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COMANDO DA FORÇA AERONAVAL

São Pedro da Aldeia, RJ,
26 de agosto de 2022.
ORDEM DO DIA N° 3/2022
Assunto: 106° Aniversário da Aviação Naval
Ao celebrarmos o 106° aniversário, é com invulgar deferência que
homenageamos todos aqueles que, ostentando a asa no peito ou no
coração, contribuíram para o engrandecimento da Aviação Naval,
expressando o reconhecimento e a gratidão por terem contribuído para a
construção dessa belíssima história da nossa Marinha. De forma solene
e especial, exaltamos o legado daqueles que, no exercício da apaixonante
arte de voar, sacrificaram a vida e, hoje, encontram-se imortalizados no
Memorial da Aviação Naval. Parafraseando nosso hino, relembro aos
aviadores das atuais gerações, o compromisso de honrar os Pioneiros,
aqueles que foram os primeiros a mostrar no espaço e como nele
navegar.
Nossa centenária história teve início com a Marinha do Brasil
criando, em 23 de agosto de 1916, a Escola de Aviação Naval,
impulsionada pela visão de futuro de seus Chefes Navais à época, os
Almirantes ALEXANDRINO DE ALENCAR e PROTÓGENES
PEREIRA GUIMARÃES. Nascia assim, em menos de dez anos após o
voo de ALBERTO SANTOS DUMONT, o braço aéreo armado da
Invicta Esquadra de Tamandaré, materializado pela formação, em 1911,
na França, do primeiro aviador militar da Marinha e das Forças Armadas,
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o Tenente JORGE HENRIQUE MÖLLER. Hoje, nosso aeródromo leva
o nome deste Pioneiro, cujo acervo histórico pessoal, composto de fotos,
cartas e outros documentos, encontra-se exposto no Museu da Aviação
Naval como o arquivo mais antigo ali existente.
Na primeira fase da aviação, período compreendido entre 1916 e
1941, houve um rápido desenvolvimento das atividades aéreas,
impulsionado pelo pioneirismo de nossos militares. Neste período,
ocorreram a participação de Aviadores Navais em operações reais de
patrulha durante a Primeira Guerra Mundial, integrando o 10° Grupo de
Operações da Real Força Aérea Britânica; a criação do Correio Aéreo
da Esquadra em 1919 e das Oficinas Gerais da Aviação Naval, na Ponta
do Galeão, e, em 1922, a formatura do primeiro Engenheiro Aeronáutico
da América do Sul, o Tenente RAYMUNDO VASCONCELOS DE
ABOIM.
Em janeiro de 1941, por força de Decreto-Lei, nascia a Força Aérea
Brasileira, recebendo todo o acervo de aviões, bases, equipamentos e
pessoal, tanto da Aviação Naval quanto da Aviação Militar, encerrando
a primeira fase de nossa trajetória. No entanto, a Segunda Guerra
Mundial, mais especificamente durante as batalhas do Mar de Coral e
de Midway, provou a inequívoca necessidade de termos uma aviação
embarcada como componente do Poder Naval.
Tais exemplos do teatro de guerra do Pacífico fizeram renascer no
pensamento estratégico naval brasileiro a necessidade de uma aviação
embarcada para a Força Naval. Alinhado a esse pensamento e com
grande visão estratégica, o Almirante GUILLOBEL reinicia, em 1952,
as atividades de aviação na Marinha, recriando a Diretoria de
Aeronáutica da Marinha e empossando no cargo de Diretor o Almirante
OLAVO DE ARAÚJO, um dos Pioneiros que voaram na Inglaterra na
Primeira Guerra Mundial. Tem início, assim, a segunda fase da Aviação
Naval, onde houve, em 1957, a criação e instalação do Centro de
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Instrução e Adestramento Aeronaval na Avenida Brasil e a chegada ao
país do saudoso Navio-Aeródromo Ligeiro “Minas Gerais”, em 1961.
Neste mesmo ano foi criado o Comando da Força Aeronaval e se
iniciaram as operações em São Pedro da Aldeia, região carinhosamente
conhecida como “Macega” e considerada a morada da Aviação Naval.
A partir de 1965, por força do “Decreto Castelo”, a Marinha passa a
operar exclusivamente aeronaves de asas rotativas, cedendo seus aviões
para a Força Aérea Brasileira e recebendo desta avançados helicópteros
antissubmarinos SH-34. Tais fatos marcaram o início da terceira fase de
nossa história, período onde houve um grande desenvolvimento na
capacidade de emprego de aeronaves de asas rotativas a bordo de navios,
não somente no NAeL, mas também nos escoltas dotados de convoo, em
operações diurnas e noturnas, que permitiram a ampliação da capacidade
da Esquadra em Operações Antissubmarino, Ações de Superfície e
Aeronavais.
Em 1998, o então Ministro da Marinha, Almirante de Esquadra
MAURO CESAR RODRIGUES PEREIRA, obteve autorização para
operar novamente aeronaves de asa fixa a bordo de navios e adquiriu
aviões A-4 Skyhawk para a Marinha. Iniciava-se, assim, a quarta fase da
Aviação Naval, período que contou com o idealismo e a abnegação de
uma geração de pilotos que, baseados nos exemplos dos Pioneiros de
outrora, contribuíram para a implementação de uma nova capacidade
para a Esquadra na defesa da Força Naval no mar, fazendo com que o
Brasil entrasse no seleto grupo de países com capacidade de operar aviões
de alta performance, a partir de Navios-Aeródromos.
Em julho deste ano, inauguramos o 1° Esquadrão de Aeronaves
Remotamente Pilotadas, dotado de aeronaves Scan Eagle com
capacidade para realizar missões de Inteligência, Vigilância e
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Reconhecimento. Com grande potencial de emprego em uma gama
variada de missões, tanto a bordo como a partir de terra, a criação deste
Esquadrão faz descortinar diante de nossos olhos uma quebra de
paradigma nas operações aeronavais, levando-nos ao início da quinta
fase da Aviação Naval. Novas capacidades se apresentam no horizonte
e, mais uma vez, uma nova geração de Pioneiros, calcados nos exemplos
de idealismo e abnegação deixados por nossos antecessores, darão
prosseguimento ao desenvolvimento da doutrina necessária para o
emprego desta nova arma aérea em proveito da Esquadra e da defesa e
proteção de nossa Amazônia Azul.
O futuro, sempre desafiador, nos impulsiona a buscar constantes
investimentos para dotar nossa Força com o que há de mais moderno e
avançado em termos de meios aéreos e a aprimorar a formação dos
aeronavegantes. Fruto disso, a Alta Administração Naval tem
proporcionado a renovação do inventário de aeronaves, a modernização
dos meios e a realização de cursos, no país e no exterior, proporcionando
maior e melhor operacionalidade para a Força. Neste diapasão, tivemos
a recente conclusão do Programa de Modernização das Aeronaves AF1B e AF-1C, que hoje representam o braço aéreo de alto valor
combatente para a nossa Marinha; o encerramento, com êxito e
segurança, de mais uma participação de nossos meios UH-17 na
OPERANTAR, apoiando a realização de projetos científicos no
continente gelado, em prol do desenvolvimento da Ciência e da
Tecnologia nacionais; a execução com pleno sucesso de inúmeras
missões de busca e salvamento e apoio a missões humanitárias em
diversas regiões do país; além da rotineira operação com helicópteros e
aviões em missões sob quaisquer condições, a partir de terra ou de
navios, em proveito da nossa Amazônia Azul, na proteção de nossas
riquezas e na defesa de nossa gente. Ainda dentro dessa perspectiva,
aguardamos o recebimento de mais duas aeronaves AH-15B Super
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Cougar e a conclusão do programa de modernização das aeronaves AH11B Wild Lynx, fatos que corroboram com o ideal de evolução sempre
presente em nossa aviação. Destaco, também, a elevação operacional
conseguida por nossos pilotos em operações assistidas por Óculos de
Visão Noturna, tanto em operações embarcadas, como em apoio ao
nosso Corpo de Fuzileiros Navais e em operações conjuntas com as
demais Forças.
Sabemos que o desenvolvimento tecnológico nos impele a
enfrentar desafios na busca pela evolução e aprimoramento constantes.
Para tal, o Comando da Força Aeronaval, com suas doze Organizações
Militares subordinadas, e os valorosos Esquadrões Distritais, contam
com o indispensável apoio do Comando da Marinha, do Comando de
Operações Navais e do Comando em Chefe da Esquadra em suas
singraduras. Encontram-se amparados, também, pela Diretoria de
Aeronáutica da Marinha nas atividades técnicas e normativas
relacionadas à Aviação Naval e pelo seu Serviço de Prevenção e
Investigação de Acidentes Aeronáuticos.
Frente a tão grandiosa trajetória, ressalto, por dever de justiça, o
reconhecimento e gratidão aos nossos incansáveis Marinheiros e
Fuzileiros Aviadores de outrora, carinhosamente conhecidos como
“Velhas Águias”. Seus exemplos de abnegação e espírito de sacrifício
na construção de nossos valores e cultura organizacional são seguidos e
replicados até os dias de hoje. Tenham a certeza de que o sólido caminho
que pavimentaram desde a nossa criação, continua e continuará sendo
ampliado e cuidado com amor, dedicação e empenho. Senhores “Velhas
Águias”, pioneiros de outrora, ao avistarem hoje toda a ampla estrutura
técnico operativa que dispomos e recordarem todas as dificuldades
enfrentadas ao longo do tempo, afirmem com orgulho: Nós vencemos!
Esse sentimento pertence aos senhores por merecimento e jamais lhes
será tirado!
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Às personalidades que receberão o Diploma do Mérito Aeronaval,
agradeço o irrestrito apoio e incondicional devoção a nossa Aviação. Os
Senhores e as Senhoras fazem a diferença para que mantenhamos a
navegação na derrota correta. Às Organizações e aos militares
agraciados com as Láureas de Segurança, parabenizo-os por
promoverem a segurança de voo, tão necessária para que possamos
cumprir nossa árdua missão e regressar para o seio de nossas famílias
íntegros e prontos para a próxima comissão.
Por fim, aos nossos Pilotos, Engenheiros Aeronáuticos, Médicos e
Psicólogos de Aviação, Mecânicos de Manutenção Aeronáutica,
Controladores de Voo e demais militares e servidores civis que labutam
diuturnamente em prol do engrandecimento da Aviação Naval,
parabenizo-os pela dedicação e comprometimento com a Marinha e
com o Brasil. A exitosa história iniciada há 106 anos é continuamente
construída por todos nós, motivo pelo qual os concito a manterem acesa
a chama do Fogo Sagrado que arde naqueles que ostentam a asa no peito
e no coração. Vamos, juntos, manter disponível para a Esquadra e para
o Brasil, uma Aviação Naval moderna, pronta e combativa, digna de
nosso país e de nosso povo. A todo pano, tudo pela Pátria!
No Ar, os Homens do Mar!
Viva a Minha, a Sua, a Nossa Marinha!

