipagem e ROL 
Portuário, guardadas as suas peculiaridades. 
Desta forma, é através da digitalização da CIR/ ROL de Equipagem, a medida básica para se permi-
tir, não apenas, criar mais um registro digital, mas, sobretudo, ampliar a versatilidade que os Oficiais 
Aquaviários precisam para evitar uma lacuna de conhecimentos, que nem as ementas de quaisquer 
cursos e a Convenção STCW não serão capazes de suprir em tempo. De qualquer forma, será neces-
sário o aperfeiçoamento contínuo, ou seja, a variável tempo cederá lugar para a variável semântica: 
conhecimento provado. 
2. Requisitos Estatutários 
Navios substandards, normalmente estão associados a tripulações substandards, com relação as suas 
respectivas qualificações, entretanto, isso envolve outros aspectos, por exemplo, política de ISM Co-
de (Código Internacional para Gerenciamento da Segurança) da companhia, política marítima do pa-
ís de origem, entre outros requisitos legais.  
As três principais Autoridades de Controle do Porto pelo Estado (PSC) são: Paris Memorandum of 
Understanding (MOU), Tokyo MOU e United States Coast Guard (USCG) – o objetivo dessas asso-
ciações é eliminar as operações marítimas fora do padrão estabelecido em Leis e Regras Internacio-
nais. 
O Brasil não faz parte do Paris MoU, Tokyo MoU nem possui acordo com a USCG. O Brasil cum-
pre a Resolução da IMO A1119 – 2017 e as Convenções ratificadas para os fins de Controle do Por-
to pelo Estado.  
Todas as Autoridades Marítimas possuem Listas de Classificações, que podem inviabilizar a atuação 
de embarcações, profissionais e Bandeiras. Na prática uma anotação por falta realizada pela Autori-
dade Marítima resulta em um controle sem fronteiras do cumprimento do requisito quando provido 
acordos entre as autoridades. As anotações são baseadas nos Requisitos abaixo: 

  A Convenção para Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1974, conforme emenda (SOLAS 
1974);  

 O protocolo de 1988 relacionado à Convenção para Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 
1974 (SOLAS PROT 1988);  

 Convenção Internacional para Linhas de Carga, 1966 (LL1966);  
 O Protocolo de 1988 relacionado à Convenção para Linhas de Carga, 1966 (LL PROT 1988);  
 A Convenção Internacional para Prevenção da Poluição por Navios, 1973, conforme modifi-

cado pelos Protocolos de 1978 e 1997, mediante emenda (MARPOL);  
 Convenção Internacional sobre Padrões de Treinamento, Certificação e Serviço de Quarto pa-

ra Marítimos, 1978, emendada (STCW 1978);  
 Convenção Internacional sobre Medida de Tonelagem de Navios, 1969 (TONNAGE 1969);  
 Convenção Internacional sobre o Controle de Sistemas Anti-incrustantes Nocivos em Navios, 

2001 (AFS 2001);  
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 Convenção Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar, 1972 (COLREG 1972);  
 Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil em caso de Danos causados pela Polu-

ição por Hidrocarbonetos, 1969 (CLC 1969);  
 Protocolo de 1992 como emenda Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil em 

caso de Danos causados pela Poluição por Hidrocarbonetos, 1969 (CLC PROT 1992);  
 Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil em caso de Danos causados por Polui-

ção em Abastecimento, 2001 (BUNKERS 2001);  
 Convenção Internacional para o Controle e Gerenciamento de Água de Lastro e Sedimentos 

de Navios, 2004 (BWM 2004);  
 Convenção Internacional de Nairóbi para Remoção de Cascos Soçobrados, 2007 (NAIROBI 

WRC 2007); 
 Outros desdobramentos, conforme Anexo (12) Lista de Certificados e Documentos, Anexo 

(18) Lista de Instrumentos Relevantes para os Procedimentos pelo Controle do Estado do Por-
to. 

Baseado nos requisitos e desdobramentos supracitados fica evidente que nenhum Armador/ Empresa 
irá pôr em risco qualquer operação de suas embarcações mediante o descumprimento legal, pois im-
plicaria em sérios prejuízos ao negócio. Isso requer um controle de conformidade para se atingir 
Operações Standard. 
Leia-se Operação Standard, o cumprimento ao STCW, Outras Convenções da IMO, Guias de Opera-
ção e Normas das Autoridades Marítimas, onde diversos Modelos de Treinamentos estão baseados 
em habilidades proporcional ao tempo de embarque. Operações Standards estão baseadas em diver-
sos Modelos para Registro de Tempo de Embarque e Experiências, comparados e existentes. 
Analisaram-se as características dos Modelos, existentes no Brasil, para Registro de Tempo de Em-
barque e Experiências, verificando suas respectivas arquiteturas de dados: Modelo Funcional para 
Treinamento, Modelo com Controle Difuso e Modelo Rígido e Conceitual. 
A partir de outubro de 2020, entrou em vigor as Diretrizes para o Uso de Livro de Registros Eletrô-
nicos ligados a MARPOL – Resolução MEPC.312(74): 

 Livro de Registro de Óleo, partes I e II (MARPOL Anexo I, regras 17.1 e 36.1);  
 Livro de Registro de Carga (MARPOL Anexo II, regra 15.1);  
 Livro de Registro de Lixo, partes I e II (MARPOL Anexo V, regra 10.3);  
 Livro de Registro de Substâncias Degradantes da Camada de Ozônio (MARPOL Anexo VI, 

regra 12.6);  
 Registro de Camadas e Estado ligado/ desligado dos Motores e Geradores a diesel marítimos 

(MARPOL Anexo VI, regra 13.5.3);  
 Registro de Substituição de Combustível (MARPOL Anexo VI, regra 14.6); e  
 Registro dos Parâmetros de Motores e Geradores (Código Técnico NOX, parágrafo 6.2.2.7). 

