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Almirante Paulo Moreira da Silva – alguns aspectos 
de sua vida científica



Alguns fatos marcantes
Concluiu a Escola Naval em 1939. Dedicou-se com afinco não 
apenas aos assuntos navais , mas também à literatura, tendo 
sido um incansável redator (e Diretor) da revista A Galera.

Já como tenente, passou a frequentar a Livraria Globo, tornando-
se amigo de escritores como Erico Verissimo e chegou a traduzir 
boa quantidade de livros, alguns de Aldous Huxley.

Servindo no Encouraçado São Paulo, foi vítima de acidente e 
forçado a servir em terra. 

Foi nomeado instrutor de Meteorologia, na Escola Naval e depois 
na DHN. Ai também ministrou aulas de Oceanografia

Pleiteou ser enviado ao exterior para estudar Oceanografia e 
Meteorologia; a Marinha negou. Partiu por conta própria com a 
mulher e o filho caçula.



Logo se relacionou com outros brasileiros como Eneida, Rubem 
Braga e pintor Clovis Graciano

Tão brilhante foi a sua atuação que a Marinha o considerou em 
missão oficial no exterior. Adicionalmente, aperfeiçoou-se na Real 
Escola de Meteorologia, no Pais de Gales 

Nessa época redigiu 2 livros para oficiais hidrógrafos: Curso de 
Meteorologia e Curso de Oceanografia. Criou também o 
Departamento de geofísica na DHN. 

Outro grande momento da sua carreira foi o ano Geofísico 
Internacional quando teve atuação marcante: criação do POIT 
(Posto Oceanográfico da I. da Trindade  e a decisão de 
transformar o veleiro NE Saldanha em Navio Oceanográfico



CURSOS

• 1934/39 – Escola Naval
• 1949/50 – Curso de Oceanografia no Serviço Central 

Hidrográfico – Paris
• Curso de Meteorologia no Etablissement Central de 

Meteorologie – Paris
• Curso de Geologia Marinha na Universidade de Paris
• Curso de Gravimetria e Magnetismo no Observatório de Paris
• Curso de Biologia Marinha no Museu de História Natural – Paris
• 1951 – Curso de Meteorologia na Royal Naval School of 

Meteorology – Inglaterra



• Minha convivência com o Alte. Paulo começou em novembro 
de1964.

• Perguntei ao meu amigo hidrógrafo Gil 
Cerqueira, que sabia servindo no 
Saldanha se o seu comandante não 
estaria precisando de um oficial de 
Eletrônica. 

• Ida do Cruzador Barroso para o NOc Saldanha

• Precisava e em uma semana eu estava 
embarcando no Saldanha.

Noc Saldanha



Participou, inclusive, do Ano Geofísico 
Internacional em 1957. Diz a lenda, não sei 
se é  fato ou fake news, não pude checar, 
que em virtude do Arsenal estar demorando 
para iniciar a reforma, o Alte Paulo teria 
mandado cortar os mastros e colocá-los no 
cais. 

A propósito, o Saldanha era o nosso 
antigo veleiro navio-escola que 
seria transformado em navio 
oceanográfico  sob os auspícios da 
UNESCO, como disse. Desde sua 
ultima viagem de instrução, vinha 
fazendo campanhas oceanográficas 
para a DHN, as últimas sob o 
comando do Alte Paulo.

NE Almirante Saldanha



Ignorante em Oceanografia, de repente, tudo parecia tão 
claro graças a habilidade do Alte como professor. Até 
hoje uso nas minha aulas uma figura da ressurgência que 
aprendi naquele dia. 

visto de perfil....

N, P, Si...

No mesmo dia do meu embarque no Saldanha pude 
assistir a uma aula do Alte Paulo sobre a ressurgência 
em Cabo Frio; foi um deslumbramento. 



• Primeira viagem com cientistas e alunas a bordo

• Atraso no embarque – bióloga e física nuclear do IPqM

• Experiência enriquecedora

• Mais um ato pioneiro do Alte. Paulo.