AUGUSTO JOSÉ DA SILVA FONSECA JUNIOR
Contra-Almirante
Comandante
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PALAVRA DO ALMIRANTE
Sergio Fernando de Amaral Chaves Junior
Vice-Almirante
Diretor de Ensino da Marinha

“Diretoria de Ensino da Marinha: selecionando e capacitando nosso
maior patrimônio”
A Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM), com sede na cidade do
Rio de Janeiro, RJ, foi criada em 27 de novembro de 1931, com a
denominação de Diretoria de Ensino Naval. Desde então a DEnsM
seleciona, forma e capacita profissionalmente o principal ativo da
Marinha do Brasil: o seu pessoal.
Ao longo do tempo, esta tarefa vem se tornando cada vez mais
complexa, dado o contínuo processo de aprimoramento tanto do Ensino
quanto do avanço tecnológico dos equipamentos e atualização das
técnicas de gestão.
Missão da DEnsM
A DEnsM tem como propósito superintender o recrutamento, a
seleção de pessoal para o ingresso voluntário na Marinha do Brasil (MB)
e a capacitação do pessoal da MB para o desempenho, na paz e na guerra,
das atividades necessárias ao serviço naval e previstas em sua
Organização. Cabe, ainda, à DEnsM desempenhar as atribuições de
Órgão Central do Sistema de Ensino Naval (SEN), nos termos da
legislação pertinente; prover, sem prejuízo da subordinação prevista na
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estrutura da Marinha, a orientação normativa, a supervisão funcional e a
fiscalização específica das organizações de execução do Ensino Naval;
planejar, executar e coordenar as atividades de recrutamento necessárias
à captação de pessoas para o ingresso voluntário na Marinha, como
Órgão Central do Sistema de Recrutamento da Marinha; exercer as
atividades de sua competência na execução dos processos seletivos para
o ingresso na Marinha e acesso na carreira; e propor a alocação de
recursos financeiros para as Organizações Militares (OM) executantes do
Ensino Naval.
Contextualização histórica
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O Sistema de Ensino Naval
O SEN é constituído por 23 estabelecimentos de ensino, sendo que
quatro deles subordinados diretamente à DEnsM, conforme abaixo
evidenciado:

No corrente ano, como parte do atual processo de reformulação do SEN,
encontra-se em implementação a transferência dos cursos abaixo
mencionados do Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW)
para o Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA):
• Cursos de Aperfeiçoamento para Oficiais (C-Ap);
• Estágio Especial de Habilitação alusivo à Segunda Fase do Ciclo
Pós-Escolar (CPE) do Curso de Graduação de Oficiais da Escola
Naval;
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• Segunda Fase do Curso de Formação de Oficiais de Marinhas
Amigas (CFOMA); e
• Cursos de Aperfeiçoamento Avançado para Oficiais (C-ApA).
A transferência será totalmente concluída no início de 2023 e constitui
um importante passo para integração da qualificação de Oficiais e
Praças, em suas respectivas fases de aperfeiçoamento e especialização,
tendo um único Centro de Instrução centralizador. Entende-se, ainda,
que a sinergia entre os cursos potencializará a qualidade destes.
Nesse contexto, visualiza-se o SEN por meio das seguintes
Organizações Militares de Ensino (OME):

❑Colégio Naval (CN): Seleciona parcela da juventude brasileira para
ingressar no Curso de Preparação de Aspirantes, o qual provê uma
formação em nível médio. Os melhores alunos egressos deste curso
serão admitidos na Escola Naval.
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❑Escola Naval (EN) – Provê a graduação em nível superior para os
Oficiais subalternos dos Corpos da Armada, de Fuzileiros Navais e
Intendentes, por meio de um curso com duração de cinco anos que
culmina com a realização de uma viagem de instrução a qual visita
diversos países.

❑Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW) –
Promove a Formação de Oficiais captados junto ao meio civil. A
formação ocorre por meio de cursos de formação voltados para os
seguintes corpos e quadros: Saúde, Complementar, Técnico,
Capelães Navais, Engenheiros e Auxiliares.
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❑Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) – Realiza
cursos destinados aos profissionais voltados para carreiras ligadas
ao embarque em navios de superfície. Deste modo, possui cursos de
Formação de Praças, Especialização, Aperfeiçoamento de Oficiais e
Praças e Aperfeiçoamento Avançado de Oficiais e Praças.
Adicionalmente possui Cursos de Qualificação Técnica Especial e
demais cursos especiais e expeditos.

❑Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga
(CIANB) – Realiza cursos destinados ao pessoal que exerce
atividades ligadas à área da intendência. Assim, promove cursos de
Aperfeiçoamento para Oficiais, conduz o Curso de
Aperfeiçoamento Avançado para Oficiais, além de diversos cursos
especiais e expeditos.
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❑Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC) –
Ministra cursos aos militares pertencentes ao Corpo de Fuzileiros
Navais (CFN). Realiza cursos destinados à formação,
especialização e aperfeiçoamento de Praças, além do curso de
aperfeiçoamento para Oficiais e do recém-criado curso de
aperfeiçoamento avançado de Oficiais.

❑Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval Almirante José
Maria do Amaral de Oliveira (CIAAN) – Conduz cursos
relacionados à atividade da aviação naval, contemplando a
especialização e o aperfeiçoamento de Praças e o curso de
aperfeiçoamento para Oficiais.
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❑Centro de Instrução e Adestramento Almirante Radler de
Aquino (CIAARA) – Realiza cursos de especialização e
aperfeiçoamento de Praças, além do curso de aperfeiçoamento de
oficiais ligados à hidrografia, oceanografia, cartografia,
meteorologia e navegação.

❑Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão
(CAAML) – Promove cursos que visam qualificar militares
designados a exercer cargos ou funções previstos nos meios navais.
Este Centro conduz cursos de especialização e aperfeiçoamento
para Praças, além de possuir a importante tarefa de disseminar
doutrinas táticas e procedimentos operativos preestabelecidos.
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Centro de Instrução e Adestramento Almirante Áttila Monteiro
Aché (CIAMA) - O CIAMA tem como missão capacitar o pessoal
selecionado para o exercício de funções operativas relacionadas
com as atividades de submarino, de mergulho e de operações
especiais. Desta forma, realiza cursos de especialização de Praças e
os cursos de aperfeiçoamento para Oficiais e Praças

❑Escola de Guerra Naval (EGN) – Conduz cursos de Altos Estudos
Militares, voltados para o nível de pós-graduação stricto sensu, os
quais são diretamente supervisionados pelo Estado-Maior da
Armada.
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CIAMPA

CIAB

❑Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves
(CIAMPA) e Centro de Instrução e Adestramento de Brasília
(CIAB)– Estes Centros destinam-se exclusivamente à formação de
soldados voltados para as atividades do CFN, os quais foram
admitidos por meio de concurso público.

❑Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes
(CEFAN) – OME responsável por conduzir cursos de
especialização e aperfeiçoamento de Praças que trabalharão na área
de desportos e educação física.
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❑Escola de Saúde da Marinha (ESM) – Coordena e realiza cursos
de especialização de Praças e aperfeiçoamento de Oficiais e Praças
na área da saúde, além de conduzir diversos cursos expeditos.

❑Escola Técnica do Arsenal de Marinha (ETAM) – Responsável
pela condução de cursos especiais e expeditos, além de cursos de
aperfeiçoamento avançado para Praças da área industrial.
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❑Escolas de Formação de Aprendizes-Marinheiros: Têm como
principal tarefa a formação dos marinheiros do Corpo de Praças da
Armada, admitindo jovens brasileiros por meio de concurso
público com ensino de nível médio completo. Essas escolas
encontram-se dispostas nos seguintes estados:
• Escola de Formação de Aprendizes-Marinheiros do Espírito
Santo (EAMES);
• Escola de Formação
Pernambuco (EAMPE);

de

Aprendizes-Marinheiros

de

• Escola de Formação de Aprendizes-Marinheiros do Ceará
(EAMCE); e
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• Escola de Formação de Aprendizes-Marinheiros de Santa
Catarina (EAMSC).
Ademais, a DEnsM também realiza supervisão técnica na Escola
de Inteligência da Marinha (EsIMar) e Centro Industrial Nuclear
de Aramar (CINA), que conduzem cursos especiais e expeditos
em áreas estratégicas da MB.
Desafios recentes da DEnsM
De posse da relevante abrangência e complexidade do SEN
demonstrada anteriormente, nesta seção serão apresentados os
principais desafios vivenciados por essa Diretoria Especializada nos
últimos anos.
Assim, enumeram-se os desafios mais contundentes que serão
abordados:
❑ Atuação da DEnsM na Pandemia de Covid-19;
❑Aumento da demanda por cursos à distância;
❑Adaptações da DEnsM em face da evolução técnica dos sistemas
navais e da metodologia de ensino;
❑Aumento da participação da mulher na MB; e
❑Aprimoramento do itinerário formativo.
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A atuação da DEnsM na pandemia
Ao longo do período entre 2019 e 2021, diante da crise sanitária
pela qual passou o País, a DEnsM, em parceria com as OM do SEN,
precisou traçar rotas alternativas para contornar os impactos no âmbito
do ensino, causados pela pandemia da Covid-19.
Dessa forma, foram empreendidas ações céleres que lograram êxito
na manutenção da qualidade da capacitação do nosso pessoal. Em
decorrência das ações adotadas, conseguiu-se manter intactos os fluxos
dos itinerários formativos e de carreira dos diversos ciclos hierárquicos
e as orientações técnicas necessárias.
Neste contexto, percebe-se que o Ensino da Marinha não estagnou,
dando continuidade à formação de militares para as diversas funções que
precisavam ser guarnecidas. Diante disso, pode-se afirmar que a
capacitação nesse período foi acelerada, por meio da introdução de
ferramentas e tecnologias mediativas associadas ao ensino à distância.
Cabe ressaltar que todo este processo somente tornou-se viável, em
função da rápida adaptação e qualificação do corpo docente.
Com efeito, visualiza-se que para atender a transposição das
disciplinas com modalidade presencial para o ensino à distância, foi
necessário um trabalho adicional do setor pedagógico da DEnsM. Este
trabalho foi materializado pelas adequações dos currículos pertinentes e
pela capacitação dos docentes para a condução de aulas no ambiente
virtual.
Ainda imerso no ambiente virtual, durante a pandemia, a DEnsM
conseguiu realizar as reuniões de orientação e supervisão pedagógicas
das diversas OME por meio de videoconferência. Concentrou-se
esforços nas organizações que ministram cursos de formação,
especialização e aperfeiçoamento. O esforço empreendido visou manter
o acompanhamento do processo de ensino e das práticas desenvolvidas
no ano da pandemia.
Além das orientações rotineiras, ressalta-se a realização de Visitas
de Apoio Técnico-Pedagógico (VISAPED). Tais visitas possuem a
finalidade de orientar as OM do SEN quanto à implementação de
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procedimentos de ensino, à organização de processos para obtenção de
dados para a condução da avaliação institucional, além de prestar
assessoramento às equipes pedagógicas nos aspectos de planejamento,
avaliação e orientação educacional e pedagógica, e, ainda, atender a
demandas específicas de alguma OM do SEN.
Durante o período da pandemia, especialmente, a avaliação
institucional contribuiu sobremaneira para o mapeamento do ensino,
possibilitando seu redimensionamento e aperfeiçoamento.
Aumento da demanda por cursos à distância
As demandas de oferta de cursos à distância na MB só cresceram.
Diante deste cenário, o setor responsável por administrar e coordenar o
ensino à distância no SEN teve de ser redimensionado.
Dessa maneira, o Centro de Ensino Virtual e de Idiomas da DEnsM
ganhou relevância e passou a prover suporte técnico, supervisão e
orientações técnicas relacionadas ao emprego das tecnologias
educacionais disponíveis.
Em paralelo, esse Centro de Ensino vem mantendo o Ambiente
Virtual de Aprendizagem disponível para todas as necessidades da MB,
além de conservá-lo constantemente atualizado com as melhores
ferramentas digitais disponíveis.
Ademais, esse Centro dispõem de um estúdio que permite a
gravação de videoaulas com recursos que tornam o conteúdo, o exemplo
e a mensagem ainda mais próximos do discente. Este estúdio tem como
objetivo principal otimizar o processo de ensino, por meio de aulas
virtuais.
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Estúdio do centro de Ensino Virtual
Não obstante, visualiza-se que as tecnologias e os recursos
midiáticos desenvolvidos e disponíveis nesse Centro contribuíram para
o aprimoramento do ensino e certificação de idiomas. Além disso,
enfatiza-se que esse Centro também se tornou o responsável pela
aplicação dos Testes de Certificação e Proficiência Linguística na MB,
além de conduzir os cursos de imersão de idiomas destinados aos
militares designados para comissões e missões no exterior, de modo a
aprimorar a proficiência já certificada.
Por fim, o Ambiente Virtual de Aprendizagem passou a ser um
universo sem limites, um mar de oportunidades a ser desbravado e
aproveitado.
Adaptações da DEnsM em face da evolução técnica dos sistemas
navais e da metodologia de ensino
A DEnsM precisou realizar adaptações nos seus processos
pedagógicos, com vistas a garantir que os currículos dos cursos
estivessem alinhados às demandas decorrentes dos avanços
tecnológicos, os quais evoluem de maneira célere. Além disso, fez-se
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necessário o desenvolvimento das competências requeridas para a
certificação da qualificação.
Desse modo, ao longo de seus mais de noventa anos, a DEnsM vem
acompanhando a modernização e aquisição de equipamentos, meios e
sistemas da MB. Nesse diapasão, dentro de sua esfera de atuação, a
DEnsM vem atuando de maneira assertiva para que o pessoal da MB
possua os conhecimentos e competências necessárias à operação,
manutenção e gerenciamento de novos meios e equipamentos navais.
Assim, com vistas a aprimorar a capacitação de nossos militares,
procedeu-se com a inclusão, aprofundamento e atualização de
abordagens de assuntos alinhados às exigências de uma qualificação
mais integral e globalizada.
Nesse contexto, consoante com as transformações tecnológicas e a
título de exemplificação segue abaixo a lista dos assuntos que estão
sendo estudados para que sejam incluídos em diversos cursos de
interesse do SEN:
❑E-Navigation;
❑Guerra/ Defesa Cibernética;
❑Assistência social na liderança;
❑Combate ao lixo no mar; e
❑Gestão Estratégica e Gestão Pública.
Todavia, a despeito de todas as transformações, além da busca pela
inovação e evolução, faz-se mister registrar a preservação dos valores
inerentes à Força, que estão intrinsecamente ligados às tradições navais.
Dessa maneira, enfatiza-se que a mentalidade marítima continua
permeando a rotina diária das OME, por meio da introdução de
propostas que desenvolvam atitudes e habilidades inerentes à formação
militar-naval e a solidificação do espírito marinheiro e da cultura
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organizacional.
De maneira análoga ao que aconteceu com os meios, equipamentos e
sistemas navais, as técnicas e estratégias de ensino também evoluíram.
Nos últimos anos, o processo de ensino passou por inúmeras
modificações, com viés de aprimoramento.
Desde 2012, a gestão por competências vem sendo implementada de
maneira gradativa, levando-se em consideração as especificidades da
carreira naval. Fruto desse processo de implementação, em 2017,
passou-se a adotar o Referencial de Competências (RC), o qual delineia
o perfil profissional das diversas especialidades de Oficiais e Praças,
após a conclusão dos cursos de carreira do SEN. Uma sistemática
própria da Força mapeia as competências, sendo o resultado desse
trabalho a base para construção da proposta pedagógica. A
implementação desse trabalho continua em andamento em diversos
cursos.
Em paralelo, faz-se importante frisar que passou a se adotar uma
metodologia de ensino por competências em substituição ao ensino por
objetivos. Essa transposição didática vem ocorrendo, igualmente, de
forma progressiva para os cursos de carreira. A prática de ensino, antes
focada no conhecimento, passou a se revestir e se preocupar com o
desenvolvimento de atitudes e habilidades. Com isso, as atividades de
ensino passaram a enfatizar a prática e a maior proximidade possível
com a realidade a ser vivenciada a bordo ou nas atividades de apoio em
terra.
Para implantar todas essas alterações, foi imprescindível introduzir
novas tecnologias educacionais, empregando recursos instrucionais
modernos, que permitissem aproximar os conhecimentos de sua efetiva
aplicação. A mediação pedagógica passou a ter como aliados
simuladores, laboratórios modernizados e recursos em 3D,dentre outros.
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Ademais, cabe destacar as potencialidades existentes nas ferramentas
empregadas nos cursos à distância.