No momento, o livro eletrônico de registros operacionais da MARPOL é opcional, ainda vale o re-
gistro em papel, entretanto, esses registros devem ser migrados para estatísticas que vão ajudar cada 
Estado definir suas políticas ambientais como o Programa Brasileiro de Declaração Pública de In-
ventário de Emissões de GHG e a Estratégia de Redução de Emissões de GHG provenientes de Em-
barcação da IMO, cujas emendas incluem os requisitos para redução da intensidade de carbono base-
ado no Índice de Eficiência Energética de Embarcações (EEXI) e nos requisitos para redução da in-
tensidade de carbono operacional – Índice de Intensidade de Carbono Operacional (CII), logo, quan-
to mais automatizar a informação acerca dos registros MARPOL, mais fidedigna e temporal será a 
informação, assim maior será a confiança dos investidores.  
Para garantir essa confiança por parte dos investidores será necessário que os Registros Marpol de-
vem ser parte da política de automação/ TI no Plano de Continuidade do Negócio da companhia, ou 
seja, deve ser capaz de, no mínimo prover cópia de segurança e recuperação de dados em caso de 
falhas do sistema ou da rede, deve-se considerar a integração ao sistema de UPS – Uninterruptable 
Power Supply, na visão da IMO, estas medidas servem para alimentar o Controle pelo Estado da 
Bandeira (PSC), um prenúncio do monitoramento online. 
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3. MODELOS DE REGISTROS DE TEMPO E EXPERIÊNCIA 
3.1. Modelo Funcional 
Levando-se em consideração as práticas laborais similares, realizou-se uma comparação com a avia-
ção civil, cuja unidade de registro são horas e não dias, modelo desenvolvido pela ANAC, onde a 
"CIR" , chama-se Caderneta Individual de Voo Digital (CIV Digital), ou seja, de acordo com a IA-
C3252-121/135-0197 e IS No 61-006, Revisão ‘E’ - Instrução Suplementar Procedimentos para o 
lançamento de endossos nos registros de voo de pilotos – esta deverá ser preenchida pela Adminis-
tração da empresa e conter a assinatura do seu Diretor ou de pessoa autorizada, claramente identifi-
cada, devendo também conter ainda carimbo da organização. A grande vantagem desse processo, é 
que a CIV é digital, mas não desabona a cópia impressa que fica de posse do Piloto.  
Note-se como uma inovação comparada ao registro de operação/ pilotagem no setor aquaviário é o 
processo de Endosso de voo, que registra a prática do aluno piloto, por pessoa competente, ou seja, 
avaliação e registro ao mesmo tempo. 
3.2. Modelo com Controle Difuso 
A ICS – International Chamber of Shipping – Câmara de Comércio Marítimo Internacional, repre-
senta cerca de 80% da frota marítima junto a IMO (Organização Marítima Internacional) dá como 
opção para registro de experiências a bordo, e isto tem sido adotado pelos países que não obrigam a 
utilização do Seamen´s Log Book (CIR), no entanto, solicitam alguma forma de contagem de tempo 
comprovada para entrada em processos administrativos, a utilização do “On Board Training Record 
Book for Ratings Forming Part of a Navigational Watch and Ratings Qualifying as Able Seafarer 
Deck”, “On Board Training Record Book for Officers in Charge of a Navigational Watch (Deck Ca-
dets)”, “On Board Training Record Book for Ratings Forming Part of an Engineering Watch and 
Ratings Qualifying as Able Seafarer Engine”, “Personal Training and Service Record Book – Estes 
livros de registro foram criados para ajudar a todos os aquaviários marítimos qualificados a mante-
rem um registro compreensivo de seus serviços a bordo, treinamentos e quaisquer outras informa-
ções relevantes (ICS, 2020).  
Estes livros, também ajudam as empresas assegurarem que a documentação e dados relativos aos 
aquaviários empregados em suas embarcações é mantida apropriadamente e de pronto atendimento 
para demonstrar o cumprimento com a Convenção da IMO STCW – Standards of Training, Certifi-
cation, and Watchkeeping for Seafarers Convention (Convenção Internacional sobre Padrões de 
Treinamento, Certificação e Serviço de Quarto para Marítimos).  
Nota-se que Watchkeeping, para os dias atuais, talvez fosse melhor substituída para situation aware-
ness – consciência situacional, pois é a divergência entre a consciência situacional ideal e a percebi-
da que permitem uma brecha para os Quase Acidentes e, que consequentemente podem resultar em 
acidentes ou situações indesejáveis (National Research Council, 1998). A expressão Watchkeeping, 
interpretando apenas a palavra e não interpretando o código pela palavra, traduz uma ideia passiva, 
de apenas observação e tomadas de ações reativas.  
O design da interface, Complexidade e Automação exercem papel fundamental na consciência situa-
cional, tomada de decisão e na realização das ações. Ou seja, não basta saber ler as informações de 
usuário para saber como o sistema opera e poder realizar as alterações necessárias dos parâmetros, 
também é importante entender as relações dentro do sistema que pode ser complexo ou apenas difícil 
de operar. 
Além disso, os Livros de Registro da ICS capacitam as anotações acerca da participação em exercí-
cios e treinamentos de segurança, proteção e prevenção da poluição a bordo das embarcações, con-
duzido para apoio ao programa corporativos de Saúde, Meio Ambiente e Segurança. 
Uma outra atribuição que poderá servir como evidência de continuidade profissional para revalida-
ções dos  certificados relativos ao STCW/ ILO MLC. É neste ponto que a Administração responsá-
vel pela emissão de tais certificados pode se beneficiar e assegurar um registro contínuo da atividade 
do aquaviário. Um banco de dados gerenciado pela Administração, nos moldes da ANAC – Agência 
Nacional de Aviação Civil (programa SACI), poderá contribuir em larga escala para o aprimoramen-
to do treinamento contínuo dos aquaviários brasileiros. 
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3.3. Modelo Rígido e Conceitual 
O registro contínuo de atividades pertinente ao aquaviário na função de DPO – Operador de Sistema 
Dinâmico, através do CPD, que é o Desenvolvimento Profissional Contínuo, com o intuito de regis-
trar sistematicamente a manutenção, melhoria e expansão do conhecimento, entendimento, qualida-
des pessoais e habilidades ao longo da vida pessoal do indivíduo. De acordo com a PORTARIA Nº 
373/DPC-2019, define-se sistema DP como sendo o conjunto de sistemas e subsistemas que afetam 
diretamente ou indiretamente o posicionamento dinâmico de uma embarcação, que abrange, mas não 
se limita ao sistema de controle DP (DP control system), ao sistema de geração e gerenciamento de 
energia (power system) e ao sistema de propulsão (thruster system). 
Registros necessários no Modelo Rígido e Conceitual: cursos atendidos, aprendizado relacionado ao 
trabalho, estudo a distância e privado, preparação e entrega de aulas e apresentações, escrever artigos 
relativos à indústria do DP, participar de aulas, seminários ou conferências, atuação como mentor ou 
instrutor, treinamento regular e práticas de habilidades em DP, treinamento de recordação, mentoria 
e avaliação de performance regular e definição de objetivos (International Marine Contractors Asso-
ciation (IMCA), 2016). 
A avaliação é baseada no padrão DNVGL-ST-0023 – Competência para Operadores de Posiciona-
mento Dinâmico e Guias Internacionais para Operação Segura em embarcações de Apoio Marítimo 
com Sistema de Posicionamento Dinâmico – IMCA MSF 182, que é composta de uma avaliação 
teórica e uma avaliação prática no simulador de manobras em tempo hábil. 
No geral, são avaliados os seguintes requisitos do tripulante: gerais, modo station keeping, aproxi-
mação em modo DP, modo follow target, comunicação e gerenciamento de riscos em operações DP, 
incluindo CAM ASOG. 
Ao final da avaliação, um relatório é gerado pelo instrutor/avaliador identificando pontos de melho-
ria, bem como são analisadas as atitudes e decisões tomadas pelo profissional. 
Com base nas exigências das operadoras, são simuladas operações com unidades, onde podem ocor-
rer situações adversas de condições da embarcação comandada pela pessoa sendo avaliada, além de 
condições climáticas. São nestas situações de avaria que o instrutor avalia o tripulante e busca não só 
observar suas habilidades técnicas, mas também suas habilidades cognitivas e reações diante de um 
alarme e situações não esperadas  
4. DIGITALIZAÇÃO DA CIR E ROL É INFRAESTRUTURA BÁSICA 
Existem dois movimentos claros na escalada global das mudanças nas relações de trabalhos maríti-
mos em virtude da demanda crescente de tecnologias verdes: internacionalização da mão de obra ou 
padronização global da metodologia de avaliação com a redução de substandard flags, procedimen-
tos adotados pelas Administrações e mudança nos requisitos globais para qualificação do profissio-
nal que tende a um equilíbrio, entretanto, dar-se-á por um processo turbulento de empregos e desem-
pregos de massas de trabalhadores, uma vez que os setores estão compartimentados e quase estan-
ques. As demandas por novas práticas e profissionais, são reveladas em camadas de soft skills, que 
podem ser absorvidos ao currículo do profissional aquaviário podendo se tornar um Hard Skill pela 
experiência associada a um grupo de teorias (Soft Skills). 
O clustering de busca em banco de dados com informações de experiências profissionais e registro 
de tempo, pode acelerar e até mesmo antecipar as recolocações e transições de profissionais, pois o 
Open Market de contribuições horizontais de profissionais, ou seja, sem fronteiras de países e além 
das empresas favorecem o aprendizado em larga escala, amenizando os efeitos do desequilíbrio de 
mercado, sendo eles: oferta versus demanda de empregos; habilidades ofertadas versus habilidades 
necessárias; políticas de mercado versus e o fator de engajamento (percentual potencial de aumento 
da empregabilidade global independente da função, categoria ou profissão). 
As atividades cíclicas, como as aquaviárias no Brasil podem se beneficiar da busca em Clustering 
em um Mercado Aberto ou seja sem fronteiras, trazendo o benefício da redução dos problemas cícli-
cos de equilíbrio (oferta/ demanda de habilidades) em um setor ou outro, desde que o controle da 
chave de controle de níveis de acesso esteja na mão do usuário (profissional), podendo ser capaz de 
ser prospectado e prospectar no nível que cada indivíduo achar melhor. 
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Do ponto de vista do profissional, o RDEEP – Registro Digital de Embarque e Experiências Profissi-
onais deve ser capaz de suportar a formação, adaptação, atualização especial e aperfeiçoamento, va-
lidade, documentação pessoal (inclusive cópias digitalizadas para sistemas semânticos) e outras ati-
vidades profissionais (conquistas e experiências) é um método fácil de controle, atualizado para o 
mundo digital (sem papel), que pode aumentar a capacidade de engajamento individual e coletiva, a 
partir do momento que o acesso seja concedido para quem tiver interesse no perfil e vice-versa.  
Outra vantagem para o profissional marítimo é a garantia de que o responsável pela empresa que o 
contratou esteja alinhado com as legislações que os regem, em detrimento de sua complexidade e 
requisitos. Isso gera um alinhamento em toda a cadeia de qualificação profissional. Evita-se a perda 
ou desvio de documentos essenciais. 
Tanto empresas quanto a Administração aquaviária legal também podem se beneficiar do controle 
do registro digital contínuo de treinamentos (Formação, Adaptação, Atualização Especiais, Aperfei-
çoamento e Expeditos), Validade, Documentação Pessoal (cópia digitalizada) e outras atividades 
profissionais (conquistas e experiências). Principais vantagens: 
Quanto a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709/2018, o RDEEP deverá 
preconizar os fundamentos básicos da LGPD: respeito à privacidade, autodeterminação informativa, 
liberdade de expressão, liberdade de informação, liberdade de comunicação e liberdade de opinião, 
inviolabilidade da intimidade, inviolabilidade da honra, inviolabilidade da imagem; desenvolvimen-
to econômico, desenvolvimento tecnológico, inovação, livre iniciativa, livre concorrência, defesa do 
consumidor, direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e exercício da ci-
dadania pelas pessoas naturais. 
Se o servidor do banco de dados estiver fora do país e o RDEEP for considerado assunto de defesa 
nacional, talvez a LGPD não se aplique, contudo, grande parte da potencialidade de serviços do 
RDEEP seria perdida. De qualquer forma nenhum serviço de registro tratado aqui envolve serviço de  

