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Editorial

E

assim, nas asas velozes do tempo,
chegamos à quarta edição do
Informativo Cembra.
Ressalto, especialmente, as contribuições advindas do ambiente extra-Marinha:
os artigos sobre a Estação de Apoio
Antártico (Esantar), localizada nas dependências da Universidade Federal Rio
Grande, e o único laboratório no Brasil dedicado a calibrações do instrumental oceanográfico, pertencente ao Instituto
Oceanográfico da Universidade de São
Paulo.
Apesar do quadro de restrições financeiras por que passa o País, é digno de nota

o esforço da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro na obtenção de um navio de
pesquisas ora em construção no Brasil que
enriquecerá a frota oceanográfica nacional. As características dessa plataforma se
encontram em artigo próprio. É justificado o
desejo de toda a comunidade seu lançamento ao mar para breve.
Concernentes à Marinha, noticia-se a
partida dos navios “vermelhos” para mais
uma temporada na Antártica.
Ainda nesse período, cumpre registrarse excelente trabalho levado a efeito por
alunos da FACHA no sentido de vir a ser
montado um Plano de Comunicação, de
sorte a divulgar a existência e as atividades
do Centro. Foram apresentadas criativas
sugestões nesse sentido e que, certamente,
serão inseridas sobretudo na Internet.
Complementam o Informativo notícias
quer ligadas ao Cembra, quer pertinentes a
pesquisas no mar brasileiro.
Nosso sincero agradecimento aos
autores pelo interesse e importância das
matérias que, prazerosamente, ora são
publicadas.
Sendo o último número de 2016, o
Informativo vai carregado dos votos de um
Venturoso Ano Novo.
Marcos Augusto Leal de Azevedo
Coordenador Executivo

Centro de Excelência para o Mar Brasileiro
ELEMENTOS DE IDENTIDADE INSTITUCIONAL
NEGÓCIO
“Fomentar a integração, em redes de conhecimento, de
instituições, empresas e pessoas físicas relacionadas ao
estudo e aproveitamento do Mar Brasileiro, difundir
informações e gerar oportunidades para o
desenvolvimento econômico e social do País.”

MISSÃO
“Propor, coordenar e executar projetos e ações
estruturantes relacionados ao estudo e aproveitamento
do Mar Brasileiro, por meio da integração entre as partes
interessadas e aplicação dos conceitos de excelência,
visando o desenvolvimento nacional nesse ambiente.”

VISÃO
“Ser reconhecido como organização de integração em
atividades de vanguarda relacionadas ao estudo e
aproveitamento sustentável do Mar Brasileiro.”
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VALORES
EXCELÊNCIA:
Busca contínua e sustentada de práticas de vanguarda.

ÉTICA:
Transparência nas atividades conduzidas e respeito aos interesses,
necessidades e expectativas das partes interessadas.

INTEGRAÇÃO:
Estabelecimento de relações entre as partes interessadas nas
atividades de planejamento, desenvolvimento e execução dos
projetos e ações de interesse comuns, com enfoque cooperativo e
interdependente, sob objetivos, interesses ou preceitos relacionados
ao Mar Brasileiro, que tenham como condutor central a promoção do
desenvolvimento sustentável nacional.

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL:
Desenvolvimento de atividades que atendam aos conceitos de
sustentabilidade econômica, social e ambiental.
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CENTRO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS
OCEANOGRÁFICOS

O

do Centro de Calibração, e intercâmbio com o
Institut für Meereskunde(IfMK), Universidade de
Kiel, Alemanha.
No período de Julho de 89 a Outubro 91,
procedeu-se à adaptação do Local de
instalação do Centro, construção do tanque de
calibração e montagem da Infra Estrutura
mecânica (monovia para transporte de
equipamentos), elétrica e hidráulica.

2. A necessidade de recalibração de
equipamentos oceanográficos

Além de suprir as necessidades internas ao
Instituto Oceanográfico, o Centro tem
condições de atender solicitações de
instituições externas à Universidade de São
Paulo, como outras universidades e centros de
pesquisa, órgãos da Marinha do Brasil e
empresas privadas.

Instrumentos oceanográficos de medida,
especialmente aqueles utilizados em
levantamentos de oceanografia física (devido à
elevada precisão requerida) necessitam ser
periodicamente calibrados. A necessidade de
recalibração é decorrência da deriva natural (e
inevitável) das características dos componentes
mecânicos e elétricos do instrumento, devida a
diversos fatores, tais como envelhecimento do
equipamento ou ação do ambiente de
operação sobre seus componentes (como
corrosão ou contaminação de sensores). Através
do processo de calibração determinam-se
curvas de calibração que permitem a correção
dos dados fornecidos pelo instrumento, de modo
a manter-se a precisão das medidas dentro dos
limites estabelecidos pelo fabricante.