Aula no simulador de navegação da Escola Naval
Aumento da participação da mulher na MB
No tocante à participação da mulher na MB visualiza-se que neste
ano, pela primeira vez, ocorrerá a captação de mulheres para ingresso
no Curso de Formação de Marinheiros para Ativa (C-FMN), conduzido
nas Escola de Aprendizes-Marinheiros (EAM), e no Curso de
Preparação de Aspirantes, realizado no Colégio Naval. A
implementação dessas ações permitirá a consecução do processo de
inclusão das mulheres em todos os Corpos e Quadros da Força.
A DEnsM possui a responsabilidade de superintender a seleção e a
formação daqueles que ingressam na Força, sendo reconhecida como a
“porta de entrada”. Assim, vem atuando e gerenciando, desde 1980, o
processo de ingresso das primeiras mulheres no então Corpo Auxiliar
Feminino (CAF), fato de grande repercussão à época.
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Militares femininas desfilando
A partir de 1997, as mulheres passaram a integrar os respectivos
Corpos e Quadros existentes para o sexo masculino. Desde então,
observando o princípio da isonomia e meritocracia, a participação da
mulher nas fileiras da marinha só vem aumentando, em diversas áreas
de atuação, assumindo diferentes cargos e funções e representando a
Força em missões e comissões no país e no exterior.
Durante todo esse processo, a DEnsM esteve presente com as OME,
em um trabalho de qualificação dessa parcela significativa para a
instituição. Ainda dentro dessa trajetória, em 2014, foi admitida a
primeira turma de Aspirantes Femininas na Escola Naval (EN), no
primeiro momento, apenas para o Corpo de Intendentes da Marinha
(CIM). Mas, a partir de 2017, passou a ser prevista a oportunidade de as
mulheres exercerem atividades para a aplicação efetiva do Poder Naval,
por meio da possibilidade de opção, na EN, para o Corpo da Armada
(CA) e para o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). Mais uma vez, o
planejamento e a execução dessa seleção e respectiva capacitação coube
ao órgão central do Sistema de Ensino Naval.
A DEnsM tem envidado esforços e vem obtendo êxito, na
preparação dessa força de trabalho para assumir diferentes cargos e
funções na MB.
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Formatura de Guardas-Marinha femininas na Escola Naval
Aprimoramento do itinerário formativo
Na busca pela excelência do ensino, a DEnsM vem seguindo as
diretrizes da Alta Administração Naval e as orientações da DiretoriaGeral do Pessoal da Marinha. Assim, a DEnsM aprovou em concurso
com as OME e as Organizações Militares Orientadoras Técnicas
(OMOT), a implantação de inúmeras ações que visam o aprimoramento
do itinerário formativo de Oficiais e Praças.
Para os Oficiais, a implementação dos Cursos de Aperfeiçoamento
Avançado (C-ApA) para o CA, FN e IM, em áreas indicadas como de
interesse, busca incentivar a pesquisa e a aplicação em uma visão
estratégica. Muitos trabalhos de conclusão têm apresentado destaque e
ganhado notoriedade.

Formatura do Curso de Aperfeiçoamento Avançado para Oficiais
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No que tange às Praças, mudanças foram adotadas para atender a
necessidade de uma mão de obra mais qualificada, alinhada às
demandas do cenário tecnológico, dentre elas:
- A elevação do requisito mínimo de escolaridade para ensino de nível
médio e a inserção da prova de Inglês no Concurso Público de Admissão
às EAM;
- Foco em uma educação continuada e progressiva, por meio da
introdução do Programa de Qualificação em Serviço (PQS), que
“objetiva a certificação de que os militares embarcados nos diversos
meios de superfície possuem conhecimentos teóricos e experiências
operacionais necessários para a adequada execução das tarefas que lhes
sejam atribuídas; e
- Criação do Curso de Assessoria em Estado-Maior para Suboficiais (CASEMSO). Com foco na preparação para que os SO desenvolvessem
competências que permitissem atuar na assessoria a Oficiais em
assuntos/setores estratégicos, de mais alto nível na instituição.
Com isso, seguindo as alterações adotadas até o momento no
itinerário formativo e de carreira, os Cursos de Aperfeiçoamento
encontram-se em fase de transposição didática para a sistemática de
ensino por competências, assumindo um novo desenho, com caráter de
extensão e atualização nas diversas especialidades. Esses cursos
contribuirão para qualificação em áreas identificadas como lacunas de
conhecimento, aprimorando a capacitação e integrando visões de mais
de uma especialidade.
Assim, a capacitação busca associar a formação militar-naval aos
aspectos técnico-profissionais e gerenciais em cada área de
conhecimento, tendo como horizonte um perfil profissional construído
pela sinergia entre conhecimentos, atitudes e habilidades.
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Considerações finais
O mundo se encontra em plena revolução das informações, fazendo
com que as mudanças de ordem tecnológica e informacional ocorram de
maneira muito célere. Em sintonia com todas essas questões de
transformação, a MB detectou a necessidade de adaptação e promoveu
uma série de ações que visam a melhor capacitação de seu pessoal, em
consonância com o processo de modernização observado no seu
ambiente de atuação.
Ademais, faz-se necessário destacar o empenho e a dedicação dos
militares que viabilizaram a continuidade das atividades do ensino,
mesmo durante a pandemia, por meio da utilização da tecnologia, da
modalidade inerente ao ensino à distância e, principalmente, por
intermédio de muito profissionalismo, força de vontade e
comprometimento com nossos valores.
Cabe ressaltar, ainda, o incremento quantitativo das mulheres na
Força, com acesso irrestrito a todos os Corpos e Quadros, processo que
contou com cuidadoso planejamento e supervisão, tanto nas fases de
seleção quanto de formação dessas militares, e que vem contribuindo
qualitativamente para a missão da MB.
Desse modo, consegue-se depreender que a DEnsM, ao longo de
sua história, vem se adequando aos novos desafios que se apresentam,
sempre vigilante e atuante na sua tarefa precípua que é selecionar e
capacitar o maior patrimônio da MB – o seu Pessoal.
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Editora Letras Marítimas
Formalizando um trabalho de produção editorial de mais de cinco décadas,
iniciado em 1968 com o lançamento do primeiro exemplar da revista “Navigator”,
pelo então Serviço de Documentação Geral da Marinha (hoje Diretoria do
Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, DPHDM), foi criada, no
primeiro semestre de 2022, a EDITORA LETRAS MARÍTIMAS, substituindo a antiga
Editora SDM. Tendo como missão precípua promover a consciência marítima nos
mais distintos leitores por meio de suas publicações, a editora é também fruto da
criação de seu Conselho Editorial, instituído pela Secretária-geral da Marinha, em
dezembro de 2021.
Presidido pelo Diretor da DPHDM, o conselho é composto por oito oficiais da
Marinha do Brasil e quatro membros civis de notório saber nas áreas de Estratégia,
História Militar e demais campos afetos ao Poder Naval. O referido Conselho
Editorial trabalha, atualmente, na análise de títulos passíveis de publicação em
2023.
No dia 23 de junho, foi realizado o lançamento do primeiro livro da EDITORA
LETRAS MARÍTIMAS, “The Influence of Sea Power upon the Maritime Studies”,
organizado pelo Almirante António Manuel Fernandes da Silva Ribeiro, Chefe do
Estado-Maior-General das Forças Armadas de Portugal, e pelos Capitães de Mar e
Guerra Francisco Eduardo Alves de Almeida e William de Sousa Moreira,
professores doutores do Programa de Pós-graduação em Estudos Marítimos da
EGN.
EDITORA LETRAS MARÍTIMAS: Navegue pelo conhecimento!
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“REVISTA NAVIGATOR: SUBSÍDIOS PARA A HISTÓRIA MARÍTIMA DO
BRASIL”
Encontram-se disponíveis no Portal de Periódicos da Marinha do
Brasil (PP-MB) todos os números da revista Navigator já
publicados, totalizando 52 edições desde 1970. Em 2019, a
Navigator ascendeu do estrato B4 (avaliação 2013-2016) para o
estrato A4 (prévia da avaliação 2017-2020), sendo, desse modo,
o periódico científico brasileiro de História Militar mais bem
avaliado de acordo com a Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), conforme a prévia QualisCAPES. A integração à plataforma de editoração eletrônica
oferecida pelo PP-MB, representa uma ação importante para o
aprimoramento contínuo da qualidade das publicações e sua melhor
avaliação.
Conheça e Acesse:
https://portaldeperiodicos.marinha.mil.br/index.php/navigator.
Assinaturas anuais de exemplares impressos no valor de R$ 20,00
podem
ser
realizadas
por
meio
do
e-mail:
navigator@marinha.mil.br. Para vendas diretas de exemplares
impressos, acesse na web: www.cartasnauticasbrasil.com.br
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LOJA VIRTUAL
Visite e compre:
http://www.cartasnauticasbrasil.com.br/

Para celebrar a passagem da frota de Fernão de
Magalhães/ Juan Sebastián Elcano pelo Rio de Janeiro,
na primeira viagem de circum-navegação, ocorrida há
500 anos, a Editora SDM disponibilizou em seu catálogo
de vendas o livro “5º Centenário da Primeira Volta ao
Mundo”. A obra reúne textos de historiadores do Brasil,
Argentina, Chile, Espanha, Peru, Portugal e Uruguai, em
seus idiomas pátrios, abordando as implicações da
viagem no contexto da expansão ultramarina dos
séculos XV e XVI, fato que apresentou um novo universo
para as gerações futuras e célula primeira do processo
de globalização. Os textos do livro tiveram sua origem
no seminário internacional “Quinto Centenário da
Primeira Volta ao Mundo: A estadia da Frota no Rio de
Janeiro”, evento realizado em dezembro de 2019 pela
Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da
Marinha, Museu Histórico Nacional, Embaixadas de