Modelo Híbrido para RDEEP  
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identificação nacional oficial, apenas códigos identificadores de profissionais, mas ainda assim um 
identificador pessoal, favorecendo o suprimentos de dados para pesquisa de mercado. 
A pesquisa de mercado refere-se à verificação qualitativa e quantitativa de profissionais disponíveis. 
Acréscimo e decréscimo de profissionais disponíveis, tanto por saída do mercado quanto participa-
ção em mercados de outras nacionalidades. 
A pesquisa de mercado, também deve ser capaz de verificar os vieses de desvio da qualidade de mão 
de obra por tipo de embarcação. Cada embarcação e sua aplicação comercial, possui peculiaridades, 
logo, a determinação dos desvios de habilidades é fundamental para se determinar políticas de ensi-
no ajustadas à necessidade do mercado, considerando o custo-benefício, ou seja, recursos podem ser 
aplicados a uma Política Marítima Nacional (PMN) - Decreto Lei 1.265/ 1994 atualizada por meio 
de orçamentos adequados com economias de escala. 
Nesse contexto, a Política Marítima, nomeia Marinha Mercante, como a frota que ostenta o pavilhão 
brasileiro, “frota que pode ser adequada a uma rápida transformação para emprego militar”. 
A aplicação de recursos eficiente favorece o ajuste do equilíbrio do mercado. Entende-se como equi-
líbrio a oferta e demanda qualitativa de profissionais quase iguais por tipo de embarcação, resultando 
em um baixo custo para entrar no mercado, ou seja, cursos aditivos de baixo valor e que garanta a 
segurança das operações (Niklas & Ahlstrom, 2018). 
Recursos eficientes são aplicados para melhorar serviços tanto para as empresas quanto para os pro-
fissionais, através de serviços inteligentes, evitando: longo tempo de espera, muitas unidades de va-
zão, trabalhos supérfluos, desperdício por superprodução, desperdício em transportes, desperdícios 
em processamentos internos, desperdício em inventários muitos reinícios por unidade de vazão. Ser-
viços inteligentes são capazes de prever os vieses profissionais e corporativos mais adequadas para o 
mercado.  
Um exemplo de serviço inteligente aplicando o RDEEP é a emissão de certificados eletrônicos e 
emissão de atestado de saúde, que podem estar associados tanto a aprendizados formais, quanto as-
sociados à mentoria. De fato, pode estar associado a qualquer meio de aprendizado, sendo nesse ca-
so, não havendo emissão de papéis e atualização rápida. Torna-se verdadeira, à medida que as orga-
nizações se reconheçam. 
Para aprendizados realizados no estrangeiro também é muito importante, para que viabilize um mer-
cado competitivo no âmbito global, ou seja, não só o registro, como o endosso e homologação de 
documentos, ou seja, reconhecimento imediato da instituição/ pessoa emissora do documento acata-
do pelo usuário-receptor (profissional). 
O Aprendizado Realizado no Estrangeiro deve ser reconhecido de forma global, não se trata de polí-
tica de proteção de mercado, é uma necessidade que se aplica a profissionais globais e certamente, o 
registro de tempo de experiência digital será uma questão primordial, à medida que o mundo assumir 
a MLC 2006 (Maritime Labour Convention – 2006), previsto para entrar em vigor no Brasil somente 
em maio/2021.O monitoramento do tempo de embarque pode ser fundamental no ajuste global de 
logística. 
A Logística de pessoas, em se tratando de resiliência na indústria – vide as questões relativas ao CO-
VID-19, que afetaram as trocas de tripulação, ou seja, todo o calendário de treinamentos também fo-
ram afetados, acentuando ainda mais a lacuna de aprendizado instalada. Muitas soluções poderiam 
ser adotadas para facilitar o treinamento remoto, avaliações remotas, mas falta estrutura adequada 
que permita a adoção de tais medidas sem prejuízos ou perda de confiança. Um outro aspecto  é a 
redução de pessoas capacitadas, que precisam ser preparadas para recomporem os postos disponíveis 
ou reserva mínima para readaptação sem perda sensível de processos correntes no mercado domésti-
co. 
A vacância no mercado doméstico pode ser compensada considerando os limites constitucionais pa-
ra 2/3 da tripulação de brasileiros e em se tratando de uma resposta de resiliência, ter os números 
exatos dessa razão em tempo real, é primordial.  
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BR DO MAR E O COMANDO DO NAVIO 
(CLC Plínio Rodrigues Calenzo) 