1. Histórico
O processo de implantação de um Centro
de Calibração para instrumentos
oceanográficos iniciou-se em 1983, no Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo (IPT). O projeto de implantação daquele
Centro contou com o apoio financeiro da
Comissão Interministerial para os Recursos do
Mar - CIRM (PSRM-subprojeto 9033). Materiais e
Equipamentos foram adquiridos através deste
subprojeto.
Em julho de 1989, todos os materiais e
equipamentos foram transferidos ao Instituto
Oceanográfico. O Laboratório de
Instrumentação do IOUSP foi então incumbido
da Implantação do Centro de Calibração. O
Prof. Dr. Yoshimine Ikeda foi o responsável pelo
projeto de implantação,construção, otimização

3. A estrutura do Centro de Calibração
A implantação do Centro de Calibração
teve o apoio do Institut für Meereskunde da
Universidade de Kiel, Alemanha, que indicou o
instrumental a ser utilizado e colaborou na
implantação das rotinas de operação do Centro
L a b o r a tó r i o
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Instituto Oceanográfico da
Universidade de São Paulo
(IOUSP) dispõe, desde 1992, de
um Centro de Calibração para instrumentos de
medida oceanográficos. Este Centro está
atualmente equipado para aferir sensores de
temperatura, condutividade e pressão, com
níveis de precisão compatíveis com os padrões
internacionais.
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Continuação
O Centro está equipado para realizar
teste de aferição de sensores de
temperatura, condutividade/salinidade e
pressão de instrumentos oceanográficos de
medida, tais como CTDs, marégrafos de
pressão e termosalinômetros, bem como
sensores isolados de temperatura, salinidade
e pressão.
O sistema de calibração implantado
no Centro de Calibração do IOUSP é
composto pelo banho de calibração e pelos
diversos instrumentos de medida de
referência que monitoram os parâmetros
ambientais durante o processo de calibração
de um instrumento.
O banho de calibração é composto,
basicamente, pela cuba de calibração
(onde é colocado o instrumento a calibrar),
pelo sistema de circulação de água e pelo
sistema de aquecimento / resfriamento. Sua
função é fornecer um ambiente com
condições de temperatura e salinidade
extremamente controladas e homogêneas,
compatível com os procedimentos de
calibração adotados pelo Centro. No
processo de calibração utiliza-se água do
mar natural, coletada em regiões de mar
aberto e posteriormente filtrada e tratada.
Durante o processo de calibração, é
necessário conhecer-se os valores dos
diversos parâmetros da água no interior da
cuba de calibração, com um grau de
precisão igual ou superior àquele do
instrumento a calibrar. Desta forma, o sistema
de calibração deve incluir instrumento de
medida de referência de alta precisão. No
Centro, utilizam-se os seguintes instrumentos:
-pressão – balança de peso morto
Desgranges et Huot, mod 5303

Estes dois conjuntos de dados são então
processados e comparados, permitindo a
obtenção de uma tabela de desvios
relativos entre dados correspondentes dos
dois conjuntos. Admitindo-se que os
instrumentos de referência tenham um nível
de precisão muito superior ao do instrumento
sob calibração, é possível obter-se tabelas,
curvas ou equações de correção dos dados
produzidos por este último instrumento.

Preparação para a realização do processo de calibração
em primeiro plano, a balança de peso morto (referência de pressão)

- temperatura – termômetro de platina
de precisão Pt25 Rosemount mod. 162CE,
acoplado a uma ponte de resistência ASL
mod. F700 (para aferição do termômetro de
platina utilizam-se células de referência de
temperatura de ponto triplo da água e de
ponto de fusão do gálio)
- condutividade – salinômetro de
laboratório Guildline Autosal.
No processo de calibração, varia-se
controladamente um dos parâmetros da
água na Cuba de Calibração e adquire-se
simultaneamente dados dos instrumentos de
referência e do instrumento sob calibração.