Espanha e Portugal no Brasil e seus consulados
no RJ, e os Institutos Cervantes e Camões.
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E-book do Livro “Marinha do Brasil: Uma Síntese Histórica” – No
intuito de inovar e fazer chegar ao maior número de leitores as suas
publicações, a Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da
Marinha (DPHDM) acaba de lançar a versão digital do livro “Marinha
do Brasil: uma síntese histórica”. Nesse livro, a Marinha do Brasil
convida o leitor a conhecer sua história, que se confunde com a própria
história do País, por meio da narrativa de fatos navais importantes,
baseado em recortes temporais da história do Brasil, de Portugal e de
outros países.
A versão digital do livro está disponível para venda nas
plataformas Amazon, Google e Apple.
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Criado pelo Decreto n° 6.510/1907, de 11 de junho de 1907, incorporando-o à
área cultural, que já reunia a Biblioteca e o Museu da Marinha, o Arquivo da
Marinha comemora 115 anos de existência contando com um acervo superior
a 30 milhões de registros. Abrigando documentos que datam desde o século
XVIII até os dias atuais, o Arquivo da Marinha é um dos departamentos da
Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM). É
responsável pelas diretrizes técnicas da área de Arquivologia, cabendo a ele
implementar e orientar quanto a gestão, guarda e preservação dos
documentos da nossa Marinha, bem como acompanhar e processar a Política
Nacional de Arquivos no âmbito de nossa Força. Provendo acesso à
informação, de forma presencial ou à distância, atende não só às demandas
institucionais, mas da sociedade em geral, consistindo em uma das mais
relevantes fontes de pesquisa do País. Além disso, está sob sua alçada a
atividade de microfilmagem, que otimiza a salvaguarda, a preservação e o uso
do espaço físico para armazenar os registros documentais das diversas
Organizações Militares da Marinha. Ao todo, mais de 64 milhões de páginas já
foram migradas para este tipo de suporte. Os interessados em obter mais
informações ou realizar consultas podem entrar em contato pelos telefones
(21) 2104-5517 e 2104-5488, ou pelo e-mail dphdm.arquivo@marinha.mil.br.
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A Revista Marítima Brasileira (RMB), publicação oficial da Marinha do
Brasil, foi fundada em 1851 pelo Primeiro-Tenente Sabino Elói Pessoa.
É a revista marítima mais antiga do mundo em atividade – a primeira é a
Morskoii Sbornik, da Rússia. Com edição trimestral, é destinada à
publicação de artigos, dissertações, teses e notícias relacionados a
diversos assuntos históricos, técnicos, estratégicos, políticos e do dia a
dia militar. Assim sendo, é constantemente utilizada como material de
estudo para questionamentos atuais e para provas nos cursos da
Marinha.
A RMB é editada pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação
da Marinha (DPHDM), dentro dos padrões de produção científica
reconhecidos pelos meios acadêmicos. Por isso e por atender a várias
áreas do conhecimento, possui conceito Qualis da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
Com o propósito de induzir à consciência marítima, é distribuída para
universidades públicas e privadas, bibliotecas públicas e privadas
estaduais e dos municípios com mais de 90 mil habitantes, Sociedades
de Amigos da Marinha, clubes náuticos, adidos navais estrangeiros no
Brasil, Escolas Navais e de Guerra Naval de países onde exista adido
naval brasileiro, bibliotecas estrangeiras que tenham acordo com a
Biblioteca Nacional do Brasil e para revistas nacionais e estrangeiras, por
reciprocidade.
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A Revista visa ao desenvolvimento da consciência marítima buscando:
•

•

•
•

•

•

•
•

Contribuir para o aperfeiçoamento dos recursos humanos,
fornecendo subsídios necessários ao aprimoramento da cultura
geral e profissional de oficiais e graduados.
Estimular a participação de oficiais e praças nas atividades culturais,
permitindo a divulgação de ideias e experiências adquiridas durante
a vida militar.
Contribuir para o estudo e o desenvolvimento da Doutrina Militar.
Divulgar atividades e realizações da Instituição e das Organizações
Militares (OM).
Manter informado o público interno sobre assuntos de interesse
comum à Marinha e aos seus integrantes.
Divulgar junto ao público externo atividades da Instituição e reforçar
sua imagem perante a sociedade brasileira.
Estimular o espírito de corpo e o moral dos integrantes das OM.
Fazer um registro histórico e ilustrado da vida das OM, em proveito
de suas tradições.

ACESSE E ADIQUIRA:
https://www.marinha.mil.br/dphdm/rmb-a-revista
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“ Preservar a memória para construir a História”
Conheça a Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação
da Marinha em:
http://www.soamarcampinas.org.br/Videos/videos.htm
Assista os seguintes vídeos:
- ilha fiscal 360
- Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo
- Uma aula no museu
- Projetos educativos
- vídeo institucional
Em:
https://www.marinha.mil.br/dphdm/galeria-de-videos
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https://www.facebook.com/ingressonamarinha
https://www.instagram.com/p/CYfFyk2vx5P/?utm_medium=copy_link
https://www.marinha.mil.br/sspm/?q=concurso/formas-ingresso
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Visite: https://www.mar.mil.br/hotsites/amazonia_azul/
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MAR TERRITORIAL (MT) – estende-se das linhas de base adotadas pelo Estado
costeiro até a extensão máxima de 12 M (22km). No mar territorial, o Estado costeiro
exerce soberania plena sobre a massa líquida e o espaço aéreo sobrejacente ao mar
territorial, bem como ao leito e subsolo deste mar (CNUDM, Artigos 2 a 4).
ZONA CONTÍGUA - A convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar permite
que o Estado costeiro mantenha sob seu controle uma área de até 12 milhas náuticas,
adicionalmente às 12 milhas do mar territorial, para o propósito de evitar ou reprimir
as infrações às suas leis e regulamentos aduaneiras, fiscais, de imigração e sanitários
no seu território ou mar territorial.
ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA (ZEE) – estende-se até a distância máxima de 200 M
(370km) medida a partir das linhas de base adotadas pelo Estado costeiro. Na zona
econômica exclusiva, o Estado costeiro tem direitos de soberania para fins de
exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, vivos ou
não vivos das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo, e
no que se refere a outras atividades com vista à exploração e aproveitamento da ZEE
para fins econômicos, como a produção de energia a partir da água, das correntes e
dos ventos. Também tem jurisdição no que se refere à: 1) colocação e utilização de
ilhas artificiais, instalações e estruturas; 2) investigação científica marinha; 3)
proteção e preservação do meio marinho (CNUDM, Artigos 55 a 57).
PLATAFORMA CONTINENTAL (PC) – a ser estabelecida conforme os critérios técnicos
e condicionantes do Artigo 76 da Lei do Mar. Na plataforma continental, o Estado
costeiro exerce direitos de soberania para efeitos de exploração e aproveitamento
dos seus recursos naturais, que são os recursos minerais e outros recursos vivos do
leito do mar e subsolo bem como os organismos vivos pertencentes a espécies
sedentárias, isto é, aquelas que no período de captura estão imóveis no leito do mar
ou no seu subsolo ou só podem mover-se em constante contato físico com esse leito
ou subsolo. Os direitos do Estado costeiro na plataforma continental são exclusivos
no sentido de que, se o Estado costeiro não explora a plataforma continental ou não
aproveita os recursos naturais da mesma, ninguém pode empreender estas
atividades sem o expresso consentimento desse Estado. Nos termos da Convenção,
os direitos do Estado costeiro sobre a plataforma continental são independentes da
sua ocupação, real ou fictícia, ou de qualquer declaração expressa (CNUDM, Artigos 76 e 77).
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DATAS COMEMORATIVAS DE SETEMBRO DE 2022
02: 61º Aniversário do Grupamento de Fuzileiros Navais de
Brasília;
03: 43º Aniversário da Fragata Independência;
07: 200º Aniversário da Independência do Brasil;
07: 87º Aniversário da Odontoclínica Central da Marinha;
08: 55º Aniversário do Grupamento de Patrulha Naval do
Nordeste;
09: 40º Aniversário da Soamar Campinas;
09: 46º Aniversário do Navio Hidroceanográfico Faroleiro“
Almirante Graça Aranha”;
11: 175º Aniversário da Capitania dos Portos de São Paulo;
12: 28º Aniversário do Navio Patrulha “Guaíba”;
15: 24º Aniversário do Centro Médico Assistencial da Marinha;
16: 3º Aniversário do Comando Naval de Operações Especiais;
17: 98º Aniversário da Diretoria de Engenharia Naval;
18: 36º Aniversário do 2º Esquadrão de Helicópteros de
Emprego Geral;
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18: 24º Aniversário do Navio Patrulha “Babitonga”;
25: 26º Aniversário do Centro de Intendência da Marinha em
Rio Grande;
25: 24º Aniversário da Diretoria de Contas da Marinha;
28: Dia do Hidrógrafo;
29: Dia Marítimo Mundial;
29: 12º Aniversário do Centro de Adestramento Almirante
Newton Braga; e
30: Dia dos Capelães da Marinha.

A Diretoria da Soamar Campinas apresenta aos
aniversariantes do mês de Setembro votos
de: saúde, felicidades e muitos anos de vida no
nosso convívio.

04: Paulo Sérgio Saram; e
12: Lara Souza Camargo Pieri.
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Escotismo, marinharia, funções dos membros da patrulha,
orientação, navegação e muito mais!
Idealizado pelo chefe Gutemberg Martins, do 102º SP Grupo
Escoteiro do Mar Velho Lobo, os vídeos do canal abordam
diversos assuntos relacionados ao Movimento Escoteiro e ao
Escotismo do Mar.
Certamente, uma fonte de conhecimentos para desenvolver
muitas atividades!
Conheça o canal no Youtube em
www.youtube.com/c/DICASABORDO2020
Não deixe de inscrever-se, dar seu like, comentar e compartilhar. É muito
importante para o nosso Grupo Escoteiro do Mar.
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Palavra do Comandante
ANDRÉ MORAES BARROS
Capitão de Mar e Guerra
Comandante do CIAMA

CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO
ALMIRANTE ÁTTILA MONTEIRO ACHÉ (CIAMA)

É com muita honra que narro nestas linhas um pouco da história do
CIAMA. No ensejo, agradeço a incrível oportunidade de participar da
SOAMAR e relatar um pouco sobre as atividades e atribuições
exercidas pelo CIAMA, o qual tenho o privilégio de comandar desde 27
de janeiro de 2022.
Localização
O CIAMA é uma Organização Militar (OM) situada na Ilha de
Mocanguê Grande S/N em Ponta D´areia – Niterói – RJ.
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Brasão

Descrição: Em um escudo boleado, encimado pela coroa naval e
envolto por elipse feita de cabo de ouro terminado em nó direito, em
campo azul, livro aberto de prata e encadernado de ouro, disposto em
banda e carregado, em faixa, de um submarino de verde e, à sinistra, de
um capacete de escafandro deste mesmo esmalte; em contrachefe,
faixado ondado de prata e azul de quatro peças. Pendente do escudo, a
insígnia da Ordem do Mérito Naval.

Explicação: No campo azul, esmalte clássico da MB, o faixado
ondado de prata e azul evoca o mar, em cujas profundezas atuam,
precipuamente, os submersíveis. O livro aberto, com o submarino e o
capacete, alude aos estudos especializados de submarino e escafandria,
peculiares ao Centro em apreço. A insígnia pendente do escudo foi a
este anexada em decorrência do Decreto datado de 08/05/92, que
outorgou a comenda ao Centro de Instrução e Adestramento “Almirante
Áttila Monteiro Aché”.
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Missão

O CIAMA tem o propósito de capacitar o pessoal para o exercício de
cargos e funções operativas e técnicas relacionadas com as atividades de
Submarino, Escafandria, Mergulho de Combate, Medicina Hiperbárica
e Psicologia de Submarinos. Para consecução deste propósito cabe a ele
as seguintes tarefas:
I. Ministrar cursos, adestramentos e estágios relacionados com as
atividades de submarino, mergulho e psicologia de submarinos;
II. Desenvolver estudos e pesquisas de novas técnicas para aplicação
na instrução e adestramento; e
III. Realizar testes e pesquisas hiperbáricas.