Caros sócios e associados,  
A Missão do CCMM é apoiar e fortalecer a Marinha Mercante Nacional e a posição do comandante 
do navio, promovendo o intercâmbio de informações marítimas e compartilhando nossa experiência. 
O CCMM monitora, comenta e toma posições sobre a legislação e regulamentações locais, estadu-
ais, federais e internacionais atinentes à função do comando do navio. 
Dessa forma, o Centro dos Capitães da Marinha Mercante vem trabalhando diuturnamente, desde o 
início das primeiras sugestões, que trouxeram a tona o novo projeto de lei, intitulado BR do Mar. 
Nossa atuação vem sendo realizada junto aos poderes Executivo e Legislativo, municiando as autori-
dades de informações pertinentes para o desenvolvimento da Marinha Mercante e o transporte aqua-
viário brasileiro.  
Desde o início do ano, realizamos dezenas de reuniões, no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, com 
autoridades de ambos os poderes e órgãos afins, no intuito de garantirmos a representatividade e o 
nacionalismo junto aos navios que transportam as riquezas da esperança de nosso país.  
O mar é nosso compromisso!  

ARTE, CULTURA & EVENTOS 
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As célebres frases que escutamos no dia a dia, tais como “sem Marinha Mercante própria, um país 
fica com soberania incompleta”, “a Marinha Mercante contribui para o desenvolvimento da nação”, 
“nos piores momentos, a Marinha Mercante tem demonstrado o seu valor”, entre tantos outros textos 
que já lemos ou ouvimos falar, mostra o quanto são importantes termos nosso próprio comércio na-
cional, compostos por navios e estruturas portuárias e terminais, sejam eles estatais ou privados. 
Como os demais países, o Brasil não poderia deixar de ter uma frota própria. A Zona Costeira Mari-
nha se estende, na sua porção terrestre, por mais de 8.500 km, abrangendo 17 Estados e mais de 400 
munícipios, distribuídos do Norte equatorial ao Sul temperado. Vai da foz do rio Oiapoque, no Ama-
pá, ao Chuí, no Rio Grande do Sul, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente. Além do mais, 
inclui a faixa marítima formada por mar territorial, com largura de 12 milhas náuticas a partir da li-
nha da costa. 
A Zona Marinha, especificamente, tem início na região costeira e compreende a plataforma conti-
nental marinha e a Zona Econômica Exclusiva (ZEE) que, no caso brasileiro, alonga-se até 200 mi-
lhas da costa. A nossa chamada “Amazônia Azul”. 
Também nos destacamos por ter a maior Bacia Hidrográfica do mundo, a “Amazônica”, onde os 
rios são as estradas naturais, com grandes números de embarcações que vão desde a tradicional ca-
noa a remo até os velozes catamarãs. 
Isso tudo, por si só, já nos mostra o quanto a Marinha Mercante contribui para o progresso da huma-
nidade de forma especial. 
Desde a história antiga, observamos o quanto os povos saíram em suas embarcações de vários for-
matos para a exploração, contatos com outras culturas e até mesmo saques. O homem sempre foi 
aventureiro e ávido, sendo o mar um dos limites a serem superados. E foi superado e conquistado. 
As nações começaram a se desenvolver de diversas formas. 
Mesmo naquela época histórica, com a Abertura dos Portos pelo então rei de Portugal, D. João VI, o 
Brasil se viu necessitando criar uma Esquadra de navios de guerra e uma Frota de navios mercantes 
para atender os anseios do país que tem uma das maiores faixas de costa para o oceano Atlântico. A 
posição geográfica que ocupamos é privilegiada. 
Nossa Marinha Mercante tem origem desde o período colonial. No ano de 1549, Tomé de Souza, na 
época como Governador Geral do Brasil, em uma de suas decisões, colocou na Bahia um seleto gru-
po composto de especialistas em navegação marítima, cujo principal objetivo seria o transporte da 
madeira nobre existente no novo espaço descoberto. O grupo era integrado por um mestre em cons-
trução de embarcações, carpinteiros, calafates e ferreiros. 
Essa equipe criou novos tipos de embarcações, alterando a forma do trabalho marítimo medieval 
com métodos científicos, possibilitando navegar com segurança em qualquer parte do mundo, desta-
cando-se a caravela mais veloz para enfrentar os ventos nas viagens transoceânicas. 
Em 1589, já existiam na Bahia cerca de 40 carpinteiros entre portugueses e nativos com a missão 
exclusiva de construir navios. Foi então inaugurado o Primeiro Estaleiro na Bahia, com o nome de 
Ribeira das Naus, dedicada a construção de navios cargueiros através da isenção de impostos e in-
centivos fiscais da Coroa. 

 
CLC Ricardo Monteiro 

    ricardo.monteirobr@hotmail.com.  

CRIAÇÃO DAS ESCOLAS DE MARINHA MERCANTE NO BRASIL. 

mailto:ricardo.monteiro@hotmail.com
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No decorrer de 1663, com a transferência da Capital da Bahia para o Rio de Janeiro, o Arsenal daria 
grande impulso à construção naval. Nos meados de 1666, é inaugurada na Ilha do Governador no 
Rio de Janeiro, a Fábrica das Fragatas onde foi construída a célebre nau Padre Eterno, sendo à época 
o maior navio existente no mundo. No ano de 1770, a Ribeira das Naus, passou à denominação de 
Arsenal da Marinha. O Governo Português autorizou a construção de novos Arsenais da Marinha, no 
Recife e em Belém do Pará. 
O Arsenal de Belém se tornou importante centro construtor em virtude do grande fluxo de madeira 
existente na Amazônia. No ano de 1728 foram construídas algumas oficinas e alguns telheiros em 
frente ao Palácio do Governador e Capitão General do Estado do Maranhão e Grão Pará. Esse con-
junto foi batizado de “Casa das Canoas” que para melhor cumprimento das suas finalidades mudou-
se para o Convento de São Boaventura, onde atualmente é a sede do 4º Distrito Naval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em 13 de outubro de 1892, o Presidente da República, Marechal Floriano Peixoto, por sugestão do 
então Ministro da Marinha, Almirante Custódio José de Melo, assinou o Decreto nº 101, criando na 
cidade de Nossa Senhora de Belém do Grão Pará, a Escola de Maquinistas do Pará que, deste modo, 
tornou-se o primeiro estabelecimento oficial de ensino profissional marítimo de nosso país. 
E, completando o processo, em 15 de outubro do mesmo ano foi assinado o Decreto nº 102, que es-
tabeleceu o Curso de Náutica na referida Escola, passando esta a se denominar Escola de Maquinis-
tas e Pilotos do Pará. 
O prédio da antiga Inspetoria do Arsenal de Marinha foi sua primeira sede, onde atualmente fica o 
Comando do 4º Distrito Naval. Por ser o processo educacional pioneiro, também foi considerado o 
2º Estabelecimento de Ensino da Marinha do Brasil e o 1º no gênero na América do Sul.  