4

Posicionamento de um instrumento (CTD)
na Cuba de Calibração

c

ESTAÇÃO DE APOIO ANTÁRTICO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE
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outros mantimentos. a maioria do material
de acampamento e as vestimentas dos
pesquisadores e militares que participam
de cada Operação Antártica (Operantar).
As Operações Antárticas são anuais,
e tem início, normalmente, entre os meses
de outubro e novembro com a ida dos
navios de apoio, que saem do Rio de
Janeiro rumo ao continente gelado.
Além do envio dos dois navios,
periodicamente ocorrem voos de apoio,
resultado de uma parceria entre a CIRM e a
Força Aérea Brasileira – FAB, normalmente
totalizando 10 voos por ano, mais
concentrados nos meses do verão austral.
Nestes voos, a ESANTAR-RG envia mais
material para os grupos de pesquisa que
estão na Antártica e/ou a EACF, e também
serve vestimentas para os grupos que
visitam a região, como por exemplo
parlamentares, jornalistas, militares, e
diversas autoridades, assim como
pesquisadores que revezam com seus
colegas nos diversos pontos de
trabalho.
OPERANTAR em números: cada
pessoa que vai à Antártica, leva uma
sacola com um conjunto de roupas e
calçados apropriados à tarefa que vai
desempenhar. Cada um desses conjuntos
se chama "andaina". Estima-se que de 2003
até o 2015, por exemplo,
aproximadamente 8.500 andainas foram
enviadas para a Antártica pela ESANTARFURG.
Em relação à carga, esta varia de
acordo com o número de acampamentos
e pesquisadores a cada ano. Em uma
Operantar como a de 2011-2012, por
exemplo, foram embarcados pela ESANTAR
51.947 kg de carga, e quase mil andainas
com vestimentas. Outras Operações
recentes de menor porte levam em torno
de 25 toneladas e até 600 andainas.

Foto aérea da FURG
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onsiderando a política
governamental brasileira de
exploração do continente
antártico, a Universidade Federal do Rio
Grande - FURG, pela sua localização
geográfica estratégica e vocação
eminentemente marítima, foi convidada a
participar do Programa Antártico Brasileiro PROANTAR, a partir de 1982. Mediante
convênio celebrado entre a FURG e a
Comissão Interministerial para os Recursos
do Mar (CIRM) novas instalações foram
construídas e habilitadas, surgindo a
Estação de Apoio Antártico - ESANTAR,
administrada pela Coordenação de Apoio
às Operações na Antártica, da FURG. O
então Ministro da Marinha, Almirante de
Esquadra Maximiano Eduardo da Silva
Fonseca participou do assentamento da
pedra fundamental (em 08 de Fevereiro de
1983) e inauguração desta Estação (em 02
de dezembro de 1983).
Rio Grande é a cidade mais austral do
país com um porto marítimo de grande
porte, e a 60 km está Pelotas que conta com
um aeroporto com pista apropriada para
receber grandes aviões de carga, fazendo
da FURG um local estratégico para o
abastecimento dos navios que servem ao
PROANTAR (hoje principalmente o Navio de
Apoio Oceanográfico Ary Rongel – H44, e o
Navio Polar Almirante Maximiano – H41) e a
atenção aos voos dos aviões C-130
"Hércules" da Força Aérea Brasileira (FAB).
Desde então, a ESANTAR-FURG,
através de convênios com a Comissão
Interministerial para os Recursos do Mar –
CIRM, vêm trabalhando no apoio logístico às
expedições antárticas vinculadas ao
PROANTAR.
Assim, cabe à ESANTAR a guarda,
manutenção, adquisição, distribuição e
controle de materiais enviados para os
navios, refúgios, acampamentos e a
Estação Antártica Comandante Ferraz
(EACF). Esse material inclui vestimentas
especiais, alguns veículos de pequeno porte
para uso no gelo, materiais para
acampamento e alpinismo (barracas,
geradores, lonas, estacas, estações
meteorológicas, sacos de dormir, roupa de
cama, secadores de botas, esquis, etc.),
gêneros alimentícios, medicamentos, e
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UERJ ADQUIRE NAVIO
DE PESQUISA OCEANOGRÁFICA MULTIUSO

o primeiro semestre de 2017 a
Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, estará recebendo
uma nova embarcação oceanográfica
multiuso para o desenvolvimento de pesquisas, de treinamentos e capacitação e
de serviços técnicos e científicos. O termo
multiuso deriva da necessidade do Estado
do Rio de Janeiro de se dispor de um “laboratório flutuante” que será disponibilizado
para outros parceiros para atividades de
avaliação, monitoramento, educação e
fiscalização, ao longo da costa fluminense.
(Figura 1)

Figura 1: Maquete em escala do navio de pesquisa

A embarcação vem sendo construída
no estaleiro INACE (Indústria Naval do
Ceará), tradicional construtor de embarcações de metal de médio porte, e construtor dos navios oceanográficos da USP e
da FURG. Segundo o Diretor da Faculdade
de Oceanografia, Prof. Marcos Bastos, essa
embarcação representará um imenso salto
qualitativo para as instituições que atuam
nas Ciências do Mar no nosso País; e acrescenta “assim como um hospital universitário é fundamental para a formação de um
profissional da área de saúde (médico,
dentista, enfermeiro, etc), dispor de uma
embarcação oceanográfica é imperativo