Organização do CIAMA
O CIAMA é subordinado ao Comando da Força de Submarinos
sendo supervisionado funcionalmente pela Diretoria de Ensino da
Marinha e, no que se refere ao adestramento, às diretrizes do Comando
em Chefe da Esquadra e do Comando da Força de Submarinos.
O Centro dispõe de instalações modernas e amplas, que incluem,
dentre outras, um Treinador de Imersão (TI), um Centro de Treinamento
Tático (CTT) e um Centro Hiperbárico, situadas na Ilha de Mocanguê.
Dispõe ainda um prédio de simuladores na moderna Base de Submarinos
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da Ilha da Madeira. É comandado por um Capitão de Mar e Guerra do
Corpo da Armada e está organizado segundo três Departamentos:
Departamento de Ensino (DE), Departamento de Administração (DA) e
o Departamento de Treinadores e Simuladores (DTS).
Histórico do CIAMA

Este Centro teve sua origem em um passado muito mais distante.
Seu embrião surgiu com a criação da Escola de Submersíveis, em
janeiro de 1915, que tinha como tarefa adestrar oficiais e praças no
desempenho de funções em submarinos. A Escola de Submersíveis teve
sua subordinação e nomenclatura mudadas diversas vezes até se tornar
o CIAMA que hoje conhecemos. As transformações e evoluções eram
inevitáveis, pois se a então Flotilha de Submersíveis ia se adaptando às
mudanças e evoluções nos submarinos, a Escola de Submersíveis tinha
que acompanhá-la.
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Em sua incansável busca por novos conhecimentos, o CIAMA
encontrou sua própria maneira de evoluir seja por meio dos inúmeros
cursos realizados por oficiais e praças, no Brasil e no exterior, em
marinhas amigas, outras Forças Armadas e até mesmo em entidades
civis, públicas ou privadas; ou com o resultado de pesquisas,
experimentos e exaustivos exercícios aqui realizados. É nos idos de
1961, com a Base Almirante Castro e Silva (BACS) já em pleno
funcionamento, que seu Comandante, o Capitão de Fragata Lélio
Cavalcante, assina o Ofício nº 0779, propondo a criação da Escola de
Submarinos. Dando prosseguimento ao trâmite do documento, o
Comando da Flotilha de Submarinos emite o primeiro Despacho de nº
0184, ratificando o pleito do Comandante da BACS.
Após pouco mais de um ano em análise nas esferas hierárquicas,
surge o segundo e definitivo Despacho de nº 000276, de 04 de janeiro
de1963 do Diretoria Geral de Pessoal da Marinha (DGPM), do ViceAlmirante José Moreira Maia ao Chefe do Estado-Maior da Armada,
Vice-Almirante Antônio César de Andrade, dando origem ao Decreto nº
52.740, de 23 de outubro de 1963 do Presidente da República João
Goulart, criando a Escola de Submarinos (EscS). Naquele momento, a
EscS passou a ser uma Organização Militar (OM) independente, ou seja,
não mais estaria subordinada à BACS, apesar de ainda usar suas
instalações, mas sim ao Comando da Força de Submarinos (ComForS),
tanto operativa quanto administrativamente.
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Ao longo de sua existência a EscS superou desafios e foi se
transformando para se adequar à Estrutura Orgânica do Ministério da
Marinha. Consta então que, após quase dez anos de existência, ela foi
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extinta, dando origem a uma “Nova Escola” – que se caracterizava
pelos relevantes avanços em suas áreas de atuação e nas diversas
disciplinas ministradas, passando a ser conhecida como Centro de
Instrução e Adestramento de Submarinos e Mergulho (CIASM).
Com o falecimento do Almirante Áttila Monteiro Aché em 02 de
janeiro de 1978, a Força de Submarinos encaminha a proposta de
alteração do nome CIASM para Centro de Instrução e Adestramento
Almirante Áttila Monteiro Aché (CIAMA). Em 17 de julho de 1978
realiza-se a cerimônia mudando o nome do CIASM para CIAMA.
Durante a década de 80, sempre em busca do aperfeiçoamento de
suas instalações operativas, o CIAMA já dispunha de um Treinador de
Ataque (TA) para adestramento das Equipes de Ataque (EDA) dos
submarinos e de salas de aula equipadas com todo o material necessário
às matérias ministradas.
O CIAMA tem sob sua responsabilidade a operação de
simuladores, laboratórios e outros equipamentos que são utilizados na
preparação dos profissionais que aqui aprendem a mergulhar. Além
disto, este Centro desenvolve estudos e pesquisas de novas técnicas
para aplicação em sua atividade de ensino, realiza testes e pesquisas
hiperbáricas, e dissemina a doutrina da Força de Submarinos relativa a
estas atividades.
Na atual conjuntura, seguindo sua propositura e reafirmando sua
existência nestes cinquenta e oito anos, o CIAMA é uma organização
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voltada ao ensino técnico-profissional, destinada a dar continuidade aos
anseios de evolução de nossa Marinha desde sua criação, em 1963.
Sempre com foco em sua missão, busca, com clareza, transpor os
obstáculos existentes.

Patrono

Áttila Monteiro Aché nasceu no Rio de Janeiro em 11 de julho de
1888, filho do Marechal Napoleão Filipe Aché e de Constança
Monteiro Aché. Seu irmão, Otávio Monteiro Aché, seguiu também a
carreira militar, ingressando no Exército, aonde chegou a general e foi
Diretor de Pessoal do Exército de 1949 a 1952.
Fez seus primeiros estudos no Colégio Militar do Rio de Janeiro.
Ingressou na Escola Naval em 1906 e foi declarado Guarda -Marinha
em 1909, chegando ao posto de Segundo – Tenente em 1910.
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Promovido

a

Primeiro-tenente

em

1914,

fez

o

curso

de

aperfeiçoamento na Escola de Submarinos e chegou a comandar o
Submarino F-1, depois de ter sido seu imediato.
Promovido a Capitão-Tenente em 1921, foi instrutor da Escola de
Submarinos, imediato dos contratorpedeiros Alagoas e Mato Grosso,
ajudante da Escola de Grumetes e, a partir de 1931, Comandante do
Submarino Humaitá.
Em 1932, atingiu o posto de Capitão de Corveta, e no ano seguinte
deixou o comando do Submarino Humaitá. Designado para servir no
Estado-Maior do Comandante em Chefe da Esquadra, em 1935 fez o
curso da Escola de Guerra Naval. Em seguida, foi instrutor dessa escola
de 1936 a junho de 1937, quando foi promovido a Capitão de Fragata.
Nomeado Vice-Presidente do Conselho de Imigração e Colonização
cuja Presidência ocupou interinamente diversas vezes, em 1939
assumiu o comando do Cruzador Rio Grande do Sul. Entre 1940 e 1941
ocupou a subchefia do gabinete do Ministro da Marinha e, em 1941, em
plena Segunda Guerra Mundial, assumiu o Comando da Flotilha de
Submarinos da Marinha.
Promovido a Capitão de Mar e Guerra em 1942, permaneceu no
Comando da Força de Submarinos até o fim da guerra, em 1945. Em
novembro desse ano, foi promovido a Contra-Almirante e assumiu a
Diretoria-Geral de Pessoal da Marinha. No exercício deste cargo, criou
o Serviço Social da Armada. Em seguida, foi Adido Naval nos Estados
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Unidos e diretor da Escola de Guerra Naval. No pós-guerra, participou
ainda da Comissão Brasil - Estados Unidos e da Liga Interamericana
de Defesa das Américas.
Em 1949, foi promovido a Vice-Almirante e, em 1951, graduado
no posto de Almirante de Esquadra. Efetivado no posto no ano
seguinte, foi Comandante em Chefe da Esquadra de 1951 a 1953 e
Chefe do Estado-Maior da Armada de 1953 a 1954, ano em que atingiu
o ápice da hierarquia na Marinha: almirante de cinco estrelas.
Especialista em Política Internacional, o Almirante Aché foi
conferencista permanente na Escola Superior de Guerra, onde discorria
sobre a Marinha de Guerra moderna e a Marinha Mercante. Faleceu
em 2 de janeiro de 1978, no Rio de Janeiro. Era casado com Dagmar
Franco Aché e seus dois filhos homens, Átila Franco Aché e Sidnei
Franco Aché, também ingressaram na Marinha, chegando ambos ao
posto de almirante.

Diretrizes Educacionais
Dentre as atividades que os marinheiros podem exercer, aquelas
ligadas às atividades subaquáticas estão entre as mais desafiantes e
emocionantes. As ações dos submarinos, as operações especiais
efetuadas pelos mergulhadores de combate, as operações de mergulho
realizadas pelos escafandristas, as intervenções médicas feitas pela
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medicina hiperbárica e o preparo psicológico promovido pelos
psicólogos de submarino são a materialização dessas atividades na
Marinha do Brasil.
O CIAMA, como o órgão da Força de Submarinos, para a instrução
e o adestramento dessas atividades, forma e aperfeiçoa todos os
Submarinistas, Mergulhadores, Mergulhadores de Combate, Médicos
Hiperbáricos e Psicólogos de Submarino da Marinha do Brasil. Além da
formação dos militares, atua na formação de civis com interesse na área
de mergulho autônomo, mergulho profundo e medicina hiperbárica.
Para a garantia dessa formação de qualidade, faz-se necessário um
planejamento criterioso das atividades educacionais, no qual o aluno
possa estar no centro do processo de ensino-aprendizagem e o instrutor
esteja capacitado a desempenhar seu papel de facilitador e mediador.
Organização geral do ensino
Escola de Submarinos
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O século XX se caracterizou por um sem-número de conflitos. A 1ª
Guerra Mundial, especialmente, foi marcada não só por sua violência
mas, também, pelo grande avanço tecnológico militar. Inúmeras armas
debutaram naquele conflito e, junto com a aviação, uma das que mais se
destacou foi o Submarino.
Desde então, devido ao seu poder de ocultação e à sua crescente
capacidade de destruição, o Submarino passou a ser um elemento-chave
para os planejadores militares, especialmente quando utilizado para
negar o uso do mar ao inimigo, ou seja, impedir que as linhas de
comunicações marítimas do inimigo garantam o fornecimento logístico
indispensável para um esforço de guerra. Além de sua tarefa primária,
que é o ataque a navios de superfície e a outros submarinos, possui ainda
a capacidade de realizar diversas tarefas, operando em águas controladas
pelo inimigo como, por exemplo: lançamento de Mergulhadores de
Combate, levantamento de dados de inteligência e implantação de
campos minados.
Sua dotação de armas depende do tipo e emprego do Submarino,
variando desde modernos torpedos até sofisticados mísseis.
O arranjo de sensores (visuais, acústicos e de guerra eletrônica),
aliado à sua capacidade de permanecer sem ser detectado, permite,
normalmente, a detecção antecipada do inimigo, o que lhe confere a
vantagem de sempre poder surpreendê-lo.
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A sofisticação crescente da guerra submarina está exigindo
tripulações altamente profissionais e preparadas. Para atender essas
necessidades, o CIAMA conta com a Escola de Submarino que é a
responsável pela formação e adestramento dos nossos submarinistas.
Para a consecução de suas tarefas, a Escola de Submarinos é constituída
pelas seguintes seções de ensino: Manobra e Segurança, Treinamento
de Imersão, Marinharia e Armas Submarinas, Motores, Máquinas
Auxiliares e Instalações Elétricas, Sistemas de Combate e Planejamento
e Ensino de Operações. No presente ano, foi criada a Seção de Ensino
dos Submarinos Classe Riachuelo (SCR), sediada no Complexo Naval
de Itaguaí. A nova Seção tem o propósito de ministrar os cursos,
estágios e adestramentos para a capacitação das futuras tripulações dos
SCR.
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A Escola possui os seguintes simuladores: Treinador de Imersão,
Simulador de Passadiço, Centro de Treinamento Tático e os
Laboratórios de Eletroeletrônica, de Guerra Acústica e de Guerra
Eletrônica.
O Centro de Treinamento Tático é um simulador que permite ser
reproduzido em terra todo o procedimento desenvolvido pela equipe de
ataque de um submarino, seja efetuando ataques a navios de superfície
ou conduzindo operações especiais tais como: minagem, lançamento de
mergulhadores de combate e reconhecimento de uma área controlada
pelo inimigo.

O Centro de Treinamento Tático é composto por equipamentos
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similares aos equipamentos existentes nos Submarinos da Classe Tupi.
Acoplado a esses equipamentos existe um simulador capaz de
gerar situações bem próximas da realidade.
O Treinador de Imersão contribui para a aprendizagem dos alunos
dos cursos de formação de submarinistas e para o adestramento das
tripulações dos submarinos. O “TI” permite a execução de todas as
manobras básicas e avançadas, aí incluídos os procedimentos comuns e
de emergência, que se realizam a bordo dos submarinos no que se refere
ao controle da plataforma. O simulador conta com movimento e ruídos
característicos do submarino. O seu interior reproduz fielmente a
disposição dos equipamentos existentes a bordo, bem como a atuação
destes, de modo a simular o funcionamento e as consequências no
controle do navio.