 

A instituição de Ensino Superior do País 
mais antiga é a Escola Naval, que atual-
mente funciona na Ilha de Villegagnon, 

no Rio de Janeiro. 

Quando foram criados os Cursos de Co-
missários e de Radiotelegrafistas, em 
1907, novo espaço para desempenhar 
essas funções foi realizado, nascendo as-
sim a Escola de Marinha Mercante do 
Pará, ocupando seu novo prédio de dois 
andares em terrenos do 4º Distrito Naval. 
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Devido à extensão territorial do Brasil, muitos jovens de outras regiões, principalmente do sul ti-
nham dificuldades para se deslocarem até Belém e realizarem os cursos fundamentais para sua car-
reira na Marinha Mercante. Com o objetivo de reduzir ou eliminar essa dificuldade, Oficiais da Ma-
rinha de Guerra ministravam aulas particulares no Rio de Janeiro bem como aulas práticas eram efe-
tuadas a bordo dos navios mercantes. 
Isso continuou por algum tempo, até que no fim do ano de 1939, as regiões sul e sudeste foram be-
neficiadas com a criação da “Escola de Marinha Mercante do Lloyd Brasileiro”, com sede no Centro 
da cidade do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto-Lei nº 1766 de 10 de Novembro de 1939. A insti-
tuição funcionou em um dos andares da estatal Lloyd Brasileiro, tendo como seu primeiro Diretor o 
Almirante Graça Aranha, que também dirigia a empresa. 
A partir desse momento, tínhamos duas escolas de Marinha Mercante em nosso país, que continuam 
até a data atual. 
A Escola do Lloyd foi extinta em junho de 1956. A partir desse momento foi criada a Escola de Ma-
rinha Mercante do Ministério da Marinha, em terreno com área de aproximadamente 97.500 m2 na 
Avenida Brasil. 
Durante esse tempo, nossa Marinha Mercante Nacional sempre dispôs de maneira satisfatória da 
mão de obra formada nas duas escolas, com os Oficiais sendo absorvidos pelo mercado de trabalho 
que era bastante promissor. 
Como qualquer negócio ou investimento, que sempre tendem ao crescimento, com nossa Marinha 
Mercante Brasileira não foi diferente. O aumento da frota, aliado com a expansão da construção na-
val, as grandes exportações e o terminais portuários públicos e privados tiveram impactos imediatos 
e irreversíveis no comércio marítimo e economia da nação. O Governo Brasileiro, em sua decisão 
para a formação de pessoal capacitado e qualificado, estabeleceu que a Marinha de Guerra, como 
Autoridade Marítima, representada pela DPC – Diretoria de Portos e Costas seria responsável pelo 
ensino técnico profissional aquaviário (marítimo, fluvial, portuário e lacustre), incluindo o pessoal 
subalterno que até então não dispunha de escola para o aprendizado.  
Para guarnecer os navios que a cada dia estavam se tornando maiores e com grandes equipamentos 
modernos e tecnológicos, o preparo de pessoal capacitado, dotados de conhecimentos adequados à 
manobra e necessário para o desenvolvimento da tecnologia era iminente e necessária. 

 

A Marinha do Brasil resolve criar o “CIAGA - 
Centro de Instrução Almirante Graça Aranha”, 
com o fim de cumprir as exigências do merca-
do à época. A construção foi iniciada em 1971 
e finalizada em 1973. A inauguração ocorreu 
em 12 de Janeiro de 1973. Seu primeiro Co-
mandante foi o Capitão de Mar e Guerra Paulo 
de Bonoso Duarte Pinto. 

Enquanto isso, a EMMPA (Escola de Mari-
nha Mercante do Pará) continuava sua árdua 
missão de formar e adaptar fluviários, pilo-
tos, maquinistas, radiotelegrafistas e comissá-
rios. O progresso tecnológico também foi es-
sencial para que se criasse em de 16 de Janei-
ro de 1973, o “Centro de Instrução Almirante 
Braz de Aguiar – CIABA”, através do decre-
to de 17.718. O primeiro Comandante foi o 
Capitão de Fragata Lourival Anchieta. O no-
me CIABA foi sugestão do historiador para-
ense Augusto Meira Filho. 
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Desde as suas criações até os dias de hoje, os dois Centros de Instrução são verdadeiras Universida-
des do Mar, cujas finalidades têm sido formar, treinar, capacitar e adaptar profissionais para a Mari-
nha Mercante Brasileira e Marinhas Mercantes de nações amigas conveniadas, nas especialidades de 
Náutica e Máquinas. Os cursos de Radiotelegrafistas e Comissários de bordo foram extintos e mui-
tos desses profissionais migraram para a área de Náutica, através de readaptação. Também são res-
ponsáveis pela formação do pessoal subalternos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Os cursos fundamentais de Náutica e Máquinas tem a duração total de quatro anos, sendo três anos 
em regime militar-escolar e um ano embarcado em navios mercantes. Após esse período, são decla-
rados Bacharéis em Ciências Náuticas e Segundo Tenente da Reserva Não Remunerada (RNR) da 
Marinha do Brasil. 
Em 1980, foi criado o Núcleo de Formação de Oficiais da Reserva da Marinha (NFORM), Órgão 
subordinado aos Comandantes do CIAGA e CIABA, com a principal tarefa de prover aos alunos da 
EFOMM a instrução necessária à capacitação para o exercício de funções de caráter militar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos moldes atuais, com a competição de mercado, os navios mercantes foram modernizados e auto-
matizados, o que requereu tripulações mais treinadas e capacitadas para operá-los A formação e a 
disciplina são fatores essenciais para as atividades no mar. 
As atividades da Marinha Mercante possibilitam a troca de conhecimentos com outros países e con-
tatos com povos de culturas diferentes, ampliando o universo humanístico e a convivência com ou-
tras nações. 
O mar é nosso compromisso! 

Placa alusiva ao assentamento da Pedra Funda-
mental para construção do CIABA, em 28 de 
janeiro de 1972. 
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FORMATURAS DOS NOVOS OFICIAIS DA MARINHA MERCANTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
No mês de dezembro ocorreram duas formaturas de novos Praticantes Alunos das “Escolas de For-
mação de Oficiais da Marinha Mercante” (EFOMM) dos cursos fundamentais de Náutica e Máqui-
nas do CIAGA (Centro de Instrução Almirante Graça Aranha) no Rio de Janeiro e do CIABA 
(Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar) em Belém. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentes na Cerimônia o Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Filho, o 
Chefe do Estado Maior da Armada, Almirante de Esquadra Cláudio Portugal de Viveiros, o Ministro 
do Superior Tribunal Militar, Almirante de Esquadra Leonardo Puntel, o Diretor Geral do Pessoal da 
Marinha, Almirante de Esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, o Diretor Geral do Material da 
Marinha, Almirante de Esquadra José Augusto Vieira da Cunha de Menezes, o Comandante Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais, Almirante de Esquadra (FN) Paulo Martino Zuccaro, o Comandante 
da Escola Superior de Guerra, Almirante de Esquadra Wladmilson Borges de Aguiar e demais mem-
bros do Almirantado, além do Comandante do CIAGA, Contra-Almirante André Moraes Ferreira. 
Os alunos primeiros colocados dos cursos de Máquinas, Lucas Andrade, e de Náutica, Luísa Schnei-
der, tiveram suas platinas trocadas pelo Comandante da Marinha, Almirante Ilques Barbosa Filho e 
pelo Diretor Geral de Navegação, Almirante de Esquadra Marcelo Francisco Campos, acompanha-
dos dos seus padrinhos e madrinhas. Em seguida foram substituídas as platinas dos demais alunos 
por seus respectivos paraninfos. 