Informativo Cembra 2016

para uma universidade que forma oceanógrafos e atua de forma consolidada no
campo das ciências marinhas”. O professor
destaca ainda que o caráter multiuso da
embarcação permitirá que outros parceiros e profissionais desenvolvam ações com
o apoio desse meio flutuante. O navio da
UERJ, conhecido como casco 652 no
estaleiro INACE - Indústria Naval do Ceará
S.A, ultrapassa 50 toneladas, com 30 metros
de comprimento por 8 metros de boca
(largura) e 2,4 metros de calado, tem
autonomia projetada de 11 dias no mar e
conta com uma tripulação de 6 especialistas e marinheiros (Figuras 2 e 3). A construção de uma embarcação própria é um
esforço coletivo liderado pela Faculdade
de Oceanografia através de seus Departamentos (Biológica, Física, Geológica e
Química), envolveu outras unidades da
UERJ e teve o apoio da reitoria da universidade. A embarcação, plenamente dotada com toda a infarestrutura de suporte as
ações de campo, tem um custo total estimado em R$ 7.000.000,00 (sete milhões de
reais), recursos estes provenientes da UERJ,
da Fundação de Pesquisa do Estado do Rio
de Janeiro (FAPERJ), da Financiadora de
Estudos e Projetos (FINEP) e de parcerias
institucionais.

Figura 2 - Embarcação tipo suplly-boat com convés a popa
preparado para instalação de guinchos, a-frame, etc

ANO 2 • Nº 4 • Edição Semestral
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Figura 3 - Concepção artística da embarcação , vista por boreste

O meio flutuante poderá receber além
da tripulação, 12 usuários para pernoite ou
até 30 pessoas em percursos diários, operando com uma velocidade de até 11 nós. O
navio tem sistema de propulsão baseado
em dois motores de 500 cv cada, dois grupos
geradores de 120 KVA para suporte dos
laboratórios, refrigeração das instalações
de trabalho, vivência e pernoite, dos guin-

chos, etc. e estará equipado com sistemas
de navegação por satélite, radiocomunicação e radar.
Previsto para trabalhar em toda a costa
do Rio de Janeiro, isto é, percorrer mais de
600 km de costa, o navio se constitui em uma
embarcação de pesquisa oceanográfica
multiusuário, sendo projetada para ter
espaço no convés (área aberta na parte
traseira da embarcação) onde “containers”
para análises específicas, como um tipo de
laboratório modular, poderão ser instalados.
Por fim a Faculdade de Oceanografia
através de seu quadro de professores considera essa aquisição estratégica para o
Estado do Rio de Janeiro; vai ao encontro
dos interesses de uma formação mais sólida
dos estudantes da Oceanografia e possibilitará a concretização de projetos de outros
cursos da UERJ.

Figura 4 - Arranjo geral da embarcação oceanográfica - UERJ
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DHN RECEBE A VISITA DO PRESIDENTE DA
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

N

o último dia 8 de

novembro,

Diretoria

a
de

Matérias

Hidrografia e Navegação (DHN)
recebeu a visita do Presidente da
Fundação Getúlio Vargas (FGV),
Dr. Carlos Ivan Simonsen Leal,
acompanhado pelo Dr. Irapoan
Cavalcanti, a convite do ViceAlmirante Marcos Sampaio Olsen,
Diretor de Hidrografia e Navegação. Além do Diretor, os visitantes foram recebidos, no
Gabinete da DHN, pelo Almirante de Esquadra Marcos Augusto Leal de Azevedo,
Coordenador Executivo do Centro de Excelência para o Mar Brasileito (Cembra), e pelo
Vice-Almirante Luís Philippe da Costa Fernandes, especialista do Cembra. O propósito da
visita foi apresentar ao Presidente da FGV, o 4º Projeto Estruturante do Cembra – a 3ª
Edição, revisada e ampliada, do livro “O Brasil e o Mar no Século XXI – Relatório aos
tomadores de decisão no País", com vistas a uma possível parceria entre esta Instituição e
a FGV, para a preparação do livro e de um workshop. O roteiro constou, basicamente, de
uma visita ao Navio de Pesquisa Hidroceanográfico "Vital de Oliveira", de uma
apresentação do projeto a cargo do Almirante Costa Fernandes e de uma rápida visita ao
Espaço da Memória Histórica da
DHN.
O Almirante Costa Fernandes
mencionou, na sua fala, sobre a
descrição do projeto, cronograma
de eventos e estimativa de custos. No
debate,