Isto é realizado sem submeter as tripulações e os submarinos a
qualquer risco e diminui, consideravelmente, os custos relacionados
com a execução de adestramentos no mar. Fundamental para treinar
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qualidade e segurança, este simulador permite a condução de ensaios de
um sem-número de situações, simples ou críticas, ajudando na tomada
de decisões em um ambiente complexo.
Em maio do corrente ano, foi concluído o retrofit do TI, realizado
pela empresa Firjan SENAI por meio do Instituto SENAI de Inovação
em Sistemas Virtuais de Produção (ISI SVP) e do Instituto SENAI de
Tecnologia em Automação Industrial (IST AI). O novo simulador traz
as mais recentes tecnologias para elevar a confiabilidade, a segurança e
a experiência imersiva dos militares. Dentre todas as atualizações
realizadas, destaca-se a substituição de todos os componentes elétricos
de movimento e eletrônicos de automação, criação de novo modelo
matemático de código-fonte aberto e remodelagem da interface dos
sistemas de controle.
Cabe ressaltar que todo projeto foi idealizado e realizado por
brasileiros para os brasileiros.
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O Tanque de Treinamento de Escape Submarino permite a simulação
de um salvamento submarino em várias profundidades, utilizando-se os
acessórios de salvamento disponíveis a bordo dos submarinos.
O TTES, inaugurado em 1977, possui duas guaritas de salvamento e
um compartimento de fundo para treinamento das tripulações dos
submarinos tanto nos procedimentos de salvamento individual quanto
coletivo. Além disto, dispõe de uma câmara de recompressão no piso
superior, destinada a ser empregada em caso de anomalia apresentada
durante o adestramento. Durante estes adestramentos o TTES é operado
por uma equipe combinada de submarinistas, mergulhadores e médicos,
de maneira a aumentar a segurança de todos os envolvidos.

Escola de Mergulho

SOAMAR CAMPINAS Boletim n° 150 agosto 2022

Tem por atribuições a formação de militares e civis nas técnicas de
mergulho a ar, de mergulho saturado, desenvolver procedimentos que
visem aumentar a segurança do mergulhador e a análise de novos
equipamentos, que propiciem melhores resultados na condução de
atividades de mergulho e salvamento.
Em diversos cursos são alocadas vagas para civis que, se
encaminhados por entidades e sindicatos contribuintes do Fundo de
Ensino Profissional Marítimo, têm prioridade de matrícula sobre os
demais e isenção de pagamento.

O Tanque de Instrução de Mergulho (TIM) é destinado a
proporcionar os primeiros contatos dos alunos com os equipamentos de
mergulho e a desenvolvimento prático de exercícios, testes e adestra-
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mentos de superfície e submersos objetivando o desenvolvimento
técnico profissional dos formandos e pessoal especializado.

O Tanque de Treinamento de Mergulho (TTM) Tem a finalidade de
proporcionar aos alunos o aprendizado das técnicas de corte e solda
submarina utilizando o equipamento dependente, além de diversos
trabalhos práticos submersos.
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Escola de Mergulho de Combate

No Brasil, a atividade de Mergulho de Combate se iniciou na década
de 60, quando oficiais e praças lograram êxito no curso UDT (hoje
denominado Basic Underwater Demolition / Sea, Air and Land – BUD
SEAL), nos EUA. Alguns anos depois, em 1972, militares foram
enviados à França e se qualificaram como “Nageurs de Combat”.
Mesclando as técnicas da escola francesa, que privilegiava as
operações de mergulho, com as técnicas do curso norte-americano, que
tinha como foco as operações anfíbias, e adaptando-as às necessidades
da nossa Marinha, foi ministrado em 1974, o primeiro Curso Especial
de Mergulhadores de Combate (C-ESP-MEC) no Brasil, pela então
Escola de Submarinos, hoje CIAMA.
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Em 1996, Orientações Ministeriais determinaram a criação do
Curso de Aperfeiçoamento de Mergulhadores de Combate para Oficiais
(CAMECO), que teve sua primeira turma formada em DEZ1998.
Após lograr êxito em um dos cursos de operações especiais mais
rigorosos das Forças Armadas, os Mergulhadores de Combate se
apresentam ao GRUMEC. Lá é iniciada a segunda fase da sua formação,
que consiste na capacitação técnico-profissional nas diversas áreas que
abrangem as atividades de Operações Especiais. Obedecendo a uma
agenda de adestramentos específica das equipes operativas, o
Mergulhador

de

Combate,

perfeitamente

entrosado,

participa

ativamente das minuciosas fases do planejamento, ensaio e execução das
missões. A isso se soma a qualificação complementar, que é obtida por
meio de cursos nas áreas de paraquedismo, explosivos, tiro de precisão,
entre outros. Intercâmbios no exterior e adestramentos conjuntos com
outras forças, em diversos ambientes do território brasileiro, somam
experiência e incrementam a qualificação profissional do mergulhador
de combate, capacitando-o para o cumprimento das tarefas atribuídas
aos MEC.
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Escola de Medicina Submarina
À Divisão de Medicina Submarina compete elaborar o Programa
Anual de Instrução e Adestramento, no que é pertinente às atividades de
medicina submarina bem como cumpri-lo, e, também, disseminar a
doutrina em vigor da Força de Submarinos relativa a esta área.

Escola de Psicologia Submarina
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À

Escola de Psicologia de Submarino compete realizar a

formação de Psicólogos de Submarino, participar do delineamento e
fortalecimento da cultura de segurança Operacional e contribuir com a
capacitação dos alunos a partir da difusão da importância dos estudos
de Fator Humano.

Biblioteca
A Biblioteca “Mello Marques” destina-se a manter um acervo
bibliográfico nas áreas da Escola de Submarinos, Mergulho, Mergulho
de Combate, Medicina Submarina, além de disponibilizar diversos
livros e periódicos, dentre outros, edições da revista “O Periscópio”,
Revista Marítima Brasileira, Revista do CIAMA-50 anos e a Revista
Jane's Defence. A biblioteca é parte integrante da Rede de Bibliotecas
de Marinha (Rede BIM) e seu acervo conta com cerca de 5.657
exemplares, cujo intuito é apoiar aos militares, e civis que servem no
Complexo Naval do Mocanguê (CNM) ou que se encontram destacados
neste Centro para cursos.
Escola de Submarinos – 23/10/1963 à 31/07/1973
Centro

de

Instrução

e

Adestramento

Mergulhadores – 31/07/1973 à 22/05/1978

de

Submarinos

e
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Centro de Instrução e Adestramento Almirante Àttila Monteiro Aché.
RELAÇÃO DE COMANDANTES
Nº
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27

POSTONOME
CMG André Moraes Barros
CMG Luis Antônio de Menezes
Cerutti
CMG Hélio Moreira Branco Júnior
CMG Humberto da Cunha Lima
CMG Alexandre Madureira de Souza
CMG Thadeu Marcos Orosco Coelho
Lobo
CMG João Ricardo dos Reis Lessa
CMG Roberto Koncke Fiuza de
Oliveira
CMG Enéas Tadeu Fernandes Ervilha
(Interino)

PERÍODO
27/01/22 a __/__/__
17/01/20 a 27/01/22
26/01/18 a 17/01/20
26/02/16 a 26/01/18
30/05/14 a 26/02/16
12/04/13 a 30/05/14
04/04/12 a 12/04/13
08/02/11 a 04/04/12
01/09/10 a 08/02/11

CMG Ricardo Achilles de Faria Mello08/01/09 a 01/09/10
CMG Glauco Castilho Dall’ Antonia 29/01/07 a 08/01/09
Afrânio de Paiva Moreira
CMG
27/01/05 a 29/01/07
Júnior
CMG José Carlos Juaçaba Teixeira 31/01/03 a 27/01/05
CMG Ricardo Antonio Amaral
20/02/01 a 31/01/03
CMG Pedro Fava
18/09/98 a 20/02/01
Marco Aurélio Motta
CMG
19/04/96 a 18/09/98
Albuquerque
CMG Gilberto Huet de Barcellar
10/01/95 a 19/04/96
Sobrinho
CMG Athos Luiz Monteiro da
29/04/93 a 10/01/95
Silveira
CMG Mauricio Dutra de Araujo
29/07/91 a 29/04/93
CMG Alberto Cardoso Blois
16/02/90 a 29/07/91
CF Williams Pereira (Interino)
08/11/89 a 16/02/90
CMG Luiz Sergio Silveira Costa
10/02/88 a 08/11/89
CF Celso Mendes Diniz Gonsalves
30/10/87 a 10/02/88
(Interino)
CMG Luiz Mario Curty Giffoni
25/11/86 a 30/10/87
CF Luiz Mario Curty Giffoni
13/08/86 a 25/11/86
(Interino)
CMG Sergio de Almeida Padilha
08/01/86 a 13/08/86
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26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

CMG Ronald Rocha Barros
CMG José Luiz Feio Obino

16/04/85 a 08/01/86
07/02/84 a 16/04/85

CMG Luiz Aberto Carvalhal
09/02/82 a 07/02/84
Junqueira
CF Fernando Paulo de Oliveira
01/09/81 a 09/02/82
(Interino)
CMG Roberto Azevedo Roche
06/03/81 a 01/09/81
Moreira
CF Luiz Alberto Carvalhal
08/04/80 a 06/03/81
Junqueira (Interino)
CMG Sergio Torrents Watson
27/08/79 a 08/04/80
CF Emanoel Medrado Vaz Santos
12/03/79 a 27/08/79
(Interino)
CF Caio Cintra Ribeiro (Interino) 02/03/79 a 12/03/79
CF Mauricio Halpern (Interino)
07/03/78 a 02/03/79
CF José Ignácio Gomes Pereira
15/02/77 a 07/03/78
(Interino)
CF Fernando Luiz Pinto da Luz
24/02/76 a 15/02/77
Furtado de Mendonça
CF Ruy Barcelhos Capetti
21/03/74 a 24/02/76
CC Carlos Affonso Cerveira
26/09/73 a 21/03/74
(Interino)
CF Edoardo Russo
10/10/72 a 26/09/73
CC Antonio Luiz Jaccoud Cardozo
30/06/72 a 10/10/72
(Interino)
CF Aloysio Bastos Vianna da Silva 27/08/71 a 30/06/72
CC Antonio Luiz Jaccoud Cardozo
01/03/71 a 27/08/71
(Interino)
CF Nelson Antônio Fernandes
01/04/70 a 01/03/71
CF Célio do Prado Maia
05/05/69 a 01/04/70
CC Antonio Luiz Jaccoud Cardozo
28/04/69 a 05/05/69
(Interino)
CF João Geraldo Matta de Araújo 23/02/68 a 28/04/69
CF Henrique Octávio Ache Pillar 01/09/66 a 23/02/68
CF Lubomir Brzezinski
12/07/65 a 01/09/66
CC Eduardo de Oliveira Rodrigues
12/05/65 a 12/07/65
(Interino)
CF Alfredo Ewaldo Rutter Mattos 10/06/64 a 12/05/65
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Conclusão

Por fim, finalizo estas breves linhas agradecendo a minha tripulação
e almejando sucesso para este Centro de Instrução e Adestramento, que
se mantenha sempre firme ao nosso lema “Instruir e adestrar para
vencer”. Espero que ele se torne um modelo a ser seguido em termos
de formação de futuros submarinistas, médicos hiperbáricos,
escafandristas, mergulhadores de combates e psicólogos de
submarinos.
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225º ANIVERSÁRIO DO PRIMEIRO
ÓRGÃO PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA
EXTINÇÃO DE INCÊNDIO NA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO – INSTITUIÇÃO
PRECURSORA DOS BOMBEIROS
MILITARES NO BRASIL
MARCELO DE ASSIS SILVA1
Atualmente, três toques longos de sirene sinalizam a
ocorrência de incêndio em algum lugar na Ilha das
Cobras. Em meados dos séculos XVIII e XIX, nessas
situações, tocavam a rebate os sinos das igrejas na
São Sebastião do Rio de Janeiro anunciando esse tipo
de sinistro em algum lugar da então capital do vicereinado do Brasil. Em Antinqualhas e Memórias do
Rio de Janeiro , segundo Fazenda (2011), “nessas
ocasiões, o serviço de extinção de incêndios na
cidade ficava a cargo dos funcionários da Repartição
de Obras Públicas escolhidos entre os mais
capacitados que, ao ouvirem o “toque de fogo” ou
“sinais de incêndio”, deixavam suas ocupações e
dirigiam-se ao local do sinistro carregando baldes de