• Integrando as equipes oceanográficas

• Nova vocação: Instrumentação Oceanográfica

• Desembarque do Saldanha – licença 
para terminar o curso de Engenharia



 A primeira viagem do Saldanha também seria aquela em que pela 
primeira vez na história de nossa Marinha, teríamos cientistas e 
alunos do sexo feminino a bordo. Um pequeno detalhe, a falta de 
um componente básico no banheiro feminino, atrasou o embarque 
de duas cientistas do IPqM: uma bióloga e uma física nuclear. 
Posso dizer que a experiencia foi muito enriquecedora; a vida a 
bordo ficou mais alegre, todos mais educados e  bem 
uniformizados, todos dando-nos de si. Mais um ato pioneiro do Alte 
Paulo; neste ano a Escola Naval está formando a primeira turma de 
oficiais mulheres. (Foto de mulher a bordo).- 



 E o Saldanha continuou suas viagens pelo Brasil e Uruguai e 
Argentina, sempre empolgando os que ali foram aprender com 
alguns dos maiores cientistas do mundo.  

Noriaki Nasu (geólogo), Taizo Okuda (quimico), Olaf 
Dragesund (pesca), Anne Marie Ulken (bióloga), um alemão 
(?) (físico), entre outros) e o Alte Paulo.

Em 1967, o Alte Paulo desembarcou para ser o cientista-chefe 
do IPqM (Instituto de Pesquisas da Marinha).



1967 – Cientista Chefe do IPqM e depois Diretor 



PRINCIPAIS PROJETOS DO IPqM 1967-1983
• I Conferência Interamericana de Pesquisa Naval (1967)

• Receptor de Satélite (BNDE)

• Navegador Omega (BNDE)

• Bóia Meteo-oceanográfica

• Raia Acústica

• Propelente Sólido

• Espoleta de Liqui-iniciação

• Conhecimento do Oceano (FINEP)

• Colaboração com a COPPE/UFRJ em 
Oceanografia e Acústica Submarina

smb://raia/
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Projetos frutos de convênios extra Marinha

• Esquistossomose - Secretaria de Ciência e Tecnologia do RJ

• Concentrado proteico de peixe (SUDEPE)

• Biodigestor

• Ressurgência

• Itaorna (Usina Nuclear)

• Ilha Guaiba (Companhia Brasileira de Mineração)

• Projeto Cabo Frio (FINEP)
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Acréscimo em pesquisa “Naval”
proveniente de convênios 

O Alte Paulo foi muito criticado por se 
dedicar mais a projetos que não eram 
de interesse direto da Marinha

Ele mostrou que, muito pelo contrario, 
o IPqM se dedicou a projetos 
importantes para a Marinha, com 
recursos de convênios extra Marinha



“Haverá quem, honestamente, possa duvidar que o estudo da 
ressurgência em Cabo Frio, O MAIS COMPLETO ESTUDO DA 
RESSURGÊNCIA NO MUNDO INTEIRO, que conduziu a um 
modelo matemático que enseja a previsão ds condições de 
SONAR e a instalação pela Marinha, em Cabo Frio de uma 
utilíssima RAIA ACÙSTICA, seja útil para a Marinha?”



PROJETO CABO FRIO

• Objetivos
• Aproveitamento da 

energia
• Fertilização do mar
• Fertilização das mentes



• Pequena história da temperatura no focinho do Cabo.....



• Vocação oceanográfica e acústica....



• Uma faina audaciosa!

Decibela

• Feita com pedaço do 
tubo de polietileno do 
esgoto de Niteroi



Um Hotel de qualidade!



Decibela

• Feita com pedaço do 
tubo de polietileno do 
esgoto de Niteroi





Trabalhos científicos do Alte. Paulo
• Oceanografia Física -  8 trabalhos
• Biologia Marinha – 12 trabalhos
• Energia e Meio Ambiente – 4 trabalhos 

• Curso de Oceanografia Dinâmica – 1954
• Oceanografia Física – FEMAR – 1971
• 1o  Plano Nacional de Desenvolvimento da Pesca - 1962 
•  Política Nacional de Pesca – 1963
• O Desafio do Mar
• O Mar Brasileiro
• Poluição – Diesel - Difusão Editorial AS
• Usos do Mar – FEMAR – 1978
• Vida e Energia – FEMAR – 1980
• Manual de Maricultura – IPqM – 1983

Livros



O Alte. Paulo praticamente escreveu sobre todos os tópicos 
relacionados ao mar:

• Oceanografia Física: dinâmica, correntes, ondas;
• Biologia Marinha;
• Geologia Marinha;
• Energia do Mar;  
• Poluição;
• Maricultura;
• Lançamento de esgoto no mar;
• Apostilas de cursos da FEMAR;



Projeto Cabo Frio

Diretora atual: Dra. Eliane Rodriguez 



A destacar - cada aula, cada ofício, cada discurso, cada conversa, 
era um deleite para o ouvinte, não só pelo conteúdo técnico e 
científico mas também pelo poder de persuasão, pela clareza das 
ideias, pela argumentação  sólida, pela construção simples mas rica 
e lógica, pela ironia, muitas vezes necessária, pelo humor fino .....