que

se

seguiu

à

apresentação, o Dr. Carlos Ivan
mostrou-se bastante interessado e
apresentou valiosas sugestões para a
condução do projeto com ênfase na
revisão do texto, otimização de custos, e maximização da eficácia na transmissão da
mensagem. Não obstante, chamou a atenção para a necessidade de se conseguir
parcerias adicionais para viabilizar a realização das propostas supracitadas.
Informativo Cembra 2016
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NAVIO DE PESQUISA HIDROCEANOGRÁFICO “VITAL DE OLIVIERA” REALIZA A PRMEIRA
CAMPANHA HIDROGRÁFICA NA CADEIA VITÓRIA-TRINDADE
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O

navio de
Pesquisa
Hidroceanográfico “Vital de
Oliveira” suspendeu no
dia 04 de dezembro de
2016, para realizar a I
C a m p a n h a
Hidrográfica na região
oceânica com 40
pesquisadores de cinco
universidades públicas
brasileiras: Universidade
Federal Fluminense –
UFF, Universidade
Federal do Rio de
Janeiro – UFRJ,
Universidade Federal da Bahia – UFBA,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
– UERJ e Universidade de São Paulo – USP
que estudaram os processos de
interação entre o oceano e a atmosfera,
visando aprofundar o conhecimento
sobre os ecossistemas marinhos além de
possíveis impactos sofridos em
decorrência das mudanças climáticas.
O Navio, adquirido por meio de
Acordo de Cooperação firmado entre o
Ministro da Defesa/Marinha do Brasil, o
Ministro da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC), a
Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) e a
Vale S.A, foi incorporado à Marinha do
Brasil (MB) em março de 2015.

Essa comissão chamada de MCTIC
– Leplac/2016, realizada no período de 4
a 21 de dezembro, tem o propósito de
coletar dados ambientais na região de
interesse a fim de contribuir para a
realização dos projetos de pesquisa
aprovados pelo MCTIC; a produção de
informações ambientais destinadas à
Segurança da Navegação e o
fornecimento de subsídios para o Leplac.
Lançado ao mar em setembro de
2014, o NPqHo “Vital de Oliveira” serve
como Plataforma Marítima, Laboratório
Oceânico e Laboratório Multiuso, sendo
empregado no monitoramento de
características físicas, químicas,
biológicas e ambientais de áreas
oceânicas brasileiras de interesse
científico e estratégico.

28 DE SETEMBRO - DIA DO HIDRÓGRAFO

Matérias

Tradicional foto dos Hidrógrafos e Hidrógrafos Honorários

A

Diretoria de Hidrografia e
Navegação (DHN), localizada
em Niterói (RJ), realizou, no dia
28 de setembro de 2016, a tradicional
Cerimônia do Dia do Hidrógrafo. A data
marca o nascimento do Capitão de Fragata
Manoel Antonio Vital de Oliveira, Patrono da
Hidrografia Brasileira e realizador da primeira
campanha hidrográfica de grande envergadura em águas nacionais.
Presidida pelo Comandante da
Marinha, Almirante de Esquadra Eduardo
Bacellar Leal Ferreira, a cerimônia contou
com a presença de ex-Ministro da Marinha e
ex-Comandante da Marinha, Chefe do
Estado-Maior da Armada (CEMA), Ministros
do Superior Tribunal Militar (STM), membros do
Almirantado, Diretor-Geral de Navegação
(DGN), Almirantes, ex-Diretores de
Hidrografia e Navegação e membros da
Comunidade Científica e Acadêmica, entre
outras autoridades civis e militares.
Na ocasião, foi realizada uma missa
em ação de graças na capela do Complexo
Naval da Ponta da Armação e durante o
evento, foram entregues 20 títulos de
Hidrógrafos Honorários, dentre eles ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e
Inovação da Marinha, Almirante de
Esquadra Bento Costa Lima Leite de
Albuquerque Junior; ao Diretor do Pessoal
Militar da Marinha, Vice-Almirante Antonio
Informativo Cembra 2016

Reginaldo Pontes Lima Júnior; e ao
Comandante do 6º Distrito Naval, ContraAlmirante Petronio Augusto Siqueira de
Aguiar agraciados pelo reconhecimento
desta Diretoria às atividades de hidrografia e
navegação, contribuindo de forma marcante para garantir a segurança nos mares,
segurança da navegação.

O Diretor de Hidrografia e Navegação,
Vice-Almirante Marcos Sampaio Olsen em
sua Ordem do Dia, destacou a importância
da “hidrografia que se encontra fortemente
inserida nas atividades imprescindíveis para
responder ao extraordinário aumento do
volume do tráfego marítimo nas águas jurisdicionais de interesse para o País”.
Outro fato relevante da cerimônia foi o
momento em que três artistas vencedores da
XIII Gincana de Pintura receberam um diploma das mãos do Capitão de Mar e Guerra
(RM1) Emmanuel Saraiva Leontisinis, repre-
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sentante da Fundação Habitacional do
Exército - POUPEX, patrocinadora do evento.