1

O Capitão-Tenente (RM1-AA) Marcelo de Assis Silva exerce Tarefa por Tempo Certo (TTC) como Encarregado
da Divisão de Combate a Incêndio da Base Naval da Ilha das Cobras - BNIC, razão pela qual sentiu-se motivado
a escrever sobre a história desta bicentenária brigada de combate a incêndio. Para isso, contou com o incentivo
e o apoio do Capitão de Mar e Guerra Maurício Barata Soares Coelho Rangel, Comandante da BNIC.
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Figura 1: Largo do Paço, atual Praça 15 de Novembro, à época em que o
Rio de Janeiro se tornou a capital do vice-reinado do Brasil – 1763.
Fonte: http://www.museuvivonacidade.com.br

de lona, cordas e escadas. Aos bombeiros daquela
repartição somavam-se os populares que sem
nenhum preparo para combater o fogo pouco os
auxiliavam e, muitas vezes, aproveitavam a ocasião
para furtar bens materiais das vítimas. A força
policial da Corte intervinha tentando impor alguma
ordem, mas, sem o devido preparo para atuar nessas
situações, pouco contribuía. Nessa época, os
incêndios ocorriam com certa frequência, sendo o
crescimento da própria cidade onde as edificações
construídas de madeira predominavam uma das
causas apontadas para tal ocorrência. Até meados do
século XIX, os incêndios, registrou a crônica
contemporânea, eram verdadeiros pandemônios
onde todas as autoridades mandavam, mas ninguém
obedecia.” Quando irrompia à noite, o pânico era
total, o que vitimava mais pessoas, pela dificuldade
de evacuação dos locais devido à precária iluminação
existente, do que propriamente pelo incêndio, razão
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pela qual o Vice-Rei Luís de Vasconcelos enviou à
Câmara um ofício, datado de 12 de julho de 1788,
obrigando o órgão a exigir “a todos os moradores
desta cidade, que logo que tocar [o sinal de] fogo à
noite, ponham cada um em cima das janelas ou
portas das casas de suas moradias, uma luz de
qualquer qualidade que seja”, porque, assim, “com
menor confusão se conduzirão ao lugar do incêndio
tudo quanto se faz preciso”. O vice-rei justifica sua
ordem, dizendo: “Tendo já dado aquelas
providências que me pareciam mais próprias para
acudir com mais presteza aos incêndios nesta cidade
e se evitar a confusão que costuma haver em
semelhantes ocasiões”, ordena-se, agora, a
obrigatoriedade da iluminação para evitar o
inconveniente de que quando os incêndios ocorrem
durante a noite “os moradores desta cidade e seus
escravos são muitas vezes, pelos cavaleiros, carros e
bestas que apressadamente se encaminham ao lugar
do incêndio desgraçadamente atropelados por causa
da escuridão das ruas” 2.
Esse era o cenário na Cidade do Rio de Janeiro entre
meados do século XVIII, quando o Brasil estava no
ápice do chamado Ciclo do Ouro, e até meados do
século XIX, antes da criação do Corpo Provisório de
Bombeiros da Corte. Naquela época, a exploração do
2

ALMEIDA, Anita Correia Lima de DESASTRE E RECONSTRUÇÃO NO RIO DE JANEIRO SETECENTISTA: O
INCÊNDIO DO
RECOLHIMENTO DO PARTO - R. IHGB, Rio de Janeiro, a. 180(480): 41-70, mai./ago. 2019.
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ouro era a atividade econômica mais lucrativa da
colônia em virtude do declínio do Ciclo do Açúcar.
No entanto, em um primeiro momento, a cidade não
foi beneficiada com as descobertas desse metal na
região de Minas Gerais. Na realidade, a sua
população passou por um período de encarecimento
dos alimentos e, também, de escassez da mão de obra
africana, diante das demandas da região aurífera. Tal
situação mudou quando o governo metropolitano,
preocupado em fiscalizar e controlar a circulação do
ouro, a arrecadação dos impostos e o contrabando
frequente, ordenou ao governador da capitania do Rio
de Janeiro, Artur de Sá Menezes, a abertura de outro
trajeto até aquela região: o chamado “Caminho
Novo”. Depois de concluído o referido Caminho, o
tempo para percorrer a nova rota diminuiu
significativamente: de três meses passou há um mês.
Na prática, mais do que diminuir o tempo de viagem
entre a região aurífera e seu principal porto de
exportação, esse percurso acrescentou ao Rio de
Janeiro, além de sua natural vocação marítima, a
vocação continental, à medida que a ligou ao interior
do País. Logo, o Rio de Janeiro viveu um momento
significativo: adquiriu protagonismo inegável na
economia da colônia, em consequência do trânsito de
metais preciosos pelo seu território e pelo seu porto.
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Assim como acontecera na região de Minas Gerais, a
cidade atraiu, à época, um grande fluxo migratório, o
que provocou profundas mudanças na sua demografia
e contribuiu para um crescimento desordenado. Com
efeito, o aumento demográfico seria muito mais
significativo e impactaria ainda mais a vida nessa
cidade a partir de 1763, quando a Coroa elevou o
Brasil à condição de vice-reino e transferiu a capital
de Salvador (até então, capital do Governo-Geral)
para o Rio de Janeiro. Segundo Greenhalgh (1951),
em sua memorável obra O Arsenal de Marinha do Rio
de Janeiro na História – 1763 – 1822, por ocasião da
mudança de status em 1763, “a população da cidade
era de 25 mil habitantes, dos quais 15 mil eram
escravos, sendo os demais, em grande parte,
aventureiros e egressos das prisões da Metrópole que
aqui vinham tentar fortuna ou levar uma vida que a
escravidão proporcionava, ausente de preconceitos.”
Por sua vez, o Instituto Estadual do Patrimônio
Cultural do Rio de Janeiro (INEPAC) estima que a
população da capital do vice-reinado do Brasil era de,
aproximadamente, 50 mil habitantes no final de
século XVIII. Tal fato seria agravado a partir de 1808
com a chegada da Família Real e de toda a Corte
Portuguesa: estima-se que mais de 15 mil portugueses
acompanharam a vinda da Família Real para o Brasil.
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Durante o período de permanência de D. João no Rio
de Janeiro, ainda que esse tempo tenha representado
um momento de prosperidade e de melhorias, o
número de habitantes da capital dobrou, passando de
50 mil para cerca de 100 mil pessoas, população que
se insere no contexto de um centro urbano em
ebulição. A cidade de São Sebastião do Rio de
Janeiro, com a mudança de status para capital do vicereino do Brasil, enfrentou o surgimento de grandes
problemas urbanos, entre os quais os casos de
incêndios. Essa relação, inclusive, foi contemplada
pelo projeto de pesquisa “Vida urbana e incêndios no
Rio de Janeiro Oitocentista”, desenvolvido e
coordenado pela Professora Doutora Anita Correia
Lima de Almeida, da Escola de História da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro –
UFRJ, em 2009, o qual é citado por Jaqueline Neves
da Silva na sua dissertação de mestrado em História
Social da UFRJ, apresentada em 2015. Aquele projeto
tinha como principal propósito realizar reflexões
sobre o tema dos desastres causados pelo fogo e sua
relação com a vida urbana, com base em
levantamentos acerca de incêndios ocorridos na
cidade, em finais do século XVIII e no XIX. Como
registra Jaqueline Neves, na sua dissertação Quando
a Arma Era o Fogo - Os incêndios de origens não
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casuais no Rio de Janeiro Oitocentista (1830 – 1886):
“Para sermos mais exatos, com a modernidade e a
formação dos grandes centros urbanos, a velha
ameaça dos incêndios passou a representar perigo
reformulado e, mesmo que o fogo na mata ou nas
plantações sempre tenha sido uma ameaça presente,
‘na cidade o perigo dos incêndios assume outra
dimensão’. Uma série de usos da vida cotidiana,
comuns naquela época, poderia constituir-se em
causa para um foco de chamas, ou mesmo para a
intensificação das suas proporções, pois ‘de um ato
de desespero, da vela acesa esquecida próxima à
roupa ou talvez da ponta de um charuto jogada ao
acaso, o incêndio pode nascer em contextos muito
diferentes”.

Figura 2: Construção da Nau São Sebastião - primeiro navio construído no
Arsenal de Marinha da Corte – lançada ao mar em 08/02/1767 Fonte:
(Greenhalgh – 1951)

SOAMAR CAMPINAS Boletim n° 150 agosto 2022

O

crescimento

acelerado,

a

ocupação

desordenada, o adensamento da população, aliados à
falta de infraestrutura tornaram, portanto, a questão
dos incêndios um problema presente na vida urbana
da então incipiente capital do vice-reinado; cabia à
Corte dar uma solução ao problema. Por seu turno, a
sociedade da época também cobrava uma resposta
para a questão dos sinistros.
Nesse contexto de cobrança e busca de uma
solução para mitigar o problema das chamas, o
Arsenal Real da Marinha, que fora criado em 1763
por D. Antônio Alvarez da Cunha, o Conde de Cunha,
foi o órgão público escolhido para combater os
incêndios na cidade do Rio de Janeiro. Cabe ressaltar
que, inicialmente, o Arsenal foi fundado com o
objetivo de construir e reparar navios de guerra, como
parte das medidas da Coroa para fortalecer
militarmente a colônia e, principalmente, a sua
capital. Tais medidas surgiram como resposta a
demandas decorrentes da descoberta de ouro na
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região de Minas Gerais, descoberta a qual deslocara,
para o centro-sul, o eixo econômico da colônia.
Como observa Adler Homero Fonseca de Castro
(2006) em seu artigo intitulado Artífices de Fogo, “a
documentação do Arsenal de Guerra da Corte também conhecido como Arsenal Real do Exército,
outra organização militar criada à mesma época do
Arsenal

Real

de

Marinha

como

parte

do

fortalecimento militar da cidade - mostra uma
realidade muito preocupante na vida do Rio de
Janeiro no período colonial até meados do século
XIX, que era a questão dos incêndios. A cidade, como
todas no mundo, era muito vulnerável, pois um dos
principais materiais de construção era a madeira,
usada nas estruturas, telhados e assoalhos. Havia
ainda muitas casas pobres, cobertas de sapé (palha
seca), muito inflamável. O fogo descoberto era uma
necessidade diária, seja nos fogões a lenha, seja nos
candeeiros, archotes e lamparinas usados na
iluminação, e não havia água em quantidade. A
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canalização existente, pequena e antiquada, levava
água apenas aos chafarizes; os moradores e
comerciantes tinham que ir buscá-la, assim como as
carroças-pipa tinham que fazer em caso de fogo.
Tudo isso propiciava o surgimento e a expansão dos
incêndios. Apesar de o problema ser uma constante
na vida da cidade, o seu combate era problemático,
pois não havia meios para solucioná-lo - as bombas
d'água eram movidas a força braçal e puxadas por
homens. No caso de um incêndio sair de controle,
pouco se podia fazer: na cidade não havia uma tropa
treinada para a missão, a solução normal era o uso
de toda a população, especialmente os marinheiros,
acostumados a lidar com as bombas d'água em seus
navios e a subir nos altos mastros.”.
Nesse contexto, tendo como referência a
observação que Castro faz em seu artigo (“na cidade
não havia uma tropa treinada para a missão”),
infere-se que, em face daquela realidade, o Arsenal
Real da Marinha foi o órgão público escolhido pela
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Rainha Maria I de Portugal para extinguir os
incêndios à época, em virtude da experiência que
tinham os homens do mar em apagar o fogo em suas
embarcações e, como assinalou Castro, os quais eram
“acostumados a lidar com as bombas d’água em seus
navios e a subir nos altos mastros”. Ele ainda
acrescenta que, “nas abordagens e combates navais,
um sexto de toda a tripulação era reservada para a
eventualidade de fogo a bordo”, o que denota desde
sempre uma natural aptidão dos homens do mar para
esse tipo de faina. Então, pela necessidade de dotar a
cidade de um sistema de combate a incêndio mais
organizado, o Título XII do Alvará Régio de 12 de
agosto de 17973 determinava expressamente ao
Intendente do Arsenal4 (ipsis litteris):
“Terão hum particular cuidado nas luzes, e
fogos, que se fazem precisos dentro do Arsenal,

3

Cópia deste alvará está disponível para consulta no site http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/ e nas páginas

de 176 a 179 do livro O Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro na História – 1763 - 1822 - Rio de Janeiro GREENHALGH, Juvenal - Ed. A Noite. 1951.
4

Intendente do Arsenal era o equivalente ao atual cargo de Diretor do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro.
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passando ordens mais restritivas, para que se não
fação fóra dos lugares, que estiverem destinados para
elles; não permitirão que se fume dentro do mesmo
Arsenal; e terão sempre promptas bombas, e todos os
mais instrumentos necessários para se acudir
promptamente não só aos incêndios da Cidade, mas
também aos do mar.”.
Na realidade, tal tarefa passou a ser oficializada,
já que o Arsenal a executava anteriormente, como no
caso do incêndio ocorrido no Recolhimento de Nossa
Senhora do Parto, em 17895, quando, segundo relatos,
foi utilizado pela primeira vez uma bomba manual de
água contra incêndio. Diante das técnicas incipientes
da época, que se limitavam ao uso de baldes de couro
– passados de mão em mão até o local do incêndio –,
pode-se imaginar o feito extraordinário que o novo
procedimento representou.
5

