
Entrevista concedida via email pelo contra-almirante Flavio Augusto Viana Rocha, diretor 
do Centro de Comunicação Social da Marinha, ao repórter Herton Escobar, do jornal O 
Estado de S. Paulo, em 24 de julho de 2015, sobre o navio de pesquisa oceanográfica Vital 
de Oliveira: 

1) “Como foi a performance do navio Vital de Oliveira nessa primeira travessia oceânica, 
desde a África do Sul até o Brasil? O navio já está totalmente pronto para entrar em 
operação? Todos os equipamentos científicos já foram instalados?” 
O desempenho do Navio de Pesquisa Hidroceanográfico (NPqHo) “Vital de Oliveira” na 
travessia foi excelente e permitiu cumprir todas as atividades científicas demandadas pelos 
pesquisadores (relacionadas ao monitoramento dos vórtices oceânicos da corrente das Agulhas). 
Foi coletada enorme quantidade de dados e há a perspectiva de produção de diversos trabalhos 
científicos. O navio já está operando, entretanto ainda falta realizar o período de adestramento 
operativo. Todos os equipamentos previstos já foram instalados e podem ser utilizados. Em 
agosto, haverá o teste de aceitação do veículo operado remotamente (ROV). 

2) “Quais são os principais objetivos da Marinha para esse navio?” 
Os principais objetivos do Navio são: 
·        O mapeamento do solo marinho com batimetria multifeixe e gravimetria para construção 
de produtos destinados à segurança da navegação, bem como à operação dos submarinos 
nucleares, que estão em construção neste momento; 
·        Informações oceanográficas e meteorológicas, que possuem grande utilidade para a 
segurança da navegação e para emprego tático nas operações navais; e 
·        Uso do sonar de varredura lateral e ROV na busca de objetos afundados e construção de 
mapas detalhados do solo marinho para emprego da segurança da navegação e uso militar.

        3) “Qual será o porto base do navio? Ele já possui uma tripulação designada para ele? 
De quantas pessoas? Essa tripulação será permanente, ou rotativa?” 
O NPqHo “Vital de Oliveira” terá como base a Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) em 
Niterói-RJ. A tripulação de 90 militares foi designada em julho de 2014 durante a fase de 
preparação e treinamento. Como ocorre em outros navios da Marinha do Brasil (MB), a 
substituição dessa tripulação ocorrerá gradualmente para atender necessidades de serviço ou da 
carreira dos militares embarcados. 

        4) “A Marinha possui alguma estimativa de qual será o custo de manutenção do navio? 
Qual é esse custo para o navio Cruzeiro do Sul, por exemplo?” 
Estima-se um investimento anual de R$ 32 milhões para todas as atividades do NPqHo “Vital de 
Oliveira”.  Já o valor anual para o Navio Hidroceanográfico (NHo) “Cruzeiro do Sul” é de 
aproximadamente R$ 20 milhões, por se tratar de um navio menor e com menos equipamentos 
científicos. 



        5) “Há uma expectativa de que o Vital de Oliveira opere 180 dias por ano. Como isso se 
compara ao tempo médio de operação do Cruzeiro do Sul e outros navios da Marinha? É uma 
meta que está dentro dos padrões operacionais para uma embarcação desse porte, ou pode ser 
considerada uma meta ‘ambiciosa’?” 
O planejamento do tempo médio anual de operação do NPqHo “Vital de Oliveira” será coerente 
com os manuais de manutenção dos equipamentos existentes.  A expectativa é que a embarcação 
opere em um patamar próximo de 180 dias. 

        6) “Há um certo descontentamento na comunidade científica com o fato de que os dias 
disponíveis para cruzeiros de pesquisa científica no Cruzeiro do Sul são muito poucos (cerca 
de 60 por ano), e alguns pesquisadores temem que isso se repita com o Vital de Oliveira. Essa 
crítica tem procedência? Qual é a opinião da Marinha sobre esse assunto?” 
O NHo “Cruzeiro do Sul” e o NPqHo “Vital de Oliveira” participam de projetos diferentes. Cada 
navio atende aos critérios estabelecidos pelas instituições nos acordos de cooperação. Com 
relação ao NHo “Cruzeiro do Sul”, apenas para o Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação, a 
embarcação tem operado 80 dias de mar por ano, cumprindo o Acordo de Cooperação em vigor. 
Já o projeto do NPqHo “Vital de Oliveira” foi desenhado priorizando a pesquisa no mar e 
atendendo ao Acordo de Cooperação com os quatro partícipes que são MCTI, MB, Petrobras e 
Vale. Esse Acordo estabelece a ampliação da infraestrutura existente no País, por meio da 
aquisição de um navio e seus equipamentos necessários para pesquisa científica, tendo emprego 
no monitoramento e caracterização física, química, biológica, geológica e ambiental de áreas 
oceânicas estratégicas para a exploração de recursos naturais, com ênfase nos recursos minerais, 
óleo e gás, ampliando a presença brasileira no Atlântico Sul e Equatorial, não incluindo a região 
Antártica. A MB acredita que a demanda da comunidade científica será progressivamente 
atendida, com o apoio desse novo navio, que está bem equipado para realizar atividades de 
pesquisa, tendo capacidade para acomodar 40 pesquisadores. 

        7) “Qual a razão para a escolha do nome Vital de Oliveira para o navio?” 
O nome do navio é uma homenagem ao Capitão-de-Fragata (post-mortem) Manuel Antônio Vital 
de Oliveira, morto na Guerra do Paraguai a bordo do Monitor Encouraçado “Silvado”, do qual 
era o Comandante. Na paz, foi um homem de estudos, um marinheiro a serviço da ciência, com 
importantes trabalhos hidrográficos, mesmo com os escassos recursos que se dispunha à época. 
Vital de Oliveira serve de exemplo a todos os hidrógrafos brasileiros. Ele é o Patrono da 
Hidrografia Brasileira, e no dia de seu aniversário, em 28 de setembro, a MB celebra o dia do 
Hidrógrafo, em cerimônia de alta relevância na Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN). 

Atenciosamente, 

FLÁVIO AUGUSTO VIANA ROCHA
Contra-Almirante

Diretor