Matérias

Ivonésio Ramos da Silva - 2º colocado/ 2016
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Após a entrega dos prêmios, os presentes participaram dos lançamentos dos
Anais Hidrográficos de 2015, do Terceiro
Plano Cartográfico Náutico Brasileiro e da
Carta Náutica do Porto de Itajaí, nas suas
versões em papel e eletrônica, pelo
Comandante da Marinha, acompanhado
do Diretor-Geral de Navegação e do

Diretor de Hidrografia e Navegação.
“A comemoração do dia do
Hidrógrafo, na presente data, é o reconhe-

cimento pelo trabalho de homens e mulheres, Oficiais, Praças e Servidores Civis, que se
dedicam incansavelmente às atividades
de hidrografia, oceanografia, cartografia,
meteorologia, navegação e sinalização
náutica, demonstrando elevado grau de
profissionalismo na condução das diversas
tarefas desenvolvidas e dos inúmeros desafios encontrados”, destacou o DGN em sua
Ordem do Dia.

Matérias

PARTIDA DOS NAVIOS ANTÁRTICOS PARA A
COMISSÃO OPERANTAR XXXV

O

Navio de Apoio
Oceanográfico
“Ary Rongel”, sob
o comando do Capitão de
Mar e Guerra Nilo Gonçalves
de Souza e o Navio Polar
“Almirante Maximiano”, sob o
comando do Capitão de Mar
e Guerra Carlos André
Coronha Macedo, iniciaram
a 35ª Operação Antártica
(OPERANTAR XXXV) nos dias
10 e 14 de outubro de 2016,
respectivamente, quando
desatracaram do Arsenal de
Marinha do Rio de Janeiro,
localizado à Praça Barão de
Ladário, s/nº – Ilha das
Cobras, Centro, Rio de
Janeiro.
Nessa longa comissão, os
navios do Grupamento de

Informativo Cembra 2016

Navios Hidroceanográficos
terão como principais tarefas
realizar o apoio logístico aos
Módulos Antárticos
Emergenciais (MAE) da
Estação Antártica
Comandante Ferraz (EACF) e
colaborar com projetos de
ciência e tecnologia nas mais

diversas áreas, como
Oceanografia, Hidrografia,
Biologia, Geologia,
Antropologia e Meteorologia,
realizando observações de
animais e coleta de amostras
de solo e água. As atividades
científicas envolvem profissionais de inúmeras instituições
de ensino e pesquisa do País,
que utilizam os nossos “Navios
Antárticos” como plataforma
de coleta de dados ou de

apoio para o estabelecimento de diversos acampamentos de pesquisa na região
polar austral. Todo o trabalho
é desenvolvido em consonância com o caráter pacífico e ambientalmente responsável.
A primeira escala dos
Navios foi no porto de Rio
Grande–RS, onde foram fornecidas as vestimentas antárticas para os tripulantes e pesquisadores embarcados.
Também estão programadas
escalas logísticas nos portos
de Punta Arenas, no Chile, e
Montevidéu, no Uruguai.
O encerramento da viagem está previsto para o mês
de abril de 2017, quando os
navios retornarão à cidade
do Rio de Janeiro.
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GUARDAS-MARINHA VISITAM A
ORGANIZAÇÃO HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL (OHI)

N

MATÉRIAS

o dia 22 de agosto, durante a estada do Navio-Escola (NE) "Brasil" no porto
de Mônaco-MON, uma representação de Guardas-Marinha da turma
Aspirante Vitor Lauría visitou a Organização Hidrográfica Internacional

(OHI).
Os Guardas-Marinha tiveram a oportunidade de conhecer as atividades
desenvolvidas pela instituição, particularmente aquelas afetas à padronização das
cartas náuticas e técnicas de processamento de elementos para sua construção, que
contribuem diretamente para a segurança da navegação.
O NE "Brasil" iniciou a 30ª Viagem de Instrução de Guardas-Marinha no dia 24 de
julho, com previsão de término no dia 18 de dezembro de 2016. Esta viagem marca a
conclusão da formação dos futuros oficiais da MB, nos corpos da Armada, Fuzileiros
Navais e Intendentes da Marinha.
Durante a viagem, o Navio aproveitou para divulgar o Centro de Excelência para o
Mar Brasileiro - CEMBRA, com a distribuição de 100 CDs com a versão em idioma Inglês
do livro”O Brasil e o Mar no século XXI” aos visitantes.