Algumas Frases do Alte. Paulo



“Somos de um país singular, em que todo pai,  por mais que sacrifício lhe 
custe, não apenas se reproduz, mas se supera no filho; e neste mesmo 
Estado de São Paulo, o   mais desenvolvido da União, mais da metade 
dos estudantes da Universidade, é sabido, tem  um pai analfabeto.  

Nesta sublime confiança na força da Educação, neste altruísmo 
espontâneo dos pais, vejo garantia bastante de um futuro nacional 
glorioso e persistente.  

Uma só coisa me aflige. A inteligência, segundo Piaget, tem duas 
propriedades: compreender e inventar. Em nosso país, a inteligência 
está compreendendo, mas não está inventando; e, excluída a hipótese 
infame e descabida de uma inferioridade congênita,  isto só  pode 
provir de estarmos ensinando nossos filhos a compreender, mas não a 
inventar.

Ao receber um premio de Ciência em São Paulo
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 Vivemos a citar, com ufanismo, o primeiro galanteio que 
a jovem Terra de Vera Cruz  recebeu do  cronista  do Rei 
Venturoso: “Esta Terra, Senhor, é chã e mui formosa, e 
em se querendo dar-se-á nela tudo, mercê das águas  
que tem”. Mas  a frase não termina aí, e deve ser citada 
inteira: “Mas o importante mesmo” – continua o cronista 
– “é salvar esta Gente”.” 

Citando Américo Vespucio



Frase IEAPM

Que nos apropriemos desse mar com um posse  
real, profunda, apaixonada e definitiva



Guerra da Lagosta
A crise surgiu quando a França tentou driblar regras que o governo brasileiro 
havia imposto para que pesquisadores desenvolvessem viveiros de lagosta 
no Nordeste. Mas, em vez de pesquisa, barcos franceses dedicaram-se à 
pesca da lagosta, sem autorização.

Em 1962, a corveta Ipiranga apreendeu o pesqueiro francês Cassiopée. Nas 
mesas de negociação, o Brasil defendeu a tese de que a lagosta era um 
recurso econômico de sua plataforma continental. A França sustentou-se na 
bizarra tese de que a lagosta (um crustáceo) seria um peixe e que apenas 
saltava sobre a plataforma continental. Dessa forma, poderia ser capturado 
em alto mar, sem restrições de nenhum país.

Por analogia, se lagosta é um peixe porque se desloca dando saltos, então o 
canguru é uma ave, ironizou o almirante Paulo de Castro Moreira da Silva, 
especialista em oceanografia que assessorou a delegação brasileira.
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Guerra da Lagosta
A crise surgiu quando a França tentou driblar regras que o governo 
brasileiro havia imposto para que pesquisadores desenvolvessem viveiros 
de lagosta no Nordeste. Mas, em vez de pesquisa, barcos franceses 
dedicaram-se à pesca da lagosta, sem autorização.
Em 1962, a corveta Ipiranga apreendeu o pesqueiro francês Cassiopée. 
Nas mesas de negociação, o Brasil defendeu a tese de que a lagosta era 
um recurso econômico de sua plataforma continental. A França sustentou-
se na bizarra tese de que a lagosta (um crustáceo) seria um peixe e que 
apenas saltava sobre a plataforma continental. Dessa forma, poderia ser 
capturado em alto mar, sem restrições de nenhum país.

Por analogia, se lagosta é um peixe porque se desloca dando saltos, 
então o canguru é uma ave, ironizou o almirante Paulo de Castro 
Moreira da Silva, especialista em oceanografia que assessorou a 
delegação brasileira. (Informações do jornal Estado de São Paulo)
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Nascia o Projeto Cabo Frio.....

Ovas e Larvas de peixes  .........................em Cabo Frio



Colocando o cargo de Diretor do IPqM à disposição...