A primeira formatura ocorreu no dia 
02 de dezembro na cidade do Rio de 
Janeiro, onde 157 Alunos da Turma 
Uno Oito foram declarados Pratican-
tes a Oficiais, homenageando o seu 
Patrono Professor Urbano Teixeira 
Gondar, representado pelo seu filho 
na Cerimônia, Capitão de Longo Cur-
so Francisco César Monteiro Gondar. 
O Professor Urbano Gondar compôs a 
música do Hino da “Escola de Forma-
ção de Oficiais da Marinha Mercante” 
cuja letra é de autoria do Capitão de 
Corveta Ruy Santos de Figueiredo e 
harmonia do Professor Oswaldo Ca-
bral. 

Professor Urbano Teixeira 
Gondar. 

Patrono da Turma Uno Oito. 

Professor Urbano Gondar 
ao lado do seu filho CLC 
Francisco Cesar Monteiro 

Gondar 
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A Cerimônia teve o deslocamento dos alunos pela última vez , ao longo da Avenida Alegrete, sendo 
um dos pontos culminantes do evento e o fora de forma tradicional foi seu grito de guerra. 
 
 
 
 
 
 
 
A segunda formatura ocorreu em Belém no dia 04 de dezembro com 106 Alunos da Turma Atlante re-
cebendo as tão sonhadas platinas de Praticantes Oficiais de Náutica e de Máquinas. O Patrono homena-
geado foi o Capitão de Longo Curso Ricardo Monteiro da Fonseca, atualmente Comandante dos 
Quadros Efetivos da Transpetro, tendo no seu currículo o Comando de navios de longo curso da classe 
Suexmax. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nas duas Cerimônias, todos os protocolos da Autoridade de Vigilância Sanitária foram cumpridos, 
evitando as aglomerações. 
Em breve os Praticantes estarão embarcando em navios para cumprirem o período de estágio de um 
ano, conhecido como Praticagem, para poderem receber as cartas de 2º Oficial de Náutica e 2º Ofici-
al de Máquinas e seguirem suas carreiras na Marinha Mercante Brasileira, podendo chegar a Coman-
dante e Chefe de Máquinas. 
O Centro dos Capitães da Marinha Mercante parabeniza os formandos, desejando sucessos no mar. 

A Cerimônia contou com as presenças do Ministro do 
Superior Tribunal Militar, Almirante de Esquadra Leo-
nardo Puntel, do Diretor Geral de Navegação, Almiran-
te de Esquadra Marcelo Francisco Campos, do Coman-
dante do 4º Distrito Naval, Vice Almirante Valter Cita-
vicius Filho, do Diretor de Portos e Costas, Vice Almi-
rante Alexandre Cursino de Oliveira, do Presidente do 
Tribunal Marítimo, Vice Almirante (RM1) Wilson Pe-
reira de Lima Filho e do Comandante do CIAGA, Con-
tra Almirante André Moraes Ferreira, além do Coman-
dante do CIABA, Capitão de Mar e Guerra Josué Fon-
seca Teixeira Junior e dos Comandantes das Organiza-
ções Militares pertencentes ao Comando do 4º Distrito 
Naval. 
Os alunos primeiro colocado de Náutica Danilo Soares 
Rozeira e primeiro colocado de Máquinas Paulo Henri-
que Fernandes Costa tiveram suas platinas substituídas 
pelo Ministro do Superior Tribunal Militar e pelo Dire-
tor Geral de Navegação acompanhados das suas madri-
nhas respectivamente. 
Em seguida foram substituídas as platinas dos demais 
alunos da Turma Atlante, onde o entusiasmo de felici-
dade e alegria foi compartilhado pelos padrinhos e ma-
drinhas presentes no evento. 
O momento de muita emoção na Cerimônia foi o cânti-
co da canção “Adeus minha escola querida” pelos agora 
Praticantes Oficiais da Marinha Mercante Brasileira, 

Capitão de Mar e Guerra Josué Fonseca 
Júnior e Patrono da Turma Atlante Ca-
pitão de Longo Curso Ricardo Montei-