Primeiro veículo autônomo submarino desenvolvido no Brasil, chamado de FlatFish

13

BELÉM SEDIA ENCONTRO INTERNACIONAL
DE CARTOGRAFIA NÁUTICA

Matérias

N

o período de
12 a 17 de
dezembro de
2016, na cidade de Belém,
foi realizada a 17ª Reunião
da Comissão Hidrográfica
da Meso América e Mar do
Caribe (MACHC), da
Organização Hidrográfica
Internacional(OHI).
Esta Comissão Regional

foi originalmente
estabelecida em 1994,
tendo o Brasil se tornado
membro pleno em 2005.
Possui como principais
propósitos promover a
cooperação técnica, a
capacitação e treinamento
de pessoal e a condução de
investigações científicas no

Informativo Cembra 2016

domínio de levantamentos
hidrográficos, cartografia e
informações náuticas;
estimular todos os seus
membros a expandir suas
atividades hidrográficas nas
áreas de seu interesse e
assessorá-los a buscar
assistência técnica e
assessoria da OHI, a fim de
ampliar suas capacidades
hidrográficas; estimular a
participação dos seus
membros nos Comitês e
Grupos de Trabalho da OHI;
e realizar estudos, por meio
de seus Comitês e Grupos de
Trabalho.
Simultaneamente a
esse evento, nos dias 12 e 13

de dezembro, foi realizado
um Seminário sobre a
importância do Arco Norte
para o desenvolvimento
sustentável da Amazônia e
suas consequências para a
segurança da navegação,
no Salão Nobre da
Associação Comercial do
Pará.
O evento contou com

a presença do Diretor-Geral
de Navegação, Almirante
de Esquadra Paulo Cezar de
Quadros

Küster;

do

Comandante Militar do
Norte, General de Exército
Carlos Alberto Neiva
Barcellos; do Assessor da
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DHN para assuntos do Bureau da estrat egica mente no MACH C,
diversos assuntos
Hidrog ráfico Interna ciona l, portal de acesso à imensa e foram discuti
dos, cabendo
Almirante de Esquadra Luiz rica região amazônica, inseri- destacar: a
cobertura cartoFernando Palmer Fonseca; do da nos ambientes marítimo e gráfica da
região – cartas em
Comandante do 4º Distrito fluvial, além de estar mais papel e eletrôn
icas; visualizaNaval, Vice-Almirante Alipio próximo aos grandes centros dores de arquiv
os batimétriJorge Rodrigues da Silva; do comerciais mundiais, através cos para
plane jamen to;
Diretor de Portos e Costas, do Canal do Panamá”.
criação de capacitação em
A
MACH
C
faz
parte
do
Vice-Almirante Wilson Pereira
Hidrografia; infraestrutura de
calend
ário
oficial
da
OHI,
e
de Lima Filho; do Diretor de
dados espaciais; e a dissemiHidrografia e Navegação,

nação de informações de

Vice-Almirante Marcos
dos

segurança marítima.
Na oportunidade, Brasil e

Secre tários Estadu ais de

Holanda foram eleitos como

Desenvolvimento

os representantes da MACHC,

Econômico, Mineração e

no Conselho da Organização

Energia, Adnan Demachki, e

Hidrog ráfica Interna ciona l,

de Transporte, Kleber Ferreira

para o triênio 2017/2019.
Tal fato, contribui como

Matérias

Sampaio

Olsen;

conto u com a

de Menezes; bem como de

um fator de força para a
membros da comunidade participação do SecretárioGeral da OHI, de representan- candidatura do Almirante de
marítima local.
Esqua dra Luiz Ferna ndo
Por ocasião da abertura tes de Antígua e Barbud
a,
Palmer Fonseca, para o cargo
desse evento, o Almirante B a r b a d o s , B e l i z e ,
Brasil,
Colômbia, Costa Rica, Cuba, de Secretário-Geral ou de
República Dominicana, El Diretor da OHI, a ser realizada
S a l v a d o r , F r a n ç a , em abril de 2017.
Guatemala, Guiana, Haiti,
Honduras,

Holanda,

Jamaica,

México,

Nicarágua, Panamá, Santa
Lúcia, São
de Esquadra N e v e s ,

São

Cristóv ão e
Vicente,

Küster, ressaltou a importân- Suriname, Trinidad e Tobago,
cia da escolha da capital Reino Unido, Estados Unidos e
paraense para sediar o Venezuela, além da indústria.
Durante a plenária da
evento. “Belém está situa-
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NOTÍCIAS
ESPECIALISTA DO CEMBRA É ELEITO PRESIDENTE DA ABQ

O

especialista do Centro de Excelência para o Mar
Brasileiro - CEMBRA, o Capitão de Fragata (Ref.) Basilio
V. Dagnino tomou posse, no dia 10 de novembro de

(ABQ). A Associação tem a missão contribuir para o desenvolvimento do conhecimento em engenharia da qualidade, em
gestão da qualidade e da inovação e em excelência da gestão,
para benefício das organizações e da sociedade brasileira.