• ....ou deixarei, sem queixume, minha “vaga” à disposição dos mais 
úteis. O problema, repito, não é meu, é da Marinha. A única iniciativa 
que posso ter compatível com a minha dignidade é esclarecer o que 
tem sido e que metas tem perseguido essa atividade em que consumi 
os melhores (e piores) anos da minha vida. O que sobra de mim 
continua à disposição da Marinha e do País. Cabem à Marinha e ao 
País aceita-lo ou não. Não decidam por comiseração, amizade ou 
gratidão. Não decidam por animosidade , preconceito ou inveja. 
Decidam com consciência.   
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ULTIMA FRASE

“Se ao termo da minha vida ainda se julgar, porventura, que 
eu haja merecido algum reconhecimento da minha classe 
pelos esforços que lhe dediquei, desejo que meu corpo seja, 
com simplicidade e sem melodrama, lançado ao mar, da 
plataforma da estação oceanográfica. E isto sem luto ou 
tristeza, na convicção de que nada me poderia dar mais 
conforto ou felicidade do que ter os meus despojos 
confiados à eternidade divina do elemento a que dediquei 
tantos anos da minha vida” 

Em 11 de junho de 1988, pôde o NOc Saldanha realizar esse último desejo do Alte. Paulo 



Referências

• Oliveira, Lucimar – “Paulo Moreira: Marinheiro e Cientista” – Revista 
do Clube Naval – setembro 2000;

• Carta do Alte. Paulo ao Ministro da Marinha Alte Henning – 
novembro de 1974;

• ABBA (?) – Almirante Paulo de Castro Moreira da Silva: sua 
contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico – 1997

• Livros e trabalhos do Almirante Paulo Moreira da Silva



• 1940 – Viagem de Instrução no NE Almirante Saldanha
• 1941/2 – Serviços no Encouraçado São Paulo e nos CTs Marcílio dias e 

Bauru
• 1942 – Patrulhas no Atlântico Sul a bordo do Destroier Davies da Marinha 

Americana 
• 1945 – Oficial de ligação com a FEB na Itália (2ª Guerra Mundial)
• 1947 – Instrutor de Meteorologia e Geometria Descritiva na Escola Naval
• 1948 – Instrutor de Meteorologia, Oceanografia e Marés no Curso de 

Especialização de Hidrografia para Oficiais
• 1956 – Criador do Departamento de Geofísica da Diretoria de Hidrografia 

e Navegação

 

Atividades Profissionais



• 1958/1966 – Comandante do Nvio Oceanográfico Almirante Salda
• 1961/68 – Representante do Brasil na Comissão Oceanográfica 

Intergovernamental, como membro consultivo em Paris, Mônaco, 
Moscou, Cairo e Londres.

• 1961 – VII Assembléia Geral do Instituto Pan-Americano de 
Geografia e História – Buenos Aires

•  1962 – Grupo de Trabalho que planejou a International 
Cooperative Investigation of the Tropical Atlantic – Washington

• 1963 – Delegado do Brasil na na Conferência da FAO – Roma
• 1963/4 – 1º Superintendente da Pesca – SUDEPE
• 1966/68 – Cientista Chefe do Instituto de Pesquisa da Marinha
• 1968/83 – Diretor do instituto de Pesquisas da Marinha
• 1968/83 – Presidente da FEMAR



• 1966 – Comissão Nacional para o estudos do Eclipse Solar, 
organizado pelo CNPq

• 1967 – Grupo de Organização da Comissão Nacional de 
Atividades Espaciais do CNPq, para a execução do Projeto de 
Aplicação de Sensores Remotos

• 1968 – Chefe da delegação do Brasil ao Colóquio sobre 
Investigações de Recursos do Caribe e Regiões Adjacentes – 
Curaçau

• 1969 – Curso sobre Circulação Litoral ministrado a convite da 
Universidade da Califórnia – EUA

• 1969 – Signatário do acordo Teuto-Brasileiro para Ciencia e 
Tecnologia - Hamburgo



• Guarda-Marinha....................30/12/1939
• Segundo-Tenente...................31/01/1943
• Primeiro-Tenente...................06/11/1942
• Capitão-Tenente....................29/12/1944
• Capitão-de-Corveta...............22/03/1953
• Capitão-de-Fragata................28/09/1955
• Capitão-de- Mar-e-Guerra.....03/10/1962
• Contra-Almirante...................11/10/1968
• Vice-Almirante.......................31/10/1971

Carreira na Marinha e Atividades Profissionais
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