Entre os diversos incêndios ocorridos no Rio de Janeiro do século XVIII, o desastre da Igreja e do Recolhimento do
Parto, destruídos pelo fogo na madrugada de 23 para 24 de agosto de 1789, é um dos mais conhecidos.
Em 2019, a Doutora Anita Correia Lima de Almeida, da Escola de História da Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro – UNIRIO, escreveu um artigo dedicado a este incêndio, o qual pode ser consultado no site do Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro - https://www.ihgb.org.br/ sob o título DESASTRE E RECONSTRUÇÃO NO RIO DE JANEIRO
SETECENTISTA: O INCÊNDIO DO RECOLHIMENTO DO PARTO.
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Por sua vez, o Regulamento datado de 12 de
agosto de 18086, assinado pelo Infante Almirante
General

Rodrigo

Pinto

Guedes,

em

ordem

complementar ao citado Alvará, criou o cargo de
Inspetor do Arsenal, cabendo a este "dirigir
pessoalmente a extinção dos incêndios na cidade,
para isso levando as bombas, marujos, escravos da
sua repartição e água".
É importante ressaltar que, apesar da ordem
expressa no Alvará de 12 de agosto de 1797,
complementada

pelo

Regulamento de 12 de
agosto

de

1808

que

atribuía ao Arsenal de
Figura 3: Incêndio do Recolhimento de Nossa Senhora
do Parto, 1789. Pintura de João Francisco Muzzi
Fonte: Museus Castro Maya - IPHAN/MinC (Rio de
Janeiro)

Marinha

da

Corte

o

protagonismo da extinção
de combate na cidade do Rio de Janeiro, outros atores
também participavam desse esforço, como a situação

6

Cópia deste regulamento foi publicada nas páginas de 182 a 184 do livro Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro

na História – 1763 - 1822 - Rio de Janeiro - GREENHALGH, Juvenal - Ed. A Noite. 1951.
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descrita por Fazenda no início deste artigo na qual cita
a participação dos funcionários da Repartição de
Obras Públicas. Entre esses coadjuvantes, num
primeiro momento, destacam-se os militares do
Arsenal de Guerra da Corte, cujo papel foi tão bem
elucidado por Castro em seu Artífices do Fogo.
Secundariamente, aparecem os trabalhadores da
Repartição de Obras Públicas – criada pela decisão
253, de 28 de abril de 1836, subordinada à Secretaria
de Estado dos Negócios do Império –, bem como
detentos da Casa de Correção – criada pelo decreto
678, de 6 de julho de 1850 –, os quais cumpriam
penas em regime semiaberto. No caso dos
trabalhadores da Repartição de Obras Públicas, essa
coparticipação fazia bastante sentido, visto que, entre
os objetos sob a responsabilidade do órgão, estavam
reparos e construções de aquedutos e conservação de
chafarizes. No que concerne à participação dos
detentos da Casa de Correção, era baseada no último
regulamento do período imperial, que adotou o
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sistema penitenciário auburniano7, que prescrevia o
isolamento celular durante a noite e o trabalho
coletivo durante o dia, sob o regime de rigoroso
silêncio. Um exemplo dessa mescla de trabalho
coletivo envolvendo pessoas das quatro repartições
públicas citadas pode ser observado na pintura de
João Francisco Muzzi (figura 3), que retrata o
incêndio que destruiu o Recolhimento de Nossa
Senhora do Parto, em agosto de 1789.
Entre

as

medidas

tomadas

durante

a

administração joanina no Rio de Janeiro, foi criada a
Intendência-Geral de Polícia da Corte e do Estado do
Brasil pelo alvará de 10 de maio de 1808, com a
mesma jurisdição do Intendente de Portugal,
estabelecido em 25 de junho de 1760. Na prática, tal
medida conferia ao Intendente-Geral de Polícia muito
poder e diversas atribuições, que iam, desde as
ligadas à segurança e ordem públicas, a outras como
7

Sistema penitenciário auburniano - deriva do nome da cidade de Auburn, em Nova York. Isso porque em 1823 foi
substituído o solitary-system pelo silente-system. Vale dizer, deixou-se o sistema de isolamento total do indivíduo para o
sistema coletivo de trabalho, porém, de forma silenciosa. O trabalho era obrigatório, bem como o silêncio, sob pena de
sanções.
Fonte: https://www.migalhas.com.br/depeso/326810/sistemas-penitenciarios-e-o-principio-da-proporcionalidade
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o controle e a administração do bem-estar físico da
população; a limpeza das ruas e o cuidado de suas
calçadas, estradas e pontes; a vigilância noturna da
cidade; o nivelamento do solo urbano e o aterramento
dos pântanos prejudiciais à saúde. Segundo as
palavras do primeiro Intendente-Geral de Polícia, o
desembargador do Paço Paulo Fernandes Viana, em
sua Abreviada Demonstração dos Trabalhos de
Polícia, escrita em 1892, “nesse período, o
significado do termo “polícia” ia além da
manutenção da ordem e segurança pública, pois
englobava uma gama de atribuições.” Por outro lado,
pelo que se depreende, o exercício de tais atribuições
da Intendência-Geral de Polícia foi de encontro às
determinações contidas no Alvará de 12 de agosto de
1797 e do Regulamento de 12 de agosto de 1808 uma
vez que interferia no trabalho de extinção de incêndio,
que era da esfera de atuação do Inspetor do Arsenal
de Marinha da Corte. Como enfatiza Fazenda no
primeiro parágrafo deste artigo, “A força policial da
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Corte intervinha tentando impor alguma ordem, mas,
sem o devido preparo para atuar nessas situações,
pouco contribuía.” Neste particular, é importante
destacar um trecho publicado na edição especial de
2006 do periódico Avante Bombeiro, revista oficial
do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio
de Janeiro, alusiva ao sesquicentenário dessa instituição. Nesse trecho, fica evidenciado o conflito entre o
Intendente-Geral de Polícia e o Inspetor do Arsenal:
“Quando ocorria um incêndio, além do pessoal das
seções, comparecia o Inspetor-Geral do Arsenal, pela
responsabilidade do trabalho, e quase sempre o chefe
de Polícia. Como a atividade era em terra, o chefe de
Polícia, julgando-se autoridade maior, contestava as
ordens dos bombeiros do Arsenal, mesmo não tendo
a menor experiência em incêndios. Cresciam juntos a
cidade, a quantidade de incêndios e as divergências
entre aquelas autoridades.” Dessa forma, os conflitos
de autoridades acerca de quem deveria administrar o
serviço de extinção de incêndio, sobretudo quando
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este irrompia em lugares importantes, suscitaram a
Exposição de Motivos feita pelo Inspetor do Arsenal
de Marinha da Corte, o então CMG Joaquim José
Inácio, futuro Visconde de Inhaúma, contida em
ofício de 26 de março de 1851, cujos resultados se
fizeram sentir cinco anos depois. Os fatos narrados
naquele documento motivaram, no Ministério da
Justiça, a elaboração do Decreto Imperial nº 1.775,
assinado pelo Imperador Dom Pedro II, e promulgado
a 02 de julho de 1856. Esse decreto reuniu numa só
administração as diversas seções que até então
existiam para o serviço de extinção de incêndios no
Arsenal Real da Marinha, no Arsenal de Guerra da
Corte, na Repartição de Obras Públicas e na Casa de
Correção. Desta forma, foi criado e organizado o
Corpo Provisório de Bombeiros da Corte – sob a
jurisdição do Ministério da Justiça –, cujo primeiro
comandante foi um Oficial Superior do Corpo de
Engenharia do Exército, o Major João Batista de

SOAMAR CAMPINAS Boletim n° 150 agosto 2022

Castro Moraes Antas, nomeado em 26 de julho de
1856 para tal função.
Com o Decreto n. 2.587, de 30 de abril de 1860,
tornava-se

definitivo

o

Corpo

Provisório

de

Bombeiros da Corte, passando sua subordinação à
jurisdição do Ministério da Agricultura, que na
mesma data era criado. O primeiro titular e
organizador dessa pasta foi o Almirante Joaquim José
Inácio, o Visconde de Inhaúma, um dos grandes
incentivadores da criação do Corpo Provisório de
Bombeiros da Corte.
A relação do Arsenal de Marinha (AMRJ) com a
atividade de extinção de incêndios na então capital do
vice-reinado do Brasil, legitimada pela ordem
expressa no Alvará de 12 de agosto de 1797 e
referendada pelo Regulamento de 12 de agosto de
1808, lhe confere, portanto, a honra de ser o primeiro
órgão público responsável pela extinção de incêndio
na cidade do Rio de Janeiro, o que também implica
referir que é o precursor dos bombeiros militares no
Brasil – título herdado pela Base Naval da Ilha das
Cobras (BNIC). Nesse sentido, convém mencionar
que, em 03 de outubro de 2019, por ocasião da visita
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Figura 4: Figura 4: placa descerrada em 03/10/2019 durante a
visita do Cel BM Roberto Robadey Costa Junior.

do Cel BM Roberto Robadey Costa Junior, então
Secretário de Estado de Defesa Civil e ComandanteGeral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Rio de Janeiro, às instalações da Divisão de Combate
a Incêndio do AMRJ, ele descerrou uma placa alusiva
à visita a qual reconhece esse fato (figura 4):
“Criado em 1763, o Arsenal de Marinha do Rio
de Janeiro, em função da experiência dos homens do
mar na extinção do fogo nas suas embarcações, no
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ano de 1797, por força de Alvará Régio, passou a ser
o 1º Órgão Público responsável pela extinção de
incêndio na cidade do Rio de Janeiro.”
Hoje, passados 225 anos de atividade
ininterrupta, os componentes da Divisão de Combate
a Incêndio, assim como os seus pares o fizeram no
passado que remonta à sua criação, quando os sinos
das igrejas tocavam a rebate anunciando um incêndio
na antiga capital do vice-reino do Brasil, permanecem
atentos aos três toques longos de sirene que os
convoca para o cumprimento de sua missão. Esse
legado histórico motiva os autodenominados
“Bombeiros Navais”, militares e servidores civis, a se
dedicarem com afinco às suas atribuições. Tal
motivação advém, sobretudo, da consciência dos
“Bombeiros Navais” acerca da importância de suas
ações na prevenção e no combate a possíveis sinistros
que
possam
ocorrer
nas
organizações militares (OM)
sediadas nos Complexos Navais
da Ilha das Cobras (CNIC) e do
Comando do 1º Distrito Naval
(Com1DN). Para isso, dentro do
contexto de mentalidade do Figura 5: Componentes da Divisão de Combate a
Incêndio durante adestramento de CBINC
controle de avarias (CAv), cada
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vez mais arraigada na BNIC por seus Comandantes,
esses militares e servidores civis são diuturnamente
adestrados e submetidos a cursos de qualificação
ministrados no Centro de Adestramento Almirante
Marques de Leão (conhecido na Marinha por
CAMALEÃO) e por meio de treinamentos diários nas
instalações da própria Base ou em exercícios de apoio
mútuo com o pessoal das OM do CNIC e Com1DN.
Atualmente, subordinada ao Departamento de
Segurança da Base Naval da Ilha das Cobras, a
Divisão de Combate a Incêndio, com os seus
Bombeiros

Navais

qualificados,

adestrados,

motivados e cônscios do seu legado histórico e de sua
imensa responsabilidade, permanece pronta para
cumprir a sua missão sob o lema: “Frente ao
impossível, TENTAREMOS!”
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P.S.: A finalidade deste artigo é tão somente
prestar uma homenagem à Divisão de Combate a
Incêndio da Base Naval da Ilha das Cobras e aos seus
valorosos componentes, militares e servidores civis,
por ocasião do 225º aniversário da assinatura do
Alvará de 12 de agosto de 1797 pela Rainha Maria I
de Portugal. Por outro prisma, ao fazer isso, resgatase também um capítulo pouco conhecido da história
sobre o surgimento de algumas instituições públicas
nacionais permanentes, como a Marinha do Brasil e o
Exército Brasileiro; de outras que faziam parte, à
época, da estrutura do governo imperial, como a
Administração de Obras Públicas e a Casa de
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Correção, e da própria formação da nacionalidade
brasileira, em face do esforço

conjunto de

representantes dessas diferentes instituições no
combate ao problema comum que os incêndios
representavam aos que habitavam a então capital do
vice-reino do Brasil.
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