Notícias

2016 como presidente da Academia Brasileira da Qualidade

O Comandante Dagnino é “fellow” da American Society for Quality - ASC e do Charrtered
Quality Institute – CQI (Londres).
O referido especialista é graduado em ciências navais e administração de empresas,
com especialização em eletrônica, engenharia econômica e garantia da qualidade nuclear.
Nesse mesmo dia, a Academia promoveu o III Seminário ABQ Qualidade século XXI, em
comemoração ao dia Mundial da qualidade. O evento foi assistido presencialmente no
auditório do salão nobre da FIESP por 160 convidados, e por muitas centenas de internautas e
em dezenas de salas de recepção no brasil e em outros países de língua portuguesa.”

MARINHA DO BRASIL COMEMORA O
DIA NACIONAL DA AMAZÔNIA AZUL

A

Marinha do Brasil celebrou no dia 16

de novembro, o Dia Nacional da

Amazônia Azul. A data comemorati-

va busca conscientizar a população sobre a importância dessa área oceânica de 3,6 milhões de km²,
pelos quais circulam 95% do comércio exterior
brasileiro. Dessa região também são extraídos 91%
do petróleo e 73% do gás natural produzidos no País.
Fonte: www.marinha.mil.br

A Amazônia Azul abrange uma área

comparável à da superfície da floresta amazônica. O Brasil ainda pleiteia junto à
Organização das Nações Unidas estender sua plataforma continental em 900 mil km², o que
pode fazer a Amazônia Azul chegar a 4,5 milhões km².
Rica em biodiversidade e reservas minerais, a região tem importância estratégica para
o Brasil. A relevância de defender esse território motiva a construção do primeiro submarino
nuclear nacional, cujo domínio tecnológico é imprescindível para que o País exerça a soberania plena sobre as suas águas jurisdicionais.
O Dia Nacional da Amazônia Azul foi criado em 2015 por meio da Lei nº 13.187/2015. A
data escolhida comemora a demarcação do território marítimo, sob a jurisdição do Brasil,
efetuada em 16 de novembro de 1994, pela Convenção das Nações Unidas sobre Direito do
Mar.
Informativo Cembra 2016
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Expediente

Agenda
25 de janeiro
56ª Reunião da Comissão de
Coordenação Executiva do CEMBRA
2 de fevereiro
Aniversário da Diretoria de Hidrografia
e Navegação (DHN)
6 e 7 de março
Reunião da Comissão Hidrográfica do
Atlântico Sudoeste (CHAtSO)
8 a 10 março
13ª Reunião da Aliança Regional para
a Oceanografia no Atlântico Sudoeste
Superior e Tropical - OCEATLAN

Coordenador Executivo
Almirante de Esquadra (Ref.) Marcos Augusto Leal de
Azevedo

Secretário
Capitão de Mar e Guerra (RM1) Frederico Antonio
Saraiva Nogueira

Parceiros Fundadores
Diretoria de Hidrografia e Navegação
Vice-Almirante Marcos Sampaio Olsen

Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e
Pesquisas de Engenharia da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ)
Prof. Dr. Carlos Antônio Levi da Conceição

Universidade Federal do Rio Grande (FURG)
Prof. Dr. Gonzalo Velasco Canziani

22 de março
CCE - 57º - 10ª Assembleia Geral do
CEMBRA
8 de junho
Dia Mundial dos Oceanos
11 de junho
Batalha Naval do Riachuelo

Parceiros Estratégicos/Âncoras
Fundação de Estudos do Mar (FEMAR)
Vice-Almirante (Ref.) Lucio Franco de Sá Fernandes
Capitão de Mar e Guerra (Ref.) Humberto Teixeira de
Aguiar

Organização Economia e Energia (e&e)
Prof. Dr. Carlos Feu Alvim da Silva

Universidade Federal Fluminense
Prof. Dr. Sidney Luiz de Matos Mello
Dr. Cleverson Guizan Silva

Especialistas
Vice-Almirante (Ref.) Luiz Philippe da Costa Fernandes
Capitão de Mar e Guerra (Ref.) Lucimar Luciano de
Oliveira
Capitão de Mar e Guerra (Ref.) Luiz Carlos Ferreira da
Silva
Capitão de Fragata (Ref.) Basílio Dagnino

Projeto Gráfico e Editoração
1º Ten (RM2-T) Jaqueline do Amparo Alves
CB-CN Diogo Sales Sueira

Contatos
Email: informativo.cembra@gmail.com
Telefones: (21) 2189-3387 / (21) 2189-3511
Endereço: Rua Barão de Jaceguai, s/nº
Ponta da Armação
CEP: 24048-900 - Niterói/RJ
Site: www.cembra.org.br
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