ro da Fonseca.  
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Um dos mais tristes e trágicos episódios da história marítima brasileira foi a sequência de ataques 
aos navios mercantes brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial. As covardes agressões perpe-
tradas pelos submarinos do Eixo ceifaram a vida de cerca de 1.000 compatriotas nossos, tripulantes 
e passageiros, nos 34 navios atacados. À minha época de jovem oficial de Marinha Mercante, recém
-saído em 1963 da Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro (atual EFOMM), cheguei a con-
viver com alguns tripulantes mais antigos em navios do Lloyd Brasileiro que viveram o terror dos 
ataques. Contavam-me histórias de terror e muito sofrimento e muitos deles não conseguiam conter 
as lágrimas. O impacto dos torpedos no costado e as operações de abandono com o navio já naufra-
gando iniciavam a série de agruras que iriam submeter os náufragos a um terrível sofrimento. Mui-
tos se atiravam ao mar e eram devorados por tubarões. Os que se salvaram iriam amargar o frio e a 
fúria do mar nas baleeiras que ficavam à deriva durante dias até que fossem resgatados ou conse-
guissem chegar a algum ponto da costa. Foram heróis aqueles velhos companheiros do passado que 
deixaram seu sangue no mar para manter os navios operacionais durante o conflito mundial. 
Com a guerra iniciada em setembro de 1939, éramos um país neutro embora estivéssemos sob um 
regime ditatorial que nutria uma certa admiração pelos regimes totalitários do Eixo. Era a ditadura 
do Estado Novo e o Brasil estava estruturado em moldes semelhantes àqueles regimes: todo o poder 
nas mãos do chefe de estado, uma polícia repressora e um órgão estatal de censura com vigilância 
severa em todos os segmentos da imprensa. Então, quais foram as causas que condenaram nossos 
navios mercantes aos torpedeamentos?   
1ª – Com os Estados Unidos na guerra a partir do ataque a Pearl Harbor em dezembro de 1941, cres-
ce o sentimento de pan-americanismo alavancado principalmente pela Política de Boa Vizinhança 
encetada pelos americanos. Em janeiro de 1942 acontece a Conferência de Chanceleres no Rio de 
Janeiro com o claro objetivo de fazer os países latino-americanos romperem relações com o Eixo. 
Não havia mais clima para neutralidade na América Latina. Assim, o Brasil rompe relações diplo-
máticas e comerciais os países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão) em 28 de janeiro de 1942. 
2ª – A intensificação do tráfego marítimo de matérias-primas nacionais para os Estados Unidos, 
principal adversário do Eixo, tornou o Brasil um país hostil na visão do nazi-fascismo. 
3ª – Ainda como país neutro o Brasil já autorizara a instalação de bases aéreas e navais americanas 
no norte e nordeste do país.   
A série de ataques aos navios brasileiros pelos corsários do Eixo iniciou-se no dia 15 de fevereiro de 
1942 quando o Buarque do Lloyd Brasileiro foi torpedeado pelo submarino alemão U-432 na costa 
leste americana com apenas uma vítima fatal. O próximo alvo seria o Olinda no dia 18 de fevereiro 
atacado pelo mesmo submarino na mesma região do ataque ao Buarque, sem vítimas fatais.  
A próxima vítima foi o Cabedello que desapareceu no Mar das Antilhas com 54 tripulantes, prova-
velmente torpedeado pelo submarino italiano Leonardo da Vinci. A seguir vieram o Arabutan (01 
morto), Cayru (53 mortos), Parnahyba (07 mortos), Comandante Lyra (02 mortos), Gonçalves Dias 
(06 mortos), Alegrete (sem vítimas), Pedrinhas (sem vítimas), Tamandaré (04 mortos), Barbacena 
(06 mortos), Piave (01 morto), Baependy (270 mortos), Araraquara (131 mortos), Annibal Benevolo 
(150 mortos), Itagiba (36 mortos), Arará (20 mortos), Jacira (sem vítimas), Osório (05 mortos), La-
ges (03 mortos),  Antonico (16 mortos), Porto Alegre (01 morto),  Apalóide  05 mortos),  Brasilóide 
(sem vítimas), Affonso Pena (125 mortos), Tutóya (07 mortos), Pelotaslóide (05 mortos), Shangrila 
(10 mortos), Bagé (28 mortos), Itapagé (22 mortos), Campos (12 mortos) e um navio da Marinha do 
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O ATAQUE AÉREO AO TAUBATÉ  
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do Brasil, o Vital de Oliveira com 99 mortos. 
Outro navio do Lloyd Brasileiro foi um capítulo à parte pelas circunstâncias que cercaram o ataque 
sofrido. Trata-se do Taubaté, um cargueiro de 5.055 ton. Pelo que vimos até aqui, houve uma se-
quência de navios torpedeados por submarinos alemães durante os anos de 1942 e 1943. Todos es-
ses ataques ocorreram na costa leste americana, no Mar do Caribé e na costa do Brasil. Com o Tau-
baté foi completamente diferente. Ele sofreu um ataque aéreo por um avião da Luftwaffe no ano de 
1941, ou seja, muito antes do período que ocorreram as agressões por submarinos aos mercantes 
brasileiros. Assim, foi o Taubaté o primeiro navio brasileiro a ser atacado pelos alemães e em um 
local também diferente dos locais dos torpedeamentos, no Mar Vermelho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Taubaté já era um navio velho na época. Construído em 1905 pelo estaleiro alemão Bremer Vul-
kan AG, de Bremen foi batizado como Franken. Pertenceu inicialmente a empresa de navegação 
Norddeutscher Lloyd que o empregava nas rotas entre a Alemanha e a Austrália, além da América 
do Sul. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, o Franken foi um dos vários navios alemães 
confiscados pelo governo brasileiro em 1917 quando se encontravam em portos nacionais. Foi então 
incorporado à frota do Lloyd Brasileiro e rebatizado como Taubaté. 
Em novembro de 1940, sob o comando do Capitão de Longo Curso Mario Fonseca Tinoco, o Tau-
baté partiu de Santos com um carregamento de 3.000 toneladas de café rumo ao Mar Mediterrâneo. 
Como medida de precaução, já que se tratava de uma área beligerante, foram pintadas duas grandes 
bandeiras brasileiras nos costados do navio para identificar a nação a qual ele pertencia e atestar sua 
neutralidade no conflito. Optou-se também por uma rota mais segura, contornando o sul da África. 
A viagem transcorreu sem problemas até o porto de Áden, no Iêmen do Sul. Neste porto o Taubaté 
foi escoltado por destroieres britânicos através do Mar Vermelho até o Canal de Suez visto que na 
área estavam acontecendo violentos combates entre britânicos e italianos pela conquista da região, 
que compreendia a Etiópia e outras áreas da África Oriental. O navio então atravessou o Canal de 
Suez e chegou ileso a Port Said no Egito, seu porto de destino já no Mar Mediterrâneo. Após a des-
carga o Taubaté recebe ordens do Lloyd para carregar em portos cipriotas e retornar ao Egito para 
descarga no porto de Alexandria. 
Nesta região a Luftwaffe atuava intensamente atacando mercantes aliados. Operavam na área os JU 
88 A-4, os bombardeiros HE 111 H-3, os bombardeiros de mergulho Ju 87 R-1 Stukas, os caças 
bombardeiros BF 110 D-3 e outros mais. O Taubaté havia saído de Chipre e estava navegando na 
costa egípcia já próximo a Alexandria no dia 22 de março de 1941, quando foi atacado por um avião 
alemão, não podendo se precisar se foi um Ju 88 A-4 ou um HE 111 H-3. Tripulantes informaram 
que por volta do meio dia surgiu um avião bimotor voando lento, baixo e ostentando a inconfundí-
vel suástica nazista na cauda, além de cruzes gamadas nas laterais e nas asas. A aeronave deu voltas 
em torno do Taubaté. A tripulação confiava que a bandeira brasileira pintada em ambos o bordos 
dava-lhes segurança, pois o Brasil ainda mantinha relações diplomáticas com a Alemanha Nazista. 
Entretanto, não foi o que ocorreu. Após algumas voltas em torno do navio o avião alemão veio em 
alta velocidade bombardeando o mercante brasileiro. A seguir rajadas de metralhadoras também o 
atingiram. 

O cargueiro Taubaté do Lloyd Brasileiro, ataca-
do por um avião da Luftwaffe no Mar Verme-

lho, próximo a Alexandria no Egito. 
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O CLC Tinoco tentou enviar sinais para o avião, mas a resposta eram mais disparos. O avião nazista 
lançou ainda mais uma bomba sobre o navio que caiu muito perto, estremecendo tudo a bordo, va-
rando o casco da embarcação com estilhaços, ferindo tripulantes e danificando o leme, que ficou 
inoperante. Os telegrafistas Américo Rodrigues da Silva, Josias Correia de Castro e Raimundo 
Evangelista Monteiro enviaram mensagens telegráficas sobre o ataque, mas seu posto de trabalho 
recebeu vários disparos de metralhadora e um deles foi ferido. Em consequência dos ataques vários 
tripulantes ficaram feridos e o conferente José Francisco Fraga foi atravessado por vários tiros e 
morreu na hora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apesar dos sérios danos sofridos, o Taubaté consegue chegar a Alexandria. O Itamaraty emite uma 
nota de protesto para a Alemanha Nazista, cuja chancelaria respondeu cerca de oito dias depois in-
formando que iria apurar o caso e punir quem tivesse cometido erros. Mas ficou só nisso. O navio 
permaneceu por 47 dias no Egito, onde foram feitos reparos e os tripulantes feridos foram medica-
dos. Chega então o dia da partida para o Brasil. O navio recebera um carregamento de algodão egíp-
cio, couros, lã, goma arábica e outras cargas menores. Seguiu em direção sul, bordejando a costa 
leste africana, refazendo em sentido contrário seu caminho anterior. Até chegar ao Brasil, houve es-
calas em Port Sudan, Áden e Lourenço Marques, capital do então o território da África Oriental Por-
tuguesa (atual Maputo, capital de Moçambique). Ao regressar ao Brasil a tripulação respirou alivia-
da, mas ainda tendo na lembrança o terror vivido durante o ataque sofrido. 
 

Na gravura um JU 88 A-4 da Luftwaffe 
atacando um navio mercante. Um desses 

aviões seria o provável agressor do Tauba-
té. 

Mesmo com a identificação por bandeiras brasilei-
ras pintadas em ambos os bordos, o Taubaté foi 

atacado pela aviação alemã 

No Centro de Instrução Almirante Graça Aranha 
(CIAGA) há um monumento aos navios torpedeados 
na Segunda Guerra, com destaque para o Taubaté e a 

efígie de José Francisco Fraga. 
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No retorno ao Brasil, o velho Taubaté retomou suas atividades de navegação comercial em meio a 
Segunda Guerra Mundial. Após sofrer o ataque aéreo no Mar Vermelho, o Taubaté ainda cumpriu 
várias missões exposto ao perigo de ataques, desta vez por parte dos submarinos inimigos. Partici-
pou de vários comboios entre o Brasil e a ilha de Trinidad, de Nova York para Guantánamo, Cuba, e 
de lá para a zona do Canal do Panamá sem entretanto ter sofrido nenhum ataque de submarinos. De-
pois da guerra o Taubaté continuou em operação que cessou por completo em um sábado, 3 de julho 
de 1954, quando o velho navio, com mais de 50 anos de mar encalhou na ponta do molhe do porto 
de Recife e ali encerrou a sua trajetória. 

_________________________ 
____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nosso colaborador da Revista Eletrônica  Marcus Vinicius de Lima Arantes anuncia o lançamento 
de mais um livro de sua autoria – LLOYD BRASILEIRO E FRONAPE – Meus Caminhos no Mar.  
O livro narra os embarques do autor em navios do Lloyd e da Fronape com uma descrição completa 
de suas linhas, com histórias e “causos” ocorridos a bordo e nos portos. Do Lloyd são detalhadas as 
linhas do Mediterrâneo, Mar do Norte, Escandinávia, Mar Negro, Costa Leste Americana, Golfo do 
México, Linha da ALALC, Linha do Trigo e os portos nas linhas de cabotagem. Características  das 
viagens, os portos, lojas e fornecedores, locais de diversão, restaurantes, etc. A mesma abordagem é 
feita com relação à Fronape: O TECAM de Madre de Deus, os terminais do Golfo Pérsico e da Ve-
nezuela (Maracaibo, Punta Cardon, Bajo Grande, Punta Palmas, Caripito, e Puerto La Cruz). 
O livro traz também um levantamento inédito e historicamente importante – As informações detalha-
das das frotas do Lloyd e da Fronape da época. Todos os seus navios existentes entre 1964 e 1970 
com suas características, porte, estaleiro construtor e destino após baixa na frota (transferência para 
outras empresas com troca de nome ou demolição). Da frota do Lloyd são focalizados os navios das 
seguintes classes: Nações (os Bombas), os Cabos, os Baías, os Praias, os Barões, os Personalidades, 
os Cidades, os Rios (mula -manca) e os Princesas (Isabel, Leopoldina, Anna Nery e Rosa da Fonse-
ca). Da Fronape, os Classe SALTEs, os T-2, os Presidentes, os Candeias, os Gaseiros, Gabriel da 
Fonseca. Aroldo Bastos, Mário Dias, Hamilton Lopes e Horta Barbosa. Cada uma das classes é ilus-
trada com uma foto de um dos navios. 
O capítulo final é dedicado ao Presidente João Goulart (depois Campos Salles), navio em que estive 
por mais tempo na Marinha Mercante. O João Goulart é detalhado minuciosamente assim como 
meus colegas de tripulação e casos ocorridos durante o período que lá estive e ilustrações com fotos. 
O livro é um documento importante, não só pelas recordações de uma Marinha Mercante romântica 
que não existe mais assim como para pesquisadores que se interessam por particularidades da Mari-
nha Mercante, suas armadoras históricas e seus antigos navios. Para os colegas é uma oportunidade 
de recordação dos seus antigos navios, que destino tomaram, dos portos e suas atrações. 
Os interessados na aquisição podem entrar em contato com o autor pelo e-mail mv-
arantes@uol.com.br 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Livro LLOYD BRASILEIRO E FRONAPE – MEUS CAMINHOS NO MAR 
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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:   

 
 
 

CLC ALVARO JOSÉ DE ALMEIDA 
JUNIOR CLC FRANCISCO CEZAR MONTEIRO GONDAR 

CLC CARLOS NARDIN 1OM-ENG. MEC. MARCUS V. 
ARANTES 

Conheçam um pouco mais da História da Marinha Mercante Brasileira e  das  nossas histórias. 

LIVRARIA DO CCMM 

CLC ALBERTO PEREIRA DE AQUINO 
2a. Edição - 2020, Vls. I e II 

CLC ALBERTO PEREIRA DE AQUINO 
“Glossary of Merchant Marine Terms & Expressions (From 
Dinghy to Ultra Large Cargo Carrier) – English/Portuguese,  

partes 1,2 e 3.- 2019 

CLC ANTONIO HAYLTON 
FIGUEIREDO 



 

 

 27 

Encerramos esta edição com a Oração do Homem do Mar, que nos foi enviada pelo CLC Horacio 
Alberto Duarte - Diretor Administrativo do CCMM. 
 

Oração do Homem do Mar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ 
 

“Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida” . 
                                                                                                          (Platão) 

“Senhor , 
que em Vossa vida 

manifestastes predileção pelo mar; 
que escolhestes como apóstolos, 
pescadores que retiravam o pão 
de cada dia das águas do mar; 

que caminhastes sobre as ondas; 
aplacastes, com gesto soberano, a  

tempestade do mar; 
que da barca de Pedro ensinastes 

as multidões 
que ordenastes pescas milagrosas; 

fazei-nos aprender a lição das ondas;  
que cada um dos nossos recuos seja 

um esforço para novo avanço. 

Na hora da tempestade,  
dai-nos fé em Vosso poder 
sobre as ondas e os ventos 

e mostrai-nos que Convosco não 
há naufrágio. 

Sois o Senhor do mar e dos ventos, 
da terra e das estrelas, 

sois o farol, a luz que jamais apaga, 
conduzi nossa mão presa ao leme, 

para que cheguem ao porto da 
infinita paz e da infinita alegria, 

que preparastes para o fim de nossa 
longa viagem”. 

Amém. 
 

Barco de Jesus ou o Barco da Galileia 
Crédito imagem: Cafetorah, RedeIsrael, cap-

turado em 21/12/2020 

Resgate Barco de Jesus ou o Barco da Galileia 
Crédito imagem: Cafetorah, RedeIsrael, captu-

rado em 21/12/2020 

https://cafetorah.com/o-barco-de-jesus-ou-o-barco-da-galileia/
https://www.youtube.com/watch?v=HFmxsRfsOBA&ab_channel=Not%C3%ADciasdeIsrael-Cafetorah.comNot%C3%ADciasdeIsrael-Cafetorah.com
https://www.youtube.com/watch?v=hoUp8ejdGSY&ab_channel=PlanetPoint


 

 

 28 

 

Crédito imagem:  
Seadrill/linkedin 03/12/2020 

Ccntracapa 


